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Ö S S Z E F O G L A L Á S O K S U M M A R I E S

Beér János M.: S tacionárius égetés, m int kSrnyeset- 
védelm i vezérm otívum

A közlemény a szerzőnek a XXII. Égéstudományi Szim
pózium plenáris ülésén elhangzott előadásának magyar 
fordítása.

Az előadás, illetve a közlemény tisztázza az új „tiszta” 
égetési technológiák kémiai alapjait a lángban történő 
NO, képződés és bomlás, a különböző módszerek N 02 
megkötésének, több gyűrűs aromások képződési és bom
lási folyamatai reakciómechanizmusának ismertetése út
ján. Ismerteti a szén égetésével, illetve a félig kiégett szén
szemcsék, a heterogén égési reakciók sebességére gyakorolt 
hatásával, valamint a pernye szemcseméret eloszlásának 
kialakulásával kapcsolatos új információkat.

(M&gy. K é m .  L a p j a ,  4 1 ( 1 0 0 3 ) ]

Gilles, Ernst Dieter -  Friedrich, Martin: G yártásirányf- 
tás a reprodukálható m inőség b istositására a ter
m elésben

A szerzők közleményükben hierarchikusan strukturált 
folyamatirányítási koncepciót mutatnak be, amely bizo
nyítja, hogy termékek reprodukálható minőséggel, energe
tikailag és anyagában összekapcsolt termelőberendezésben 
gyárthatók.

Ez a koncepció a minőségfogalom tiszta definícióján 
alapszik, amely lehetővé teszi, hogy megértsük a terme
lőberendezéseken belül folyó minőségmeghatározó folya
matokat.

Mindkét folyamatirányítási szint realizálása érdekében 
szabályzó folyamatokat lehet betervezni, amelyek a min
denkori problémához illeszkednek. Az ilyen, a folyamatkö
zeli síkon zajló eljárásra keverős reaktor példáját mutatják 
be, ahol a be- és kilépési viszonyok linearizálásával oldot
ták meg a problémát. A koncepció képezi a keretet a speci
ális folyamatoknál felmerülő folyamatirányítási feladatok 
megoldásához. Ezt a keretet kitöltendő, még különböző 
területeken más munkára is szükség van. Egyrészt gya
korlati példán a minőséget mint állapotfüggvényt defini
álni, másrészt pontosan meg kell határozni a feladatmeg
osztást a két folyamatirányítási síkon. Ez határozza meg 
az egyes folyamatlépcsőkre vonatkozó, előre megadott vi
szonyt, valamint a szabályzási eljárások kiválasztását a 
két folyamatirányítási síkon.

[ M » g y .  K i m .  L a p j a ,  4 8 , 15 ( 1 0 9 3 ) ]

J. M. Beér: S tationary C om bustion as Leading 
M otive o f  Environm ental Protection

The paper is the Hungarian translation of the lecture 
delivered by the author at the plenary session of the XII 
Symposium on Combustion Science.

The lecture and the paper, respectively, throws light on 
the chemical bases of the new „clean” combustion tech
nologies by the presentation of the reaction mechanisms 
of formation and decomposition of NO* in flames, N 02 
binding of the various methods, the formation and de
compositions of polynuclear aromatics. New information 
is given connected with the combustion of coal and the 
effect of partially burnt out coal particles on the reaction 
rates of heterogenous combustion reactions, respectively, 
as well as with the development of particle size distribu
tion of flying ashes.

E. D. Gilles -  M. Friedrich: P roduction  M anagem ent 
for Assuring Reproducible Q uality in M anufactu
ring

A hierarchically structurized process management con
ception assuring the reproducible manufacturing of pro
ducts in a manufacturing equipment coupled energetically 
and in its material is introduced in this paper.

This conception is based on the clear definition of 
quality concept, that makes possible to understand the 
quality determining processes taking place within the 
producing apparatuses.

In order to realize both process managing levels cont
rolling processes fitting in the prevailing problems can be 
designed. To illustrate such an oparation taking place at 
a process-near lervel the example of a mixed reactor was 
chosen, where the problem was solved by the linearization 
of input and output relations. The conception presents the 
frame for solving the process management tasks connected 
with special processes. To fill out this frame other work is 
also necessary in different fields. On the one hand to de
fine the quality as a state function in a practical example 
on the other hand the division of tasks has to be defi
ned exactly in two process managing levels. The relation 
concerning the individual process steps given in advance 
as well the choice of the controlling processes on the two 
process managing levels are defined by this.

1993. X LV III .  É V F O L Y A M .  1. S Z Á M mkl AI.



Gázmár László -  Mohácsi Béla -  Pap Géza: H árom 
dim enziós, szám ítógépes létesitm énytervezó rend
szer telep ítése az OLAJTERV R t.-ben

A vegyipari, energetikai, környezetvédelmi létesítmé
nyek alkotásának műszaki tervezői, vállalkozói feladata
ira szakosodott legtöbb cég az elmúlt évek kevés beruhá
zási feladatának elnyeréséért folytatott versenygés közben 
csökkenteni volt kénytelen saját fejlesztési beruházásait. 
Az OLAJTERV Rt. ezzel szemben 1991 és 92-ben jelen
tős összegeket invesztált új, korszerű, nagyteljesítményű 
háromdimenziós, komplex CAD/CAE rendszerének létre
hozására.

A világ élenjáró szoftver, hardver és CAD rendszereit 
kifejlesztő és értékesítő cégek közül az OLAJTERV Rt. a 
KFKI-CADserver Kft. ajánlatát választotta, mint amely 
leginkább megfelelt bonyolult követelményrendszerének. 
A kialakítandó új, hálózatba kapcsolt munkaállomásokból 
és személyi számítógépekből álló rendszer az OLAJTERV 
szerkezetébe integrált komplex mérnöki segédeszköz lesz, 
amelynek használata alapvető fontosságúvá válik, létesít
ményi vállalkozások teljes mérnöki és tervezői skáláján.

( M m g y .  K é m .  L a p j a ,  2 4  ( 1 0 0 3 ) ]

L. Gázmár -  B. Mohácsi -  G. Pap: Im plem entation of 
Three D im ensional C om puter Aided P lan t Design 
in O LAJTERV Co. Ltd.

While most of the chemical, energy and environment 
protection projects contracting and designing companies 
had to cut down their development costs as a conseqqu- 
ence of the frantic competition for the jobs available in 
their fields of activity, in these years, OLAJTERV Co. 
Ltd. has decided to invest considerable amounts in 1991 
and 1992 for the development of its new, up to date, high 
capacity three dimenional complex CAD/CAE system.

From the many excellent basic CAD systems offered by 
the leading software, hardware and CAD system compa
nies of the world, OLAJTERV Co. Ltd. has chosen the one 
offered by KFKI-CADserver Ltd., atisfying most compre
hensively the sophisticated requirements prescribed.

This brand-new CAD system to be inplemented in 
network PCs and workstations will be an integrated, 
complex engineering tool in OLAJTERV’s organization, 
covering the complete range of plant engineering and 
designing activities.
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Stacionárius égetés, mint környezetvédelmi vezérmotívum *
B E É R ,  J Á N O S  M. **

Bevezetés

A tüzelés környezeti hatásával régóta foglalkozunk.
I. Edward angol király a füstöt kellemetlen dolognak 
tekintette és felhívást adott ki, melyben „súlyos bír
ság terhe mellett” megtiltotta a southwarki égetőke
mencék kőszénnel való fűtését, és 1578-ban I. Erzsé
bet uralkodása alatt is megtiltották a széntüzelést a 
Westminster palota környezetében. 1661-ben II. Ká
roly rendelkezésére Sir John Evelyn nagyobb szabású 
tanulmányt közölt „Fumifugium vagy a Londonban 
terjengő levegő és füst kellemetlensége” címmel. A ta
nulmány alapos megfontolásokat tartalmazott a lon
doni füst okaira és a helyzet javításának lehetőségeire 
vonatkozóan. Sir John némelyik javaslata még mai 
szemmel is vonzónak tűnik: „egzotikus fákat kell ül
tetni, hogy környezetüket lélegzésükkel illatosítsák”. 
Mindazonáltal a tanulmány komoly ellenzést is kivál
tott. Sir John a következőket írja: „hallom némelyek 
ellenvetését, miszerint a londoni füst szidalmazásának 
közzétételével kockáztatom, hogy egy egész fakultás 
ellenem forduljon, és különösen az Orvosok Kollégi
uma vélekedjék úgy, hogy az (a füst) inkább véd a 
fertőzések ellen, minthogy oka lenne azoknak a rossz 
hatásoknak, melyeket én felsoroltam”. Néhány évszá
zaddal később az Új Világban, Chicagóban a „sűrű 
füst okozta kellemetlenséget” 5-50 dollárral büntet- 
hetőnek nyilvánították.

Míg a kezdeti előírások a légszennyezés kellemetlen 
hatásainak csökkentésére irányultak, az újabb akciók, 
így a Clean Air Act Nagy-Britanniában (1956), az 
Egyesült Államokban (1960) és az EPA megalapítása 
az Egyesült Államokban (1970) inkább az egészség
veszélyeztetés, továbbá a légszennyezés növényi életre 
és fizikai környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásának 
csökkentésében érdekeltek.

A tüzelés okozta főbb szennyezők a nitrogén és a 
kén oxidjai. A nitrogén és kén oxidjai a „savas esők” 
prekurzorai, a nitrogén-oxidok (NOj) fotokémiai re
akciója a szénhidrogénekkel „szmogot” képez az at
moszféra alsóbb rétegében, N20  formájában pedig 
hozzájárul az ózon csökkenéséhez a felső atmoszfé

* A XXII. Égéstudományi Szimpíziumon elhangzott plenáris 
előadás magyar fordítása. Fordította és sajtó alá rendezte 
Széchy Gábor és Ackermann László (Budapesti Műszaki 
Egyetem Kémiai Technológiai Tanszék, Budapest).

** A Massachusetts Technológiai Intézet Vegyészmérnöki 
Osztálya.

rában. Az utóbbi időben figyelmet fordítanak a po- 
liciklikus aromás vegyületek (РАС) emissziójára is, 
melyek némelyike mutagén hatású, valamint a beléle
gezhető méretű finomszemcsés szervetlen anyagokra, 
melyek szintén veszélyeztetik az egészséget.

A tüzelés okozta emisszió csökkentésének lehető
sége három nagy csoportra osztható: a tüzelőszer tisz
títása, a füstgázok égetés utáni tisztítása és a szennye
zők képződésének csökkentése és (vagy ezek elroncso- 
lása az égetési folyamat során. Ez utóbbi módszer je
lent kihívást a tüzeléssel foglalkozó elméleti és gya
korlati szakemberek számára, minthogy a reakciók le
játszódásának útja és sebessége a szennyezőknek lán
gokban való képződésekor szorosan összefügg az égési 
folyamat részleteivel. Versenyfutás alakult ki a na
gyon kis mennyiségű szennyezők kimutatására alkal
mas, egyre fejlődő analitikai technika és a szennye
zőknek az égetési folyamat módosítása útján történő 
megsemmisítésére irányuló kutatások között. Ebben 
a versenyben jelentős sikereket értek el a tüzeléstech
nikusok. Ilyen pl. a nitrogénnek a lángokban leját
szódó reakcióinak jobb megismerésére, a mutagén po- 
liaromás vegyületek pirolízis és oxidáció során való 
keletkezésére és elroncsolására vonatkozó informáci
ókra, valamint a szén részecskék égési mechanizmusá
val kapcsolatos újabb ismeretekre alapozott, alacsony 
emisszióra irányuló tervezési stratégia kialakítása.

Ehhez a sikerhez számos tudós/mérnök és kutató 
csoport járult hozzá sok városban és országban ki
fejtett munkásságával; ezeknek a témáknak részletes 
áttekintése nyilvánvalóan meghaladja ennek a rövid 
előadásnak a kereteit. A megtárgyalandó reprezenta
tív példák kiválasztásánál a következőkben a szerző 
főleg olyan anyagból válogatott, amelyekkel kapcso
latban első kézből vannak tapasztalatai.

Az NOx -emisszió csökkentése

Lángokban a nitrogén-oxidok az atmoszférikus nit
rogén, N2 megkötésével és a fosszilis tüzelőanyagok 
szerves kötésben lévő heterociklikus nitrogén vegyü- 
leteinek pirolízise és oxidációja útján keletkeznek. Az 
NO képződés reakciómechanizmusát és kinetikáját 
Bowman [1], Haynes [2], Levy és munkatársai [3], vala
mint Pershing és Wendt [4] kitűnő munkái ismertetik. 
Stacionárius tüzelés (kemencék, kazánok) nitrogén- 
oxid emissziói főként a tüzelőszer szerves kötésben
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lévő nitrogénjéből származnak, kivéve a földgáz lán
gokat, melyekben ezek az emissziók az atmoszféra nit
rogénjének megkötéséből keletkeznek.

Tüzelőszerben szegény lángokban a tüzelőszer nit
rogénje nagy konverziós hatásfokkal NO-dá alakul. 
Tüzelőszerben gazdag pirolízis esetén viszont moleku
láris nitrogénné, N2, alakulhat és így a NO képződés 
szempontjából ártalmatlanná válik [3]. A tüzelőszer 
nitrogéntartalmú vegyületeinek tüzelőszerben gazdag 
körülmények közötti pirolízise gyakorlati szempontból 
igen fontos, minthogy elméleti alapját képezi a külön
féle szakaszos levegő és szakaszos tüzelőszer égetéses 
NO csökkentő módszereknek vagy nitrogén tartalmú 
tüzelőszerek elégetésekor.

Az 1. ábra a nitrogén-oxid képződés és bomlás me- 
chanimusát mutatja be lángokban. Bizonyíték van rá, 
hogy tüzelőszerben gazdag lángokban a tüzelőszerben 
kötött nitrogénből gyorsan HCN keletkezik, ami köz
benső vegyületeken keresztül (HNCO, és NCO) más 
nitrogéntartalmú termékekké, például aminokká (NH 
és NH2) alakul. Ez a forma azután hidrogénelvonási 
reakcióban vesz részt, és ammónia keletkezik, ami vi
szonylag stabil és a HCN átalakulási folyamatban az 
oxidálatlan kötött nitrogén jelentős tárolójául szolgál. 
Az NO + N —► N2 + 0  reakció szerint a nitrogén-oxid 
redukálódik és molekuláris nitrogén keletkezik.

A légköri nitrogén A tüzelőanyag nitrogén- , .  . ^
megkötése -tartalmának konverziója ^0 ujraegeles

1. ábra. A  nitrogén-ozidok képződésének él ciókkenétének 
mechanizmusa az égés során

Farmayan [5] modellszámításokat végzett egy elő
kevert, dugószerü áramlásos rendszerre vonatkozóan, 
Tat/íomak [6] a nitrogénfajta kölcsönös átalakulására 
vonatkozó kémiai kinetikai adatai alapján. A kötött 
nitrogénfajta (SBN) móltört összegének számított va
riációja a légfelesleg-tényező, tartózkodási idő és le
vegő előmelegítés függvényében a 2. ábrán látható. 
A számítások minimumot mutatnak a kötött nitro
génfajta móltört összegére (a hiány N2-né alakult)
1,4 és 1,8 légfelesleg-tényező között; a minimum na
gyobb légfelesleg-tényezőnél mutatkozik és annál ala
csonyabb, minél nagyobb mértékű a levegő előmele
gítés mértéke azaz a lánghőmérséklet. A kémiai kine-

mkl

tikai modellezés ezen értékeit használták fel a MIT 
Tüzelés Kutató Berendezésében nagy (0,94%) nitro
géntartalmú szén alapú folyékony tüzelőszerrel előál
lított lángokkal végzendő kísérletek megtervezéséhez
[7]. Az 1 MW bevitt termikus energiával, szakaszos 
(dús-szegény) lángokból kapott füstgázok N0^ kon
centrációit a légfelesleg-tényező függvényében a tüze
lőszerben dús első szakaszra vonatkozóan a S. ábra 
mutatja be. Amint a modellezés és a kísérleti üzemi 
méretű kísérletek eredményeinek összehasonlításából 
látható, jó egyezés mutatkozott a számított és a kísér
leti adatok általános trendjét illetően az NOj, emisszi
óra vonatkozóan a tüzelőanyagban gazdag szakasz 
tüzelőszer-egyenérték arányának, a hőmérsékletnek és 
a tartózkodási időnek függvényében.

S. ábra A kötött nitrogént tartalmazó vegyületek, ül. csoportok 
összegének számított alakulása a légfelesleg-tényező, a levegő 

előmelegítés és tartózkodási idő függvényében [S]

A nitrogén/szénhidrogén vegyületek tüzelőszerben 
dús körülmények közötti kölcsönös átalakulásának 
mechanizmusára és kinetikájára vonatkozó informá
ciók alapot szolgáltatnak a gyakorlati üzemi körülmé
nyek (T > 1500 K, tüzelőszerben dús 1,3 < 0 < 1,6 
lángzóna, és 300 ms-nál nagyobb tartózodási idő) kö
zötti szakaszolt tüzelés megtervezéséhez. A fenti, tü
zelőszerben dús lángzónát egy tüzelőszerben szegény 
zóna követi, melyben a hőmérséklet a tökéletes égés 
követelményeinek megfelelő minimális értékre csök
ken. A tüzelőszerben gazdag és szegény égetési zónát
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3. ábra. A mért NOx - errussztó alakulása a primér (tüzelőanyagban 
dús) égési zóna légfelesleg-tényezójének függvényében 

Tüzelőanyag: SRC II (oldószeres szénextraktum) és 
hagyományos tüzelőanyag 2,9:1 arányú keveréke [7]

— Tüzelőanyagban sovány keverék (egy
lépcsős egetés)

—  Szakaszolt (többlépcsős) tüzeles dús-sovány 
-dús-sovány keverék sorrendben

4- ábra. Kötött nitrogént tartalmazó csoportok, ül. vegyületek számított 
képződése és elbomlása szakaszott metdn/levegő lángban.

Az ábrán jól látható a szakaszolás (a tüzelőanyag-levegő 
arány változtatás) hatása [10]. Az újraégetési zóna 

paraméterei: a tüzelőanyag-levegő sztöchiometria (0 s), 
hómérséklet, és az NO-koncentráció a zóna kezdeténél

sz égetéshez szükséges levegőnek a lángba való szaka
szolt bevezetésével lehet előállítani.

NO-csökkentés „újraégetéssel”

A NO és a szénhidrogén töredékek közötti reak
ciók biztosítják az alapját a „NO újraégetésnek” ne
vezett [8], a tüzelőszer szakaszolásával végzett NO 
csökkentési módszernek. Ha szénhidrogén tüzelőszert 
pl. földgázt juttatnak forró, NO-tartalmú égéstermé
kekbe olymódon, hogy a tüzelőszer/levegő arány he
lyileg tüzelőszerben gazdaggá válik, a NO egy része 
CH,-gyökökkel reagálva cianidokká alakul pl. NO + 
CH-HCN +  O, vagy NO +  CH2-HCN +  OH. A 
cianidokból ezután aminok képződnek, melyek N0- 
dal tovább reagálva N2-t eredményeznek (1. ábra). A 
NO redukciója után további levegőt kell a lángba jut
tatni, hogy az „újraégető” tüzelőszer tökéletesen elég
jen. Míg a tüzelőszerben gazdag NO-redukciós eljárás
nak kedvez a nagy hőmérséklet, a végső, tüzelőszerben 
szegény égető zónából hőt kell elvonni a „termikus 
NO”-képzódés elkerülésére. A NO újraégetési eljárást 
számítógépes modellezés eredményei illusztálják, me
lyekben Farmayan és munkatársai a Taylor [6] által 
kialakított nitrogén és szénhidrogének közötti reakció 
sorozatot és a Sandia-laborban kialakított kémiai ki
netikai módot [9] használták fel, a nitrogén fajta sza
kaszos földgáz lángban való képződésének és elron- 
csolásának meghatározására (4■ ábra). Ennek a NO 
csökkentési eljárásnak sikeres alkalmazását számos kí
sérleti tanulmány [11-14] ismerteti. Példaként az 5. 
ábra bemutatja, hogy miként változnak a gáznemü ve
gyületek koncentrációi, beleértve a NO-ot is egy 1,5 
MW-os földgázláng hosszában a MIT Égéstechnikai 
Laboratóriumában [10] végzett kísérletek szerint.

A NO újraégetési technológiája jelenleg az USA 
Energiaügyi Minisztériuma (DOE) egy nagyobb de
monstrációs programjának tárgya, amelyben egy cik
lontüzelésű kazán égéstermékében nagy koncentráció
ban jelenlévő NO-ot csökkentik annyi földgáz beada
golással, ami a kazánba betáplált hőmennyiség mint
egy 20%-át teszi ki.

Policiklikus aromás vegyületek (РАС)

Tüzelőszerben gazdag lángzónákban a pirolízis- 
reakciók megnövekedett policiklikus aromás vegyület- 
és korom-emissziót eredményezhetnek. A szoros össze
függés a policiklikus aromás vegyületek koncentráci
ója és a Braun és mtsai [15] által láng mintákból készí
tett extraktokkal végzett baktérium-mutációs kísérle
tekben tapasztalt bioaktivitásuk között, a policiklikus 
aromás vegyület emissziók bizonyos egészség-károsító 
hatására figyelmeztetnek (6. ábra). A tüzelőszer dús 
turbulens diffúziós földgázlángokban [16] meghatáro
zott policiklikus aromás vegyületáramokban a láng 
hosszában egyre nagyobb molekulatömegü szénhidro
gének kialakulása mutatható ki (7. ábra) egy olyan 
trend szerint, mely hasonló ahhoz, amit Bittner és 
Howard. [17] tapasztalt lamináris szénhidrogén-oxigén 
lángokban. Az tűnik valószínűnek, hogy a policikli
kus aromás vegyületek úgy képződnek, hogy az aro
más gyűrűkhöz C2-C 5 szénhidrogének addicionálód-
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Az égó homlokfalától mért tengely
irányú távolság, m

5. ábra. A ndiit középvonal-hSmér tik ié t ét az O^, C 0 2 ét N O x 
koncentráció-profilok az M IT  Égéttechnikai Kísérleti Berendezit 1,5 

M W -ot földgázlángjának hossztengelye mentén.
A tüzelőanyag adagolása (szakaszolása) olyan volt, hogy 

dús-sovány-dús-sovány tüzelőanyag/levegő keveréket 
eredményezzen [10]

nak egymást követően (8. ábra). A NOx szénhidro
gén töredékekkel történő nagy hőmérsékletű, tüzelő
szer dús redukciója (NOx újraégetés) folyamán vala
mennyi nitrogéntartalmú szénhidrogén is képződhet. 
A MIT-ban végzett újabb kísérletekben, melyekben 
egy turbulens metán-levegő lánghoz NO-ot adtak, a 
tüzelőszer dús égéstermékekben nitrometánt, nitroe- 
tánt és metil-cianidot találtak [19]. A 9. ábra olyan 
gázminták GC-FTIR spektrumait mutatja be, melyek 
NO-ot tartalmazó, illetve nem tartalmazó lángokból 
származtak. A nitroalkének jelenléte, melyek mint is
meretes biológiailag aktívak, hangsúlyozza a nagy ha
tásfokú oxidáció szükségességét az égetés végső szaka
szában.

Mivel a policiklikus aromás vegyületek nagy ha
tásfokú (99,99%) elroncsolása szükséges a gyakor
lati tüzelőberendezésekben, a keverési folyamatnak a 
szakaszos égetés végső oxidációs zónájában igen szi
gorú követelményeket kell kielégítenie. A figyelem a 
turbulens-energia spektrum nagy hullámszámú sza
kaszára összpontosul, a legkisebb örvényekre, melyek
ben a turbulens energiát a kémiai reakciókra vezető 
molekuláris folyamatok szétszórják. Turbulens reak
tív áramok parciális differenciál-egyenleteinek meg
közelítő megoldásai a két egyenletes turbulencia-

mkl

A fúvókától mert axiális távolság, m
6. ábra. 1 MW-ot, tüzelőanyagban dús földgdz/lcvegő lángból vett 

m inta teljes többgyűrűs aromás (РАС) koncentrációja és teljes 
műt ágén aktivitása [15]

modell felhasználásával (melyeket elsőként Spalding 
[20] alkalmazott), széleskörűen felhasználhatók arra, 
hogy előre meg lehessen állapítani tüzelőberendzé- 
sek lángjaiban az áramlási tereket és a vegyületek 
koncentráció-eloszlását [21-22]. Mindazonáltal ez a 
megközelítés nem ad információt a lángszerkezet rész
leteit illetően, ami szükséges a nyomnyi mennyiségű 
tüzelőszerek kiégésének modellezéséhez a láng hátsó 
végében.

A keveredés problémáját tüzelőberendezések láng
jaiban tovább bonyolítja a turbulencia nagyméretű, 
úgynevezett koherens struktúráinak hatása [23, 24]. 
Ezek a turbulens fluidum nagy, rendezett részei, me
lyeknek saját viselkedése és hosszú élettartama van. 
Ezeknek az időfüggő struktúráknak jelenlétében a 
nagy örvényeknek kis, szétszórt sorozatokra való le
bomlásáról alkotott szokásos képünket ki kell egé
szítenünk a koherens struktúrákéval, melyeknek mé
rete növekedhet az áramlás irányában. A reagáló, 
egymáson elmozduló rétegek numerikus szimulációja 
a transzportelem módszerrel [25], ami a vorticitás- 
nak és a skaláris gradiens mezőknek Langrangi véges 
elemekké való szétválasztásán alapul, alkalmas arra, 
hogy ábrázolja a readcióelegy égési sebességének meg
változtatására bekövetkező rétegfelgöngyölődés hatá
sát. Ghoniem [25] ilyen modellje megmagyarázhatja 
a helyi égési sebesség csökkenéseket, vagy esetleges 
kioltódást egy nyírási rétegben, ami felgöngyölődés 
következtében a lángmegnyúláson megy keresztül.
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Az égöfől mért tengelyirányú távolság, m 
b)

7. ábra. Acetilén, különböző többgyűrűs aromások ét korom azxálts 
fluxusa 1 M W -os tüzelőanyagokban dús (ft=  1,3) földgáz/levegő 

lángban [16]

A 10. ábrán a megőrzött skaláris mennyiséget (s- 
t) és a hozzá kapcsolódó skaláris gradienst (^-t) el
választó anyagréteg kialakulásának sémáját láthat
juk. (A láncmegnyúlással történő kioltódás egy olyan 
egyensúlyhiány következménye, amely egyrészt a re
akciózóna egy térfogateleméből történő jelentős kon
vektiv hőkiáramlás, másrészt az adott térfogatelembe 
belépő reaktánsok tömegárama között jön létre.)

A 11. ábra nyírási rétegben létrejövő nagyméretű 
örvény-szerkezetek számított kialakulását mutatja be 
[26]. Az ábra a „tüzelőanyag” (alsó görbe) és a „ter
mék” (felső görbe) koncentráció-eloszlását mutatja be 
turbulens diffúziós láng felgöngyölődési örvényében, 
egymást követő időközökben.

Szénhidrogén- Г ♦ С2Н2_ _ |
tüzelőanyag Butadienil Acetilén

Fluorantrén
8. ábra. Többgyűrűs aromás vcgyülctck képződésének mechanizmusa 

az égés során: gyűrűképződés a butadienil-gyök és acetüén reakciójával 
[18), amelyet C 3 - C 5  szénhidrogének addíciója követ [11]

9. ábra. 1 M W -os tüzelőanyagban dús (</> = 1,3) földgáz/levegő lángból 
vett gázminták GC-F11R spektruma [19].

A^Alapeset: 30 ppm NO (adalékolás nélkül);
B)1600 ppm NO-dal adalékolt levegővel végzett tüzelés

A folyamat korai szakaszában a felgöngyölódés és 
egy örvény kialakulása vastag reakciózóna kialakulá
sához vezet az örvény folduzzadt magjában és ez a 
helyi égési sebesség megnövekedésével jár együtt. A 
folyamat későbbi szakaszában azonban a reakciózóna 
nagyobb része a mag külső határrétegeiben helyezke
dik el és erős nyírásnak van kitéve; így a reakciózóna 
elvékonyodása csökkenti az égési sebességet és helyi 
kioltódáshoz is vezethet.

Míg a modellezés ezen új eredményei jelentős elő
rehaladást jelentenek, addig azonban nyomnyi tüze
lőanyagkoncentrációk koherens szerkezetű turbulens 
áramlásokban való elkeveredésének és elégésének el
méleti kezelése továbbra is komoly kihívást jelent az 
áramlástan szakemberei számára.

A szén fluid (örvényágyas) eltüzelésére jellemző 
viszonylag kis hőmérséklettartományban (1000-1150
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5nT S2t i d z í t i i t i
-L  С- --- 1----1----1— I__ I__L 1

0 n
S2 - S 1

5 n
J___I___L.

1 . 2  Э ^ 5 6 7 8

51

10. ábra. Megőrzött 1 »kaiért i» a hozzá kapcsolódó q »kaién» gradienst 
elválasztó anyagréteg vázlato» alakulása nyőjtófcszültség hatása alatt

[SS]

11. ábra Nyírási rétegben létrejövő nagyméretű örvény szerkezetek 
számított alakulása

Az alsó görbe a „ tüzelőanyag” , a felső görbe az „ égéstermék” 
koncentráció-eloszlását mutatja be, turbulens diffúziós 

lángban, egymást követő időközökben [26]

K) többgyűrűs aromások képződnek az égés hőbom
lási (pirolitikus) szakaszában, de az örvényágy szilárd 
anyagainak felületén bekövetkező kátránybomlás kö
vetkeztében ezen vegyületek (PAC-ok) emissziója vi
szonylag kis értéken marad, és hasonló értékű, mint a 
nagy hőmérsékleten működő szén- és olajtüzelésű be
rendezések esetében, nevezetesen a 10-9 és 10-5 kg 
PAC/kg száraz gáz tartományban [27].

A PAC-koncentráció meredek csökkenése az MIT 
750 kW-os fluid tüzelésű kazánjának bukógátja kör
nyezetében látható a IS. ábrán [28]. Néhány örvényá- 
gyat képező anyag relatív PAC-bontó aktivitását Pú
ra! és munkatársai [29] határozták meg laboratóriumi 
örvényágyas szénpirolízis kísérletekben. A IS. ábrán 
az örvényágyból kijutó anyag diklórmetánnal extra
hálható része látható a szénbetáplálás függvényében, 
különböző örvényágy-anyagokra.

Mindegyik vizsgált anyag mutatott valamelyes 
РАС megkötő aktivitást, legnagyobb a CaO, legki
sebb a kvarchomok megkötőképessége. Ez egyezik Ei
lig és munkatársai eredményével, amelyek azt mutat-

mkl

Az elosztófej feletti magasság, m
12. ábra. Naftcdin- és összes többgyűrűs aromáskoncentráció alakulása 

a fluid rétegben az M IT  750 kW-os fluid tüzelőberendezésében [27]

Összes betáplált szán, g
IS. ábra. A fluxd ágyat alkotó szilárd anyag fajtájának és a szén 
betáplálást sebességének hatása a rendszerből kilépő többgyűrűs 

aromások mennyiségére laboratóriumi fluid rendszerű szénpirolizisnél 
[S9]

ták, hogy a CaO katalizálja a benzol, a toluol és az
1-metilnaftalin bomlását a fluid tüzelés hőmérséklet- 
tartományában [30].

A széntüzelésből származó szennyezők

A szén a legnagyobb mennyiségben előforduló 
fosszilis tüzelőanyag és egyben a legszennyezőbb tüze
lőanyag is. A tisztább széntüzelési technológiák kidol
gozásában a szén égési folyamatának részleteiben való 
megértése egyre nagyobb jelentőségű. Szóbajöhető
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„tiszta” széntüzelési eljárás a fluid tüzelés, valamint 
nemesített szén közvetlen elégetése akár szárazon 
(önmagában) vagy szén/víz szuszpenzió formájában. 
A széntüzeléssel kapcsolatos gondot okozó szennye
zők a megszenesedett éghető szilárd maradványok, 
a többgyűrűs aromások (PAC-ok), a szén-monoxid, 
a szerves nitrogénvegyületek bomlásából származó 
nitrogén-oxidok, a szerves és szervetlen kénvegyüle
tek bomlásából származó kén-oxidok és a szállóhamu 
(pernye) formájában jelentkező szervetlen anyagok.

Szénrészecskék forgása és fragmentációja

A kigázosodó és égő szénrészecskék mozgásának di
namikájával (rotációjával) és fragmentációjával fog
lalkozó újabb elméleti és kísérleti kutatások új és fon
tos részleteket derítettek fel a szénrészecskék elégésé
ről alkotott képünkben.

14 ábra. 100 \im-es JPrice Utah’ feketeszén-szemcsék égése 
oxigénben.

A kép felső részén látható szemcse kb. 60 000/min 
fordulatszámmal forog (1/5000 s expozíciós idővel készült 

felvétel) [31]

Sülőképes feketeszén részecskék lamináris áramlású 
reaktorban történő kigázosodása és elégése során fel
vett fényképek elemzése azt mutatta, hogy a részecs
kék nagy sebességgel rotálnak (pörögnek) [31, 32]. A 
14 ■ ábrán látható szénrészecskéket tangenciálisan ki
lépő illóanyagsugarak forgatják. A kép felső részén

látható 100 fim-es részecske kb. 60 000 ford/min for
dulatszámmal pörög, a reá ható centrifugális gyor
sulás kb. 200 g. Az ilyen nagy fordulatszámok elő
segítik a részecskék szétesését, amelyek forgás nél
kül is nagy termikus és mechanikai igánybevételnek 
vannak kitéve. A szétesési folyamatoknak szén/víz 
szuszpenziók eltüzelésekor van előnyös hatásuk, mert 
a szuszpenzió cseppecskék száradásának és kigázo- 
sodásának kezdeti szakaszában fellépő agglomerizá- 
ciós folyamatok ellen hatnak. Kang [33] kidolgozta a 
részecske-forgás modelljét, amelyben az illóanyag kép
ződés mennyiségét és sebességét, továbbá a makropó- 
rusok eloszlását vette figyelembe. A makropórusok az 
illóanyag-sugarak kialakulásának csatornái. A 15. áb
rán egy lamináris áramban égő 220 ^m-es részecske 
mozgásának számított és kísérletileg meghatározott 
értékei láthatóak.

Idö,s
15. ábra SS0 lim  es feketeszén-szemcsék számított és mért forgási 

frekvenciája lamináris áramlású reaktorban végzett tígázositásnál [S3]

A tehetetlenségi és az adhéziós erők egyensúlyának 
kvantitatív vizsgálata kigázosodó szén/víz részecske- 
agglomerátumok esetében Kang modelljének alkalma
zásával azt mutatta, hogy a hirtelen felfűtés csökkenti 
ilyen agglomerátumok képződésének hajlamát, mert 
a meglágyuló szénrészecskék között fellépő kötőerők 
csökkennek, minthogy a termoplasztikus hőmérséklet- 
tartományban töltött idő csökken, a részecskék for
gási sebessége és az ebből eredő centrifugális erő pedig 
nő a felfűtési sebesség növelésével (16. ábra).

A részecske forgásának fő jelentősége abban rej
lik, hogy elősegíti a pirolizálódó szénrészecske széte
sését néhány, viszonylag nagy töredékké. Ezt a folya
matot durva tördelődésnek (bulk fragmentation) ne
vezzük. A részecskék tördelődése a képződő félkoksz 
oxidációjának heterogén reakcióit, továbbá a félkoksz 
NO és РАС csökkentő hatását, valamint a szállóhamu 
szemcseméret-eloszlását befolyásolja.

Égő szénrészecskék „perkolatív” fragmentációja

A fluid tüzelés körülményei között bekövetkező ki- 
gázosodásnál és oxidációnál bekövetkező részecske- 
fragmentációról Massimilla és munkatársai számol
tak be [35-37]. Stindback és munkatársai [38] labora
tóriumi örvényágyban vizsgálták egyedi szénrészecs-
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16. ábra. Forgó i t  pirolizdlódó szénszemcse-agglomerátumra ható 
centrifugális és összetartó erők számított alakulása, két felfűtési 

sebességre [34]

kék égésének időbeni lefolyását úgy, hogy a részecske 
C 0 2-nyomvonalát figyelték, ill. mérték (17. ábra). 
A C 0 2-nyomvonalban észlelhető nagyobb ugrásszerű 
változások az égési sebesség egy-egy hirtelen növeke
dését mutatják, amelyek viszont egy-egy fragmentáció 
után lépnek fel.

11. ábra. Elégi ét tö rd d id i tzéntzemcték áttol hűtött 
CO^-koncentráció-nypmok, laboratóriumi fluid rétegben 

A folytonos vonalak kisimított kísérleti értékek, a szaggatott 
vonalak számított eredmények [38]

Keretein és Niksa [39] kidolgozták a „perkolatív” 
fragmentáció modelljét. Ezt a fragmentációt a reagáló 
szilárd anyag pórusszerkezetének változása okozza:

mkl

ahogy az oxidáció és elgázosodás során a poroz itás 
nő, a részecske egy tartománya elveszti szilárdságát és 
darabokra szakad. Reyes és Jensen a gáz/szilárd re
akciók modellezésében használták a perkolációs kon
cepciót [40], újabban pedig Srinivasachor et al. [41] 
és Kang et al. [42] a félkoksz (félig kiégett szénszem
cse) oxidációs folyamatának leírásában, ilL a szálló
hamu szemcseméret-eloszlásának előrebecslésében al
kalmazták. Az oxigén-koncentráció és a porozitás- 
profilok számított változásának trendje összhangban 
van a félkoksz elégésekor tapasztalt részecske-frag- 
mentációval (18. ábra). A kísérleti eredmények arra 
mutatnak, hogy a félkoksz makropórusainak mérete 
és térbeli eloszlása a perkolatív fragmentációnak va
lóban jellemző paraméterei. Helble és Sarofim [43] azt 
találták, hogy makropórusmentes model-félkokszok 
(amelyeket cukor és koksz keverékéből készítettek 
és nátrium-szilikáttal adalékoltak) elégetéskor szem
csénként egy hamu-szemcsét adtak, míg az erősen 
makropórusos „Spherocarb” részecskék, amelyet szin
tén impregnáltak nátrium-szilikáttal, kb. 75 hamu
szemcsét eredményeztek egyetlen részecskéből. E kí
sérleti megfigyelésekből és elméleti megfontolásokból 
az a kép alakul ki, hogy a fragmentáció nem egysze
rűen kísérőjelensége a félkoksz elégésének, hanem a 
makropórusos szilárd részecske elégésének fő módja.

IS. ábra. Á t  0 3 -koncentráció ét a porozitdi számított alakulása egy 
elégi ét tördctidi félkoksz szemcsén belül 

A számítás a perkolációs modell alapján történt. A változó 
paraméter a karbon konverziós hányada, XCp, ami az idővel 
monoton növekszik. A gázfázis belsejében az Oj-koncentráció 
0,10; a kezdeti porozitás (kigázosítás után) 0,66; a tördelódés 
bekövetkezését a 0,883-as kritikus porozitású érték elérésekor 

tételezik fel [41]
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A fragmentáció messzemenően befolyásolja a szén
tüzelés környezeti követelményeit. A fragmentáció be
folyásolja a félkoksz részecskék teljes kiégését és a ré
szecskék NO-dal lejátszódó heterogén reakciójának se
bességét. A széntüzelésnél az éghető anyag kis, -  de 
nem elhanyagolható része nem ég el és a szállóhamu 
részévé válik. Az energiaveszteség mellett ez azért is 
káros, mert a szállóhamu nagy karbontartalma akadá
lyozhatja ennek környezetvédelmi szempontból meg
felelő felhasználását (általában 5% max. megenged
hető karbontartalmat írnak pl. elő, ha a pernyét épí
tőanyag adalékként kívánják hasznosítani). Ha felté
telezzük, hogy a szén különböző reaktivitású szövete
lemekből (macerálokból) áll, akkor a perkolációs kon
cepcióból az is következik, hogy a fragmentált részeket 
elsősorban a kis reaktivitású tartományok alkotják. 
Walsh és munkatársai [44) félüzemi tüzelési kisérleteik 
eredményeit elemezve azt találták, hogy sűlőképes fe
keteszenet atmoszferikus fluid tüzelés körülményei kö
zött elégetve a szén 40-60%-a igen apró szemcsékké 
fragmentálódik az örvényágyban, kihordódik és elég 
az ágy feletti kihordásos zónában.

A karbon-konverzió hatékonyságát -  az apró szem
csék kihordását és recirkulációját figyelembe véve -  
kiszámították és összehasonlították a TVA-EPRI 20 
MW-os kísérleti üzemével. Arra a következtetésre ju
tottak, hogy a TVA-EPRI üzemben tapasztalt cse
kély karbon-konverzió egyik fő oka a fragmentációval 
elaprózódott félig kiégett szénszemcsék kihordása le
hetett.

A félkoksz (a félig kiégett szénszemcsék) NO 
csökkentő hatása

A szénpor-lángban vagy fluid tüzelésnél az égés ko
rai szakaszában képződő nitrogén-monoxid mennyi
sége a szén részleges elégéséből származó félkoksszal 
reagálva csökkenhet [45-50]. A NO-félkoksz reakció 
termékei СО, CO2 és N2- A NO redukciója valószí
nűleg úgy megy végbe, hogy a molekula a félkoksz fe
lületén disszociál, majd a disszociált nitrogén-atomok 
gyorsan egyesülnek N2-vé. A NO-molekula disszoci
ációjakor képződő oxigén kemiszorbeálódik és inhibi- 
tálja a további reakciót:

NO + 2 C —► C(N) + C(O) ,
C(N) + C(N) -  (N2)g + 2 C ,

ahol C felületi karbonatomot, C(N) és C(O) kemiszor- 
beált nitrogén- és oxigénatomot jelent.

A kemiszorbeált oxigén vagy deszorbeálódik СО 
formájában, vagy reagál a СО-dal C02-dá.

C(O) -  (CO)g 
C(O) + СО — (C02)g + C

Chan [48] meghatározta a NO redukció reakciójá
nak Arrhenius görbéit három széntípusra, fix-ágyas 
reaktorban. Ez látható a 19. ábrán. Chan [48] azt is 
tapasztalta, hogy a félkoksz NO-csökkentő hatását a 
СО jelenléte felerősíti. A megnövekedett reakciósebes
séget okozhatja akár а СО közvetlen -  a karbontar
talmú felület által katalizált -  reakciója a nitrogén-

monoxiddal, akár а СО reakciója a karbon felüle
ten kemiszorbeált oxigénnel. Az utóbbi reakció aktív 
karbon-atomokat szolgáltat a NO-dal történő további 
reakcióhoz. Amint Pereira és munkatársai [45], vala
mint Furusawa [46] beszámoltak róla, a NO reduk
ciója karbonnal 0 2 jelenlétében is működik. A fluid 
tüzelésnél, amikor a finomra töredezett karbonszem
csék kihordásra kerülnek az örvényágy feletti térbe, 
az O2 jelenléte még elő is segíti a NO redukcióját, 
amint az a £0. ábrán látható. A NO/karbon rakcióra 
eléggé jó egyezés adódott a kísérletileg meghatáro
zott hőmérséklet és reaktánskoncentrációk, valamint 
a Chan-modellből származó kinetikai paraméterekkel 
számított értékek között [48].

19. ábra. A N O  és karbontartalmú szilárd anyagok reakciójára 
vonatkozó Arrhenius görbék [48]

A kén-oxidok megkötődhetnek a szénben található, 
vagy adalékként (CaO, Ca(OH)2 vagy СаСОз formá
jában) bevitt kalcium-tartalommal reagálva [52, 53]. 
Nagy hőmérsékletű, légfelesleggel történő tüzelések
nél pl. szénportüzelésnél (ahol 2000 К körüli csúcshő
mérsékletek lépnek fel) a kalcinált mészkő porozitású
nak (reaktivitásának) csökkenése és a képződő CaS04 
-  CaO -  CaS rendszerben fellépő termodinamikai kor
látokat a 21. ábrán látható fázisdiagram [54], és a 
£2. ábrán bemutatott, különböző hőmérséklet lefutá
sokra számított kénmegkötési szintek [55] szemlélte
tik. A 2S. ábrán kismértékű NOz/SOz kibocsátású 
szénporégő vázlata látható [55], amelynek működése 
tüzelőanyagban dús- és sovány keverék-zóna létezé
sén alapul. A tüzelőanyagban dús zóna csükkenti az 
NOz képződést, míg a tüzelőanyagban sovány zónába 
S02-megkötőt is adagolnak.
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b Számított móltört a buborék fázisban 
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L* A lassúról gyors buborékos fluidizációra való 

átmenethez tartozó m agasság 
Ly A fluidizált rétég m agassága

SO. ábra. A  NO ét N H , számított ét mért móltörtjének alakulása a 
fluid rétegben az M IT  750 kW-ot fluid tüzeli berendezétében [57]

SÍ. ábra A  CaO, CaSOt ét CaS rendszer fázisdiagramja 10% 
nedvesség jelenlétével ét 1,0 C a /S  mólaránnyal számolva A  

tüzelőanyagban dús viszonyok közötti paraméterváltozó a százalékos 
kénmegkötés [54]

A szén fűid tüzelésénél fennálló kisebb hőmérsék
letek (1050-1170 K) kedvezőbb feltételeket teremte
nek a kalciumtartalmú kénmegkötők működéséhez. A

mkl
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képződő CaSC>4 ilyen körülmények között stabil és a 
kénmegkötés, ill. az adalék kihasználása inkább a kal- 
cinált mészkő porozitási tulajdonságain múlik. A kal- 
cinálás során jelentős nagyságú pórus-térfogat képző
dik, amikor a CaC03 CaO-dá alakul. Amikor azon
ban szulfatálás játszódik le, a szemcsék külső részén 
a pórusok eltömődnek, míg a szemcse magja reagá- 
latlan marad. A jó, reaktív kénmegkötő olyan anyag, 
amelyben kiegyensúlyozott mennyiségben vannak je
len a nagy (> 0 ,1/zm) „transzport” pórusok, amelyek 
biztosítják a szemcse belsejének megközelítését, és a 
kis pórusok, amelyek viszont a létrehozott nagy felü
let révén nagy szulfatálási fokot tesznek lehetővé. A 
csak kis pórusokat tartalmazó anyag hamar eltömő- 
dik, a csak nagy pórusokkal rendelkező viszont a kis 
reakciófelület miatt kedvezőtlen. A CaO pórusméret- 
eloszlása részben az anyag eredetén múlik, de függ a 
kalcinálás hőmérsékletétől és nyomásától is. A CaC03 
kalcináláskor a kristályrács az instabil „pszeudo-rács” 
állapotból kompaktabb, stabil CaO ráccsá alakul. Az 
apró krisztallitok összeolvadásakor a szinterezódés je
lensége lép fel, amelynek során a szilárd anyag belső 
felülete csökken és nagyobb pórusok alakulnak ki. A 
szintereződésnek a növekvő hőmérséklet kedvez. Ha 
azonban a hőmérséklet a CaC03 bomlásának egyen
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súlyi hőmérséklete fölé nő, a frissen képződött reakció
felület szulfatálásának sebessége meghaladja a szinte- 
reződés sebességét és a pórusok hamarabb eltömód- 
nek, mint ahogy a szintereződés révén meg tudnak 
nyílni.

Nagyobb nyomáson a szintereződés jobban lépést 
tud tartani a szulfatációval, és ezért a kénmegkötés 
a nyomás alatti fluid tüzelésnél kevésbé érzékeny a 
hőmérséklet emelésére [56].

Ha a kalcium atomos formában található a szénben, 
nem pedig ásványi zárványok vagy mészkőadalék for
májában (azaz valamilyen vegyület formájában), ak
kor jóval hatékonyabb és közel sztöchiometrikus mér
tékű kénmegkötés érhető el. Nagy kalciumtartalmú 
barnaszenekkel és lignitekkel kapott előnyös eredmé
nyek arra indítottak egyes kutatókat, hogy ioncseré
vel vigyenek be kalciumot a szénbe, és ilyen módon 
növeljék a kénmegkötés hatékonyságát.

Karbon konverzió, %
24 . dönt. henmegkotés a szénbe toncse révei bevitt ftaícium segítségévei

M

A 24- ábrán Freund és Lion [57] kísérleti eredményei 
láthatóak, amelyeket tüzelőanyagban dús keverék pi- 
rolizálásával végeztek. A vizsgált szeneket kalcium- 
acetát oldatban áztatták a kísérletek előtt, és azt ta
pasztalták, hogy a szénmátrixba beépült kalcium sok
kal hatékonyabb S02-megkötó, mint a finom szemcse
ként bekevert CaO.

A szállóhamu (pernye)

A széntüzelésnél képződő pernye egyrészt környe
zetszennyezést okoz szubmikron méretű szemcsék 
kibocsátása formájában, másrészt csökkenti a hő
hasznosítást a hőcserélő felületekre való lerakódása 
következtében. A 25. ábra a széntüzelésnél végbe
menő folyamatok vázlatát mutatja be. A pernye

szemcseméret-eloszlása döntő tényező a légszennyezés 
mértékét (a kibocsátott tömeget), a leválasztás haté
konyságát és a hőcserélő felületen történő lerakódás 
sebességét illetően.

Nukleacio

Szervetler qözök 
Hamu /  •
részecske /: . \ , kondenzáció

Ásványi \  Párolgás
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25. ábra. A szén elégésekor lejátszódó hamuképzései folyamat vázlata

A tüzelés során illékony szervetlen gőzök, neveze
tesen Na, As, Sb, Fe és a Si szub-oxidok képződnek 
a nagyhőmérsékletű lángban [58, 59]. Ez az apró ré
szecskékből álló felhő azután részben lerakódik a hő
cserélő felületeken, részben kijut a légkörbe, mint apró 
( 0,05 /im) szemcsékből álló füst. Sarofim és munka
társainak [59] sikerült a hamu párolgásának mértékét 
és a képződő gőzök összetételét meghatároznia. A kí
sérleteket lamináris áramlású reaktorban, a gáz plaz
mafűtésével végezték.

Az el nem párolgott hamualkotók mennyiségét a 
szénszemcsék hőmérsékletének függvényében a 26. 
ábra mutatja be. A szénpor hamujának meglepően 
nagy hányada, kb. 1%-a elpárologtatható. A képződő 
aeroszol felülete adja a pernye teljes felületének több 
mint 99%-át, és így képes arra, hogy gáz- és gőzfá
zisú szennyezőket hatásosan adszorbáljon. így ezen 
aeroszol részecskék belégzése egészségkárosító lehet. 
Minthogy a párolgás mértéke erősen függ a tüzelés 
hőmérsékletétől, tanácsos a nagy tüzelési csúcshőmér
sékletet elkerülni. Meglévő üzemekben ezt a hőcserélő 
tisztántartásával, az olvadt hamuréteg (salak) eltávo
lításával lehet elérni, új üzemekben pedig az égéstér 
fajlagos hőtermelésének csökkentésével vagyis adott 
hőteljesítményhez nagyobb égéstér bevezetésével cél
szerű biztosítani.

A scanning elektronmikroszkópia és az automati
zált képelemzés összekapcsolása lehetővé teszi nagyon 
nagy számú egyedi ásványi zárvány vizsgálatát a sze
nekben. A módszert Huggins és munkatársai fejlesz
tették ki [60], és meghatározták az ásványi zárvá
nyok részecskeméret-eloszlását és kémiai összetételét. 
A szénben található ásványianyag-zárványok mérete 
a pernye szemcseméretének alsó méretét adja meg, 
míg a felső méréshatár abból a feltételezésből adódik, 
hogy egy szénszemcséből egy pernyerészecske keletke
zik, vagyis, hogy a szénszemcsében található ásványi 
anyag zárványok egyetlen részecskévé egyesülnek. E 
két feltétellel számított részecskeméret-eloszlást egy
fajta, az USA nyugati részéről származó (Eagle Butte) 
barnaszénre vonatkozóan a 27. ábrán hasonlította
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26. ábra. Különböző szemcsekőmérsékletek mellett el nem párolgott 
(visszamaradt) hamu- és hamualkotók mennyisége (pg/g szén). A 

méréseket lamináris áramlása reaktorban, montanai lignittel végezték
M

össze Loehden [61] szénportüzelésből származó pernye 
kisérletileg meghatározott szemcseméret-eloszlásával. 
Az ábrán az 1 és a S modell jelenti a fent említett 
két feltételezéssel számított eloszlást, míg a 2 modell 
azon a feltételen alapul, hogy a szénmátrixban szer
ves kötésben lévő ioncserélhető alkáli-fémek a szén
szemcse kiégésekor egyenletesen oszlanak el az egyes 
ásványi zárványok között. A szénszemcse tördelődési 
(fragmentációs) hajlama a szemcseméret eloszlását az 
egyes ásványi zárványok által meghatározotthoz viszi 
közelebb, míg a kiégés során kevéssé tördelődő szem
cse természetesen inkább az „egy szénszemcse - egy 
pernyerészecske” modellhez áll közel. Ezen eredmé
nyek jelentősége abban rejlik, hogy lehetőséget nyúj
tanak a pernye szemcseméret-eloszlásának és kémiai 
összetételének előrebecslésére, és ezáltal annak indu- 
kálására, hogy várható-e jól tapadó pernyelerakódás 
képződése.

A szén jellege, kiégési módja és a képződő pernye 
szemcseméret-eloszlása közötti összefüggések vizsgá
lata új és kiterjedt kutatások tárgya, amelynek ered
ményeként várható, hogy széntüzelésű gázturbinás 
erőművekben mennyiségileg le lehet majd írni a kazá
nok hőcserélő felületein vagy a turbina lapátjain ki
alakuló lerakódásokat. A kapott információknak gya
korlati jelentősége lesz a megfelelő szénfajta kiválasz
tásánál, a szén nemesítésével kapcsolatos követelmé
nyek meghatározásánál és a pernyeleválasztókat gyár
tók számára történő reális adatszolgáltatásnál.

mkl

roi

27. ábra Számított és tísérietileg meghatározott pernye 
szemcseméret-eloszlások (Eagle Butte-i szén) [61]

Összefoglaló értékelés

A tüzelés és a szennyezők keletkezése elválaszt
hatatlanok egymástól. Mivel a hő- és energiaterme
lésnél a fosszilis tüzelónyagoknak a belátható jövő
ben még központi szerepük van, komoly erőfeszítése
ket végeznek a környezeti hatások csökkentésére. A 
szennyezőanyag-emisszió költségcsökkentésének leg
hatékonyabb módja a tüzelési technológia (az égési fo
lyamat) módosítása. A tüzeléstechnikusok új „tiszta” 
égési technológiákat dolgoztak ki, amelyek a lángban 
történő NOr képződés és bomlás, az adalék vagy ion
cserélő alkáli vegyületek által történő S02 megkötés, 
a többgyűrűs aromások képződési és bomlási folyama
tainak, valamint a finom szervetlen aeroszolok képző
désének jobb megértésén alapulnak.

Számos új információ vált hozzáférhetővé a szén 
égésével, a félig kiégett szénszemcsék tördelődésének 
a heterogén égési reakciók sebességére gyakorolt ha
tásával és a pernye szemcseméret-eloszlásának kiala
kulásával kapcsolatban.

Érdemes megjegyezni, hogy míg az égés kémiája 
az a tudományág, amely a csökkent szennyezőkibo
csátással járó tüzelőeljárások kifejlesztéséhez szüksé
ges irányvonalakat megadja, a kívánt koncentráció- 
hőmérsékletprofilok megvalósításához szükséges ke
mencék, kazánok és egyéb tüzelőberendezések kiala
kítása az égés fizikájával, nevezetesen a fluidumok di
namikájával és a hőátadással foglalkozó szakemberek 
számára jelent kihívást.

Köszönetnyilvánítások

A szerző köszönetét mond az előadáshoz kapcsolódó ér
tékes beszélgetésekért és az előadás anyagához nyújtott 
hozzájárulásukért Adel Sarofim-nak, Jack Howard-nak, 
Admed Ghoniem-nek, John Longwell-nek, Peter Walsh- 
nak, Majed Toqan-na.k, Derek Teare-nek és Joe Helble- 
nek. A többgyűrűs aromások (РАС) egészségügyi hatá
saival foglalkozó kutatásokat a U.S. National Institute of 
Enviromental Health finanszírozta NIH-2P01-ES01640- 
06 számú megbízásával. Köszönet illeti meg Ms. Sonia 
Foster-1 a kézirat összeállításában nyújtott segítségéért.

1 2 1903 . X L V I I I .  É V F O L Y A M .  1. S Z Á M



A szerző köszönetét mond Jerry Feath-nek azért a meg
tiszteltetésért, hogy meghívta ezen előadás megtartására. 
Ez azért is jelent különösen nagy megtiszteltetést, mert 
H o y t C. Hottel professzor, akiről az előadást elnevezték, 
hosszú éveken át tartó irányítómunkával és biztatásával a 
szerző értékes segítőtársa volt.

A kézirat beérkezett: 1991. aug. 5.

IRODALOM

[1] Bowman, C. T :  Progr. Energy Comb. Sei., 1. p. 35. 
Pergamon Press (1975).

[2] Haynes, В. S.: Ph. D. Thesis, The University of New South 
Wales, Sydney, Australia (1975).

[3] Levy, J. M. -  Longweli, J. P. -  Sarofim, A. F.: „Conversion 
of Fuel-Nitrogen to Nitrogen Oxides in Fossil Fuel Com
bustion: Mechanistic Considerations”, MIT Energy La
boratory Report prepared for Energy and Environmental 
Research Corp. under EPA FCR Program (1978).

[4] Pershing, D. W. -  Wendt, J. O. L: Sixteenth Symposium (In
ternational) on Combustion, p. 389. Combustion Istitute, 
1977.

[5] Farmayan, W. F.: Thesis, Department of Chemical Engine
ering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 
MA (1980).

[6] Taylor, B. R.: ScD Thesis, Department of Chemical En
gineering, Massachusetts Institute of Technology, Camb
ridge, MA (1984).

[7] Beér, J. M  -  Jacques, M. T. -  Farmayan, W. F. -  Gupta, A. 
K. -  Hanson, S. P. -  Rovesti, W. C.: Nineteenth Symposium 
(International) on Combustion, p. 1301. Combustion 
Istitute, 1983.

[8] Wendt, J. O. L. -  Stemling, С. V. -  Mafovich, M  A.: 
Fourteenth Symposium (International) on Combustion, 
p. 897. Combustion Istitute, 1973.

[9] Kee, R. J. -  Miller, J. A. -  Jefferson, T. H.: „Chemkin” Doe 
Sandia Laboratories, New Mexico, Doc. No. Sand 80-8003 
(1980).

[10] Farmayan, W. F. -  Toqan, M. A. -  Yu Tae-U. -  Teare, J. D.
-  Beér, J. M.: Joint EPA-EPRI Symposium on Stationary 
Combustion NO Control, Boston, MA (1985).

[ 11 ] Lanier, W. S. -  Mulholland, J. A. -  Beard, J. T.: Twenty-first 
Symposium (International) on Combustion, Combustion 
Istitute, 1988.

[12] Chen, S. L. -  McCarthy, J. M. -  Clark. W. D. -  Heap, M. P. -  
Seeker, W. R. -  Pershing, D. W.: ibid. p. 1159.

[13] Weir, A. Jr. -  von Kleinsmid, W. H. -Danko, E. A. -  Kertamus, 
N. J.: EPRI Report No. AP 2544, Palo Alto, CA (1982).

[14] Toqan, M  A. -  Teare, J. D. -  Beér, J. M. -  Radak L. J. -  
Weir, A Jr.: Joint EOA-EPRI Symposium on Stationary 
Combustion NO, Control, New Orleans (1987).

[15] Braun, A. G. -  Oakzaban, P. -  Toqan, M. A. -  Beér, J. M.: 
Env. Health Persp. 72. p. 297 (1987).

[16] Toqan, M. A. -  Farmayan, W. F. -  Beér, J. M. -  Howard, J. B.
-  Teatre, J. D.: Twentieth Symposium (International) on 
Combustion, p. 1075. Combustion Istitute, 1985.

[17] Bittner, J. D. -Howard, J. B. -Palm er, H. B.: Soot Formation 
in Combustion Systems and Its Toxic Properties, J. Ldhaye 
abd G. Prado, ed., p. 95. Plenum (1983).

[18] Cole, J. A. -  Bittner, J. D. -  Longweli, J. P. -  Howard, J. В
„ Formation of Aromatic Compunds in Aliphatic Flames”, 
Comb. Flame, 56, p. 51 (1984).

[19] Toqan, M  A. -  Bahadori, T. -  Lafleur, A. -  Braun, A. -B eér, 
J. M.: NIEHS Research Report, Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge, MA (1988. to be published).

[20] Gosman, A. D. -  Pun, W. M. -  Runchal, A. K. -  Spalding, D. B.
-  Wolfsthein, M : „ Heat and Mass Transfer in Recirculating 
Flows”, Academic Press, Londor (1969).

[21] Lookwood, F. C. -  Naguib, A. S.: „The Prediction of 
the Fluctuations in the Properties of Free, Round Jet,

Turbulent Diffusion Flames, Comb. Flame, 24. No. 1. p. 
109 (1975).

[22] Smith, P. J. -  Hűl, S. C. -  Smoot, L. D.: „Theory for 
NO Formation in Turbulent Coal Flames”, Nineteenth 
Symposium (International) on Combustion, p. 1263. 
Combustion Istitute, 1983.

[23] Mónin, A. S. -  Yaglon, A. M.: Statistical Fluid Mechanics, 
2, Section 25, The MIT Press, Cambridge, MA (1975).

[24] Chomiak, J., in Beér, J. M. -  Chomiak, J. -  Smoot, L. D.: Prog. 
Energy Comb. Sei., 10 p. 177 (1984).

[25] Ghoniem, A. F. -  Haide rvinejad, G. -  Krishnan, A.: AIAA 
(SAE) ASEE 25rd Joint Propulsion Meeting, LaJolla, CA 
(1987) (AIAA-87-1718).

[26] Krishnan, A. -  Gjoniem, A. F.: Twenty-Second Symposium 
(International) on Combustion, The Combustion Istitute, 
1988.

[27] Chiu, K. S. -  Walsh, P. M. -  Beér, J. M. -  Biemann,
K.: Polynuclear Aromatic Hidrocarbons, Battele Press, 
Columbus, OH. p. 319. (M. Cooke and A. J. Dennis, 
editors) (1983).

[28] Walsh, P. M. -  Chiu, K. S. -  Beér, J. M. -  Biemann, K.: ACS 
Div. Fuel Chemistry, 28, No. 4. p. 251 (1983).

[29] Vural, H. -  Walsh, P. M. -  Sarofim, A. F. -  Beér, J. M: Ninth 
International Conference on Fluidized Bed Combustion, 
Boston, MA (1987).

[30] Eilig, D. L. -  Lai, C. K. -  Mesd, D. W. -  Longweli, J. P. -  
Peters, W. A.: Ing. Eng. Chem. Process Des. Devel., 24. p. 
1080 (1985).

[31] Srinivasachar, S. -  Timothy, l.: High speed cinematographies 
record of combusting pulverized coal particles, Depart
ment of Chemical Engineering, Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge, MA (1985).

[32] Kang, S. W. -  Srinivasachar, S.: High speed cinematograp
hies record of burnin coal/water particles, Department of 
Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Tech
nology, Cambridge, MA (1986).

[33] Kang, S. W. -  Sarofim, A. F. -  Beér, J. M.: Third European 
Conference on Coal Liquid Mistures, The Intitution of 
Chemical Engineers, London (1987).

[34] Kang, S. W. -  Sarofim, A. F. -  Beér, J. M.: Twenty- 
Second Symposium (International) on Combustion, The 
Combustion Istitute, 1988.

[35] Donsi, G. -  Massimäla, L. -  Micccio, M.: Comb. Flame el, p. 
57 (1981).

[36] Chirone, R. -  Camarota, A. -  D'Amore, M. -  Massimäla, L : 
Seventh International Conference on Fuidized Combus
tion, 2., p. 1023, NTIS, DOE (METC) 83-48 (1983).

[37] Beér, J. M. -  Massimäla, L. -  Sarofim, A. F.: International 
Conference on Fluidized Combustion: Systems and Appli
cations, Sympositum Series No. 4. The Insitute of Energy. 
Kondon (1986).

[38] Sundback, C. A. -  Beér, J. M. -  Sarofim, A. F.: Twentieth 
Symposium (International) on Combustion, p. 1945, The 
Combustion Istitute, 1984.

[39] Keretein, A. R. -  Niksa, S.: ibid, p. 941 (1984).
[40] Rayes, S. -  Jensen K. F.: Chem. Eng. Sei.40.p. 1723(1985).
[41] Srinivasachar, S. -  Toqan, M. A. -  Beér, J. M.: Comb. Sei. 

Techn., 57. p. 55 (1988).
[42] Kang, S. G. -  Helble, J. J. -  Sarofim, A. F. -  Beér, 

J. M.: Twenty-Second Symposium (International) on 
Combustion, The Combustion Istitute, 1988.

[43] Helble, J. J. -  Sarofim, A. F.: Twenty-first Symposium 
(International) on Combustion, p. 411, The Combustion 
Istitute, 1988.

[44] Walsh, P. M. -  Dutta, A. -  Coz, R . J. -  Sarofim, A. F. -  
Beér, J. M.: Ninth International Conference on Fluidized 
Combustion, Boston, MA (ASME /  TVA /  EPRI) (1987).

[45] Pereire, F. J. -  Beér, J. M. -  Gibbs, В. -  Hedley, A. В.: Fifteen 
Symposium (International) on Combustion, p. 1149, The 
Combustion Institute, 1975.

[46] Furusawa, Honda, T. -  Kunh, D.: The Second Pacific Chem. 
Eng. Congress. PACHC (1977).

198 3 .  X LV1II .  É V F O L Y A M .  1. S ZÁ M mkl 13



[47] Desotte, G. G.: Istitut Francai» du Pétrole, IFP Report No. 
27. 622 (1979).

[48] Chan, L. K. -  Sarofim, A. F. -  Beér, J. M.: Comb. Flame, 52, 
p. 37 (1983).

[49] Levy, J. h í. -  Chan, L. K. -  Sarofim, A. F. -  Beér, J. M.: 
Eightteenth Symposium (International) on Combustion, 
p. I l l ,  The Combustion Institute, 1981.

[50] Furusawa, T. -  Kunh, D. -  О дата, A. -  Yamoda, N .: Proc. 
Soc. Chem. Engners., Japan, 4, p. 562 (1978).

[51] Chaung, T. Z. -  Lee, Y. Y. -  Walth, P. h í  -  Sarofim, A. F. -  
Beér, J. h i.: Fluidisation, p. 459, (D. Kunii and R. Toei, 
editors), The Engineering Foundation, NY (1984).

[52] Borgwardt, R. H. -  Harvey, R. D.: Environ, Sei. Technoi., 6. 
p. 350 (1972).

[53] O'Neill, E. P. -  Keaimi, D. L.: AIChE Symp. Ser. 161, 73. 
p. 100 (1977).

[54] Torre*-Ordonez, R .: PhD. thesis, Departament of Chemi
cal Engineering, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, MA (1987).

[55] Heap, hí. P.: Private communication (1982).
[56] Stanton, J. E Fluidised Beds, (J. R. Howard, editor), 

Applied Sei. Publishers, London and New York (1983).
[57 Freund, H. -  Lyon, R . K.: Comb. Flame, 45, p. 191 (1982).
[58 Gums, W. -  Kirsch, H. -  hfackowsky, hl. Th: Schlacken

kunde, Springer, Berlin (1958).
[59] Sarofim, A. F. -  Howard, J. B. -  Podia, A. S.: Comb. Sei. 

Techn., 16. p. 187 (1977).
[60] Higgins, F. E. -  Huffman, G. P. -  Lee, R . J.: Coal and Coal 

Products, (E. L. Fuller, Jr., editor), ACS Symp. Series, 
205, p. 239, Am. Chem. Soc. Washington, D. C. (1982).

[61] Loehden, D.: S. M. Thetis, Department of Mechanical En
gineering, Massachusetts institute of Technology, Camb
ridge, MA (1988).

' S z e m l e  . . .  S z e m l e  . . .  S z e m l e  . . .

Az Európai Vegyipari Szövetség 
és a Visegrádi Hármak

Az Európai Vegyipari Szövetség 
(CEFIC), amely eredetileg Nyugat- 
Európa vegyiparát képviselte, túlha
ladva az Európai Közösség mai ál
láspontján a „Visegrádi Hármakkal” 
szemben, ezen országok Vegyipari Szö
vetségeit társult tagokként befogadta 
1992. június 19-i bécsi közgyűlésén. 
Programjainak két fontos pontjában is 
ezen vegyiparok megsegítését tűzte ki 
többek között célul (EASTT, Környe
zeti konzultáció_s program a technoló
gia átadásáról; Önkéntes COj emisszió- 
csökkentés, ami egyébként része har
madik programpontjának: VEEP, Ön
kéntes energia-hatékonyság növelési 
program).

A CEFIC jelenlegi elnökének, Jac
ques Puéchalnak (aki a francia Ato- 
chem szerint a Chimie Elf Aquitaine

elnöke, ill. vezérigazgatója is) jelentése 
szerint Nyugat-Európa a világ legje
lentősebb gazdasági régiója, megelőzi 
a nemzeti jövedelem terén az Észak- 
Amerikai Szabadkereskedelmi Társu
lást (NAFTA) és GNP-je kétszerese 
a távolkeleti „Kis Tigrisek” és Ja
pán együttesének, lakossága számát 
tekintve pedig a különbség még na
gyobb a javára, ami azt is jelenti, hogy 
Nyugat-Európa a világ legjelentősebb 
piaca.

Amíg a világ vegyipara még stag
nál, addig 1992-ben Nyugat-Európáé 
már közel 2%-kal nő, meghaladva ez
zel a feldolgozóipar javulásának ilyen 
mérőszámát, amin belül az alapanyagi
par már közel jutott fogyókúrája vég
éhez és még az árai is kissé emelked
tek, noha a termelés volumene egy
előre még nem. Igaz a vámtarifa- 
tárgyalásokon (GATT) és a Perzsa 
Öböl régiójával még nem sikerült meg

egyeznie. A vegyitermék-világkereske- 
delemben 40%-os részarányával vezet 
a NAFTA 17%-os és Japán, valamint 
a Csendes-óceán partvidéki új ipari 
hatalmak 16%-os részesedésével szem
ben. Kutatásra-fejlesztésre értékesíté
sének ugyanúgy 5,5%-át fordítja, mint 
az amerikai vegyipar, azaz 18 milli
árd ECU-t (= 24 milliárd USD). Fo
lyamatban van „Felelős Gondoskodás 
Program”-ja is, ami azt eredményezte, 
hogy a legjelentősebb Nyugat-Európai 
vegyipari vállalatok árbevételük 3,5%- 
át és beruházásaik 5%-át fordították a 
környezetvédelemre.

így készül a CEFIC arra, hogy mi
nőségi párbeszédet folytasson a ha
tóságokkal és a közvéleményt kiala
kító vezető erőkkel, mind a nemzet
közi, mind az önkormányzati szinten.

[Forrds: Infochimie, No 341, p 76; 1992. 
szeptember]

S. Gy.
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Gyártásirányítás a reprodukálható 
ben*

Bevezetés

A vegyipari üzemek működtetésekor a biztonság és 
környezetvédelem szigorú előírásai mellett az utóbbi 
években mind erősebben jelentkezik a reprodukál
ható termékminőség iránti igény. Az olyan terméke
ket, amelyek felhasználási tulajdonságai eltérnek a 
megkövetelt igényektől, újra fel kell dolgozni, esetleg 
higítani, netán kidobni.

Az a képesség, amellyel termékeket reprodukálható 
minőséggel lehet gyártani, a legfontosabb követlemé- 
nyek egyikévé vált. Egy berendezésben számos, külön
böző zavaró hatás léphet fel, amelyek ahhoz vezethet
nek, hogy a termékminőség a megkövetelt jellemzők
től eltér. Például az alapanyag minőségének ingado
zása, a katalizátorok öregedése, vagy változó környe
zeti feltételek, amelyek egy bizonyos helyen fellépő za
varó tényezők az anyagában és energetikailag összefo
nódott berendezés-rendszerekben tovább sokasodnak 
és kedvezőtlenül befolyásolhatják a következő művele
tek működését. A zavarokat általában nem lehet kelet
kezésük helyén elhárítani és tekintettel az igényelt sze
mélyzetre, gyakran nem is kívánatos. Ezért nemcsak 
az egyes műveleti lépcsőkhöz hozzárendelt vezérlő- és 
szabályzófolyamatokra van szükség, hanem ha olyan 
rugalmas üzemmenetet irányoznak elő, ahol a lehető 
legkevesebb közbenső tárolásra van szükség -  amelyek 
szétválasztják az egyes műveleti lépcsőket -, akkor a 
teljesítményorientált termelésirányítási koncepciónak 
az egyes műveleti lépcsőkbe való beavatkozás koordi
nációjára is ki kell terjednie. Csak az ilyen koordináci
óval lehet az egyes műveleti lépcsőket úgy egyeztetni, 
hogy a zavaró körülményektől függetlenül tarthatók 
legyenek a megkövetelt jellemzők.

Tisztán műszertechnikai szempontból a modern 
termelésirányítás-technika a decentralizált és meg
osztottan szervezett termelésirányítási rendszerrel kí
nálja a feltételeket ilyen termelésirányítási koncep
ciók realizálására. A metodikai területen mindene
setre számos nyitott kérdés van és így ma még kielégí
tően nem oldható meg a teljesítményorientált terme
lésirányítás a megismételhető minőség biztosítására.

A kutatás mai állása

A vegyi termelőüzemekben ma a minőségbiztosítás 
érdekében két módszert alkalmaznak. Az elsőhöz az

* A műveleti mérnökök éves konferenciáján 1990. okt. 5- 
én tartott előadásának a Chemie Ingenieur Technik 63, ЭЮ- 
918, (1991)-ben megjelent közleményét fordította és sajtó alá 
rendezte: S k n b a  Z o l tá n  VEGYTERV, Budapest. Az 1992. 
évi november havi minőségügyi célszámból torlódás miatt 
kimaradt közlemény.

** Folyamatdinamikai és Szabályozástechnikai Intézet, Stutt
gart

minőség biztosítására a termelés-

GILLES, E R N S T  DIETER ** 
FRIEDRICH, MARTIN **

eddig használatos műszerezési megoldások tartoznak. 
A szabályozás túlnyomó része egyedi mérőkörrel van 
megoldva PID-, arány-, kaszkád- stb. szabályzással. 
A többérték-szabályozás a többé-kevésbé részletezett 
folyamatmodellezés alapján egyre nagyobb hangsúlyt 
kap. Ezek az eljárások lehetővé teszik, hogy a folyto
nosan üzemelő berendezések a kívánt és állandó üzemi 
paraméterekkel dolgozzanak, vagy hogy egy szakaszos 
eljárást bizonyos előre megadott iránymenti eltéréssel 
lehessen vezetni. A minőségbiztosítás szempontjából 
azonban a következő problémák adódnak:
-  a szabályozott mennyiségek, mint nyomás, hőmér

séklet stb. csak ritkán állnak közvetlen kapcsolat
ban a végtermék minőségével;

-  a fellépő zavarok kihatásai a termékminőségre, az 
ismertté vált szabályozási eltérések alapján, csak 
nehezen becsülhetők;

-  annak megítélése, hogy az eljárás egyes lépcsői 
hogyan járulnak hozzá a végtermék minőségéhez, 
az egyes lépések komplex dinamikus viselkedése és 
váltakozó befolyásuk miatt nehézkes.
A második módszer alapjaiban különbözik a sza

bályozási módszertől és a minőségbiztosítást elsősor
ban a statisztika oldaláról közelíti meg. Ez a módszer 
a „Statistical Quality Control (SQC)” és „Statisti
cal Process Control (SPC)” néven vált ismertté [1-3]. 
Ezeket a módszereket közvetlenül a végtermék minő
ségének felügyeletére és befolyására fejlesztették ki. A 
fontos paramétereket, amelyek szoros összefüggésben 
vannak a minőséggel, diszkrét időpontokban megha
tározzák és statisztikai módszerekkel értékelik. Ilyen 
módon a gyártás folyamán keletkező változások felis
merhetők és a rendszerhibák, amelyek minőség válto
zást okozhatnak, helyrehozhatók.

Az ilyen statisztikus módszerek alkalmazásánál a 
következő problémák léphetnek fel (lásd [2-3] is):
-  az eljárás dinamikáját nem veszi figyelembe;
-  az eljárás lefutása közbeni változásokra gyakran 

csak akkor lehet reagálni, amikor a jellemzők már 
„megsérültek”;

-  a kapott jellmezők kiértékelése nem tartalmaz olyan 
információt, hogy hol kell beavatkozni;

-  a minőség alakulásának folyamatát a dinamikus 
átmenetek között csak nehezen lehet követni;

-  a módszerek alkalmazásának statisztikai feltételeit 
nem mindig lehet betartani.
Látható tehát, hogy a minőségbiztosítás érdekében 

rendelkezésre álló módszerek a termelésirányítás érté
kes segítőeszközei, de semmiképpen nem alkalmasak 
minden követelmény kielégítésére.

A következőkben egy termelésirányítási koncepciót 
mutatunk be, amely a létező módszerek hiányossá
gait próbálja áthidalni. Ez a koncepció szabályozás- 
technikai módszeren alapul. Annak érdekében, hogy a 
termékminőséget explicite lehessen megfogalmazni, a
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minőséget matematikailag kell definiálni. A következő 
fejezetben ilyen definíciót fogalmazunk meg.

A minőség definiálása

A minőséget mint fogalmat az eljárástechnikában 
gyakran csak általánosságban használják. A minőség 
fogalom verbálisán így hangzik: „A termék minősége 
az a tulajdonság, amely a termék használatát lehe
tővé teszi.” Gyakran igyekeznek ezt a definíciót egyet
len olyan mennyiséggel jellemezni, amely megfelel egy 
termék minden lényeges tulajdonságának. Ilyen pél
dául a termék tisztasága, de van nehezebben megfo
galmazható is, mint színárnyalat, vagy szálak szakí
tószilárdsága. A minőség fogalma általában a végter
mékre korlátozódik, és nem vonatkozik a berendezés 
kimenő és közbenső anyagáramaira.

A minőség fogalmát most a verbális definíció he
lyett képlettel fogjuk pontosan megfogalmazni. Ehhez 
az egyszerű anyagmennyiség esetét tekintjük, amely i0 
komponensből álló homogén keverék. A keverék álla
pota termodinamikai értelemben intenzív állapotvál
tozók segítségével írható le:

xT = (p ,T ,gu . ..,gi o_!). (1)

Amennyiben ezen anyag felhasználási célja ponto
san definiálva van és időbeli változással számolni nem 
kell, akkor ennek az anyagnak a minősége w a fen
tiek értelmében, mint intenzív állapotfüggvény fog
ható fel:

w - w(x). (2)

A minőség függvényszerű függése az állapotválto
zóktól egyedül a felhasználási céllal van definiálva. Ez 
megfelel az anyagmennyiség, vagy az anyagáram va
lamennyi minőséget meghatározó állapotváltozójának 
a felhasználási célra vonatkoztatott súlyozásának. Ál
talánosabb esetben, mint az előbbi homogén keverék, 
a minőségdefiníciónak még további állapotjellemző
ket kell tartalmaznia. így pl. egy polimer minőségének 
kifejezésére a lánchosszúság-eloszlás középértéke mel
lett még annak varianciáját, egyenlőtlenségi index
ét, valamint elágazási fokát meghatározott súlyozás
sal számításba kell venni. Ennek megfelelően szemcsés 
rendszerben a minőségi függvénynek a szemcseelosz
lás változóját is tartalmaznia kell. Ezeknél a megfon
tolásoknál alapvetően kikötik, hogy a minőségbefolyá
soló állapotjellemzőknek ismertnek kell lenniök.

A w minőség a definíció szerint a kérdéses anyag tel
jes mennyiségétől független. Ilymódon a függvény az 
extenzív állapot-változókkal leírt homogén funkciójú 
nulladik fokú függvény. Ez a mennyiség lényegében 
tér el a termék tömegegységre vonatkoztatott gazda
sági értékétől, amely adott keresletnél a megajánlott 
mennyiséghez igazodik. Annak érdekében, hogy érzé
kelhető legyen a különbség a minőség és a gazdaságos

mkl

1. ábra. Fázismodell a minőség és az érték megkülönböztetésére

érték között, figyeljük meg az 1. ábrán bemutatott 
fázismodellt.

Adva van egy termék, meghatározott felhasználási 
céllal. Ez a felhasználási cél lehet pl. egy betegség kór
okozójának leküzdése. Ezzel a célkitűzéssel keletkezik 
egy bizonyos igény és ezzel együtt az érdeklődés a 
megfelelő gyógyszer iránt, amely minőségével képes a 
betegség leküzdésére. A kereslet kielégíthető tehát a 
minőséggel és mennyiséggel definiált anyagárammal. 
Ezen anyagáram tömegegységre vonatkoztatott gaz
daságos mennyisége a piaci törvényekből adódik a ke
reslet és kínálat alapján. Az anyagáram gazdasági ér
téke és a termelési költsége adják a döntési kritériu
mokat a gazdaságosságot is figyelembevevő termelési
rányításra.

A gazdasági érték döntő mértékben tehát a piaci 
befolyásoktól függ és ezért időben állandóan változik. 
Ezzel szemben az anyag, vagy anyagáram minősége 
a piactól független mennyiség és csupán az időtálló 
felhasználási céltól függ.

A minőséghez, mint az anyagmennyiség intenzív tu
lajdonságához egy extenzív állapotfüggvény rendel
hető, amelyhez a „minősítő potenciál” fogalom vezet
hető be. Ez a mennyiség formálisan azonos az extenzív 
termodinamikai állapotfüggvényekkel, mint a belső 
energia, entalpia vagy entrópia. Koordinátarendszer
ben a

(p, Т , т ь .....m, J

minősítő potenciál homogén nulladik fokú függ
vényt mutat az egységtömegekre mt- (t = 1,..... i0)
vonatkoztatva. Ez azt jelenti, hogy ez a függvény li
neárisan növekszik az m teljes tömeggel. így ez a 
mennyiség a következőképpen jelölhető:
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ahol

l'o
W  = ^  tü.m, ,

t= 1

ahol

(3) ™ = 9A™A +  9 В WB (7)

A következő kifejezés

_  / d W \
wi = ( ) (4)

\ d m i J  p ,T ,m j= i

a keverék i-edik komponensének a parciális minő
sége. A minősítő potenciál teljes differenciálja:

PR[W] = Д1Удг0^  (8)

a minősítő potenciál számára a minőségnövekedést 
fejezi ki a kémiai reakció következtében. A reakcióen- 
talpia számításával analóg módon adódik a reakció- 
minőség:

dW
*0

AwR  = i/iWi. (9)
»'= i

*"o
+ ^ íü .d m ,. (5)

t'= i

A minősítő potenciál extenzív tulajdonsága tartal
mazza e függvények additív magatartását és ezzel azt 
a lehetőséget, hogy ezeket a mennyiségeket mérlegelni 
lehessen. Az anyag-, energia- és impulzusmérleg mel
lett így a minősítő potenciál mérlege is elkészíthető.

Első példaként tekintsük az izotermen üzemelő 
keverés reaktort, az egyszerű A —♦ В reakcióval 
folyadékfázisban (2. ábra).

W = W  9B wb
2. ábra. Keverós reaktor folyadékfázisú reakcióval

Teljes konverziónál w = wB . így a reakció által 
létrehozott minőségre P#[W] adódik;

PR [W] = qe(wB -  wA). (10)

Második példaként egy anyagszétválasztó berende
zést mutatunk be (5. ábra), ahol a három komponens
ből álló elegyet kell А, В és C komponenseire bontani. 
A minősítő potenciál mérlege a következő

3. ábra. Háromkomponensű keverék szétválasztása

Ha a parciális minőségek, A és В tiszta anyagra 
vonatkoztatva azonosak, akkor érvényes

™A =  ™ A, =  W B

és a reaktor minősítő potenciáljának mérlege

—  = qe{wA ~™) + Pr [W\, (6)

= Яе(и>Е -  ™) + P\w \- (И)
wg-re érvényes

WE = 9a E™AE  + 9 BE™ BE  + 9CE™CE

A szétválasztási műveletből adódó minőség-növe
kedés Р[1У] általában az irreverzibilis anyagcseréből
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származik a szétválasztó berendezésben. Az anyagá
ram egyes komponenseire való tökéletes szétválasz
tása esetén:

w  =  9a w A  +  9 B WB  +  9 C w C i 

és érvényes a

»0
P{W] = qe'%2 9i[щ - » * ) •  ( ! 2)

-Дш,-
A létrehozott minőséget ekkor a keverékben lévő 

parciális minőségek ti;,- közötti különbsége és a tiszta 
anyagok u>,- minősége határozza meg.

A teljes berendezést tekintve, a minősítő potenciál
mérleg vizsgálata a mérlegelési tér tetszőleges előre 
megadható korlátáival lehetséges, amennyiben a be
rendezésben előforduló valamennyi anyagáram részére 
azonos, a termék célfelállítása által meghatározott 
minőségmértéket rendeltek. Szükség van tehát egy 
minőségfüggvényre a fenn megadott tulajdonságok
kal, amely minden anyagáram minsógégi vizsgálatá
hoz hozzárendelhető függetlenül attól, hogy kiinduló 
anyagról, közbenső termékről vagy végtermékről van- 
e szó. Egy berendezés tetszőlegesen előre meghatá
rozható mérlegelési tere számára a minősítő potenciál 
mérlege a következő:

—  = JK [W] + J L [W} + P[W}. (13)

Ebben az összefüggésben ./^[W] tartalmazza min
den konvektiv anyagáram befolyását J l [W] felöleli a 
többi kicserélődési folyamatot a környezettel, amelyek 
pl. a továbbvezetési folyamatokból, vagy hőátadásból 
vagy munkából adódnak.

A P[W] kifejezés a mérlegelési tér belsejében lezajló 
valamennyi folyamatot figyelembe veszi, amely a 
minőség kialakításához hozzájárul. Ezek a folyamatok 
általában irreverzibilisen zajló reakciók és anyagcsere
folyamatok, amelyek egyedül a kérdéses mérlegelési 
tér állapotváltozóitól függenek és ezáltal a mindenkori 
környezet közvetlenül nem hat rájuk.

Amennyiben sikerül a minőségnek a megfelelő jel
lemző függését megadni, akkor ez a függvény tartal
maz minden olyan információt, amely a termelési fo
lyamat célját illeti. A minőség ezért mind a berende
zés kialakítására vonatkozó cél eléréséhez, mind pedig 
a termelésirányítás megfelelő koncepciójának terveze
téhez igénybe vehető.

A minőségfüggvény megfelelő választása céljából -  
eltekintve először a berendezés gépeinek kialakításá
tól -  a folyamat útjának az intenzív állapotváltozók 
terében előre meghatározott lefutási pályát kell adni. 
Egyszerű példaként tekintsük azt a folyamatot, amely 
három lépésből áll, reakció, elválasztás és tisztítás. A 
folyamat meghatározott lefutási pályáját a 4- ábrán 
bemutatott fázismodell szemlélteti. A modell kiindul 
az alapanyagokból, áthalad a közbenső termékeken és

4 ábra. Egy egyszerű folyamat fdasmodellje

végül a végtermékbe ju t. A folyamatban általában el
ágazások, egyesítések és visszavezetések fordulnak elő.

Ahhoz, hogy a minőség függvényét meg lehessen ha
tározni ilyen lefutású folyamatút mentén, alapvetően 
két módszer áll rendelkezésre. Az egyiknél a minő
sítő potenciált lehet meghatározni az anyagok parci
ális minőségéből; a másiknál a minőséget közvetlenül 
lehet megadni az állapotváltozók függvényében.

Ha a parciális minőségből indulunk ki, akkor 
ügyelni kell arra, hogy ezeket ne lehessen egymástól 
függetlenül választani, mivel ezeknek meghatározott 
integrabilitási feltételeket kell teljesíteni. Lehetőség 
van olyan szabványosított értékekkel való számolásra, 
amelyek ezeket a feltételeket teljesítik és a minden
kori problémához való illeszthetőség érdekében szá
mos szabad paraméterrel rendelkeznek. A termodina
mikában ilyen eljárás ismert: a kémiai potenciál valós 
részesedésének számolása (lásd pl. [4]).

A keverék-minőségnek, mint az intenzív állapot- 
változók függvényének közvetlen megfogalmazásánál 
nincsenek formális korlátozások. A minőséget pl. 
összegzik a különböző kifejezésekből, amelyek leírják 
az egyes komponensek hozzájárulását a minőséghez, 
figyelembe véve a keverési hatásokat. A szerkezet és 
a paraméterek megfelelő választásával szélsőértékek, 
meredekség és hasonlók és ezzel együtt a minőség
függvény lefutását lehet meghatározni az állapotvál
tozókon keresztül. A minőségpotenciált ezek után a 
keverékminőség és az össztömeg egyszerű összegzésé
vel lehet megkapni.

Az a követelmény, hogy a minősítő potenciál a fo
lyamat útjának hosszában monoton növekvő jelleget 
mutasson, egyenes következménye az eddig a minőség
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fogalommal szemben támasztott megfontolásoknak. 
Ezzel a követelménnyel a minősítő potenciál fogalma 
is mélyebb értelmet kap. Egy berendezésnek ezek után 
az a feladata, hogy a kiinduló anyagok és a végter
mékek minősítő potenciálja közötti különbséget meg
szüntesse.

Valamennyi értelemszerűen kialakított folyamat
lépcső pozitív hatással van ennek a potenciálkülönb
ségnek a megszüntetésére.

Az itt bemutatott példánál a függvény

w = (<*iSU + a2gB )2 (14)

megfelelő reprezentánsa lehet a minőségnek. Figye
lembe veszi, hogy a tiszta В komponens, mint kívánt 
végtermék a legnagyobb minőségi értékkel rendelkez
zék. E komponens keverése A- vagy C-vel a minőség 
romlásához vezet. Az A kiinduló anyagnak a termelési 
cél értelmében nullától eltérő, de a kívánt В termék
től lényegesen kisebb a minősége, mivel sok műveleti 
lépés kell ahhoz, hogy A termék kívánt végtermékké 
alakuljon. A tiszta C anyagnak, mint hulladéknak mi
nősége nulla. Ez azt jelenti, hogy a felhasználási cél te
kintetében nincs hasznossága. A (14) biztosítja, hogy 
a minősítő potenciál a megadott folyamatpálya men
tén monoton nő. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy 
minden folyamatlépcső rendeltetésszerű üzemeltetés
nél pozitívan járul hozzá a minőség létrehozásához. 
A bevevetésre került minőségdefiníció alapján a kö
vetkező fejezetben egy folyamatirányítási koncepció 
kialakítását taglaljuk.

egyszerűbben ki lehet küszöbölni. Ezen kívül a sza
bályozott értékek kiválasztása gazdaságossági szem
pontok szerint is történhet úgy, hogy pl. minimálisak 
legyenek a termelési költségek.

Ezek a megfontolások vezetnek a hierarchikusan 
strukturált folyamatirányítási koncepcióhoz, amely 
egy eljárásközeli szintet és egy koordinációs szintet 
ölel fel. Az 5. ábra a 4- ábrán  bemutatott fázismo- 
dellel jellemzett példaberendezés ilyen koncepcióját 
szemlélteti. A két folyamatirányítási szint mindenkori 
működését a következő fejezetben tárgyaljuk.

,_________, i Folyamatközeli szint

1------ 1
I *

<í=0> Információ áramlás iránya 

---------- Anyagáram

5. ábra. A hierarchikus folyamatirányítást koncepció felépítése

Folyamatirányítási koncepció

A bemutatott folyamatirányítási koncepció szem
léltetésére mégegyszer tekintsük meg a 4- ábrán ábrá
zolt egyszerűsített termelési folyamat fázismodelljét. 
Minden folyamatlépcső formális értelemben egy-egy 
transzformációnak tekinthető, amely a belépő anyag 
tulajdonságait a kilépő anyag tulajdonságaira ala
kítja. Az ilyen, nem lineáris és időfüggő transzformá
ció mind folytonos, mind szakaszos folyamatlépéshez 
hozzárendelhető. A folyamatlépcső értelemszerű kia
lakításánál hozzájárul az anyagáram minőségének nö
veléséhez azáltal, hogy megváltoztatja az anyagtulaj
donságokat tekintettel a teljes folyamat célkitűzésére.

Minden termelő-berendezés ki van téve számos za
varó körülménynek, amelyek mind a kitermelést mind 
a végtermék minőségét befolyásolhatják. Ahhoz, hogy 
a zavarok hatását a végtermékre nézve csökkenteni 
lehessen, általában nem elégségesek azok a szabá
lyozó berendezések, amelyeket az egyes folyamatlép
csőkhöz rendelnek és amelyek nem veszik figyelembe 
az összekapcsolódásokat. Pótlólagos koordináló rend
szerre van szükség, amely az egyes szabályozó rend
szereket összekapcsolja és egyezteti. Az ilyen koordi
nálással az egyes folyamatlépcsőkben kiterjedő zavaró 
körülményeket figyelembe lehet venni és azok hatá
sát a kitermeléssel és minőséggel meghatározott célra

A folyamatközeli szint

Eljárástechnikai, valamint folyamatdinamikai szem
pontokból a berendezés minden folyamatlépcsőjéhez 
hozzá kell rendelni az anyagtulajdonságokhoz szabott 
értékek transzformációját. Az ilyen transzformáció 
meghatározásánál központi tájékozódási mennyiség
ként a minőséget lehet venni. Ezzel az irányítottság
gal a minőségre vetített információsürítés leegyszerű
síti többek között valamennyi folyamatlépcső maga
sabb szintről igénybeveendő koordinációját. Érdemes 
lehetőleg egyszerű transzformációra törekedni és idő
től független átviteli viszonyokkal.

A transzformáció berendezésoldali megvalósításá
hoz pl. megfelelő reaktorra, vagy szétválasztó beren
dezésre van szükség. Az apparativ megvalósítás ál
talában számos kielégítetlenséggel jár. Ezért a minő
ség megkívánt transzformációja általában csak több
kevesebb eltéréssel valósítható meg. A szabályozó 
rendszer számára (amely a kérdéses folyamatlépcső 
alsó szintjén helyezkedik el) ezért az a feladat is 
megoldandó, amely túlmutat az egyébként megköve
telt zavarelh árit ásón. A rendelkezésre álló szabályozó 
mennyiségekbe való megfelelő beavatkozáson túlme
nően a szabályozó-rendszernek az is feladata, hogy
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a folyamatlépcső reális transzformációjából származó 
apparativ elégtelenségeket megszüntesse. A helyileg 
szabályozott folyamatlépcső ekkor a minőségre tekin
tettel a kívánt átadási viszonyok közé kerül.

Az itt vázolt feladat megoldására a szabályozás- 
technika új módszereket kínál: először lineáris és nem 
lineáris modellkövetelményekból származó szabályo
zás kerül előtérbe. A modellkövetkezményből szár
mazó műszerezés azt jelenti, hogy a folyamatlépcső 
egy modellel megadott viszonyt követ [5]. A folyama
tok bizonyos osztályának a folyamatközeli szint követ
keztében az átadási viszonyok egzakt linearizálására 
van lehetősége. Itt a nem lineáris koordinátatranszfor
máción és a nem lineáris visszavezetésen keresztül a 
dinamikus viszonyok linearizálása közelítési hiba nél
kül valósítható meg (6, 7]. Analitikus és numerikus 
optimalizálási eljárás további sokatmondó lehetőség. 
Ezek régóta ismertek és az eljárástechnikában gyak
ran használatosak [8]. Ehhez az osztályhoz tartoznak 
a prediktív szabályozások is. [9,10].

Minden említett eljárásnál nemcsak a szabályozás 
robusztusságára kell ügyelni, azaz a kielégítő viszo
nyokra a hibákkal terhelt modell elképzeléseknél, ha
nem arra is, hogy a folyamatirányítási rendszerek 
ilyen algoritmusait egyszerűen lehessen realizálni.

A következőkben egy eljárást asszimptotikus egzakt 
linearizálásnak vetünk alá annak érdekében, hogy a 
folyamatközeli szint feladatát meg lehessen oldani. 
Ezt példaszerűen egy reakció lépésen keresztül vég
ezzük.

A reakció lépcső legyen egy ideálisan keverő keverős 
reaktor, amelyben az exoterm konzekutív reakció A 
—+ В —♦ C folyadékfázisban zajlik (6. ábra).

6. ábra. Ideális keverős reaktor folyadékfázisú konszekutív reakcióved

A keverék sűrűsége q és a reakciótérfogat V legye
nek konstans mennyiségek. A g,(t = A, B) súlytőr- 
tekkel és ezek i T hőmérsékletével e reaktorra vo
natkozó egyensúlyi egyenletek, azzal a feltételezéssel, 
hogy mindkét reakciólépés elsőrendű, a következóek 
írhatók fel:

^  = Я/У(ЗАЕ -  9a ) -  fcioexp 9A

mkl

=  q/ v ( 9 B E  -  9b ) -  fcioexp ( ~ o t )  9 A j f ö -

- k 2 о exp 9 B

. h u s i i t  íx„■ T} K10 exP cpMA (-S) 9 A  +

+L̂ f lt20“p( r lr ) M (15)

A bejövő mennyiségek E indexszel vannak jelölve. 
A reaktor hűtését Tr K  hőmérsékletű hűtőközeg- 
árammal végzik. Az egyszerűsítés miatt Tff-t, mint 
egyetlen szabályozott mennyiséget u-nak tekintjük. 
Az = [gA, gg, T) állapotvektorral az egyenletrend
szer a következő:

— f ( z )  + 91Ш.Е + G2u. (16)

Az itt vizsgált reaktormodellnél gi konstans skalár, 
a 02 konstans vektor. Általában és g2 helyén 
mátrixok állnak, amelyek a rendszerállapottól i-től 
függhetnek.

Minőségi definícióként érvényes a

w =  u > ( 9 A , 9 B , T )  (17)

A w minőség számára képezhető a totális differen
ciál:

=  -g ^[ fU +  giXE +  02u]). (18)

A (18) egyenletből kiindulva a keverős reaktor ré
szére minőségorientált egyenletrendszert lehet felállí
tani, amelybe a jobboldali első kifejezés helyett a az 
újólag bevezetett cr2 állapotváltozó kerül. A ct2 fiziká
lisán a minőség forráskifejezése lehet és a következő 
képlettel definiálható

<̂ 2 dw f i  \ (19)

Ha cr2 totális differenciálját képezzük, újra a (18) 
egyenlethez jutunk. Ebbe az egyenletbe megint be 
lehet vezetni egy új állapotváltzót. Általában addig
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kell végezni ezt az eljárást, amíg az eredeti koordiná
tarendszerben megadott rendszer fokot n-et el nem 
érjük. Ezzel nyerhető a következő egyenletrendszer 
tu = o-i-gyei

d t ( i f  1/U) + SÜSS + 02“]) -  k Tz(x) =

- f í  d2£ , д d2wE , a d£ , /99ч
-  ß l l w  + + ß21d i + (22)

dai d w , .
”dT =CT2+ ~fa\9l~E +

da-, ő t j o . . . .

"dT =<7з + ~dx^9 íÍE  + 92^ ’ (20)

=  V'U) + ^p-[giXE + й 4dt ox

Ezzel az eredeti reakció-egyenleteket nem lineáris 
transzformációnak vetettük alá. Az x vektor helyett 
az új állapotvektor <7 lett bevezetve, amelynek első 
komponense a minőséggel azonos. Az ilyen módon ki
alakított minőségorientált reaktor-modell ugyancsak 
nem lineáris. A szabályozott mennyiség u most fel
használható arra, hogy a minőségorientált reaktorvi
szonyt egy előre megadott értékkel egyeztessük. Ezt 
a megadott értékre vonatkozó viszonyt a következő 
modell szemlélteti:

— ß u t  + ßi2™E + 02 >

Ó.CT*
~~ТГ — ß n t  + ß22U>E + 03, (21)

— Ä l i  + ßz2wE + hF QL ,

W* =  crj.

Ezekben az egyenletekben £ az új bemeneti érték, 
amely u eredeti szabályzó mennyiség szerepét veszi 
át. wE a a befolyásoló anyag minősége. Ду konstans 
együtthatók.

A (21) modellt az alábbiak jellemzik
-  lineáris és időtől független viszonyt reprezentál 
- а  к erősítő tényező megfelelő választásával kívánt

saját viszonnyal rendelkezik
-  csak a befolyó anyagáram új £ szabályzómennyisége 

és minősége által van befolyásolva és mint kimeneti 
mennyiség a termékminőséget képviseli

-  ßij együttható megfelelő választásával a reális 
folyamat modelljére strukturálisan van illesztve 
annak érdekében, hogy a megadott kívánt viszony 
az и választásával biztosítva legyen.
Be lehet bizonyítani, hogy bizonyos kikötésekkel 

megadható egy kompenzátor egyenlete, amely a fo
lyamat reális minőségviszonyát, u megfelelő választá
sával egzakt módon az előre megadott viszonyba ve
zeti át. Ez az egyenlet a keverős reaktor számára a 
következő:

d u ír
+ ^22~^--- H Ä l£  + ßziWE-

Ezzel a folyamat be- és kimeneti viszonyait eg
zakt módon lehetett linearizálni. A 8. ábra mutatja 
a hozzátartozó blokksémát. A kompenzátor megfelel 
egy nem lineáris dinamikus állapot visszavezetésének. 
A kompenzációt tartalmazó teljes rendszer bemeneti 
mennyiségei most már csak a wE minőség és a sza
bályzó mennyiség. Kimeneti mennyiség a termékáram 
wE minősége.

Idő (t)
7. ábra. A w rrúnieég lefutásának görbéi a kilépésnél (fenn) és a 
keverés reaktor beállító mennyiségének u lefutási görbéi (lenn) a 

belépési mennyiségek ugrásszerű változásának kompenzációjával ( ( )

A 7. ábra felső részében a minőség lefutása a keve
rős reaktor lefutásán az új bemeneti mennyiség ug
rásszerű változásával van ábrázolva. A lineáris vi
szony elérése érdekében a reaktor u fizikális szabályzó 
mennyiségét a (22) kompenzálási egyenletből kell szá
molni. Az ábra alsó részében u ehhez tartozó lefutá
sait ábrázoltuk.
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A kompenzáció megvalósítása a 8. ábra szerint fel
tételezi, hogy a teljes állapotvektor x mérhető. Ez 
általában nem lehetséges. Kiutat ebből a problémá
ból az állapot rekonstruálásához használt nem lineá
ris felügyelő alkalmazása ad. A 9. ábra mutatja a felü
gyelőt tartalmazó teljes rendszert. A kompenzátorra 
és a felügyelőre vonatkozó egyenletek determinánsai 
bizonyos kikötésekkel szeparálhatók és ezzel egymás
tól függetlenül kezelhetők. A nem lineáris minőségvi
szony egzakt kompenzálása a felügyelő bejövetelével 
elérhető. Ezért van szó az asszimptotikus egzakt line- 
arizálásról. Ha egy berendezés valamennyi folyamat
lépcsőjére az ilyen kompenzációt végrehajtjuk, akkor 
ezeket a folyamatlépcsőket az egymásra épülő koordi
nátarendszer szemszögéből tetemesen leegyszerűsített 
formában lehet kezelni.

J
8. ábra. A z  egzakt b- és belépési Uneanzálásx eljárás blokksémája

—  — i

9. ábra. Be- és kilépési linearizálás felügyelővel

A koordinációs szint

A koordinációs szintek feladata abban áll, hogy a 
váltakozó hatások alatt álló folyamatlépcső a meg
felelő szabályzási módokkal elért minőségorientált, 
előre megkövetelt viszonyait koordinálja. A 10. ábra 
mutatja a berendezés egyszerűsített blokksémáját a 
koordinációs szintek szemszögéből. Az egyes folya
matlépcsőket kizárólag a mennyiségekkel és az áramló 
közegek minőségével kapcsolják össze. Valamennyi 
részrendszer átviteli viszonyai lineárisak és az időtől 
függetlenek. Az i-edik részrendszer Щ—х és £,•
bemenetei és a u>,- kimenetei egymással átviteli mát
rixszal vannak összekapcsolva. A koordinációt a ter
melési cél értelmében kell megvalósítani, amely meg
határozott mennyiségű és minőségű termékáram elő
állítására vonatkozik. Ezt a termelési célt a koordiná-

rrikl

A berendezés idealizált minőségviselkedése

10. ábra. Lmeanzátt berendezés

ció alapján lehetőleg a berendezést befolyásoló zava
roktól függetlenül kell elérni.

A koordináció ezenkívül gondoskodjék arról is, 
hogy a rendelkezésre álló szabályzó mennyiségeket 
gazdaságossági szempontok szerint válasszák ki. A 
végtermék minősége a kiinduló anyagok minsőgéből 
adódik, hozzáadva az egyes folyamatlépcsők minő
ség hozzájárulását. Azonos termelési cél érhető el te
hát az egyes minőség-hozzájárulások felosztásával az 
egyes folyamatlépcsőkre vonatkoztatva. A meghatá
rozott felosztás a £ szabályzó mennyiséggel történ
het. A koordinációnak kell arról gondoskodnia, hogy 
azokat a minőség hozzájárulásokat állítsák be, ame
lyek a kisebb termelési költséget igényük és a vég
termék legnagyobb kitermelését eredményezik. Az itt 
szavakban elmondott és a gazdaságosság szempont
jából kitűzött termelési célt ki lehet fejezni egyfajta 
jóságfüggvénnyel;

1=  í  ®{Q3,u>3,P(qe,™e),K(Z))dr (23)
J о

Ebben az egyenletben P a bejövő anyagok ára és К 
a szabályzó beavatkozás költségei. A szabályzó vek
tor részére általában korlátokat szabnak a < í < b  b 
formában. Amennyiben a (23) egyenletben az integ- 
randusok függősége w3,q3,WE,qE és £ tekintetében 
négyzetes, akkor az optimalizálási problémát zártan 
lehet megoldani.

A kézirat beérkezett: 1992. ápr. 21.

Jelölések

a súlyozó tényező
Cp fajhő
E aktiváló energia
F hűtőfelület
9 súlytört
J kicserélődési szám
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k0 reakció állandó
kvu hőátbocsátási tényező
К súlyozó mátrix
m tömeg
M molekula tömeg
n mólnyi mennyiség
P nyomás
P súlyozó mátrix
Я térfogatáram
r o ekvivalens sebesség
t idő
T hőmérséklet
и vezérlő mennyiség
V térfogat
w minőség
W i parciális minőség
W minősítő potenciál
X állapotvektor
ß vezérlő vektor
V sztöchiometrikus együttható
e sűrűség
a transzformált állapot vektor
e belépő mennyiség

Indexek

E belépő

г komponens 
t'o a komponensek száma 
L vezeték 
К  konvekció 
R reakció
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t^Önyi/isniertelés
S. Görög: Advances in Steroid
Analysis '90 (Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1991. 493 oldal. 177 ábra. 
45 táblázat, 733 irodalmi hivakozás.)

Görög Sándor akadémikus fenti című 
kiadványa a „4. Szteroid Analízis 
Szimpózium” (4th Symposium on the 
Analysis of Steroids) előadásai alapján 
készült közleményeket tartalmazza.

Immár 10 év telt el az első, 1981- 
es hasonló nevű szimpózium óta, és 
az érdeklődés a szteroidek analitikája 
iránt változatlanul igen nagy. Ezt bizo
nyítja az a kötetenként megjelent 60- 
70 magas színvonalú közlemény, ami a 
szteroid-hormonokon és más szteroid 
gyógyszereken kívül D vitaminokkal, 
szívglikozidokkal, szapogeninekkel stb. 
foglalkozik.

A szteroidok jelentősége a terápi
ában az elmúlt évtizedekben azáltal 
nőtt meg ilyen mértékben, hogy a 
kutatók a természetes hormonok és 
egy sor más biológiailag aktív ve- 
gyület gyártására számos félszinteti
kus módszert dolgoztak ki. A vi
lág gyógyszeripari termelésének jelen

tős részét szteroidok adják. A szte
roidok gyártása magas színvonalú ké
miai analitikai alátámasztást kíván. A 
szimpózium-sorozat témája jórészben 
ez a gyógyászanalitikai terület volt.

A szteroidok analzisének igénye 
gyógyszergyártás mellett legalább ilyen 
fontossággal az orvosi, klinikai gyakor
latban merül fel. Nem vélelenül tehát 
mindegyik alkalommal nagy súllyal 
szerepelt eddig a bioanalitika, klini
kai analitika. Ez az esetek többségében 
teljesen különböző természetű problé
mákat vet fel.

A jelen kötet a közleményeket hat 
fejezetben csoportosítja. Az első feje
zet a szteroidok receptorokhoz való kö
tődését és azok analitikai vonatkozá
sait tanulmányozó 7 közleményt tar
talmazza. A másodikban nyolc közle
mény foglalkozik immunoassay anali
tikai vizsgálai módszerekkel. A har
madik fejezet az egyik legterjedelme
sebb, ami a kromatográfiás módsze
reket gyűjti össze. Ebben mintegy 18 
színvonalas gáz- és folyadékkromatog
ráfiás, valamint ún. kötőjeles (GS-MS 
és HPLC-MS) módszer leírása talál

ható. A negyedik fejezetben nyolc mo
dern spektroszkópiáé közlemény olvas
ható. A klinikai tanulmányokkal kap
csolatos mintegy 19 közlemény került 
a következő, ötödik fejezetbe, míg két, 
az eddigiekbe nem besorolható közle
mény került az utolsóba.

A könyvsorozat immár 10 eszten
dőt átfogva a gyógyszeranalitikai szak- 
irodalom egyik legszebb vállalkozá
sává emelkedett. A kötetekben — mint 
ceeppben a tenger — nyomon kö
vethető a biológiailag aktív vegyüle- 
tek egyik legizgalmasabb csoportjának 
„legújabb kori” története és minda
mellett a szerves analitika fejlődésének 
trendje is. A sorozat termlészetesen el
sősorban a világ e szakterületen dol
gozó nem kevés specialista szakembe
rének szól, de a jelen kötet is annyi ér
tékes és általánosítható kémiai analiti
kai és egyéb szakismeretet foglal ma
gában, hogy bizonyára a kémikusok és 
a kémiával kapcsolatba került szakem
berek széles körének fontos kézikönyve 
lesz.

Horváth Péter
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Háromdimenziós, számítógépes létesítménytervező rendszer telepí
tése az OLAJTERV Rt.-ben

Előzmények

Az elmúlt másfél évtizedben gyökeresen megválto
zott a versenyképes vegyipari, petrolkémiai, finomí
tói létesítmények technológiai és kiviteli tervezésének 
metodikája.

A beruházói megbízásokért folytatott műszaki ter
vezői és kivitelezői versengés jótékonyan hatott a pro
fesszionális számítógépes hardver (HW) és szoftver 
(SW) fejlesztésekre. A létesítmény tervezői alkotó mű
helyekben komplex (CAD/CAE) tervező rendszerek 
jöttek létre a kereskedelemben kapható HW és SW 
termékek felhasználásával és saját, tervezői -  elsősor
ban interfész -  SW-ek fejlesztése révén.

Azok a tervező cégek, amelyek piaci pozíciójuk 
alapján követni tudták a fejlődés és a belső fejlesz
tés menetét (pl.: Fluor Daniel, COMPRIMO, В. V., 
Matthew Hall Engineering Ltd., Asea Brown Boveri) 
karakteres, egyedi rendszerekkel rendelkeznek, ame
lyek magukon viselik az elmúlt időszak fejlesztési állo
másainak nyomait: egyenlőre különböző fejlesztőktől 
származó alap SW-ekre épülő rendszereket üzemeltet
nek.

Az OLAJTERV Rt., más kelet-európai tervező 
intézetekhez hasonlóan meglehetősen leszakadt ettől 
a folyamattól. A nyitott piacgazdaságra való áttérés 
következtében megnőtt annak a veszélye, hogy az 
OLAJTERV több évtizedes tervezői tapasztalatait 
képtelen lesz értékesíteni; nemcsak külföldön, de 
idehaza is.

Mérnökeinek képessége, képzettsége személyenként 
és szakterületenként eltérő mértékben ugyan, de 
kívánatosnak mutatkozik ma is a szellemi export 
piacon, neves tervező, fővállalkozó cégek számára, 
amint azt export tervezési árbevételei igazolják.

Hiányzott viszont egy olyan korszerű és egységes 
CAD/CAE rendszer, amely komplex vegyipari, fino
mítói, környezetvédelmi létesítmények konzisztens és 
homogén terveinek piacképes gyorsasággal, minőség
ben és információtartalommal történő előállítására al
kalmas.

Az OLAJTERV Rt. már a nyolcvanas évek végén 
felmérte a számítógépesítés veszélyes tendenciájának 
várható következményeit és koncepcionális szinten ki
dolgozta a minden tekintetben komplex, háromdi
menziós számítógépes tervező, modellező rendszer fej
lesztés, beszerzési, adaptációs (oktatás, interfészek 
létrehozása, hálózat kiépítése stb.) feladattervét.

1991-ben, az OLAJTERV részvénytársasággá ala
kulásának évében, a részvényesek aktív támogatásával

* OLAJTERV Rt., Budapest
** KFKI-CAD/Server Kft., Budapest

mid

GÁ ZMÁR LÁSZ LÓ  *
MO H ÁC SI  BÉLA **
PAP G É Z A  *

és hozzájárulásával teremtődött meg annak a lehető
sége, hogy a koncepció megvalósulhasson.

[A Magyar Kémikusok Lapja 1992. évi 2. száma 
(Magy. Kém. Lapja: ^7, 84 (1992)) már összefoglalta 
a számítógépes rendszer főbb jellemzőit, az OLAJ
TERV Rt.-ben 1991 december 19-én tartott szakmai- 
és sajtótájékoztató alapján.]

Koncepció

A kiemelkedő nemzetközi tervező-vállalkozó cégek 
referenciáit alaposabban elemző beruházók már több 
éve felfigyelhettek arra, hogy nem az „olcsó” műszaki 
terv segíti elő a beruházás gazdaságosságát, biztosítja 
a tervezők versenyképességét.

A progresszív beruházók a következőket várják a 
műszaki tervező, konzultáns mérnöki szervezetektől:
-  beruházások korrekt műszaki-pénzügyi döntéselő

készítését,
-  gyors és takarékos megvalósítást biztosító terveket,
-  a műszaki tervezés folyamatának nyomonkövethe- 

tőségét,
-  szükséges tervmódosítások gyors és összehangolt 

végzését,
-  kiváló minőségű és információ értékű tervdokumen

tációkat,
-  korábbi műszaki tervek felhasználásának képessé

gét.
Itthon többszörösen indokolt ez a beruházói köve

telményrendszer.
Az igényes és nem az „olcsó” tervezői verseny

ben való részvétel és helytállás szándéka fogalmazta 
meg az OLAJTERV Rt. Komplex Létesítménytervező 
Rendszer koncepcióját, melynek igazi haszonélvezői 
az OLAJTERV Rt. megrendelői lesznek.

A cél eléréséhez ma már indokolatlan és lehetetlen 
lett volna végigjárni a létesítménytervezők útkeresés
sel és a hardver-szoftver fejlesztők megoldáskeresése
ivel terhes és költséges eddigi útját.

A részvényesek hozzájárulása és saját anyagi forrá
sok lehetővé tették azt, ami még gazdagabb nyugati 
cégeknek is ritkán adatik meg, hogy -  sok szakértő 
szerint -  a világ legkorszerűbb, homogén, gyorsan fej
lődő rendszerének kiépítésével az OLAJTERV Rt. ké
pes legyen csatlakozni a fejlesztés üteméhez.

Az alaprendszer kiválasztására 1991 október végén 
nyüt, majd zárt tendereztetést, referencialátogatáso
kat, külföldi szakértőkkel folytatott tárgyalásokat kö
vetően került sor.

A választási preferenciák emberi kapcsolati és mű
szaki szempontok voltak:
-  a rendszer szoftver-készlete (három- és kétdimen

ziós, analitikus, szakértői) világszínvonalú legyen,
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1. ábra. Hardware konfiguráció

akkor is, ha nem lehet minden programot egy fej
lesztőtől beszerezni, ezek egy rendszerben alkalma
zását magasszínvonalú hardver készlet biztosítsa,

-  a szoftver fejlesztő működjön együtt vevőkörével 
-  és a hardverfejlesztőkkel -  a fejlesztés további 
fázisaiban,

-  az alap szoftver fejlesztő tartson fenn jó munkakap
csolatot más szoftver-fejlesztőkkel, legyen aktív, jó 
együttműködő.
A beérkezett alaprendszer-ajánlatok között tar

talmi és prioritásfeltételeik minden tekintetében a
KFKI-CADserver Kft. ajánlata került az első helyre. 

A teljes, komplex tervező rendszerek kulcselemei a
következők (J. ábra):
-  a háromdimenziós, modellezési feladatok megoldá

sára kifejlesztett, és a létesítménytervezői gyakor
latban rendkívül széles körben ismert és elterjedt 
PDMS (Project Design Management System) rend
szer a REVIEW szoftver,

-  a kétdimenziós tervezési feladatokat, valamint adat
báziskezelést megoldó PEGS (Project Enginee
ring and Graphics System) interaktív számítógépes 
rendszer,

-  a nyitott architektúrájú szuperszámítógépeket kép
viselő Silicon Graphics mérnöki munkaállomások.

-  különböző korszerű PC-к és szakmai, szakértői 
szoftverek.

A rendszer összességében rendkívül rugalmas, to
vábbfejleszthető, hosszú távon biztosít kiváló szolgál
tatásokat hazai és külföldi beruházók, megbízóik szá
mára az ipar, az infrastruktúra fejlesztés, a kommu
nális és intézményi létesítmények, a környezetvédelmi 
beruházások területén.

Az alapszoftver-rendszer elemei

PDMS (Plant Design Management System) 
(CADCentre Ltd)

A PDMS olyan háromdimenziós létesítménytervező 
és -modellező rendszer, amellyel tetszőleges méretű 
petrolkémiai, vegyipari, gyógyszeripari, élelmiszeri- 
pari létesítményeket tervezhetnek az OLAJTERV Rt. 
szakemberei.

A rendszer lényege, hogy használatával a tervezők 
olyan háromdimenziós számítógépes modellt hoznak 
létre, amely teljes mértékben megfelel a tervezendő 
létesítménynek. Ezen modell alapján tetszőleges terv
rajzok és jegyzékek készíthetők, vagyis teljes telepí
tési, szerelési, karbantartási stb. dokumentáció állít
ható elő.

Ipari alkalmazhatóságát az teszi lehetővé, hogy 
párhuzamosan több project fejlesztésére is lehetőség 
van, és minden projecten egyidőben tetszőleges számú 
tervező dolgozhat.
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A PDMS felépítése moduláris. Létezik egy keret- 
rendszere, amely a rendszeradatbázison alapul. A 
PDMS minden modulja egy-egy jól körülhatárolt fel
adatkört lát el. Külön modulok szolgálják a háromdi
menziós modellezést, az ütközésvizsgálatot, a külön
féle listák generálását, a rajzkészítést.

REVIEW  (CADCentre Ltd)

A REVIEW önálló szoftver, amely kizárólag Silicon 
Graphics munkaállomásokon fut.

A REVIEW a PDMS-ből kinyert, a modell geomet
riáját leíró file alapján dolgozik.

A REVIEW program lehetővé teszi a tervezés során 
előállított PDMS modell dinamikus, interaktív meg
tekintését, körbejárását, vizuális ellenőrzését. A mo
dell geometriáját színárnyékolva ábrázolja, s mindezt 
dinamikusan, mozgásban -  úgy, hogy a felhasználó 
teljes realisztikus képet kap a létesítmény részleteiről 
és egészéről.

Használatával a megtervezett objektum ellenőrzési 
és tesztelési fázisa nagymértékben lerövidíthető, ami 
nagy beruházásoknál igen jelentős anyagi megtakarí
tást jelenthet.

PEGS (Project Engineering Graphics System) 
(CADCentre Ltd.)

A PEGS interaktív számítógépes rendszer, amelyet 
ipari folyamattervezési célokra dolgoztak ki, így pet
rolkémiai, vegyipari, gyógyszeripari, élelmiszeripari 
rendszerek fejlesztésére is kiválóan alkalmas. A PEGS 
kétdimenziós sémaeditorral, numerikus adatbeviteli 
lehetőséggel, és programozható, igen hatékony jegy
zékkészítő modullal segíti a tervezőmérnökök munká
ját. A PEGS összefogja a tervezési folyamat minden 
adatát, ezáltal hatékonyabbá teszi a fejlesztő és ter
vező tevékenységet.

A PEGS támogatásával az OLAJTERV Rt. mér
nökei tervezési adatbázisokat és tervrajzokat hoznak 
létre. Ezeket a rendszer tárolja, az archivált anyagok 
visszahívhatók továbbfejlesztésre vagy módosításra. 
A PEGS nyilvántartja a tervben szereplő elemeket, 
ezek műszaki és egyéb paramétereit, továbbá az ele
mek egymás közötti kapcsolatrendszerét. Az adatbá
zisban szereplő elemekről, kapcsolataikról, továbbá a 
terv rajzairól és az egyéb tervadatokról a munka bár
melyik szakaszában listát lehet készíteni tetszőleges 
formátumban a programozható jegyzékkészítő modul 
segítségével. A listák lehetnek többek között részletes 
adattáblázatok, összefoglaló táblázatok, anyagjegyzé
kek, számtalan szempont szerint rendszerezve.

M SC /N ASTRAN  (MacNeal-Schwendler Со.)

Az MSC/NASTRAN végeselem programrendszer 
az alapfeladatokon kívül többek között az alábbi 
feladatok elvégzésére alkalmas:

mkl

-  tervezés optimalizálás, tervezés érzékenység analízis 
(design sensitivity),

-  frekvencia válasz analízis (beleértve a véletlenszerű 
választ),

-  tranziens analízis (beleértve a válasz spektrumot),
-  anyagában nemlineáris statikus és tranziens analí

zis,
-  nemlineáris-rugalmas analízis,
-  komplex sajátérték analízis,
-  tengelyszimmetikus analízis,
-  szuperelemes analízis,
-  légáramlás analízis (aeroelasticity).

Az MSC/NASTRAN moduláris felépítésű. A prog
ram a működés és a szervezettség hatékonyságát a 
különböző funkcionális modulok elkülönítésével és a 
megoldandó feladattól független megoldási rendszer
rel segíti elő. A modulok függetlenek egymástól, így 
egy modul megváltoztatása (például új, fejlettebb 
verzió bevezetése) vagy hozzáadása nincs befolyással 
a többi modulra.

A hardver-rendszer elemei

A Silicon Graphics mérnöki munkaállomások há
romdimenziós mérnöki és tudományos alkalmazá
sokra készültek. A RISC architektúra és a nagy számí
tási és grafikus sebességet biztosító VLSI elemek tet
ték lehetővé, hogy a Silicon Graphics munkaállomások 
a leghatékonyabb mérnöki segédeszközökké váljanak, 
így segítségükkel az OLAJTERV Rt. szakemberei is 
nagy hatásfokkal végezhetik tervezői tevékenységüket.

Az összes számítógép hálózatba integrálása során 
kialakult szerver-szatellit rendszer révén a központi 
erőforrások optimálisan oszthatók el. Ez gyorsabb, 
nagy megbízhatóságú munkát tesz lehetővé a terve
zőmérnökök számára. E hálózat elősegíti a tervezési 
szakterületek közötti adatáramlás teljes automatizá
lását is.

Personal IR IS 4D/80TG munkaállomások

A Personal IRIS család e tagja 1991-ben jelent meg 
a világ számítógép piacán. A kedvező ár/teljesítmény 
viszony lehetővé tette, hogy a műszaki felhaszná
lók igen magas színvonalú mérnöki munkaállomá
son végezhessék tervezői munkájukat. A nagytelje
sítményű háromdimenziós grafika, a felhasználóbarát 
szoftver-környezet és a nagy számítási kapacitás tette 
a 4D/30TG munkaállomásokat az OLAJTERV Rt. 
számítógépes rendszerének nélkülözhetetlen elemeivé. 
A gép teljesítménye révén elsősorban a bonyolult gra
fikájú PDMS rendszer, illetve az igen számításigényes 
MSC/NASTRAN végeselem analízis program futta
tására szolgál, de természetesen a PEGS létesítmény
tervező szoftver is futtatható rajta.
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IRIS Indigo munkaállomások

Az 1991. év nyarán bemutatott újdonság a Sili
con Graphics IRIS Indigo RISC PC-je. E számítógép 
számítási és grafikus teljesítményben felveszi a ver
senyt a Personal IRIS család tagjaival, azonban a leg
újabb technika alkalmazásának sgítségével kialakított 
kis mérete, valamint alacsony ára miatt a PC kategó
riába sorolható.

E hardver eszköz tette lehetővé az OLAJTERV 
Rt. számára egy nagyméretű, világszínvonalú számí
tógépes rendszer gazdaságos kialakítását. Az IRIS In
digo munkaállomások szolgálnak a PEGS és részben a 
PDMS szoftver futtatására, valamint az OLAJTERV 
Rt. tervezőrendszerének alkalmazása során felmerülő 
szoftver-fejlesztési feladatok megoldására.

4D/SS0S és 4d/S10VGX szerverek és 
munkaállomások

A Silicon Graphics POWER Series sorozatába tar
tozó számítógépek feldolgozási kapacitásának szintjét 
egyéb grafikus szuperszámítógépek még nem érték el.

Az OLAJTERV Rt.-ben használt háromdimenziós 
alkalmazások nagy memóriaterületet, sok számítást és 
nagymennyiségű input-output műveletet igényelnek. 
Ezt biztosítja a „POWERpathTM” architektúra, 
mely a világ leggyorsabb RISC mikroprocesszorát 
ötvözi a Silicon Graphics által kifejlesztett egyéb 
integrált áramkörökkel, így érve el az OLAJTERV 
Rt. által igényelt nagy hatásfokot és feldolgozási 
sebességet.

A 4D/320S számítógép szerverként üzemel a háló
zatban. Feladata az OLAJTERV Rt. PDMS-sel vég
zett munkája során létrejött nagymértékű adatbázi
sok tárolása, illetve a többi mérnöki munkaállomás 
kiszolgálása.

A 4D/310VGX feladata kettős. Egyrészt a PEGS 
adatbázisainak szervere, másrészt REVIEW munka- 
állomás. Ez utóbbi funkció kiemelkedő grafikus tel
jesítményt igényel. A PDMS-sel előállított háromdi
menziós modellt 1280 X 1024 képpontos felbontásban, 
színes, árnyékolt képen vizsgálhatják az OLAJTERV 
Rt. szakemberei. Ebben az üzemmódban a mérnökök 
folyamatosan mozoghatnak is a létesítményben, ami 
egyedülálló teljesítmény a grafikus munkaállomások 
között.

Perifériák

Az OLAJTERV Rt. mérnökei terveiket a legmaga
sabb szintű output eszközökön dokumentálhatják.

A tervezőrendszerrel elkészített -  akár két-, akár 
háromdimenziós -  rajzok HP gyártmányú elektroszta
tikus plotteren, Tektronix színes hardcopy eszközön 
vagy négy FUJITSU lézerprinteren jeleníthetők meg.

A szöveges dokumentációk kibocsátását nagysebes
ségű HP lézerprinter és egy Mannesman sornyomtató 
szolgálja.

A komplex CAD/CAE rendszer telepítésével, 
fejlesztésével, hasznosításával járó további 

teendők

Az OLAJTERV Rt. új számítógépes tervező rend
szere lehetőséget teremt világszínvonalú mérnöki mun
kára. A hasznosítás és fejlesztés feltétele a képzés és 
önképzés.

A hagyományc* tervezéshez képest ez a rendszer 
a projektszervezeti működési rendnek és fegyelemnek 
kedvez. Az elvárható minőség-javulás és munkasebes
ség növelés erős koordináció, vezetői befolyás mellett 
valósulhat meg; elfogadott kulcs-személyek vezetése 
alatt.

A rendszer alkalmazásba vétele ugyanakkor ked
vező lehetőséget kínál arra, hogy immár az európai 
szabvány szerinti minőségi rendszer kidolgozására és 
bevezetésére is sor kerüljön az OLAJTERV Rt-ben.

Az OLAJTERV Rt. számítógépes rendszerének fej
lesztése a használat gyakorlati tapasztalatai, a meg
rendelők igényeinek egyre magasabb szintű kielégítése 
közben tovább folytatódik és nem fejeződhet be. Ha
sonló elveket követő, élenjáró mérnöki cégek üzleti 
stratégiájának is szerves részét képezi a tervezői hát
tér folytonce fejlesztése.

A kézirat beérkezett: 1992. márc. 12.
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M agyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók

É V F O R D U L Ó  N A P T A R ,  1 9 9 3 ___________________

5 éve

1988 februárjában Polaris Kft. néven magyar
osztrák vegyesvállalatot alapított Tatán a Kemobil 
Fa- és Vegyipari Kisszövetkezet és az osztrák Pola
ris cég. A vegyesvállalat háztartás-vegyipari cikkeket 
és kozmetikumokat gyárt.

1988 márciusában megkezdődött a TVK-ban a 
próbaüzem a második BOPP (biaxiálisan nyújtott és 
orientált polipropilén) fóliát előállító üzemben.

1988 áprilisában próbagyártás kezdődött az Ajkai 
Timföldgyár és Alumíniumkohó (Ajkai Alumíniumi
pari Kft) új galliumüzemében.

1988 májusában a TVK-ban megkezdték a 3. 
polipropiléngyár építését. A 4 milliárdos beruházás 
berendezéseit az olasz Techimont cég szállította, a 
gyártási eljárást az amerikai-olasz HIMONT cég adta.

1988. jún. П -én a Dunai Kőolajipari Vállalat új, 
részvénytársasági formában működő vegyesvállalat 
létrehozásáról írt alá szerződést a világ egyik legje
lentősebb sztirolgyártó konszernjével, az olasz Mon
tedison csoporttal. A DUNASTYR Rt. 120 millió né
met márka beruházással évi 65 kt kapacitású üzem 
megvalósítására vállalkozott.

1988 júliusában ALQLT néven új termékcsalád 
gyártását kezdték meg az Ajkai Timföldgyárban. 
Olyan rendkívül aprószemcsés alumínium-hidroxidot 
állítanak elő, amely sok termékben töltőanyagként 
használható, többek között fogpasztában, vagy PVC 
padlókban.

1988. aug. 5-én avatták fel Veszprémben az Ana
conda Kozmetikai Gazdasági Társaság üzemét.

1988. augusztusában a Dunai Kőolajipari Vállalat
nál termelésbe lépett a hidrogén-fluoridos alkilező 
üzem, amelyet világbanki hitel felhasználásával épí
tettek.

1988. augusztusában megkezdődött a technológiai 
szerelés a Dunai Kőolajipari Vállalat maleinsav- 
anhidrid üzemében, amelyet világbanki hitelből kor
szerűsítettek.

1988. aug. 16-án Budapesten a teljes gázhálózatot 
földgázra állították át.

1988. jan. 7-én halt meg Benedek Gyula a Pere- 
martoni Vegyipari Vállalat vezérigazgatója.

1988. okt. 18-án halt meg Osztrovszki György ve
gyészmérnök, akadémikus. 1948 után a Magyar Ál
lami Szénbányák vezérigazgatója, 1953-55 között az 
MTA főtitkára, 1964-81 között NIM miniszterhe
lyettes, az OMFB elnökhelyettese. Az alumíniumipar 
nemzetközi munkamegosztása és a termelés kooperá
ciója kérdéseivel foglalkozott.

1988. okt. £2-én halt meg Hardy Gyula akadémi
kus, az MTA Kémiai Tudományok Osztályának el
nöke, egyetemi tanár. Harminc éven át a Műanyagi
pari Kutatóintézet igazgatójaként tevékenykedett. A 
magyar műanyagipari kutatás egyik megalapítója és 
kiemelkedő szervezője volt.

1988. nov. 29-e'n halt meg Kempler Kurt gyógyszer
kémiatörténet kutató, a Pest Megyei Gyógyszertári 
Központ főgyógyszerésze.

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

mkl
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10 éve

1988. jan. 7-én 780 millió Ft értékű beruházás 
eredményeként új bauxitbányát helyeztek üzembe 
Kincsesbányán.

1988. ápr. 1-jén avatták fel a Nitrokémia Ipartele
pek új monoklór-ecetsav üzemét.

1988 májusában a Dunai Kőolajipari Vállalat, a 
Péti Nitrogénmüvek, a Magyar Szénhidrogénipari 
Kutató-Fejlesztő Intézet és a Nitrokémia Ipartelepek 
létrehozták a NITROIL Vegyipari Termelő-Fejlesztő 
Közös Vállalatot.

1988. okt. 12-én kezdődött meg a Tiszai Vegyi 
Kombinát polipropilén II. gyárának próbaüzemelte
tése.

1988. nov. 8-án avatták fel a Paksi Atomerőmű 
első, 440 megawatt teljesítményű reaktorblokkját.

1988. máj. 19-én halt meg Preisich Miklós vegyész- 
mérnök, a Magyar Kémikusok Egyesületének főtit
kára, a Federation of European Chemical Societies tit
kára. A Vegyterv főmérnökeként, a Vegyipari Tröszt 
vezérigazgató-helyetteseként, majd a Magyar Vegyi
pari Egyesülés elnökhelyetteseként dolgozott. Szak- 
irodalmi munkássága igen jelentős volt a magyar 
vegyész- és vegyészmérnök társadalom számára. A 
szerkesztésében megjelenő „Vegyészek Zsebkönyve” a 
vegyészmérnöki munka hézagpótlóan fontos eszköze 
lett.

1988. jún. 8-án halt meg Tettamanti A. Károly ve
gyészmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszék- 
vezető egyetemi tanára. 1939-től mint műszaki vezető 
korszerűsítette az Alkaloida Vegyészeti Gyárat. Ezu
tán a szlovákiai galgóci alkaloidgyár létesítésével és 
üzembeállításával bízták meg.

1955-től a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyipari 
Műveletek és Gépek Tanszékét vezette. Tudományos 
munkássága során főként a folyadék-folyadék extrak- 
cióval, drogextrakcióval foglalkozott.

15 éve

1978. aug. 16-án adták át Barcson a Kemikál 
Epítőanyagipari Vállalat csaknem félmilliárd forint 
beruházással, évi 31,5 kt műanyag termék gyártására 
létesített műanyagfeldolgozó gyárát.

1978. szept. 80-án kezdődött meg a termelés a Ti
szai Vegyi kombinát 40 kt/év kapacitású Polipropilén
I. gyárában.

1978. jún. 28-án halt meg Koczka Károly vegyész, 
a Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszé
kének docense. Fő kutatási területe az alkaloidok tér- 
szerkezetének vizsgálata volt.

1978. júl. 11-én halt meg Braun Géza vegyészmér
nök, egyetemi tanár. Zemplén Géza mellett volt ad
junktus. Rockefeller-ösztöndíjas volt a chicagói egye
temen, majd egyetemi tanár a Harward Egyetemen. 
Szívgyógyszer-alapanyagok kutatásával foglalkozott.

1978. aug. 28-án halt meg Szász Kálmán gyógysze
rész, egyetemi docens. Az anyarozs és gyűszűvirág ha
tóanyagainak ellenőrzésével foglalkozott. Nevéhez fű-

28 1993. X L V II1 .  É V F O L Y A M .  1. SZÁM



ződik a télizöld meténgből (Vinca minor L.) készített 
Devincan és Cavinton. Budapesten és Szegeden az Or
vostudományi Egyetemen először tartott „Gyógynö
vények a gyógyszeriparban” címen ipari kollégiumot.

20 éve

1973. jan. 1-jén hozták létre a Tiszai Kőolajipari 
Vállalatot a szomszédos vállalatok vegyipari alap
anyaggal és Eszakkelet-Magyarország motor-hajtóa
nyaggal való ellátására.

197S. júniusában üzembe helyezték a Magyar Vis- 
cosagyárban az évi 4,6 kt kapacitású akrilszál üzemet. 
Az eljárást és berendezést a SNIA Viscosa olasz cégtől 
vásárolták.

197S. márc. 5-én halt meg Keresztes Mátyás ve
gyészmérnök, Állami díjas. A Péti Nitrogénművek 
műszaki igazgatója, majd a Borsodi Vegyi Kombinát 
és a Tiszai Vegyi Kombinát beruházásainak műszaki 
vezetője volt. A Magyar Vegyipari Egyesülés elnök- 
helyetteseként is beruházások műszaki irányításával 
foglalkozott. Könyve: Nitrogénipar (Bp., 1955) a nit
rogén műtrágyagyártás egyik legteljesebb összefogla
lása.

1973. márc. Sl-én halt meg Papp Szilárd vegyész- 
mérnök. Az Országos Közegészségügyi Intézetben a 
vízügyi osztály vezetőjeként tevékenykedett. Főként 
vízanalitikával, víztechnológiával foglalkozott. Eljá
rást dolgozott ki csővezetékek agresszív szénsavas vi
zek elleni védelmére. Foglalkozott felszíni vizek ön
tisztulásának kérdéseivel, a Balaton víztisztaságával.

1973. aug. 2-án halt meg Bereczky Endre vegyész- 
mérnök, egyetemi tanár. Csehszlovákiai és magyar ce
mentgyárakban dolgozott, majd a Veszprémi Egye
tem Szilikátkémiai Tanszékének tanszékvezető tanára 
lett. Az automatikus aknakemencékben végbemenő 
égési folyamatokkal, a klinkervisszavezetéses égetési 
módszerrel, a transz-portlandcementgyártással foglal
kozott.

1973. nov. 8-án halt meg Bácskai Gyula vegyész, c. 
egyetemi tanár. 1948-ban korróziókutató laboratóriu
mot szervezett a József Attila Tudományegyetemen, 
amely 1950-ben önálló osztályként személyi állomá
nyával és kísérleti felszerelésével a Nehézvegyipari Ku
tató Intézethez került. A NEVIKI Korróziós Osztá
lyát több mint 20 éven át irányította és jelentősen to
vábbfejlesztette. Tudományos munkásságának közép
pontjában a korrózió jelenségének elméleti és gyakor
lati vizsgálata, a korróziómegelőzés állt.

25 éve

1968 januárjában megkezdték a termelést a Tisza- 
menti Vegyiművek porfesték üzemének nedves üzem
részében.

1968 januárjában üzembe helyezték a Borsodi Ve
gyi Kombinát 100 kt/év kapacitású Stamicarbon el
járással működő karbamid üzemét.

1968 októberétől-decemberéxg megindították a Du
nai Kőolajipari Vállalatnál a 2 miihó t/év kapacitású 
atmoszférikus és vákuumdesztillációs üzemet.

1968. febr. 15-én halt meg Lányi Béla vegyész- 
mérnök, egyetemi tanár. A Műegyetem Elektrokémiai 
Tanszékének tanára, 1948-tól a Fémipari Kutató In
tézet igazgatóhelyettese volt. Elektrokémiai vizsgá
latokkal, a timföld- és alumíniumgyártás kérdéseivel 
foglalkozott.

1968. ápr. 16-án halt meg Doby Géza Károly 
növény-biokémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 
Hazai és külföldi egyetemeken kémiát, mezőgazdasági 
kémiát, növényvédelmet adott elő. Az enzimrendsze
reknek a növények élettani folyamataira gyakorolt ha
tását vizsgálta.

1968. júl. 5-én halt meg Proszt János vegyész, az 
MTA levelező tagja. 1924-ben a soproni Bánya- és 
Erdőmérnöki Főiskola kémia professzorává nevezték 
ki, 1948-ban átvette a Budapesti Műegyetem Szervet
len Kémiai Tanszékének vezetését. Tudományos mun
kássága során az inaktív kémiai elemek lehetséges 
számával foglalkozott, a fémdúsításhoz alkalmazott 
dotációs eljárások elméletét tanulmányozta, a gőz
folyadék rendszerek egyensúlyviszonyait vizsgálta. A 
szilikonok területén elért eredményeiért Kossuth-díjat 
kapott. Elsőnek használt polarográfot Magyarorszá
gon; Poós Lászlóval együtt kidolgozta a polarocoulo- 
metriás eljárást.

Nagyjelentőségű szak- és tankönyvírói tevékeny
sége. Erdey-Grúz Tiborral közösen írt: „Fizikai kémiai 
praktikum” c. könyve 10 kiadást, a Lengyel-Proszt- 
Szarvas: „ Általános és szervetlen kémia” c. tankönyv 
öt kiadást ért meg. Magyarul és németül is megjelent 
a Proszt-Cieleszky-Győrbíró: „ Polarográfia” c. mű.

Tudománytörténeti munkáiban feltárta a XVIII. 
sz.-i Selmecbányái kémiai eredményeket. Nyugdíjba 
vonulása után is részt vett a Magyar Kémikusok 
Egyesülete munkájában. Tevékeny szerepet vállalt a 
Magyar Vegyészeti Múzeum létesítésében.

1968. okt. 18-án halt meg Hága László vegyész- 
mérnök, a kémiai tudományok kandidátusa. A szőnyi 
Kőolajipari Vállalatnál dolgozott, majd a százhalom
battai Dunai Kőolajipari Vállalat főtechnológusa lett. 
Közreműködött a gyár tervezésének, üzembehelyezé
sének, a termelés megindításának minden munkafo
lyamatában.

1968. nov. 10-én halt meg Kiss Árpád kémikus, 
egyetemi tanár, az MTA levelező tagja. A szegedi 
egyetemen először a II. Vegytani Tanszéken, majd az 
Általános és Fizikai-Kémiai Tanszéken volt tanszék- 
vezető tanár. Munkássága a fizikai kémia területét 
ölelte fel. Elsők között foglalkozott a homogén har
madrendű kémiai reakciókkal: az oldatok Brönsted- 
Lowry-féle elméletével és kísérleti igazolásával.

30 éve

1963. ápr. 15-én kezdett üzemelni a Nitrokémia 
Ipartelepek 8 kt/év klórt előállító klór-alkáli elekt
rolízis üzeme.

1963. júl. 1-jén egyesült a Borsodi Vegyi Kombinát 
és a Berentei Vegyiművek.

1963 júliusában helyezték üzembe a Tiszamenti 
Vegyiművek 120 kt/év kapacitású kénsavgyárát.

1963 szeptemberében megkezdték a termelést a 
Borsodi Vegyi Kombinát 6000 t/év kapacitású PVC 
gyárában.

1963. szept. 15-én halt meg Moskovits Miklós ve
gyészmérnök. Jelentős találmányokat dolgozott ki a 
szesz- és élesztőgyártás területén. Szabadalmat ka
pott benzinmotorok alkoholtartalmú üzemanyagának 
gyártására.

1963. szept. 2S-án halt meg Blaskó György vegyész- 
mérnök. A Nitrokémia Ipartelepeken, majd az Alkalo
ida Vegyészeti Gyárban dolgozott. 1952-ben az Észak-
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magyarországi Vegyiművek főmérnökévé nevezték ki. 
Nagy eredményeket ért el a poliuretán műanyag 
gyártásban.

40 éve

195S. jan. 16-án hozták létre a Tiszapalkonya 
székhelyű Tiszai Vegyi Kombinátot.

1953. ápr. 1-jén jött létre a Szilikátipari Központi 
Kutató és Tervező Intézet.

1953-ban alakult meg a Gyógyszeripari Ellátó és 
Szolgáltató Vállalat, a Gyógyszeralapanyag Készle
tező Vállalat (GYAK) jogutódja.

1953-ban kezdte meg kísérleti üzemelését a Váci 
út 117. sz. alatti 600 m3/óra oxigén kapacitású 
Budapesti Oxigéngyár.

1953. márc. 6-án halt meg Bodrossi Lajos tanügyi 
főtanácsos, aki 1928-1942 között a középiskolai ké
miai oktatás tanfelügyelője volt a budapesti tankerü
letben.

1953. márc. 15-én halt meg Baskai (Brummer) 
Ernő vegyészmérnök, a Közgazdaságtudományi Egye
tem Kémiai Technológiai Tanszékének professzora. 
Elsőként mutatott rá már 1925-ben a gamma suga
rak atombontására való alkalmasságára.

1953. júl. 11-én halt meg Fári László vegyészmér
nök. 1923 és 1950 között a CHINOIN kutatómérnöke, 
majd üzemvezető főmérnöke volt. 1950-től haláláig a 
Forte kutatólaboratóriumát vezette. Jelentős szerepe 
volt a színes fotóanyagok hazai gyártásának előkészí
tésében.

1953. okt. £9-én hunyt el Bodnár János vegyész, 
akadémikus, a debreceni egyetem Orvosi Vegytani In
tézetének vezetője. Növénybiológiai kutatásai jelen
tősek. Nyomelemek növényekre gyakorolt hatásának 
vizsgálatával úttörő módon közelítette meg hazánk
ban a kémiai növényvédelem kérdéseit.

50 éve

1943. ápr. 10-én kezdődött meg Nyergesújfalun a 
hazai viszkóz műselyem gyártása.

1943-ban kezdett üzemelni Peremartonban a mű- 
barnakő üzem, a szárazelemekhez használt természe
tes barnakő pótlására. Napi 80 kg Mn02-t állítottak 
elő úrkúti mangánércből.

1943-ban kapott Nobel-díjat Hevesy György az ál
tala már korábban felfedezett (1912-13) radioaktív
izotópos nyomjelzéses analitikai módszer alkalmazá
sáért.

194З. okt. 2-án halt meg Schmid Rezső vegyészmér
nök, a magyar spektroszkópiai kutatások egyik meg
teremtője. Munkásságának elismerését jelzi az Eötvös 
Lóránd Fizikai Társulat által 1950-ben alapított, róla 
elnevezett díj.

60 éve

1933-ban létesítették a jelenlegi Magyaróvári Tim
föld- és Műkorundgyár timföld üzemét.

1933-ban a Hydroxigéngyár Rt. 19 db De Nora 
cella felállításával alkáli-klorid elektrolízis üzemet 
létesített. Ezzel sikerült a hazai cseppfolyós klór, 
marónátron, klórmész és hipoklorit szükséglet jelentős 
részét fedeznie.

rrikl

1933-ban rendelték el, hogy a Péti Nitrogénművek, 
Varga József műbenzin-előállító szabadalmának meg
valósítására barnaszén hidrogénező kísérleti üzemet 
létesítsen.

1933. márc. 15-én halt meg László (Lőwy) Ede De
zső vegyészmérnök, műegyetemi tanár. Főként a bo
rok kémiai elemzésével, a borhamisítások felismerésé
nek kidolgozásával foglalkozott.

70 éve

1923-ban kezdte meg a műszáltermelést a Magya
róvári Műselyem Rt. Á Sárvári Műselyemgyár után 
ez volt hazánk második — nitro eljárással dolgozó -  
műselyemgyára.

1923-ban kezdte meg a Fémkereskedelmi Rt. az 
addig külföldről behozott ólommínium rozsdavédő 
porfesték hazai gyártását. Ugyanekkor indították be 
a cink-klorid termelést is.

1923 második felében a Hungária Műtrágyar Kénsav- 
és Vegyipar Rt. Budapesten kontakt kénsavgyárat 
helyezett üzembe. Az üzem 1930. júl. 5-én leégett. 
(Újabb üzemet 1948-ban létesítettek.)

1923. nov. 20-án kezdte meg a termelést a dinamit 
üzem a Peremartoni Ipari Robbanóanyag Rt-nél.

1923. nov. 21-én halt meg Hankó Vilmos kémikus, 
az MTA levelező tagja, a budapesti Főreáliskola ta
nára, majd igazgatója. Főként ásványvízelemzésekkel 
foglalkozott. Sokat tett a természettudományos, kü
lönösen a kémiai ismeretterjesztésért.

75 éve

1918-ban találta fel Zsigmondy Richárd magyar 
származású Nobel-díjas kémikus a kolloidkémiai és bi
ológiai vizsgálatokhoz használt membrán- és ultraszű
rőket.

1918. aug. 18-án alapították a Baeder Illatszergyár 
Rt-t. A vállalat gyártelepe Újpesten az Erzsébet u. 24. 
sz. alatt volt. A vállalat az államosításkor megszűnt.

1918. márc. 21-én született Magyar Károly ve
gyészmérnök. A Chinoin Gyógyszergyárban, majd 
a Gyógyszeripari Kutatóintézetben a hazai antibio
tikumgyártás fejlesztésével, fermentációval foglalko
zott. 1950-1958 között főszerkesztője volt a Magyar 
Kémikusok Lapjának.

1918. dec. 1-jén halt meg Grittner Albert, a MÁV 
Vegyészeti Laboratórium vezetője. Sokat tett a MÁV 
Anyagvizsgáló Laboratóriumának nagyszabású inté
zetté fejlesztéséért.

80 éve

1913-ban kezdte meg az angol Kodak cég Vácott a 
fotópapír-gyár építését.

1913-ban a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. termé
keként megjelent a piacon a TAURIL gumiabroncs, 
melynek piaci terjesztésére leányvállalatként Buda
pesten létrejött a Tauril Pneumatik Rt., Bácsben pe
dig a Tauril Pneumatik^GmbH.

1913. okt. 18-án az Óbudai Gázgyár megkezdte a 
városi gáz szolgáltatást. Ezzel csaknem egyidejűleg 
leállították a régi és már elavult budai és újpesti 
gázgyárakat.

30 1993 .  X L V I I I .  É V F O L Y A M .  1. S Z Á M



1913-ban jelent meg Hevesy György és F. A. Pa- 
neth közleménye: „Ólomszulfid és ólomkromát oldha
tósága” címen, amely a radioaktív nyomjelzés mód
szerének megszületését és közzétételét jelentette.

1913-ban alakult meg a Műegyetem Szerves Kémiai 
Tanszéke Zemplén Géza vezetésével.

1913-ban az Alka Vegyészeti Gyár a „CHINOIN 
Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára” nevet vette 
fel. Ezzel egyidejűleg növelte kutatómérnöki gárdáját 
és modernizálta laboratóriumát. így sikerült újabb 
saját készítményeket (Arsotonin, Strychnotonin és 
Novatropin) előállítani.

1913. márc. 11-én halt meg Lengyel Béla kémi
kus egyetemi tanár, akadémikus. A Tudományegyete
men Than Károly asszisztenseként vett részt a tudo
mányos kutatásban. 1868-ban Heidelbergbe utazott 
Bunsen intézetébe, ahol már egy év múlva tanársegéd 
lett, majd 1870-ben a bölcsészettudományi doktorá
tust is megszerezte. Hazatérése után magántanárrá 
képesítették, 1872-ben rendkívüli tanárrá, 1877-ben 
pedig nyilvános rendes tanárrá nevezték ki és ugyan
ebben az évben megbízták a II. sz. Kémiai Intézet 
igazgatásával. Tudományos munkássága során főként 
a szervetlen és analitikai kémia területén ért el je
lentős eredményeket, de már a századforduló idején 
foglalkoztatták a radioaktivitás jelenségei is. Szer
vetlen kémiai munkái közül kiemelkednek az alkáli
földfémek kémiájával kapcsolatos kutatásai. Analiti
kai munkája során számos hazai ásványvizünket ele
mezte meg. 1889-ben kiadott „Chemia” című műve 
hézagpótló volt a kémia hazai irodalmában.

90 éve

1903-ban fedeztek fel először Magyarországon bau- 
xitot a Bihar megyei Jád patak völgyében. Ennek ki
aknázására még ugyanebben az évben Mezey Ferenc 
és Tetétleni Ármin megalapította a Jádvölgyi Alumí
nium Bánya Társulatot.

1903-ban találta fel Zsigmondy Richárd Nobel-díjas 
vegyészmérnök az ultramikroszkópot.

1903. jún. 18-án született Csajághy Gábor vegyész- 
mérnök, a Magyar Állami Földtani Intézet Vegyészeti 
Osztályának tudományos főmunkatársa. Elsősorban 
víz-és kőzetelemzésekkel foglalkozott. Bevezette a vi
zek rutinszerű analízisében a kelatometriás módsze
reket, és kiemelkedő munkásságot fejtett ki a gyógy
vizek vizsgálata terén is.

1903. júl. 18-án született Gerecs Árpád vegyész- 
mérnök, akadémikus, a Szerves Vegyipari Intézet igaz
gatója, a JATE Alkalmazott Kémiai Tanszékének, 
majd az ELTE Kémiai Technológiai Tanszékének ve
zetője. Zemplén Géza tanítványaként jelentős szerepe 
volt több fontos szénhidrátkémiai probléma megoldá
sában. Jelentős sikereket ért el a gyógyszer gyártási 
eljárások kidolgozása terén. Tagja volt az Állami- és 
Kossuth-díj Bizottságnak, elnöke az Oktatási Minisz
térium Szakbizottságának, alelnöke a Magyar Kémi
kusok Egyesületének. Szerepet vállalt a Magyar Ve
gyészeti Múzeum létrehozásában is.

1903. okt. 12-én született Müller Sándor vegyész, 
akadémikus a Veszprémi Egyetem Szerves Kémiai 
Tanszékének egyetemi tanára. Zemplén Géza munka
társaként szénhidrátok szerkezetkutatásával, majd a 
dimerizáció kérdéseivel foglalkozott.

1903. dec. 28-án született Neumann János vegyész- 
mérnök, a 20. század egyik legnagyobb matematikai 
zsenije, a számítógépek, programozási rendszerek ki
dolgozásának úttörője.

100 éve

1893-ban Marosújváron a közeli konyhasó előfordu
lások kiaknázására Solvay-rendszerü szódagyárat épí
tettek.

1893. jún 11-én alakult meg a Bantlin-féle Vegyi- 
gyárak Rt., amely falepárló üzemeket létesített Ma
gyarországon.

1893. febr. 9-én született Bittera Gyula kémikus, 
a magyar illóolajipar megteremtője, az első hazai 
illóolajgyár igazgatója.

1893. szept. 3-án született Schulek Elemér vegyész, 
az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéké
nek professzora. A redoxi- és csapadékos indikátorok 
alkalmazása terén tett megállapításai kiemelkedőek. 
Munkásságával megteremtette a korszerű gyógyszer
vizsgálat alapjait.

1893. szept. 11-én halt meg Pantocsek Leo Valentin 
qsrvos, pirokémikus, a hazai fotókémia egyik úttörője. 
Uveggyártási kérdésekkel is foglalkozott. Nevéhez 
fűződik a hialotípia (üveg negatívval dolgozó nyomdai 
eljárás) és az irizáló üveg feltalálása.

1893. szept. 16-án született Szent-Györgyi Albert 
Nobel-díjas biokémikus. 1937-ben elnyerte az or
vosi Nobel-díjat: „a biológiai égésfolyamatok terén 
tett felfedezéseiért, különösen a C-vitamin, valamint 
a fumársav-katalízis vonatkozásában”. 1947-ben az 
Egyesült Államokban telepedett le. Itt a Massachus- 
sets állambeli Woods Hole izomkutató intézetének 
igazgatója, majd a Maryland államban lévő bethesdai 
rákkutató intézet alapítvány tudományos igazgatója 
volt.

110 éve

1883-ban alapították a pozsonyi és a kassai Vegykí- 
sérleti Állomást.

1883-ban nyitották meg Budapesten a Technológiai 
Iparmúzeumot. Az évek során több épületben kapott 
helyet, 1921-ben egyesítették a Magy. Kir. Kísérleti 
és Ányagvizsg. Intézettel. Gyűjteménye a II. világhá
borúban elpusztult.

1883-ban alapították a Villamosszigetelő és a Műa- 
nyaggyár jogelődjét, az Első Magyar Kábelgyárat.

1883-ban Schenek István és Farbaki István a Sel
mecbányái Bányászati Akadémia tanárai közvilágí
tásra is alkalmas akkumulátort készítettek.

1883-ban helyezték üzembe első legnagyobb kőolaj
finomítóink egyikét, a Fiumei Kőolajfinomítót.

1883. szept. 1-jén született Gsell János vegyész a 
Posta Kísérleti Állomás Vegyészeti Osztályának veze
tője. Magyarországon elsőként foglalkozott kondenzá
ciós műanyagok gyártásával és úttörő munkát fejlett 
ki a szerves gyökcsoportok mennyiségi meghatározá
sánál is.

1883. okt. 26.-án született Zemplén Géza egyetemi 
tanár, akadémikus. Szénhidrátok és enzimek kutatá
sával foglalkozott. Jelentős szerepe volt szerves vegy
iparunk kialakításában. Munkásságának fő eredmé
nyei a cukoracetátok nátriumetilátos szappanosítása, 
új cukorlebontó módszer kidolgozása, oligoszachari- 
dok és glükozidok szintézise higanyacetátos módszer-
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rel, több fontos glükozid szerkezetének felderítése, 
szintézise. Mint egyetemi oktató jelentős érdemeket 
szerzett, a legtöbb vezető magyar szerves kémikus ta
nítványai sorából került ki.

120 éve

187S-ban alapították Pozsonyban a Nobel-tröszt 
dinamit gyárát.

1878-ban öt új gázgyárat alapítottak (Székesfehér
váron, Szombathelyen, Nagyváradon, Selmecbányán 
és Fiúméban).

1878. febr. 26-án született ’Sigmond Elek vegyész- 
mérnök, akadémikus, a talajtan elismert művelője. 
A Műegyetemen 1908-ban szervezett Mezőgazdasági 
Kémiai Technológia Tanszék alapítója volt. A tanszé
ket három évtizeden át vezette. Vizsgálati módszere
ivel megteremtette a talajjavítás alapjait.

125 éve

1868-ban svájci, francia és osztrák tőkések részvéte
lével, 1,2 millió forint alaptőkével Nagybocskón meg
alapították a Magyar Svájci Szóda és Vegyipar Rt-t 
(később Első Magyar Vegyiművek), amely szódát és 
kénsavat állított elő.

1868-ban hozták létre az Első Pesti Spódium és 
Csontlisztgyár Rt-t.

1868-ban alapították a győri és kassai gázgyárat.
1868-ban jött létre a Magyar Központi Gyógyszeré

szeti és Művegyészeti Rt. ez a vállalat a Wagner Dá
niel (az első magyar gyógyszerészdoktor) által 1834- 
ben megnyitott, gyógyszertárral összeépített labora
tóriumot vette át és fejlesztette tovább. Alapítói túl
nyomórészt neves orvosok voltak, mint pl. Korányi 
Frigyes.

1868-ban született Lakner Adolf gazdasági szakem
ber. 1914-ben megalapította a magyar gyufagyártás 
75% -át magába tömörítő Gyufaárusító Rt-t. Alelnök 
vezérigazgatója volt a Magyar Általános Gyufaipari 
Rt-nek.

1868. máj. 21-én született Bugarszky István kémi
kus, egyetemi tanár, akadémikus, 1913-ban lett a bu
dapesti Tudományegyetem II. sz. Kémiai Intézetének 
nyilvános rendes tanára. Reakciókinetikai kutatások
kal, a fehérjék fizikai-kémiai sajátosságaival foglalko
zott.

1868. júl. 9-én született Korbuly Mihály vegyész- 
mérnök. Külföldi tanulmányútja után tett előterjesz
tése alapján hozták létre 1906-ban a Halélettani és 
Szennyvíztisztító Kísérleti Állomást, amelynek igaz
gatója volt.

150 éve

1848-ban az Iparegyesületi Kiállításon vegyi termé
kek is elismerést nyertek, pl. a gr. Károlyi család mu- 
zsalyi timsófózőjének termékei.

1818-ban Albert Kázmér herceg, Mária Terézia veje 
megalapította a Magyaróvári Gazdasági Magáninté
zetet.

1818. jan. 80-án született Görgey Artúr honvéd tá
bornok. Áz utásztiszti akadémia után a prágai egyete

men kémiai tanulmányokat folytatott. A kókuszdióo
laj zsírsavainak elválasztására új módszert dolgozott
ki. Eredményeit az Annalen der Chemie und Phar- 
macie, valamint a bécsi Tudományos Akadémia folyó
irata is közölte. A természettudományok művelésétől 
a forradalmi események ragadták el katonai pályára.

1818. ápr. 5-én halt meg 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.

200 éve

1798. ápr. 12-én született Bugát Pál orvos, egye
temi tanár. 1841-ben megalapította a Természettu
dományi Társulatot, amelynek első elnöke lett. Mun
kássága során tankönyveket írt, orvosi szótárt szer
kesztett. Jelentős tevékenységet fejtett ki az orvosi 
műnyelv fejlesztése terén.

225 éve

1768. júl. 4-én született Kováts Mihály orvos, az 
MTA levelező tagja. Orvostudományi müvei mellett 
1804-1808 között adta ki négy kötetben: „Chemia 
vagy természettitka” c. könyvét, amely F. A. Gren: 
„Grundriss der Chemie” című müvének fordítása. 
1822-ben jelent meg négy kötetben „Lexicon Mine- 
ralogicum eneglottum” c. ásványtan szótára, amely 
leghíresebb műve.

250 éve

1748-ban született Staehling József Ferenc orvos. 
Jelentősek ásványvíz-elemzései, amelyeket 1772-ben 
„Methodus generalis explorandi aquas medicatas” c. 
munkájában adott ki.

275 éve

1718. nov. 21-én született Hatvani István matema
tikus, természettudós. A Debreceni Református Kol
légiumban, majd 1746-ban Bázelben folytatta tanul
mányait. 1749-ben foglalta el a Debreceni Kollégium 
Filozófiai és Matematikai Tanszékét. Felismerte a kí
sérletek jelentőségét, különleges elektromosságtani kí
sérletei azonban csodatevői hírbe hozták őt. Kémiai 
kísérleteket is végzett. A tanítás mellett a Bihar vm.-i 
gyógyszertárak felügyelője volt.

425 éve

1568. jan. 15-én halt meg Oláh Miklós esztergomi 
érsek. Kedvelte és maga is művelte a tudományo
kat, nagy érdemeket szerzett a tanügy terén, mind 
a népnevelés, mind a felsőbb iskoláztatás érdekében 
végzett tevékenységével. 18. századi források alkimis
tának mondták, erre azonban semmiféle bizonyíték 
nincs.

32 mkl 1993 .  X L V I I I .  É V F O L Y A M .  1. SZvÍM



v 4  m a g y a r  v e g y i p a r

Elgondolások az innovációs s tra tég ia  kialakításához

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság a fenti címmel bocsáj tóttá tár
sadalmi vitára azt a dokumentumot, 
amelyet széleskörű vélemények és a mi
nisztériumok javaslata alapján átdol
gozva egy későbbi időpontban a Kor
mány elé terjeszt.

A magas színvonalú és rendkívül 
fontos témájú anyagot lehetetlen volna 
tartalmilag összefoglalni. Ezért csak 
néhány részére hívjuk fel a figyelmet, 
részletesebben ismertetve azokat:
1. Mindenek előtt figyelemre méltó az 

innovációs stratégia fogalmának és 
feladatkörének széleskörű megfogal
mazása. A dokumentum szerint az 
innovációs stratégiáknak az alábbi
akat kell magában foglalnia:
-  a tudományos értékek megőrzé

sét, a kutatási színvonal növelé
sét,

-  a tudás átadását, a felsőoktatás 
korszerűsítését,

-  a gyakorlatközeli kutatás-fejlesztés 
hatékonyságának javítását,

-  innovációbarát gazdasági klíma 
kialakítását és

-  a komparatív előnyre épülő prio
ritások kiválasztását.

Az innovációs stratégia tehát olyan 
területeket foglal magában, melyek 
értékrendje, működési mechanizmu
sai ugyan eltérnek egymástól, de a 
nemzetgazdaság hosszú távú érde
keit tekintve összefüggő folyamatot 
alkotnak. A világban az innovációs 
folyamat egyre komplexebb egész
ként történő kezelése válik uralko
dóvá. A korábban viszonylagos ön

állósággal rendelkező elemek (alap
kutatás, alkalmazott kutatás, tech
nológiai és termékfejlesztés, marke- 
ting, gyártás) egyre nagyobb mér
tékű összekapcsolódása, egymásra- 
hatáea figyelhető meg. Éppen ezért 
szükséges egy átfogó stratégia ke
retében szerepeltetni ezen területek 
kapcsolatát, azonos és eltérő felté
telrendszerét.

2. Nagyon lényeges stratégiai elem an
nak az elvnek a kimondása, hogy 
a stratégiai dimenzió erősítése ná
lunk is megkívánja a nemzetgazda
ság számára különösen fontos fej
lesztési pályák és csomópontok meg
határozását, új pontok képzését. A 
dokumentum ezzel kapcsolatban a 
következők szerint határozza meg a 
kormány feladatait:
-  célkitűzések és a megoldandó fel

adatok (prioritások) megfogalma
zása,

-  a tudományos kutatás szempont
jából is alapvetően fontos techno
lógia-transzfer és diffúzió segítése,

-  a tudományfejlesztési stratégiájá
ban szereplő konszenzussal meg
született célok megvalósításának 
támogatása, ösztönzése, a teljesí
tés ellenőrzése,

-  ún. motoring rendszer kialakí
tása, melynek segítésével folya
matosan biztosítható a megfelelő 
szintű információellátás a tudo
mány működéséről,

-  hozzájárulás a kutatási infrastruk
túra jelentős fejlesztéséhez,

Interm edier gyártó  üzem ép ítése  az Alkaloida Vegyészeti 
Gyárban

VÁRI JÓ Z SE F  *

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár kb. 25 
éve foglalkozik egy különböző neural- 
giás megbetegedések gyógyítására al
kalmas gyógyszer magas fokú interme
dierének az előállításával. Ezen termék 
iránt az utóbbi években jelentős igény- 
növekedés jelentkezett, amely kielégí
tésére a vállalat egy építészet nélkül 
145 millió Ft-os költségű új beruházást 
indított.

* Alkaloida Vegyészeti Gyár, Tiszavas- 
vári

Míg a folyamatos fejlesztések, ku
tatási eredmények következtében ké
miai oldalról egy világszínvonalú eljá
rással rendelkeztünk, addig a technoló
giai berendezések színvonala s az alkal
mazott műveleti megoldások elmarad
tak a megkívánt szinttől. A kapacitás 
mellett az anyag, az energia, a mun
kaidő fajlagosak, a munka és környe
zetvédelem is változtatást igényelt. Az 
új üzemet teljes mértékben a vállalat 
műszaki tervezési csoportja tervezte.

A technológiát egy már korábban 
épült 1 7 X 4 8 X 8  m méretű, előre-

-  a K+F szektor szempontjából is 
kedvező nemzetközi együttműkö
dési szerződések megkötése.

3. A dokumentum függeléke ismerteti 
az innováció súlyponti területeit az 
alábbiak szerint:
Kapcsolódás a nemzetközileg is pri
oritásként kezelt területekhez:
-  erőforráskímélő technológiák, kör

nyezetkímélő technológiák beve
zetése, elterjesztése,

-  biotechnológiai eljárások kifejlesz
tése,

-  elektrotechnikai és információs tech
nológiák elterjesztése,

-  élettudományok.
A meglévő relatív előnyök kiakná
zása:
-  agrár- és élelmiszergazdaság,
-  vegyipar.
A gazdaság átalakításával járó új 
feladatok:
-  az infrastruktúra fejlesztése,
-  kis- és középvállalatok fejlesztése,
-  regionális fejlesztéspolitika, ön- 

kormányzatok,
-  munkaszervezés, munkabiztonság.
A fenti felsorolásból teljes egészében

ismertetjük a vegyiparra vonatkozó 
irányelveket:

A vegyipar az export tekintetében 
évek óta vezető húzó ágazat. A hazai 
vegyipar struktúrájában az ún. prog
resszív ágazatok -  gyógyszer, műa
nyagfeldolgozás stb. -  aránya viszony
lag csekély (egyötöd), fontos feladat 
tehát a belső struktúra javítása. A 
kutatás-fejlesztés, és műszaki innová
ciós stratégiában megkülönböztetett 
helyet kell biztosítani a gyógyszeri
pari, a növényvédőszeripari, az orvosi, 
egészségügyi kutatásoknak és fejleszté
seknek, mind olyan területeken, ame
lyek húzó iparágként szerepelhetnek.

Sz. G.

gyártott vasbeton vázszerkezetű, kö
zépen acélszerkezetű osztószinttel el
látott pavilonba telepítettük. A hozzá 
tartozó kiszolgáló épület (öltözők, la
boratórium, elektromos elosztó, rak
tár, iroda) UNIVÁZ szerkezetű.

A gyártás lépéseinek a számát (nyolc 
különálló folyamat), a kémiai reakció
kat, a műveleti bonyolultságot tekintve 
az eljárás a gyógyszeriparra jellemző 
típustechnológiánál enyhén bonyolul
tabb, szakaszos folyamatnak felel meg.
A műveletek alapvetően a keverős au- 
toklávokra, mint reaktorra és fő mű
veleti egységre épülnek, ahol azonban 
még meghatározó a szűrési, a mosási 
folyamatok magas aránya. A techno
lógiai paraméterek értékeit a piaci ol
dalról nagy jelentőségű minőségi kö
vetelmények miatt a korábbitól sok
kal szűkebb intervallumban kellett be
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A magyar vegyipar

tartani. Ezért alapvető célként tűztük 
ki a technológiai kényszerpályák kiala
kítását, a különböző paraméterek do
kumentálását. Mivel a kémiai lépések 
levezetése a hagyományosnak megfe
lelően történik, a következőkben csak 
a lényeges szűrési folyamatokra, ill. 
a megvalósított számítógépes irányí
tásra térek ki.

A szűrési lépések négy igen eltérő 
feladatot jelentettek:
-  olajos, kenőcsös jellegű, nehezen 

mosható anyag szűrése, szárítása;
-  nagy volumenű, de jól mosható 

kristályos anyag szűrése, szárítása;
-  120°C-on telített, forráspont közelé

ben végzett szenes derítőszflrés;
-  a kristályos végtermék egymást kö

vető, több, különböző oldószerrel 
történő teljes mosása, ill. szűrése. 
Ezen feladatokra a teljesen zárt

rendszert, a minimális fizikai munkae
rőt igénylő, reprodukálható termék ki- 
bocsájtást biztosító szalagszűrőt ill. 2- 
4 m2 aktív felületű speciális keverős 
nyomószűrőket, ill. vákuumszárítót al
kalmaztunk. Az üzem részben számító- 
gépes irányítással, ill. automatizálással 
készült, a következő célok figyelembe
vételével:
-  a korábban említett kényszerpályás 

technológia kialakítása, a minőség 
biztosítása;

-  a gyártási folyamat sarzsrendszerű, 
teljes folyamatot felölelő automati
kus dokumentálása;

-  a hoszabb távon kiépülő vállalati 
termelésszervezési, irányítási rend
szerhez való kapcsolódás lehetősége;

-  környezetvédelem, munkavédelem 
szempontjai;

-  munkaerő, energia és anyag megta
karítás;

-  a vállalati gyártási kultúra növelése.

Vállalati hírek

A R ichter G edeon V egyészeti 
G yár R t. Igazgatósága az Állami Va
gyonügynökség javaslatára a cég előtt 
álló közép- és hosszútávú feladatok 
megvalósítása érdekében Szolnoki Jó
zsef vezérigazgatót ügyvezető igazgatói 
megbízatása alól 1992. október 25-i ha
tállyal érdemei elismerése mellett fel
mentette, és október 26-tól Bogsch Eri
ket bízta meg az ügyvezetői teendők el
látásával. Az Igazgatóság 1992. novem
ber 21-ére rendkívüli közgyűlést hívott 
össze, melynek napirendjén az igaz
gatósági és a felügyelő bizottsági ta
gok visszahívása és megválasztása, va
lamint az alapszabály módosítása sze
repel.

Bogsch Erik bemutatkozó beszédé
ben elmondta, hogy biztos abban, 
hogy a nehéz körülmények ellenére a

mkl

Ezen feladatot az anyagi források 
szűkössége, az idő rövidsége, a feladat 
alapvetően még műszaki fejlesztésben 
lévő stádiuma miatt mintegy „sziget” 
jelleggel oldottuk meg, csak egy-egy 
berendezésre építő részfeladatot érin
tett a teljes körű automatizálás (há
rom különböző szűrési lépés, szárítás). 
Ezt kiegészítve a teljes gyártásra lét
rehoztunk egy mérő, adatgyűjtő rend
szert. Ezen feladatokra központi PLC- 
t alkalmaztunk, amely 100 kétálla
potú, s 15 analóg jelet fogad. Kimene
tele 12 villanymotort (hajtóműveken, 
hidraulika aggregáton) szivattyúkat, s 
56 db szelepet vezéreltek az első kiépí
tésben.

A szelepek pneumatikus vezérlé
sűek.

Az elkészített algoritmus a gyógy
szeriparban előforduló technológiák
hoz könnyen adaptálható, így termék- 
váltásnál, vagy új technológiai para
métereknél nagyobb idő és anyagi rá
fordítás nélkül használható a rendszer. 
A PLC perifériájaként IBM-АТ kom
patibilis PC-t használtunk, mely há
rom képen az irányított üzem színes 
technológiai folyamatábráját is meg
jeleníti, nyomtatón rögzíti a gyártási 
adatokat, az alarm jelzéseket. Csök
kentve a rendszer szigetszerűségét, a 
képernyőn megjelenítődnek a csatlako
zások, az automatizálásba be nem vont 
készülékeken mért különböző paramé
terek is.

A tasztatúráról a technológia által 
megengedett hőmérséklet-, mennyiség
és időadatok a kezelőszemélyzet részé
ről, a lényegesebb paraméterek a tech
nológusok részéről szabadon változtat
hatók. A vezérlő berendezést robba
násveszélyes telepítés miatt túlnyomá
sos szellőzéssel rendelkező, a techno

hanyatlás nem vált visszafordíthatat
lan folyamattá. Kívülről nem várható 
segítség, a vezetőknek kell kigazdál
kodniuk a felemelkedés anyagi feltéte
leit és kidolgozniuk ennek programját. 
Ehhez megadta a vállalati filozófiát: 
Széles termékpaletta, azokkal a termé
kekkel, melyek fedezetet hoznak, de 
azok csúcsminőségúek legyenek, nem
csak analitikai szempontból, hanem a 
legfejlettebb országok dokumentációi
val is rendelkezzenek. Fenn kell tartani 
az oroginálie vegyületek kutatását, a 
szerényebb lehetőségeket hatékonyság
gal kell ellensúlyozni.

Ezen alapgondolatok jegyében kell 
a részletes stratégiát kidolgozni, egy 
megbízható helyzetelemzésre alapozva. 
A létszám tekintetében az új vezéri
gazgató elmondta, hogy az alkalmat

lógia közelében levő fülkében helyez
tük el. Ezen berendezéseknél a PLC az 
alábbi alapműveleteket irányítja:
-  autoklávból nyomással, vagy szi

vattyúval anyagtáplálás a szűrőbe
rendezésre különböző reteszfeltéte
lek (hőmérséklet, mennyiség, idő) 
mellett;

-  a robbanásveszélyes technológia mi
att nitrogénnel végzett inertizálás a 
szűrő, a szárító, s a tárolóberende
zéseknél;

-  a technológia megkívánta abszoluti
zálások oldószeres átöblítéssel, hű
tés, fűtés, hőntartás;

-  szűrés nitrogénnyomás segítségével;
-  hidraulikus és villamos motorral 

működtetett több funkciójú keverő
berendezés mozgatása a szűrés tech
nológiájának megfelelően: szuszpen- 
dálás, szűrés, simítás, préselés, szá
rítás, szilárdanyag ürítés;

-  űrítónyílás tömítőfelületének tisztí
tása nitrogénnel;

-  előszárítás a szűrőn nitrogén, prés
levegő, illetve vákuum segítségével;

-  a szűrés és a végszárítás közötti 
anyagürítés, anyagtárolás, anyag- 
mozgatás, sarzsírozás;

-  vákuumszárító, vákuumszivattyú 
rendszer, oldószervisszanyerő egy
ség berendezései;

-  adagolók, puffertartályok szintmé
rése;

-  hidraulikus munkahengerek (nyitó, 
emelő stb.) és hidraulikus rendszer. 
A tervezés, kivitelezés párhuzamos

folytatása mellett a beruházás 18 hó
napot vett igénybe, aminek a végén a 
vállalat a korábbi technikai szintjéhez 
képest minőségileg magasabb kategó
riát jelentő üzemmel rendelkezik.

A kézirat beérkezett: 1991. szept. 20.

lan emberektől meg kell szabadulni, de 
a stratégiailag visszafejlesztendő terü
letekkel szemben több helyen erőteljes 
fejlesztés szükséges: orvoslátogató há
lózat, marketing, új készítmény fejlesz
tés, komplex dokumentációs tevékeny
ség.

Új technológia a Kőbányai Sör
gyárban. Sikeres volt az új lúgre- 
cirkulációs és semlegesítési technoló
gia beüzemelése a Kőbányai Sörgyár
ban. Az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság támogatásával a gyár meg
valósította az üvegek mosására hasz
nált lúg recirkulációját. Ezzel egyrészt 
költségmegtakarítást ért el, másrészt 
csökkent a környezetbe kerülő sóterhe
lés. Megvalósult a már kimerült mosó
lúg füsgázas semlegesítése is: a Szer
ves Vegyipari Kutató Intézet Rt. tech
nológiája és gáz-folyadék érintkeztető 
berendezése segítségével kazánházból 
származó füstgázzal semlegesítették az
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A magyar vegyipar

elfolyó lúgot. A teljes technológiai fo
lyamat automatizált, gyakorlatilag fel
ügyelet nélkül biztosítja a kimenő víz
ben a semleges pH értéket.

Taurus hírek. Tizenharmadikként 
felkerült az IKM válságlistájára a Ta
urus Gumiipari Vállalat, tehát azon 
vállalatok körébe, melyeket stratégiai 
okok miatt megmentésre érdemesnek 
tartanak. A Taurus 1989-ben 1,1 mil
liárd, 1990-ben 50 millió nyereséget 
ért el, míg tavaly veszteséggel zárt. A 
termelési érték 1989-ben 20,7 milliárd 
volt, idénre 12,6 milliárdra számíta
nak. A gumiabroncs-termelés a KGST 
piacra és az Ikarusra épült, hiába vál
tott a cég nyugatra és adta a teljes ex
port 2%-át, az exporttámogatás meg
szűntével ez is veszteségforrássá vált. 
Az AVU nem engedte az Rt-vé alaku
lást, hanem előírta a Taurus decent
ralizált privatizációját. A privatizációs

tárgyalások -  az általános nyugati re
cesszió miatt is -  megszakadtak a Go
odyearral és a Michelinnel. A Dunahol- 
ding az üzleti érték kétharmadáért és 8 
évi részletfizetésre hajlandó _lett volna 
a vásárlásra, de ezt az AVU nem fo
gadta el.

A Taurus több vagyontárgyát már 
eladta, most tárgyalnak a Henkel- 
Taurus Kft-ben lévő üzletrészük érté
kesítéséről. Legnagyobb hitelezőjük az 
MHB állami garancia esetén hajlandó 
kötvénnyé váltani a Taurus adósságá
nak egy részét. A Taurus márkanév és 
védjegyek, licencek és szabadalmak, a 
kereskedelmi és ügynöki hálózat mind 
a cég életbentartáea mellett szólnak.

Új vegyesvállalat. Európa legna
gyobb ipari műanyagtermék gyártója 
a Wavin, 51% tulajdoni hányaddal 
Joint-Venture-t hozott létre a PEMU- 
vel. A 80 főt foglalkoztató új vállalko

zás, zsámbéki telephellyel jövő év ele
jétől kezdi meg tényleges működését. 
Addig a PEMÜ keretein belül a Wavin 
termékeit értékesítik. A JV polipropi
lén csöveket és fittingeket fog gyártani 
és átveszi a PEMÜ 1991-ben 7 E t ki
tevő csőgyártását.

A Wavin-nak ez a harmadik JV- 
je a keleti piacokon. Elsőként a volt 
keletnémet (Westerregeln) Orbitplast 
PVC csőgyártó aktivitását vásárolta 
meg, majd ezután a Poznan melletti 
Metalplast-Buk cégben szerzett több
ségi részvényt.

A Wavin kb. 30%-át fedi le az 
európai műanyagcső és fitting piac
nak. Székhelye: Zwvolle, Hollandia. Az 
1992. I. féléves nyeresége 70,1 M hol
land Ft volt. Ez 10%-kal nagyobb, 
mint az 1991. I. félévi nyereség.

Körtvélyessy Gyula

HIRDESSEN
A

M AGYAR KÉM IKUSOK  
LA PJÁ BA N

1 oldal hirdetés ára: 15 000 F t/o ldal + ÁFA

Megrendelhető a Szerkesztőségben
Szerkesztőség: 1027 Budapest, Fő u. 68.
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RECEPTURAK
A foszfor-funkció m ó d o sítá sán ak  lehetőségei a prepara- 

tív szerves kémiában VI.
Kvaterner foszfóntum-sók előállítása

Keglevich György *

Etil-trifenil-foszfónlum-jodid előállítása

C6H5)3P +  C2H5 I -------------► (C6H5 ) 3 P C 2H5 I

l-Benzil-l-fenil-l-klór-dibenzo[b,e]-l,4-dihldrofoszfinln előállítása

О I l O j  +  c«h 5 ch2 ci
'P '
I
СбН5

l,l-Diklór-l-fenil-3-metll-2-foszfolén előállítása

v tHl
^ 4

CH,

+  C6H5PC12 □
C6H5̂  I Cl 

Cl

3-Metil-l,l.l-tribr6m-3-foszfolén előállítása

Megjegyzés: A két utóbbi foszfónium- 
só -  erős higroszkópossága miatt -  nem

* Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves 
Kémiai Technológia Tanszék, Budapest

jellemezhető olvadásponttal.
Végül utalunk a sorozat I. részében 

[Magy.Kém.Lapja ^7, 172 (1992)] tár
gyalt Arbuzov-reakcióra, ahol foszfó- 
nium-eó típusú intermedier lép fel.

Hűtővel ellátott 2 1-es lombikba be
mérünk 154 g (0,585 mól) trifenil- 
foszfint, 500 ml benzolt és 105 ml (1,35 
mól) etil-jodidot. 24 órán keresztül for
raljuk az elegyet, majd lehűlés után 
szűrjük és benzollal jó alaposan át
mossuk a kivált foszfónium-sót. Víz
vákuumban, 60°C-on történő szárítás 
után kapjuk meg a tiszta, száraz ter
méket. Termelés: 246 g (100%); op.: 
163-165°C.

A közleményben a szerzők beszá
molnak a foszfónium-só foszforánná 
alakításáról is és ez utóbbi Wittig- 
reakcióban történő hasznosításáról is.

Krubiner, A.M . -  Oliveto, E.P.: J. 
Org. Chem. SÍ, 24 (1966) alapján.

Hűtővel ellátott 50 ml-es lombikba 
bemérünk 2 g (7,3 mól) 1-fenil-diben- 
zo[b,e]-l,4-dihidrofoszfinint és 20 ml 
(0,174 mól) benzil-kloridot. Az elegyet 
2 órán kresztül forraljuk, majd lehűlni 
hagyjuk, mire a képződött foszfónium- 
só kiválik. Szűrés és 200 ml éterrel 
történő mosás után kapjuk meg a 
terméket. Termelés: 2,8 g (94%); Op.: 
303-306°C.

Ezzell, B .R . -  Freedmann, L.D.: 
J.Org. Chem.34, 1777 (1969) alapján.

1 1-es csavarmenetes barna porü
vegbe 135,7 ml (1,0 mól) diklór-fenil- 
foszfint, 300 ml (3,0 mól) izoprént és 2 
g 2,6-di-t-butil-4-krezolt (antioxidáns) 
mérünk be. Lezárjuk az üveget és egy 
hétig állni hagyjuk szobahőmérsékle
ten, mire az üveg tartalma fokozato
san fehér masszává alakul át. Petro- 
léteres fedés után egy nagyobb spatu
lával fellazítjuk a beszilárdulást, majd 
üvegszűrőn -  a lehető legrövidebb idő 
alatt -  szűrjük és petroléterrel mos
suk a foszfónium-sót. Termelés: 380 
g (100%). A termék csak jól zárható 
edényben, a levegő gondos kizárásával 
tárolható.

McCormack, W.B.: in Org.Synth. 
(Baumgarten, H.E. ed., Wiley, New 
York, 1973) Vol.5, p.787 alapján.

500 ml-es csavarmenetes barna por
üvegbe 95 ml (1,0 mól) foszfortribro- 
midot, 100 ml (1,0 mól) izoprént és 
2,0 g réz-sztearátot (polimerizációs in
hibitor) mérünk be. Lezárás után szo
bahőmérsékleten állni hagyjuk az ele
gyet. 5 nap eltelte után spatulával fel
lazítjuk a képződött szilárd masszát, 
majd petroléterrel történő többszöri 
dekantálással eltávolítjuk a reagálatlan 
anyagokat. (Ez utóbbi művelet szűrés
sel és mosással is végezhető.) A mara
dékot vákuumban szárítjuk. Termelés: 
227 g (67%).

Hasserodt, U. -  Hunger, К. -  Körte, 
F.: Tetrahedron 19, 1563. (1963) alap
ján
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

MŰVELETI SZÁMÍTÁSOK S. táblázat folytatása

H ő átad ás  anker keverős készülék belső falán keresztül
Czermann János *

Ankerkeverővel ellátott készülék bel
ső falán keresztüli hőátadás Zlokarnik 
[1] szerint a következő egyenlettel szá
mítható [2]:

N u  =  C \ R e ( P r 1/ 2 ) + 4 0 0 0 ] 2 / 3  ■ ( ^ ) m

a N u kdtp

R e ejt
к

C„ =  állandó, hűtésnél 0,242; mele
gítésnél 0,358

Példa: 
n =  2,4 s~l 
dk =  0,33 m 
d 7" =  1 m
C =  4 , 1 9 7  10* J/kgK
ß = 3 6 5 • 10 —6 kg/ms 
к = 6 6 7 • i о —3 W/mK 
7  =  966 kg/m3
A számítás eredménye hűtésre 1536 

W /m2K
melegítésre 2272 W /m 2K 
A számítás menetét ld. az 1. táblá

zatban.
IRODALOM

Jelö lések:
a  = hőátadási együttható; W/mK 
n =  keverő fordulatszáma; s-1 

dt = keverő átmérője; m 
dr =  tartály átmérője; m 

c =  folyadék fajhője; J/kgK 
ß = folyadék viszkozitása; kg/ms 
к =  folyadék hővezetőképessége; W/mK 
7 =  folyadék fajsúlya; kg/m3 

index:
f =  falhőmérsékleten mérve 
Érvényességi tartomány

1  <  R e  <  1 0 5  

3  <  P r  <  3 , 6 .1 0 4

1 , 0 2  <  d T / d k  < 1 , 1

A tapasztalat alapján ß / ß f  elhanya
golható. Az összefüggés megoldható 
HP 97 vagy HP 67 zsebszámológépen 
vagy átírható más gépekre.

[1] Zlokarnik, M.: Chemie-Ing. Techn. 41 
No 22. 1195 (1969).

[2] VDI WÄRMEATLAS 4. kiadás, 
1984. Düsseldorf.

£. táblázat

Beolvasandó program

Hűtéskor

0 0 1 *LBLA 2 1  1 1

0 0 2 RCL0 36 00
003 RCL1 36 01
004 X2 53
005 X -35
006 RCL5 36 05
007 X -35
008 RCL3 36 03
009 7 - -24
0 1 0 RCL6 36 06
0 1 1 ÉNT - 2 1

0 1 2 RCL3 36 03
013 X -35
014 RCL4 36 04
015 7 - -24
016 -62

1. táblázat

Lépés Utasítás Input Billentyűk Output

1

2

3
4

Program leolvasása 
(lásd az 2. táblázatot) 
Adatok betáplálása

n s 1 STO 0
dk m STO 1
dr m STO 2
ß kg/ms STO 3
* W/mk STO 4
7kg/m3 STO 5
c J/kgK STO 6

A program indítása
Eredmény kiírás a

* 1118 Budapest, Ménesi út 3.

017 5 05
018 Yx 31
019 X -35
0 2 0 4 04
0 2 1 0 0 0

0 2 2 0 0 0

023 0 0 0

024 + -55
025 -62
026 6 06
027 6 06
028 Yx 31
029 -62
030 2 0 2

031 4 04
032 2 0 2

033 X -35
034 RCL4 36 04
035 ÉNT - 2 1

036 RCL2 36 02
037 -r -24
038 X -35
039 DSP0 -63 00
040 RTN 24

Melegítéskor

0 0 1 ♦LBLA 2 1  1 1

0 0 2 RCL0 36 00
003 RCL1 36 01
004 X2 53
005 X -85
006 RCL5 36 05
007 X -35
008 RCL3 36 03
009 -j- -24
0 1 0 RCL6 36 06
0 1 1 ÉNT - 2 1

0 1 2 RCL3 36 03
013 X -35
014 RCL4 36 04
015 — -24
016 -62
017 5 05
018 Yx 31
019 X -35
0 2 0 4 04
0 2 1 0 0 0

0 2 2 0 0 0

023 0 0 0

024 + -55
025 -62
026 6 06
027 6 06
028 Yx 31
029 -62
030 3 03
031 5 05
032 8 08
033 X -35
034 RCL4 36 04
035 ÉNT - 2 1

036 RCL2 36 02
037 7 - -24
038 X -35
039 DSP0 -63 00
040 RTN 24
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BIZTONSÁGTECHNIKA — 
ÜZEMTECHNIKA

A Coode lsland-1 tartályparktűz

Az ausztráliai Melbourne nyugati 
elővárosában van Coode bland, ami 
két folyó között elterülő félsziget. Jó 
vízi és közúti megközelíthetősége m iatt 
itt alakult ki az a tartálypark, ami 
Victoria állam vegyiparát szolgálja ki. 
Ez az állam adja Ausztrália vegyipari 
termelésének 40%-át.

1991. augusztus 21-én délután rob
banás, majd tfiz keletkezett egy akril- 
nitril tárolótartálynál (230 t). A táro
lóparkban lévő 43 tartályból 13 ma
radt épségben (szerencsére a nagyobb 
méretűek) és a bent tárolt 17 000 t 
jobbára veszélyes vegyianyagból 3700 
t égett el, semmisült meg. Sem halá
los áldozat, sem sérült nem volt az ese
ménynél, egyrészt a kiürítés, másrészt 
a jó tűzoltási technika miatt. A tüzet 
3 és fél óra alatt sikerült eloltani. A 
rombolás jelentős volt, mert két tar
tály is „elszállt” talapzatáról, többek 
között egy 140 t fenolt tartalmazó. A 
szerterepülő szilánkoktól megrongáló
dott egy kétemeletes irodaház, vala
mint ezek okozták a sérüléseket a kör
nyező többi tartályban.

A tűzben benzolt, metil-izobutil- 
ketont, metil-etil-ketont, akril-nitrilt, 
fenolt és normál butanolt tároló tar
tályok égtek ki.

Kezdetben a hatóságok féltek, hogy 
az akril-nitril égésénél ciánvegyületek 
keletkezhetnek, de a mérések ilyet nem 
jeleztek. A tűz oltásánál felhasznált 
szennyezett víz elérte ugyan a szom
szédos folyót, de a mérések csak cse
kély szennyezettséget mutattak.

Hivatalos vélemény a robbanás, ill. 
tűz keletkezésének okáról még nincs, 
de a szemtanúk (főleg tűzoltók) szerint 
az a tárolótartályok lefúvató, ill. gőz
elszívó csővezetékéből, vagy a vissza
nyerő aktívszenes berendezésből indul
hatott ki.

Egy ott tartózkodó angol biztonsági 
szakember szerint az is oka lehet a rob
banásnak, hogy az akril-nitril gőzei a 
lefúvató csőrendszerben keveredhettek 
a metil-metakriláttal és polimerizáció 
indult be, ami robbanásig fokozódott.

A rendőrség szerint gyújtogatás, 
szabotázs történt, de ezt a hatóságok 
cáfolták, miszerint nincs alapja az 
állításnak.

Coode Island területe a helyhatóság 
birtokában van és az egyes vállalatok, 
mint a Mobil Oil és a BP, valamint 
mások bérlik a tárolókat.

A környező elővárosok lakossága 
már évek óta követeli a tároló telephely

áttelepítését biztonságosabb helyre, de 
ez 300 millió USD-be kerülne. Az ipari 
ellenpárt érvelése: nincs a közelben al
kalmas hely, valamint a veszély is növe
kedne az anyagok szállítása miatt. Ál
lítják, hogy ezen a helyen megoldható 
a szükséges biztonság.

[Forrás: TCE. 91. szept. 12. 14. old. 
TCE. 91 okt. 31. 17-18. old.)

Új típusú, biztonságos 
szállítótartályok

A vasúti és közúti szállításnál a ve
szélyes vegyi anyagokat tartalmazó pa
lackok, hordók, kistartályok a legsérü
lékenyebbek és ezek okozták eddig a 
legtöbb katasztrófát. Ez így van min
denütt a világban s nyilvánvaló a tö
rekvés ezek biztonságosabbá tételére. 
Ennek kívánt eleget tenni a Phillips— 
66 ismert amerikai petrokémiai nagy- 
vállalat (a múlt évben egy jelentős 
robbanás pasadenai üzemében tette 
még „ismertebbé” nevét), amikor két
féle nagyságban 250 kg-os és 1000 kg- 
os töltetre alkalmas kistartályt hozott 
forgalomba. A tartály robosztus épí
tésű, egybeépítve a fém rakodólappal, 
a felső részen túlméretezett védőleme
zek gondoskodnak egyrészt a szerelvé
nyek védelméről, másrészt alkalmassá 
teszik a daruval történő rakodásra. A 
tartály, ami visszatér a gyártóhoz, tisz
títható, újratölthető, fel van szerelve 
töltő- és ürítőszeleppel, valamint túl
nyomásvédelemmel. Hogy szállítás és 
felhasználás alatt az esetleg keletkező 
túlnyomás miatt a biztonsági szelepen 
távozó gőzök ne okozzanak a környe
zetben problémát, speciális megoldást 
alkalmaztak. Ennek lényegéről azon
ban nem szól az ismertetés. Jelenleg 
merkaptán termékeiknél vezetik be a 
piacon.

[Forrás: CEN. 91. szept. 23. 10. old.]

Foszforvegyületeket gyártó üzem 
robbanása

1991. június 17-én reggel robbanás 
és tűz volt az Albright ic Wilson Ame
rica cég Charleston-i üzemében (Dél- 
Karolina állam). Hatan meghaltak, 33 
volt a sebesültek száma. A felrobbant 
egységet -  aminek tetőzete és oldalfalai 
rombolódtak -  meghatározatlan időre 
leállították. A nyolc további egységet,

mkl

ahol 200 főt foglalkoztatnak, kevés ká
rosodás érte, így az tovább üzemelhet 
a hivatalos felülvizsgálat után.

Azonnal levegő-, talaj- és víz-mintá
kat vizsgáltak s ennek nyomán meg
állapították, hogy a robbanáskor nem 
került ki veszélyes szennyezés. Hivata
los állásfoglalás a robbanás okáról még 
nincs. Az a 2-es reaktorban történt és 
ennek közelében halt meg a hat fő, akik 
közül öt külső vállalat dolgozója volt 
(további négy is a sebesültek közül) -  
ezek szigetelési munkákat végeztek. (!!) 
A keletkezett tüzet percek alatt ellen
őrzés alá vonták. (Dohányzás?!)

A baleset iróniája, hogy a reaktor
ban Antiblaze 19 jelzésű lángtaszító 
preparátumot gyártottak, amivel tex
tíliák és poli-uretán habok kikészítését 
végzik. A termék ciklikus-foszfonát- 
észter, trimetil-foszfitból, dimetil-me- 
tilfoszfonátból, valamint trimetil-fosz- 
fátból állítják elő. A végtermék nem 
éghető, de a trimetil-foszfit nedves
ségérzékeny és gyúlékony, lobbanás
pontja 27°C.

Az üzem egyhetes nagyjavítás után 
indult, amit minden 12-18 hónapban 
végeznek. A későbbiekben felrobbant 
reaktoron akkor csak kisebb javítási 
munkát végeztek.

Az üzem évek óta biztonságosan ter
melt, csak az elmúlt évben volt egy 
foszfor-triklorid ömlés, aminél 24 fő 
szenvedett kisebb szem és tüdőirritá- 
ciót. A vállalat véleménye szerint a biz
tosítás fedezi a helyerállítás kárát, va
lamint a kieső termelést.

A helyi hatóság megkezdte a vizsgá
latot, de maga az üzem is hat csoportot 
állított fel a kivizsgálásra.

[Forrás: CEN. 91. jún. 24. 4. old.]

Vasúti balesetek veszélyes 
vegyianyagokkal

Kalifornia államban egy hónap alatt 
két olyan vasúti szerencsétlenség is 
történt, ahol veszélyes vegyianyagok 
váltak szabaddá.

Az egyik 1991. július 28-án Sea Cliff 
helység mellett egy szűk völgykanyar
ban, ahol a vasút egymás mellett fut az 
autópályával. A tehervonat egyik ko
csija tengelytörést szenvedett, de ezt 
több kilométeren át vonszolták, míg az 
erős kanyarban kisiklott és 14 konté
nerkocsi borult ki. Az egyik kocsiból 
16 db 250 kg-os fémhordó szabadult ki 
és hasadt fel, amikben hidrazin-hidrát 
volt, olyan vegyianyag, amit bojlerek 
tisztítására használnak. Sebesülés nem 
történt, 300 főt a közeli településről 
evakuáltak biztonsági célzattal. A fej
lődő füstszerű köd miatt leállították 
az autópálya forgalmát és ez 16 km-es 
torlódást okozott.
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A másik szerencsétlenség a kalifor
niai Dunsmuirnél történt, amikor egy 
metham-nátrium megjelölésű talajfer- 
tötlenítö vegyszer (65 t) ömlött ki a 
felhasadt tartálykocsiból és szennyezte 
a Sarcamento-folyót 60-70 km hossz
ban.

Ezek a balesetek erősítik a korábban 
támasztott követelményeket a bizton
ságosabb szállítás érdekében.

Ugyanakkor a hatóságok egymással 
is vitáznak egyes anyagok veszélyessé
géről. Például a környezetvédelmi ha
tóság tilalmi jegyzékén a metham-Na 
nem szerepel, mint mérgező anyag, 
de a Szállítmányozási Felügyelet ezt 
az egyik legveszélyesebb tengervíz
szennyezőnek minősíti.

A hidrazin-hidrát szállításánál kifo
gásolják, hogy korrozív anyag létére, 
vékonyfalú acélhordókban történik a 
szállítás.

Szóval másutt is vannak „hibák”.
[Forrás: CEN. 91. aug. 5. 4. old.]

Veszélyes vegyi anyagok korszerű 
raktározása

Korábban már foglalkoztunk a rak
tározási problémákkal, főleg azok ki
alakításával, védelmével stb. Jelen is
mertetés közreadása azért időszerű, 
mert rávilágít olyan szervezési intézke
dések megtételére, amelyek javíthatják 
a biztonságot, felkészíthetnek esetleges 
következményekre.

Példánkat a veszélyes anyagok táro
lásával kapcsolatos számítások köréből 
vettük.

A raktár 130 m x 60 m mé
retű, könnyűszerkezetes (acélváz) épí
tési móddal készült, eternit borítással 
(tető és oldalfalak) tűzálló falazattal 
belül 3 részre osztott.

Az A-tárolótérben (2200 m2) 1000 
db rakodólapnak van hely és be- ill. 
kiszállításra használják. A B-jelfi rak
tártér 3400 m2 6000 rakodólap szá
mára, főleg mezőgazdasági vegyszerek 
tárolására szolgál. A C-jelű tároló 2200 
m2 területtel 3000 raklapot fogad be 
és víz- ill. nedvességérzékeny termékek 
tárolására való.

Mindhárom részben szabadonálló 
acélállványokon végzik a raktározást, 
megfelelő rakodógépekkel.

Az egész raktárkomoplexum 2500 t, 
jobbára veszélyes vegyianyag tárolá
sára szolgál. Ennek megoszlása 1500 t 
mezőgazdasági célú vegyület, 500 t 
tiszta hatóanyag, 250 t diszpergáló 
szer és egyéb adalék. A mindenkori 
nyilvántartást számítógéppel végzik, 
ami a változást naprakészen követi.

Első műveletben meghatározzák a 
raktározott termékek kémiai elem tar
talmát (1. táblázat).

1. táblázat
A 2500 t raktárosott vegyszer  

kémiai elem  tartalm a

Elemek Tartalom
t-ban

C 800
H 150
N 500
О 10
s 250
Cl 50
Br 1

M =  66 kg/s,
ami azt jelenti, hogy a teljes 2500 t 

anyagmennyiség 10,5 óra alatt, а Б 
raktárrész 6,5 óra alatt ég ki.

(Ez hasonlítható a Sandoz-tűz ada
taihoz, amikor 400 t termék égett el 
4 óra alatt, ennek kiégési együtthatója 
30 kg/s-nak adódik.)

Ezután számításba veszik az égés
termékek minőségét és mennyiségét 
a 2. táblázatban foglaltak szerint. Az 
égésnél nem számolnak HCN kelet
kezésével, mert az eddigi tapasztala
tok szerint a mindenkor jelenlévő CO- 
val reagálva megsemmisül, ill. átalakul 
nem mérgező vegyületté.

2. táblázat
Siám baJShető égésterm ékek és m ennyiségük

Kiindulási elem Keletkező
vegyület

Összes
mennyiség,

t

Szabaddá válás 
sebessége, 

kg/»
C СО 1900 50
H nem számítandó
N n o 2 1800 45
О nem számítandó
s so2 500 13
Cl HC1 50 1,3
Br HBr 1 0,03

S. táblázat
Várható m axim ális em issziókoncentrációk

Füstgáz
összetevő

Мах. konc., 
ppm

Szaglásküszöb,
ppm

МАК érték, 
ppm

СО 6,2 - 30
NOj 3,3 0,5 3

СЧ
осо 0,75 0,5 2

HCl 0,13 5 5
HBr 0,001 2 3

Tanulva az elmúlt időszak két leg
nagyobb raktártüzéből (1986 Sandoz, 
Svájc és 1977 Ford Köln, NSzK) azt 
feltételezik, hogy ismeretlen okból tűz 
tör ki, aminek kiterjedését az egész 
raktárra nem tudják megakadályozni, 
de lokalizálni lehet annak területére és 
a tartalom teljesen kiég.

Nem részletezve a levegő-hozzáveze- 
tés körülményeit, az égéstermékek sza
baddá válásának gyorsaságát, a füstel
vezetést, a szélsebességet stb., megha
tározzák a teljes kiégés sebességét. Ko
rábbi esetek számításai alapján a kié
gési sebesség 20 gm  -s-1 adódik, en
nek alapján a kiégési együttható

A környezet szennyezése szempont
jából a keletkező kén-dioxid és a 
nitrogén-dioxid egyedül a jelentős. Fel
merülhet egyes termékekből dioxin- 
vagy furán-vegyületek képződése, de 
ennek valószínűsége a raktározott ter
mékek molekulaszerkezete miatt elha
nyagolható.

A fenti mennyiségek alapján meg
becsülték a várható környezetszennye
zést (ami természetesen mindig függ
vénye a meteorológiai adatoknak), de 
a helyileg legvalószínűbb értékeket ve
szik alapul. (5. táblázat)

Tekintettel arra, hogy az égésnél 
a legroszabb helyzetet vették alapul 
(teljes kiégés, semmiféle tűzoltási be-

mkl1803. X L V I I I .  É V F O L Y A M .  1. S Z á M 39



Gyakorlatból a gyakorlatnak

avatkozás) a МАК-érték kismértékű 
túllépése (N02, S02-nél) a környe
zetszennyezést elfogadhatóvá teszi a 
TRGS 515. szerint (Technischen Regei 
für Gefährstoffe).

Összefoglalásként, ill. befejezésként 
nem lehet eltekinteni a hatósági előí
rásokban rögzített intézkedések emlí
tésétől:
-  a veszélyes anyagok raktározásáért 

a vállalat, ill. annak felelős vezetője 
felel;

Ugyanígy minden 100 000 férfi és 
nődolgozóból 660 férfi és 360 nő szen
ved nagyobb balesetet 40 évi foglalkoz
tatása alatt. Az elmúlt ötéves perió
dusban a vegyiparban 100 000 dolgo
zóra számítva a balesetek száma 1411- 
ről 1284-re csökkent, míg ez a szám 
az egész iparra vetítve 1209-ről 1239-re 
emelkedett.

Az 1. ábra mutatja az egyes baleset
típusok százalékos megoszlását a vegy
iparban és az egész iparban.
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Balesetek faj táj a

i. dim. Balesettipasok megoszlása a vegyiparban és az ipar egészében

-  a vezetőnek ki kell jelölni a raktár- 
vezető személyét;

-  folyamatosan gondoskodni kell a 
Raktározási Terv, ill. a tényhely
zet rögzítéséről és ezt a raktáron kí
vül kell tartani, az anyaglapokkal 
együtt (tűzoltóság számára);

-  a mentési- és riasztás-tervet el kell 
készíteni és a dolgozókkal ismer
tetni, ill. gyakoroltatni kell.
[Forrás: IVSS. 13. Koll. .Berichte" Bp.

497-515. old.]

Angol baleseti statisztika

Az Egyesült Királyság Egészségügyi 
és Biztonsági Tanácsa, mint minden 
évben, 1991-ben is kiadta jelentését az 
ipar baleseti helyzetéről. A beszámoló
ban szigorodó előírások mellett, a ja
vuló biztonságtechnikai helyzetről szá
molhattak be.

A vegyiparban az adatok alapján 
minden 10 000 dolgozóból 5 fő hal meg 
munkahelyi baleset következtében 40 
éves foglalkoztatási idő alatt.

Ebből egyértelműen kiderül, hogy a 
vegyiparban a legjelentősebb baleseti 
forrás a botlás-elcsúszás, személyek le
esése, és a vegyszerek okozta sérülések.

Az új szabályozás szigorú előírásai 
miatt nagy a félelem és a felháborodás 
a Vegyi Gyárosok Szövetségében, de a 
munkavállalók között is, és most folyik 
annak véleményezése mindkét részről, 
összehasonlítva az eddigi előírásokkal.

[Forrás: CE. 91. okt. 31. 7. old.]

Vegyész- és vegyipari keresetek 
Németországban és az USA-ban

Az egyesített Németország 700 000 
vegyipari dolgozójának átlagkeresete 
1990-ben 2980 DM volt. Ez 1991-ben 
6,5%-kal emelkedett a nyugati részben, 
míg a keleti öt tartományban 35%-os 
béremelést végrehajtva is, csak a felét 
keresik az ott dolgozók, mint nyugati 
társaik. Keleten a munkanélküliség 
is jóval magasabb. Fentieknél még 
nem vették számításba, hogy a keleti 
tartományokban is be kívánják vezetni 
a 39 órás munkahetet.

mkl

Ismeretes, hogy az amerikai ipart 
minden vonatkozásban érzékenyen é- 
rinti a recesszió. Ez olvasható ki az 
Amerikai Kémikusok Társasága 1991- 
es jelentéséből is. Ez a jelentés nem 
a teljes vegyiparral foglalkozik, hanem 
csak az egyetemi végzettséggel rendel
kezők adatait dolgozzák fel jelentésük
ben minden évben.

A vegyész képzettségűek között a 
munkanélküliség 1990-ben 1,6% volt, 
valamivel magasabb, mint a megelőző 
négy évben, de alacsonyabb, mint 
egyéb ágazatokban.

Az átlagkereset 49 800 USD-ról 
4,4%-kal, 52 000 USD-ra emelkedett. 
A Társaság tagjainak (17 000 fő) 
kiküldött kérdőívekből 9800 (58%) 
érkezett vissza, ezeket dolgozták fel. 
Nem volt közöttük sem diák, sem 
nyugdíjas.

A válaszadók között 56% doktori 
fokozattal rendelkezett, 19% diplomás 
vegyész (és -mérnök), 24% pedig üzem
mérnöki képzettséggel bírt.

Érdekes módon nem tartózkodnak a 
faji megkülönböztetéstől, mert a vála
szolók 88,5%-a volt fehér, 7,8% ázsiai, 
1,6% spanyol, 1,2% néger, 0,4% ame
rikai indián és 0,5% egyéb. Mindezt 
azért közlik, hogy a kisebbségek rész
vételét is bizonyítsák, hogy nincsenek 
hátrányos helyzetben.

A nemek megoszlása szerint 82% 
volt férfi és 18% nő.

Az alkalmazás helye szerint 62% 
dolgozott az iparban, 25% az egyete
meken és 13% volt állami, hatósági ill. 
nem egyetemi alkalmazásban. Az át
lagkeresetek megoszlása a következő:
Vegyész átlagkereset: 52 000 USD 

iparban 54 000 USD 
hatóság 50 000 USD 
egyetem 46 000 USD 
üzemmérnök 40 300 USD 
diplomás 47 400 USD 
doktor 58 000 USD 
férfi 54 000 USD 
nő 40 700 USD 

üzemmérnök
iparban 41 700 USD 
hatóság 39 000 USD 
egyetem 33 000 USD 

diplomás
iparban 50 000 USD 
hatóság 45 700 USD 
egyetem 36 000 USD 

doktor
iparban 63 000 USD 
hatóság 56 600 USD 
egyetem 47 600 USD 

A jelentés részletesen foglalkozik a 
munkanélküliséggel. Míg a polgári fog
lalkozást űzők között a munkanélkü
liség a tavalyi 4,3%-ról 6,8%-ra nőtt 
a recesszió miatt, addig a vegyészek
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1,6%-a még megfelelő értéknek lát
szik. A leginkább érintettek az ipar
ban alkalmazottak, míg kevésbé az 
egyetemeken dolgozók. Ezek közül is 
a termelési- és vezérigazgatók 2,4%- 
ban voltak érintve, míg az egyetemiek 
0,7%-ban és a kutatók 1,5%-ban.

Ugyanakkor azok a magas képzett
ségűek, akik diplomájuk, doktori foko
zatuk mellett speciális területen dol
goztak, magasabb fizetést tudtak el
érni a recesszió ellenére.

Ugyancsak sérülékenyebb a nők fog
lalkoztatása, mert náluk a munkanél
küliség aránya 4,2%, míg ez az érték a 
férfiaknál 1,2%.

Biztató, hogy a munkanélküli vegyé
szek több mint a fele három hónapon 
belül új állást talál magának.

[Forrd»: CE: 90. okt. 26. old. CEN 91 
Júl. 15. 35-36. old.]

Még egyszer a szerződéses 
dolgozókról

Mint arról már hírt adtunk, a Ma
gyar Kémikusok Lapjában*, gazdasági

* Magyar Kém. Lapja 228 (1991)

K ü n i f v i s n i e r t e l é s -

Dr. Tajthy Károly: Lakk és festék
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 

1991.
A Műszaki Könyvkiadó gondozásá

ban jelent meg Dr. Tajthy Károly: Lakk 
és Festék című monográfiája. A mű át
fogóan tárgyalja elméleti és gyakorlati 
szempontból mindazt, amit a lakkok
ról és festékekről tudni lehet és kell. 
A könyvben egy élet tapasztalata és 
tudása koncentrálódik. A könyvet si
kerrel forgathatják a legmagasabb kép
zettségű szakmérnökök, a technológu
sok, művezetők és menedzserek egya
ránt. A mű könnyen áttekinthető, igen 
jó didaktikai felépítésű. Emiatt akár 
kézikönyvként, akár tankönyvként is 
jól használható. Fogalmazása világos, 
érthető és igen olvasmányos.

A szerző a műszaki-gazdasági szö
vegalkotásban ügyel a szép magyar 
nyelvhelyességre és stílusra, a korszerű 
és érthető szaknyelvezetre.

A szerző a könyv 1. fejezetében az ál
talános ismeretanyagot foglalja össze. 
A S. fejezetben tárgyalja a lakkok és a 
festékek nyersanyagait, pigment, töltő- 
, és kötőanyagokat, impregnáló-, oldó 
és higítószereket, lágyítókat, adaléka-

okok miatt évente 20-25%-kal nőtt 
az USA petrolkémiai iparában az 
ún. яalkalmi munkára” szerződtetett 
dolgozók száma az utóbbi 5 évben.

Ugyanakkor az ezen idő alatt bekö
vetkezett 23 nagyobb balesetből (ami
ben több katasztrofális volt) 13-at ezek 
a dolgozók okoztak.

Fenti körülmények miatt a szövet
ségi kormányzat megbízást adott a 
John Gray Institut-nak (Beaumont, 
Texas -  egyetemi intézmény), hogy 
vizsgálják meg a témát a petrolkémiai 
iparban.

A vizsgálat 18 hónapig tartott és 1,3 
millió USD-ba került. A vizsgálatot ki
váltó ok a Phillips 66 robbanása volt, 
ahol 23-an haltak meg és a sebesültek 
száma 200 volt, valamint a Marathon 
Oil Со. robbanása 1987-ben, ahol 80 fő 
halt meg és majdnem egész Texas City- 
t evakuálni kellett. A szerződéses dol
gozók alkalmazásának egyértelmű oka 
a profit növelése -  ez a fő megállapítás. 
Mint az egyik üzemigazgató elmondta: 
„minek fizessek ugyanazon munkáért 
saját dolgozónak 16 USD-t és extrap
rémiumot, amikor ugyanezt elvégzik 
a szerződtetett munkások 10 USD-ért 
prémium nélkül.”

nyagokat stb., kiemelve azok tulajdon
ságait és felhasználási területeit.

A könyv S. fejezetében a lakkfesté
keket alapanyag szerinti csoportosítás
ban ismerteti, a legfontosabb tulajdon
ságok és a fizikai állandók közlésével. A 
továbbiakban a fantázianeveken is for
galmazott festéktermékeket tárgyalja, 
külön kiemelve a korszerű környezet- 
barát, szerves oldószerszegény, oldó- 
szermentes, vízzel hígítható és vizes 
műanyag-diszperziós, műanyag lakko
kat, zománcokat.

A könyvnek gyakrolati szempontból 
nagyon értékes része a 4. és 5. feje
zet. A 4- fejezetben a lakkozás! és fes
tési eljárások kerültek összefoglalásra, 
amelyben a szerző az ecseteléstől a 
hideg- és melegszóráson át az elektro- 
foretikus, az elektrosztatikus, valamint 
a nagynyomás airless módszerekig is
merteti a berendezéseket és eljáráso
kat.

Az 5. fejezet előbb a festék-bevo
natrendszerek kialakítására vonatkozó 
utasításokat tartalmazza, a felület- 
előkészítéstől, ill. előkezeléstől a befe
jező műveletekig, majd részletesen tár
gyalja a különböző szerkezeti anyagok 
felületvédelmének alap elveit.

A jelentés megállapítja, hogy a szer
ződéses dolgozókat a felújítási-, éves 
nagyjavítási-, tisztító-takarító-, javító- 
és szerelő munkáknál alkalmazzák leg
gyakrabban. Ennek oka:
-  az alacsonyabb bérköltség,
-  rugalmasabban alkalmazhatók,
-  olyan speciális (vagy alacsonyabb 

rendű) munkákat végeznek el, amit 
az állandó munkás nem vállal. 
Ugyanakkor hátránya alkalmazásuk

nak:
-  kevésbé képzettek,
-  nincs gyakorlatuk a termelő üze

mekben,
-  a veszélyekre nincsenek felkészülve. 

A jelentés következtetéseinek nagy
hatása lesz az új szabályozásokra. 
Egyértelmű a kívánalom: az üzemek 
vezetői egyformán felelnek az állandó 
és a szerződtetett munkások kiképzé
séért, felügyeletéért, biztonságáért.

(Fentieket nem lenne felesleges meg
vizsgálni magyar vonatkozásban sem.)

[Forrd»: CEN. 91. aug. 5. 5. old. TCE. 
91 okt. 10. 37. old.]

dr. Frendl Géza

A könyv 6. fejezete ismerteti a lakk
és festékipari munkahelyi, környezeti 
veszélyek, ártalmak megelőzését, vala
mint megszüntetését. Ennek kapcsán 
tárgyalja a még napjainkban is mint
egy 80 %-ban alkalmazott szerves oldó
szer tartalmú festékanyagok biztonság
technikai előírásait -  figyelemmel az 
alapanyagok, valamint a késztermékek, 
lakkok, festékek, higítószerek, stb. tűz
és robbanásveszélyére és az egészségi 
ártalmakra.

A könyv 7. fejezete tárgyalja a lak
kok és a festékek szállítására, tárolá
sára, tárolhatóságára, mintavételére és 
a vizsgálatára vonatkozó útmutatáso
kat. A vizsgálatok vonatkozásában ki
tér a lakkfestékek és a bevonatok la
boratóriumi, üzemi (gyakorlati), időjá- 
rásállósági és korróziós szempontjaira 
egyaránt.

A könyv kivitele igen mutatós, ízlé
ses, ami a Műszaki Könyvkiadó meg
szokott gondosságát dicséri. Terjedel
méhez képest az ára magasnak tűnik 
(1980 Ft), ami az elterjedési lehetősé
gét bizonyára gátolni fogja.

Dr. Rónay Dezső
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HÍREK RENDEZVÉNYEKRŐL
XV. K ém iai Előadói N apok , Szeged, 1992. ok tó b er 26-28 .

Az Ж Е  Csongrád Megyei Cso
portja Ifjú Kémikusok Köre szervezé
sében 1992-ben is megrendezésre ke
rült a hagyományos „Kémiai Előadói 
Napok” című szimpózium. A rendez
vény az Egyesület által odaítélt 1992. 
évi nívódíjak átadásával kezdődött. A 
bíráló bizottság az alábbi diploma- 
munkákat jutalmazta nívódíjjal:

Eötvös Lóránd Tudományegyetem
1. Kaslik Gyula: „A tripszin és a ki- 

motripszin szubsztratspecifitásának 
vizsgálata”

2. Körtvélyessy Csilla: „4-hidroxi-7-klór- 
kinolin előállítása o-nitro-etilbenzol- 
ból”
József Attila Tudományegyetem

1. Búzás Norbert: „Néhány 2-(poli- 
hidroxialkil) tiazolidin-4-karbonsav- 
származék Ag(I), Mn(II) és Ni(II)- 
komplexeinek előállítása és szerke
zetvizsgálata”

2. Galbács Gábor: „EXAFS spektru
mok kiértékelése”
Kossuth Lajos Tudományegyetem

1. Szabó Pál: „Flavonoid származékok 
tömegspektrometriai vizsgálata”
Miskolci Egyetem Vegyipari Gépész 

Tanszék
1. Seres Ákos: „Abszorbertelep szabá

lyozott működésének szimulációja”
2. Tury Gábor: 1000 literes vákuum

szárító szilárdsági méretezése”
Veszprémi Egyetem

1. Bagosi Sándor: „Céziumionok kiol
dódásának vizsgálata zeolittal ada
lékolt betonból”

2. Balogh Róbert: „Egy szintézisfeladat 
hibrid (genetikus-neurális) modell
jének vizsgálata”

3. Baráth Lajos: „Adaptív szabályozók 
a reaktorirányításban”

4. Csákai Zita: „Szteránvázas „enin”- 
származékok szintézise homogénka
talitikus kapcsolási reakciókban”

5. Mihalik Róbert: Szénhidrogénipari 
beruházások költségbecslése”

6. Siska Rita: „Selenbestimmung im 
Spurenbereich mit Atomabsorption 
Methoden”
Budapesti Műszaki Egyetem Vegyész- 

mérnöki Kar
1. Gerei Balázs: „Gram-pozitív promo- 

terek keresése és jellemzése”
2. Juhász Imre: „Két új konvergens 

szintézis út a 20-dezitil-vinkacifformin 
és a 20-dezitil-20 epivinkadifformin 
előállítására”

3. Szabó Péter: „Kevert műanyaghulla
dékok hasznosítása”

4. Szalai Gábor: „A lovak fő hisztokom- 
patibilitás komplexe: A szerológia és 
a DQB gén közötti összefüggése”

5. Szigeti Katalin: „Veszélyt azonosító 
és mennyiségileg meghatározó mód
szerek alkalmazása egy termelő fo
lyamat megbízhatóságának elemzé
sére”

6. Vida Csata: „A Strecker-reakciók 
vizsgálata aminósavakon és felhasz
nálása a gyapjú kémiai módosításá
ban”

7. Boros Sándor: „Kondezáltgyűrűs he
terociklusos vegyületek szerkezeté
nek és finomszerkezetének felderí
tése”
A díjkiosztást követően dr. Fü- 

löp Ferenc egyetemi tanár (SZOTE 
Gyógyszerészi Vegytani Intézet) tar
to tt plenáris előadást „1,3-heterociklu- 
eok gyűrű-lánc tautomériája” címmel. 
Ezután nyolc szekcióban került sor a

mintegy ötven előadás bemutatására. 
A szimpózium végén a zsűrielnökök 
újabb nyolc előadást találtak díjazásra 
érdemesnek:

Berecz Gábor és Reiter József (EGIS 
Gyógyszergyár): Biológiailag aktív kon
denzált gyűrűs 1,2,4-triazolo (1,5-a) 
pirimidinek előállítása

Szakonyi Zsolt (SZOTE Gyógysze
részi Vegytani Intézet): t-Butil-ciklo- 
pentánnal kondenzált 1,3-oxoazinok és 
1,3-tiazinok szintézise

Székely Zoltán és Fábián Péter: 
(SZOTE Orvosi Vegytani Intézet) (Me
zőgazdasági Biotechnológiai Kutató- 
köpont): Szénhidrátok kölcsönhatásá
nak szerepe biológiai felismerési folya
matokban. Elméleti kémiai tanulmány 

Puskás László (MTA SZBK Növény- 
élettani Intézet): Új eljárás kémiailag 
módosított oligonukleotidok antiszenz 
hatásának vizsgálatára

Cseri Tivadar és Békássy Sándor 
(BME Szerves Kémiai Technológia 
Tsz.): Montmorillonit alkalmazható
sága szerves reakciók katalizátoraként 

Hornyánszky Gábor (BME Szerves 
Kémia Tanszék): Kísérletek érelmesze
sedést gátló vegyületek szintézisére 

Németh Valéria (BME Szerves Ké
miai Technológia Tsz.): Aromás gyű
rűvel kondenzált koronavegyületek szin
tézise

Erdősy Miklós (BME Általános és 
Analitikai Kémia Tanszék), Nagy Jó
zsef (BME Szervetlen Kémia Tanszék), 
Linder Ernő (BME Szervetlen Kémia 
Tanszék), Pungor Ernő (BME Álta
lános és Analitikai Kémia Tanszék): 
Vezető-szilikongumi hordozóra felvitt 
K+-ion szelektív membránok vizsgá
lata

A szervezők 1993. őszén Szegeden a 
XVI. Kémiai Előadói Napokat szervet
len, analitikai és fizikai kémia tárgykör
ben tervezik megrendezni.

Búzás Norbert

MKE Hírek

Az M K E  Intéző B izo ttsága
1992. november 4-én megtartott ülé
sén fő napirendi pontként az 1992. 
évi kitüntetési javaslatok megtárgya
lása szerepelt. A szakosztályoktól, te
rületi és üzemi szervezetektől beérke
zett javaslatok alapján az Intéző Bi
zottság Than Károly emlékérem oda
ítélésére az egyesületi élet terén kifej
tett hosszútávú kiemelkedő tevékeny
ségért 3 főre terjesztett javaslatot az

elnökségi ülésen azzal a megjegyzéssel, 
hogy 1992-ben 2 fő kapja meg ezt a ki
tüntetést.

Az IB Pfeifer Ignác emlékérem a 
vegyiparban több évtizeden át kifejtett 
kiemelkedő tevékenységért 2 főre tett 
javaslatot.

Az elnökségi ülés 1992. november 
12-én hozta meg döntését, melyről 
lapunk más helyén számolunk be.

Az ülés egyéb napirendi pontjai kö
zött dr. Harsányt László főtitkár beszá
molt az MTESZ Szövetségi Tanácsá
ban Szabó Tamás privatizációs minisz
ter által tartott előadásról, melyben 
a miniszter a privatizációs folyamatok 
elősegítésére alkalmazott új, közeljövő
ben megteremtendő feltételekről szá
molt be.

Az IB határozatot hozott arra, hogy 
az MKE-ben még decemberben legyen 
megbeszélés, tájékoztatás privatizációs 
szakemberek bevonásával.

A továbbiakban Dr. Körtvélyessy 
Gyula számolt be az Amerikai Kérni-
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ku8 Egyesületnél tett látogatásáról. A 
részletes beszámoló írásban az MKE 
titkárságán található és olvasható.

Ezt kővetően Domány György szá
molt be Erdélyben tett látogatásáról. 
Dobó László a környezetvédelemről a 
parlamentben a közeljövőben benyúj
tásra kerülő törvény véleményezésé
ről adott tájékoztatót. A törvénnyel 
kapcsolatban az IB bizottságot hozott 
létre a vélemények szélesebb körű cse
réjének a vegyipart érintő megterem
tésére.

Az M K E elnöksége 1992. nov. 12- 
én tartotta évzáró ülését, Dr. Náray- 
Szabó Gábor elnök vezetésével.

Első napirendi pontként Dr. Náray- 
Szabó Gábor elnök, a MTESZ elnöke 
tartott beszámolót a MTESZ és az 
Egyesület életéről. Az elnök beszámo
lójában a MTESZ életének 4 fő terüle
tével foglalkozott.

A MTESZ testületét a Szövetségi 
Tanács alkotja, melynek tagjai a 38 
tagegyesület elnökei és 8 Budapesten 
kívüli szervezet küldöttei.

A Szövetségi Tanács és a tagegyesü
letek között az egyeztető mechanizmus 
működésében a tanács tagjainak sa
ját véleménye jelenik meg, elsősorban 
időhiány miatt. A javulás a küldöt
tek beszámoltatásával valósulhat meg, 
melyre a jövőben rendszeresen sor ke
rül. Továbbá várhatóan segíteni fog 
ezen a helyzeten egy folyóirat megin
dítása, mely nyitást jelent a tagsággal 
történő kommunikációban. A lapalapí
tásról az elnök a beszámoló végén tett 
részletesen említést. Várhatóan a lap 
jelenthet javulást a Budapest-vidék el
lentétben, mely abból fakad, hogy a 
képviselet döntően budapesti, a tagság 
pedig nagyobbrészt Budapesten kívüli.

Dr. Náray-Szabó Gábor elnök a 
MTESZ belföldi kapcsolatait felső
fokúnak ítélte meg. A MTESZ-nek 
funkcionáló kapcsolatai vannak a par
lamenti pártokkal, kormány-tagokkal, 
parlamenti bizottságokkal, a sajtóval. 
A MTESZ minden esetben segítsé
get és konkrét együttműködését ajánl. 
Erre példa a borsodi helyzet megol
dásához ajánlott -  az IKM iparpoliti
kai irányelveiben is megjelenő -  javas
lat a válság-kezelésre. Az eredmény az, 
hogy a Borsodi MTESZ szervezet ma 
már tagja a térség válságkezelő bizott
ságának.

Említést tett az elnök a kamarák je
lentette konkurenciáról. A kamarák
nak, melyek közül a Gazdasági Ka
mara a legjelentősebb a jövőben ható
sági jogkörük lehet, de a műszaki ér
telmiség érdekeinek megfogalmazására 
nem lesz kizárólagos joguk.

A külföldi kapcsolatok témakörében 
az elnök kiemelte a különböző mérnök
szövetségekkel fenntartott kapcsolato

kat. A MTESZ tagja a Mérnöki Világ- 
szövetségnek, melyben VB tagsága is 
van. A Szövetség 1995-ben Budapesten 
tartja közgyűlését. Sikernek könyvel
hető el, hogy az eddigi londoni székhe
lyű titkárság 1993-tól Budapesten lesz.

A MTESZ tagja az Európai Mérnök 
Szövetségnek (FEANI), melynek új al- 
elnöke Ginsztler János, a BME Pro
fesszora. E szervezetnek Magyarorszá
gon az Euromérnöki diploma odaítélé
sében van szerepe.

A volt FENTO utódszervezeteként 
a Kelet-Európai Regionális mérnök 
szervezet (RCC) titkársága Budapes
ten van, elnöke Dr. Náray-Szabó Gábor 
MTESZ elnök. Jelenlegi tagjai: Ma
gyarország, Cseh és Szlovák Köztársa
ság, Bulgária és Oroszország.

A MTESZ gazdasági helyzetét sta
bilnak ítélte meg az elnök. A stabili
tást növelni fogja az a döntés, mely a 
vagyontárgyak kezelői jogát egyes tár
sadalmi szervezetek esetében a szerve
zetnek adja át. A döntéselőkészítés so
rán a javaslat pozitív előjelet kapott 
több bizottságban, valószínűsíthető a 
Parlament döntése is.

A MTESZ számít továbbra is ál
lami támogatásra, melyet elsősorban a 
nemzetközi kapcsolatok támogatására 
kíván felhasználni. A Szövetségi Ta
nács mindent megtesz annak érdeké
ben, hogy ne induljon meg leszakadási 
törekvés, ne herdálódjon el a MTESZ 
vagyona.

A Tagság felé történő nyitás esz
köze lehet a MTESZ folyóirat kia
dása, melyhez a Vogel Verlag-t sikerül 
minden bizonnyal megszerezni. A lap 
lehetőséget ad a műszaki értelmiség
nek hangot hallatni, információáram
lást biztosítani.

A beszámolót követően hozzászólá
sok és kérdések hangzottak el az MKE- 
t érintő MTESZ kapcsolatokról. Dr. 
Náray-Szabó Gábor a válaszokban ki
emelte, hogy eredményt konkrét javas
latokkal lehet elérni a felmerülő kérdé
sekre, a MTESZ és az MKE súlyának 
növelésére -  a belföldi kapcsolatokat 
kihasználva.

Az ülés második napirendi pontja
ként került sor az 1992. évi egyesületi 
emlékérmek odaítélésére.

Dr. Harsányt László főtitkár az IB 
határozati javaslata alapján előterjesz
tette, hogy 1992-ben az egyesületi élet 
terén kifejtett hosszútávú kiemelkedő 
tevékenységért 2 Than Károly emlék
érem, a vegyiparban több évtizeden 
át kifejtett kiemelkedő tevékenységért 
1 Pfeifer Ignác emlékérem és a Mű
szaki Tudományos Bizottság által kiírt 
pályázat elbírálása alapján kiemelkedő 
vegyészmérnöki alkotásért 1 Wartha 
Vince emlékérem kerüljön kiadásra. A 
javaslatot az elnökség elfogadta. A fő
titkár ismertette, hogy Than Károly

emlékéremre 7 javaslat érkezett, mely
ből az IB 3 javaslatot terjesztett az el
nökség elé. Pfeifer Ignác emlékéremre 
6 javaslatból az IB kettőt terjesztett az 
elnökség elé.

Dr. Rátosi Ernő a Műszaki Tudo
mányos Bizottság elnöke ismertette a 
Wartha Vince emlékéremre beérkezett 
pályázati munkákat és a bizottság in
doklását. A Bizottság a beérkezett 8 
pályázatból kettőre tett javaslatot.

Az elnökség elfogadva az emléké
remre beterjesztett javaslatokat titkos 
szavazással döntötte el az 1992. évi 
egyesületi emlékérmek díjazottjait.

Az elnökség Wartha Vince emléké
remmel tüntette ki

Kalácska Jánost,
Than Károly emlékérmet adomá

nyozott
Gálos! G yörgynek és
D r. Frendl G ésának,
Pfeifer Ignác emlékérmet adomá

nyozott
D r. Borbély Lászlónak.
A kitüntetettek munkásságát a ké

sőbbiekben ismertetjük.
Az ülés 3. napirendi pontjaként 

Dr. Ettre László tiszteletbeli tagságáról 
döntött az elnökség.

Dr. Ettre László tiszteletbeli tag
ságát az MKE Analitikai Szakosztá
lyának vezetősége javasolta. Az idén 
70 éves Dr. Ettre László a nemzet
közi kromatográfiás közösség egyik ki
emelkedő tagja. Kutató-fejlesztő mun
kássága a kromatográfia különböző te
rületeire terjed ki, legjelentősebbek a 
kapilláris gázkromatográfia fejlesztése 
és elterjesztése terén elért eredményei. 
Közleményei, előadásai és az általa írt 
könyvek a kromatográfia fejlődésének 
fontos állomásai.

A CHROMATOGRAPHIA nemzet
közi folyóirat szerkesztőjeként is so
kat tett a szakmai ismeretek terjesz
tése érdekében. Külön kiemelendő a 
magyar szerzők cikkeinek gondos lek
torálása, javítása mind szakmai, mind 
nyelvi szempontból.

Dr. Ettre László a kromatográ
fia történelmének egyik legjobb isme
rője, mint azt a vonatkozó könyve és 
több közleménye bizonyítja. Ezekben a 
munkáiban ismertette a magyar kuta
tók szerepét és eredményeit a kroma
tográfia fejlesztésében.

Egyesületünkben több rendezvényen 
tartott nagysikerű előadást és rendsze
res munkakapcsolatot tart az egyes ha
zai kromatográfiás laboratóriumokkal.

Tudományos és ismeretterjesztő te
vékenységéért több nemzetközi és ame
rikai kitüntetésbén részesült 70. szüle
tésnapja alkalmából.

Dr. Ettre László tiszteletbeli tagsá
gát az elnökség egyhangúlag megsza
vazta.
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Egyesületi élet

Az egyebek között felmerült kérdé
sek sorában Dr. Náray-Szabó Gáboré 1- 
nök megerősítette, hogy az MKE és a 
MTESZ felújította azt a szakértői név
sort, melyet az OMFB pályázatok elbí
rálásához az OMFB rendelkezésére bo
csátottak.

Banat Endréné

A M űszaki Tudom ányos Ál
landó  B izo ttság  felkérésére dr. Csur- 
gay Lajos, a Magyar Vegyipari Szö
vetség (MAVESZ) főtitkára 1992. no
vember 3-án az MKE-ben tájékozta
tást adott a hazai vegyipari vállala
tok átalakulásának általános helyzeté
ről, amelyben kitért a vegyipar növeke
dési mutatóira és ismertette a vállalati 
átalakulásokkal kapcsolatos eddigi ta
pasztalatokat és ezzel kapcsolatos vé
leményét.

Bár a statisztikai rendszer átala
kulása miatt nehéz pontos adatokhoz

jutni, annyi látszik, hogy az ipart ter
melés 1991-ben az 1985. évinél jelen
tősen, kb. 50%-kal kisebb volt. Ezen 
belül legjobb helyzetben a villamos
energiaipar van, termelése változatlan 
szinten maradt. Nagymértékű a vissza
esés a könnyűiparban és az építőanya
giparban (kb. 50%), valamint a kohá
szatban (kb. 40%). A vegyipar terme
lése kb. 30%-kal csökkent, ezen belül 
a legnagyobb mértékben a műtrágya- 
és növényvédőszeriparban. Egyes in
formációk szerint 1991-ben a vegyipar 
a néhány nyereséges iparág egyike volt.

A vegyipari vállalatok átalakulásában 
számos kedvezőtlen jelenség figyelhető 
meg. Ilyennek ítélhető a vállalatok osz
tódás útján történő átalakulása nyitott 
kft-ké, amely természetesen a tulajdon 
feldarabolásával, a vonzó egységek „ki- 
mazsolázásával” is jár. Ez ellentétes 
a nemzetközi tendenziával, amely in
kább a vegyipari vállalatok centralizá
ciója irányába mutat. Egy másik kifo

gásolható jelenség a gyors privatizáci
óra való törekvés, ami az áron aluli ki
árusításhoz vezethet a világ vegyipa
rának recessziója, a tradicionális né
met partnereknek a keleti tartomá
nyokkal való elfoglaltsága és a régi 
KGST országok gazdaságainak gyen
gélkedése miatt. Úgy tűnik, hogy nem 
is valósulnak meg a magyar ipar gyors 
privatizálása iránti várakozások, Ma
gyarország a várakozásoknál kevésbé 
vonzó terep a tőke számára. Sajnos az 
eddigi tapasztalatok szerint a külföldi 
befektetők sok esetben piacot visznek 
és nem hoznak, a hazai piacon érzékel
hető a hazai termékek visszaszorulása 
a nyugatiakkal szemben. Ezért a ma
gyar árukat a mostaninál nagyobb vé
delemben kellene részesíteni. Mindezek 
miatt általában ellenzi a hazai vegyi
pari vállalatok feldarabolását és a min
den áron való gyors privatizációját.

R. L.

A* M K E  1993. évi nagyrendezvény terve

A rendezvény címe Helye Időpontja

XXIV. Kromatográfiás Tanfolyam Szeged január 27-29.
25. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny döntője Győr ápr. 30 -  május 2.
1st Paint Exhibition and Congress of the East European Countries Budapest május 3-4.
5th Symposium on the Analysis of Steroids Szombathely május 10-12.
Biztonságtechnikai Szeminárium Balatonszéplak május 17-19.
Komplexkémiai Kollokvium Szekszárd május 24-26.
XXIV. Kolorisztikai Szimpózium Balatonszéplak június 21-13.
Vegyészkonferencia (szerves kémia) Pécs július 6-8.
9th Danube Symp. on Chromatography Budapest augusztus 23-27.
Korróziós Konferencia Kurt Schwabe emlékére Tata augusztus 25-27.
Eurotrib ’93 Budapest aug. 30 -  szept. 2.
3. Kozmetikai és Háztartásvegyipari Kongresszus Budapest október 4-6.
Kemometria ’93 Balatonfüred október 18-20.
Szegedi Ifjúsági Napok Szeged október
Radioanalitikai Szeminárium Tata október 11-13.
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'űzetnie . . .  űzetnie . . .  űzetnie ..
Gyógyszeripari finomvegyszerek

Ide tartozik az a többszáz, bo
nyolult felépítésű szerves intermedier 
vegyület, mely a gyógyszerhatóanya
gok szintézisénél azok prekurzorait ké
pezi, kilóáruk 50 USD körül van, vi
lágpiaci igény 1-1 molekulából 10- 
200 tonna évente, összesen 7-8 mil
liárd USD értékben, közülük 60%-ot 
maguk a gyógyszeripari cégek, 40%- 
ot a finomvegyszer gyártással, illető
leg a szerves intermedierekkel foglal
kozók állítanak elő; utóbbiak esetében, 
közvetlen tovább felhasználásuk miatt 
a kiszerelt gyógyszerekben: a kémiai 
és tisztasági paramétereken kívül még 
olyan fizikai minőségi sajátságok is sze
repet játszanak, mint a kristályosodás 
foka és a porok Teológiai tulajdonsá
gai. Mindebből az is következik, hogy 
gyártóiknak a gyógyszeripari tovább- 
felhasználókkal szoros műszaki és lo
gisztikai (szállítási, ütemezési) kapcso
latban kell állniok és alá kell támasz
tanak azok gyártmány- és gyártásfej
lesztését. Viszonylag magas árfekvé
sük miatt előállításuk során csúcstech
nikai módszerek is használhatók (pl. 
a prosztaglandin endoperoxid, az ant- 
ron vagy a provitamin D esetében a 
csupán 2%-os villamosenergia haszno
sulással rendelkező excimer lézerekkel 
gerjesztett katalízis, aminek révén a 
termék tisztasága lényegesen megnő). 
E finomvegyszerek piaca megegyezik 
a nagy gyógyszeripari centrumokéval 
(USA, Európa, Japán), a piacra gyártó 
cégek gyakran e területek periférikus 
fejlett régióiban működnek (pl. Euró
pában Olaszország, Spanyolország és 
Finnország), de ezt a termékcsoportot 
nem veti meg a nagy vegyipari vezető 
világcégek közül a BASF vagy a Shell 
sem.

A gyógyszeripari finomvegyszerek 
gyártói kétoldalról kerülnek most szo- 
rítóba: csökken a 40 éve tartó gyógy
szeripari és szerves alapanyagipari vi
lágkonjunktúra üteme, ami már az el
érhető árakban nem enged annyi profi
tot realizálni -  a társadalombiztosítás 
szorítása miatt is, amit viszont a fejlett 
gazdaságú országok lakosságának elö
regedése és az ezzel járó fokozott rá- 
szorulásuk a gyógyszerekre indokol -  
, mint amennyit az új eredeti gyógy
szerek kutatás-fejlesztése engedélye
zési időszükséglete és piaci bevezetési 
költsége indokol. A lejárt szabadalmak 
után gyártott hatékony régebbi gyógy
szerek (generikák) már eleve nem hoz

nak akkora profitot, ami az ilyen költ
ségeket fedezné. Ennek következtében 
a gyógyszeripari cégek legnagyobbjai 
visszaintegrálódnak olyan prekurzorok 
gyártására is, amit eddig az erre sza
kosodott finomvegyipari cégektől sze
reztek be.

A másik oldalról a szerves közbenső 
termékeket gyártó cégek is igyekeznek 
a saját átlagos profitrátájuknál töb
bet ígérő gyógyszeripari finomvegysze
rek gyártásába és piacaira behatolni 
(pl. a 2,3,4 trifluoro-nitrobenzol gyár
tói rátérhetnek az oxofiacin előállítá
sára). Csakhát egyik oldal sem ren
delkezik azokkal a speciális gyártási-, 
értékesítési-, együttműködési- és piaci 
ismeretekkel, amelyekre szert tettek a 
gyógyszeripari finomvegyszerekre már 
régóta szakosodott cégek.

A gyógyszeripar globalizációja so
rán a világ 100 legjelentősebb cégé
ből, minden fontos régióban és terape- 
utikus területen csak egyharmaduk ér
dekelt, kétharmaduk pedig csak ennél 
szűkebb értelemben. A világ legjelen
tősebb 50 gyógyszercége évi 700 mil
lió USD-nél nagyobb árbevételt ér el. 
Vezetnek az USA-angol cégek (Merck, 
Glaxo, Bristol-Myers Squibb) majd 
a németek következnek (Bayer, Ho
echst). A legnagyobb japán gyógyszer- 
cég a Takeda az 1990. évi 3,2 milliárd 
USD-s árbevételével csak a világrang
lista 11. helyén áll (a magyar gyógy
szerpiac 31%-át jelentő Richter Ge
deon értékesítése ugyanakkor 17 milli
árd Ft = 250 millió USD volt -  pri
vatizálásában a Nomura japán beru
házást közvetítő cég kíván résztvenni). 
Ha az eddig technológiai-, gyógyásza
ti-, értékesítési- és regionális résekben 
jelentős cégek globalizációra töreked
nek, úgy ezeken a területeken másutt 
is jártasságra kell szert tenni, aminek 
eszköze a világ 7000 kisebb jelentőség
gel bíró gyógyszer- és finomvegyszer
cégekkel történő társulás lehet vétel, 
tőkerészesedés vagy a mind inkább ter
jedő „stratégiai szövetség” révén, ami 
hídfőállást jelenthet az erősebb szá
mára az általa célbavett új területe
ken, különösen a legkívánatosabb régi
óban az USA-ban, ahol az új, 1988-ban 
hozott kereskedelmi versenyképességi 
törvény a gyógyszerek és prekurzoraik 
területén egyaránt megköveteli a ter
mék és az eljárás szabadalmi védett
ségét és import esetén az eredet ilyen 
irányú bizonylatolását, különös figye
lemmel az USA növekvő generikus és

orvosi rendelvény nélkül beszerezhető 
gyógyszereinek piacára.

[Fórrá»: CEN. 68. No. 51. p. 10,20. 
(1990. 12. 17.) Europa Chemie. (1991. 01. 
28.) p. 15. ECN. 56. No. 1457., p. 5. (1991. 
02. 04.); No. 1458., p. 29. 42. (1991. 02.
П .)1

Polipropilénszűke

Polipropilénhiány várható világszerte, 
mindenek előtt Nyugat-Európában a 
következő négy okból:
-  a poliolefinek közül a polipropi

lén igény gyorsabban nő, mint a 
polietiléné, ugyanakkor a legfonto
sabb nyersanyag-forrás világszerte 
a közvetlen lepárlású benzin pirolí- 
zise, ami nem nagyon változtatható 
arányban ad egyidejűleg etilént és 
propilént;

-  Nyugat-Európában propilént lehe
tett a korábbi szocialista orszá
gokból importálni, ahol az olefin
vertikumot a benzinpirolízis üze
mekkel kezdték kiépíteni és csak fo
kozatosan az olefin feldolgozó ka
pacitásokat, különösen az etilén fel
használó PVC és polietilén kapaci
tásukat előbb, mint a polipropilénét;

-  a Csendes-óceáni partvidék gyor
san iparosodott országaiban előbb 
az olefin feldolgozó üzemeket épí
tették ki, pl. a szintetikus szálakkal 
kezdték és eleinte az olefineket, ille
tőleg az azokból előállított közbeeső 
termékeket importálták. Most épí
tik ki saját olefin-kapacitásaikat, de 
csak saját felhasználásuk mértékéig;

-  mind nagyobb mértékben pirolizál- 
nak propán-bután gázt és gazolint, 
ami viszonylag kevés propilént ad az 
etilén mellett és a propán dehidro- 
génezésére csak 1991-ben indulnak 
első művek (Thaiföld és a belgiumi 
Antwerpenben a Himont és a Sta- 
toil közös vállalata), 1995-ben pe
dig 5 ilyen gyár fog világszerte mű
ködni, ami azt is jelenti, hogy a pro
pilén előállításánál sem mennyiség
ben, sem árban nem lesz a propán 
dehidrogénezése meghatározó.
A szovjet kőolaj szállítások csökke

nése 1990 őszén már a magyar pet
rolkémia kapacitásai teljes kihasználá
sának gátját képezték, akár a BVK 
PVC üzemében részben vásárolt kelet
német vinil-klorid kiesése miatt is.

Míg Európában az évi 8 millió ton
nás propilén szükséglet 75%-át nye
rik benzin-pirolízissel, addig az USA-
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Szemle... szemle... szemle

ban a jelentős etán krakkolás mi
att csak 47%-át. Nyugat-Európában 
a kóolaj-finomítók katalitikus krakkjá- 
ból évente több mint 3 millió tonna 
propilén lenne kinyerhető, mégis csak 
ennek 47%-át használták 1989-ben 
vegyipari célra, mert konkurenciaként 
az alkilált benzin előállítása és a ház
tartási propán-bután gáz is jelentke
zik; ennek dacára 1995-re és e résza
rány 65%-ra növekedése várható.

\Forris: ECN. 55. No. 1447, p. 10.; No. 
1449, p. 24. (1990. nov. 12., 26.)]

Buborékok fiziko-kémiája

1842. október 5-én írta Vörösmarty 
Mihály a „Fóti Dal”-t. Ebben zengi a 
bor buborékainak dicséretét emígyen:

„Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi.

Tőle senki e jogát el 
Nem veszi.

Törjön is mind ég felé az 
A mi gyöngy,

Hadd maradjon gyáva földön 
A göröngy.”

Manapság persze nem csak a bor
ban száll felfelé a gyöngy, hanem az 
ásványvízben, az üdítő italokban, a 
sörben és a pezsgőben is. Mindegyik
ben másképp jelenik meg az italra jel
lemző módon. De nem csak múló bu
borékok vannak (Erkel Ferenc operá
jában: a Bánk bán-ban Egressy Béni 
szövegkönyve szerint: a női hűség „el- 
oszlik mint a buborék”), hanem tar
tósak is, ezek rendszerint az ital szí
nén gyűlnek össze (sörhab), vagy fá

radságosan felveréssel tartósított ha
bok (tejszínhab), vagy ha utólag meg
sütjük őket, el is állnak (tojáshab, a 
„jaj, de jó a habossütemény”-en), nem 
is buboréknak nevezzük őket, hanem 
habnak és meghatározott mértékük és 
állékonyságuk a követelmény (1. a sör
nél). A buborékok és a habok mine- 
műsége függ a nyomástól, ill. az en
nek függvényében lineáris mértékben 
elnyelt gáztól (Henry törvény), a nyo
más többé-kevésbé hirtelen lefúvásá- 
ból (palacknyitás, sörcsapolás), az el
nyelt gáztól (ásványvízben, üdítő ita
lokban, a sörben, borban és pezsgőben 
ez széndioxid; a tejszínhabban hagyo
mányosan levegő, de újabban a nitro
gén, mert az kevésbé oldódik a víz
ben, mint a széndioxid és az oxigén, és 
inert kémiai hatású; a habverés során 
levegőt emulgálunk mechanikus ener
gia bevitelével a tejszínbe vagy tojás- 
fehérjébe).

A szénsavas italoknál az a cél, hogy 
a buborékok hamar és nagy mennyi
ségben szabaduljanak fel, ne legyenek 
aprók, hogy frissen lehörpintve ne csak 
savanyítsák (üdítsék) az italt, hanem 
ínyünkön elpattanva, ingereljék is azt 
és ezzel fokozzák az ízanyagok felszí
vódását (lüktetés a garatban). A bor
ban és a pezsgőben már kisebb bubo
rékok és lassúbb felszabadulásuk kívá
natos, mert azokat lassan élvezik, nem 
hirtelen öntik le a garaton. A jó sört 
is lassan, élvezettel isszák, tehát itt a 
hab tartós legyen. Ezt általában az ital 
fehérjetartalma okozza, mert növeli a 
buborékok felületi feszültség előidézte 
stabilitását, különösen ha mint a jó

sörnél, az árpamaláta erjesztése során 
keletkezett glikoproteinek a komló tar
talmazta izo-alfa-savakkal térhálósod
nak és ezek a polimertartalmú határ
rétegek az eredetileg gömbalakú habo
kat az ital felszínén tizenkét ötszögletű 
felülettel határolt sejtekbe (pentagon
dodekaéder) tömörítik.

A repedések, a piszok, az ajkak zsí
ros nyoma és az ajakpír (rúzs), ezt a fe
lületi feszültséget csökkenti, ezért kell 
a sörös poharakat, az esztétikai és higi
éniás okokon kívül, a stabil hab érde
kében, minden használat után alapo
san elmosni és ezért töltik az utánren- 
delt csapolt sört mindig friss pohárba, 
a dobozos sört pedig egyszerre kell -  a 
nagyobb habot is befogadó -  korsóba 
üríteni. Egyébként a csapolásnál éppen 
ellentétes a cél, hirtelen kell a habnak 
képződnie, ezért a csap belső felüle
tére apró lyukakat fúrnak, hogy a sör 
szájukmenti áramlása okozta vákuum: 
apró kezdőbuborékok alakjában szívja 
be a furatokból a levegőt a sörbe, a bu
borékok aztán az oldott szénsavval ha
mar meghíznak, megnőnek, mert a kis 
buborékokban, a térfogatukhoz képest 
nagyobb felületük miatt, a felületi fe
szültség nagyobb nyomást fejt ki, mint 
a nagyobbakban.

Szóval -  a gyöngyöző buborékokban 
manapság nem csak szépség, élvezet, 
hanem tudomány is van elrejtve. A 
fentiek a Schweppes üdítőital és a 
Guinness angol-ír sörcégek ismereteit 
tükrözik.

\Forris: TCE. No. 464. 17. (1989. dec.)]
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Ö S S Z E F O G L A L Á S O K S U M M A R I E S

Bodor, Nicholas: Lágy gyógyszerek

A szerzó által bevezetett lágy gyógyszer (soft drug) ter
vezés új fogalom, melyet számos, farmakológiailag ak
tív gyógyszer tervezésére és szintetizálására használnak. 
Amint ebben a közleményben Bodor, Nicolas megállapítja 
[„Soft Drugs”, megjelent az Encyclopedia of human bio
logy 7 101 (I99l)-ban], a lágy gyógyszereket úgy defini
álhatjuk, mint aktív gyógyszereket, melyeket azzal lehet 
jellemezni, hogy ellenőrizhető ín vivo lebomlással (meta- 
bolizmussal) nem toxikus részekké alakulnak át, miután 
terápiás szerepüket betöltötték. A lágy gyógyszereket öt 
különböző osztályba sorolhatjuk: lágy anyagok, aktivált 
lágy vegyületek, természetes lágy gyógyszerek, aktív me- 
tabolit megközelítésen alapuló gyógyszerek, inaktív meg
közelítésen alapuló gyógyszerek.

Ennek az új és egyedülálló tervezési módnak az a 
célja, hogy a metabolizmus és így a gyógyszer aktivitása 
és toxicitása a tervezés által ellenőrizhető és irányítható 
legyen.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 5  ( 1 9 9 3 ) ]

Baranyai Lajos: A radioizotópos nyom jelzéstechnika  
ipari alkalm azásának lehetőségei és újabb eredm é
nyei

A közleményben áttekintik a radioizotópos nyomjelzés
technika ipari és környezetvédelmi alkalmazásának lehe
tőségeit, hazai vizsgálatait és újabb eredményeit egy eset- 
tanulmány kapcsán mutatják be. E mérési technika ha
tékonyan csak akkor alkalmazható, ha a technológiai fej
lesztésben érdekelt ipari és az izotóptechnikában járatos 
szakemberek egyaránt bekapcsolódnak a célok megfogal
mazásába és a mérési eredmények értelmezésébe, alkalma
zásába. E mérési technika hazánkban nem közismert, ezt 
a hiányt próbálja meg e közlemény részben pótolni. Egyes 
fejlett országokban évente 1000-1500 nyomjelzéstechnikai 
vizsgálatot is végeznek, miközben Magyarországon a vizs
gálatok száma mindössze 5-10 között mozog.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  5 8  ( 1 9 9 3 ) ]

Czermann János: K ísérleti üzemek szerepe eljárások 
m egvalósításában -  ahogy a tervező látja

A közlemény a kísérleti üzemek megvalósításának célját 
és feltételeit tárgyalja egy tervező szemszögéből nézve. 
Foglalkozik a kísérleti üzemek típusaival, feladataival és 
megvalósításával.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  6 3  ( 1 9 9 3 ) ]

N. Bodor: Soft D rugs

Soft drug design is a novel concept introduced by 
the author and used to design and sysnthesize many 
pharmacologically active classes of drugs. As it has 
been revealed by Nicolas Bodor in this article [„Soft 
Drugs” published in Encyclopedia of Human Biology, 
7, 101 (1991)] soft drugs can be defined as active 
drugs characteried by a controllable in vivo destruction 
(metabolism) to nontoxic moieties after they acheieved 
their therapeutic effect.

Five different approaches have been identified to soft 
drug design: soft analogs, activated soft compounds, 
natural soft drugs, soft drugs based on active metabolites, 
and soft drugs based on the inactive metabolites.

This new and unique drug design aproache is aimed to 
control and direct metabolism by design.

L. Baranyai: P ossib ilites and R esults o f the Indust
rial Application o f R adioisotope Tracer Technique

In this paper possibilities, investigations and latest re
sults of the application of radioisotope tracer technique 
(RTT) in industry and environmental protection has been 
surveyed. This technique can only be applied effectively 
if both industrial specialists interested in technology de
velopments and isotope technique experts join in deter
mining targets, interpretation and application of measu
rings and results. This measuring technique is not widely 
known in our country; this paper tries partly to retrieve 
the lack of it. In some developed countries 1000 to 1500 
RTT investigations are carried out yearly while number 
of investigations ranges from 5 to 10 in Hungary.

J. Czermann: P ilo t-P lan ts Take an Im ortant Role 
in R ealization o f a Process -  The Designer’s Point of 
View

The paper discusses the aim and conditions of accomp
lishment of pilot-plants from the view-point of a designer. 
It deals with the types, tasks and accomplishment of pilot- 
plants.
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Fábián Éva: 100 éve kezdődött a term elés a H ungá
ria M űtrágya- és K énsavgyárban

100 éve helyezte üzembe első műtrágyagyárát a Hun
gária Műtrágya, Kénsav és Vegyi ipar részvénytársaság 
Budapesten. Műtrágyatermelését fennállásának már első 
50 éve alatt többször volt kénytelen csökkenteni, illetve 
szüneteltetni, a konkurensekkel vívott értékesítési harc, 
valamint a mezőgazdaság váltakozó felvevőképessége mi
att. Fennmaradása érdekében, kénsavtermelésére alapozva 
kapcsolt be mind több gyártási ágat működési körébe.

[M & gy.  K i m .  L a p j a  6 6  ( 1 0 9 3 ) ]

Körtvílytssy Gyula: A m etil-klorid m int ipari m etile- 
zősser

A metil-klorid mind gazdaságilag, mind környezetvé
delmi szempontból előnyösen használható metilezőszer. 
A külföldi fő felhasználásokkal, pl. szilikonkémia, metil- 
cellulóz gyártás, szemben Magyarországon a fenolok me- 
tilezése terjedt el, melyre jelentős kapacitások épültek ki. 
A közleményben a szerző egyéb potenciális felhasználási 
lehetőségeket is ismertet.

[ M a g y .  K i m .  L a p j a  J 8 ,  7 1  ( 1 9 9 3 )1

É. Fábián: P roduction  in „H ungária” Feltilizer and 
Sulphuric Acid Factory B egan Hundred Years Ago

The firsd fertilizer factory of the „Hungária” Fertilizer, 
Sulphuric Acid and Chemical Industry Co. was put into 
operation hundred years ago in Budapest. The factory had 
to decrease or stop fertilizer production already in its first 
fifty years several times because of the rivalling companies 
and the variable demand of agriculture. Based on the 
sulpuric acid manufacture the company connected more 
and more production departments to its field of activity 
in the interest of its survival.

Gy. Körtvélyessy: M ethyl C hloride as Industrial 
M ethylation  A gent

Methyl chloride is a useful methylation agent both 
economically and environmentally. Its use abroad is 
different from the Hungarian one: instead of silicon 
chemistry and production of methyl cellulose it is applied 
here for the production of phenyl methyl esters in 
relatively large quantities. Others of its potential usages 
are also discussed.
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Lágy gyógyszerek

Alapfogalmak

A lágy gyógyszereket úgy tervezzük, hogy gyor
san metabolizálódjanak inaktív anyagokká. A lágy 
gyógyszerek fő előnye az, hogy a vegyület toxicitá- 
sát csökkenteni lehet a szervezetbe beépített „lágy” 
vagy mobilis résszel. Lágy gyógyszer lehet egy olyan 
ismert, piacon levő gyógyszer módosítása, mely jó 
belső aktivitással rendelkezik, de toxicitási problémái 
vannak. A klinikai hasznosítást javíthatja a szerke
zet módosítása egy lágy rész beépítésével; az így ka
pott lágy gyógyszer gyors metabolizmusa megakadá
lyozza a szövetekben az ártalmas gyógyszerszintek fel- 
halmozódását, melyek mellékhatásokat okozhatnak. 
Kitűnő példa a lágy gyógyszerre a fluorokortin-butil, 
egy C-21 karboxi-szteroid butilésztere. A glükokorti- 
koidoknak hagyományosan egy C-21 karbinol funkci
ójuk van, de ebben a lágy gyógyszerben a C-21 he
lyen butilcsoporttal észteresített karboxil oldallánc ta
lálható.

Az így kapott észter, mint gyulladáscsökkentő 
anyag hatásos, de az anyagnak az a része, amelyik fel
szívódik a szervezetben, gyors hidrolízisével egy inak
tív molekulát eredményez. így elkerülhető a szervezeti 
toxicitás. E lágy szteroid valójában ott hasznos, ahol 
az aktivitásra helyileg van szükség, de mivel a szerve
zetben gyorsan inaktív részekké hidrolizál, szisztema
tikus hatás nem észlelhető. A lágy gyógyszerek hasz
nálhatóságának másik példája a ^-blokkolók területe. 
Egy labilis észterfunkciót tartalmazó lágy ^-blokkoló 
a gyógyszer beadagolás megszűnése után a bioló
giai válasz gyors megszűnését teszi lehetővé. Lágy 
ß-blokkolókkal kezelt kórházi betegeknél a gyógyszer 
hatásos lehet, mert a kritikus páciens túlélési arányo
kat javíthatja, mivel a gyógyszer infúziós adagolásá
nak megszűntetése a gyógyszerszint és a biológiai vá
lasz gyors csökkenéséhez vezet.

Fontos tisztázni a különbséget a lágy gyógyszerek 
és a prodrug-ok között. A lágy gyógyszerek lehetnek 
szerkezeti analógok vagy származékok, mint pl. észte
rek. A döntő sajátság itt az, hogy ezek a módosított 
formák, vagyis a lágy gyógyszerek aktívak per se. Ezzel 
ellentétben a prodrug-ok olyan labilis módosításokat 
tartalmaznak, melyek a molekulát először inaktívvá

* University of Florida, Center for Drug Discovery. As 
Encyclopedia of Human Biology 7 101 (1991)-ben megjelent 
közleményt fordította és sajtó alá rendezte: Márványos Ede, 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT., Budapest

B O D O R ,  NICHOLAS*

teszik. Tehát a prodrug az aktív anyag átmeneti szállí
tási formája, mely csak akkor eredményez aktivitást, 
amikor in vivo átalakítás történik, ami az aktív ve
gyület felszabadulását eredményezi. Valójában tehát 
a lágy gyógyszerek és a prodrug-ok pontosan egymás 
ellentétei: a lágy gyógyszerek aktívak per se, amíg az 
ideális prodrug-ok inaktívak per se.

A lágy gyógyszerek tehát biológiailag aktív anya
gok, melyeket úgy tervezünk, hogy metabolizmusuk 
előre „megjósolható” legyen. Egy metabolikusan la
bilis tulajdonságot a gyógyszermolekulába beépítve 
lehetővé válik, hogy megtervezzük és megjósoljuk a 
fő metabolikus utat úgy, hogy toxikus, aktív vagy 
nagy energiájú intermedierek ne keletkezzenek. A lágy 
gyógyszer tervezés egyik fő célja, hogy elválassza a kí
vánt terápiás aktivitást a nem kívánt toxikus mel
lékhatásoktól. A lágy gyógyszer tervezési folyamata 
több faktort vesz figyelembe, melyek közül a legje
lentősebb a gyógyszer terápiás indexe (TI). A TI ki
fejezi a szelektivitás fokát vagy a biztonsági ráha
gyást a gyógyszer aktivitása és toxicitása között. Kí
vánatos olyan lágy gyógyszereket tervezni, amelyek 
hidrolitikus enzimrendszerek inaktivitásának vannak 
kitéve, elkerülve az oxidativ lebontást. A klasszikus 
gyógyszertervezők kísérletet tesznek arra, hogy olyan 
gyógyszert találjanak, amely a maximális farmakoló
giái hatást váltja ki. Rendszerint a gyógyszer aktivi
tása és toxicitása arányosan nő, így a TI nem változik. 
Azonban a lágy gyógyszertervezés elméletének megfe
lelően kívánatosabb, hogy a Tl-t a tervezett toxicitás 
csökkentése által növeljük meg. Egy sor könnyen al
kalmazható, a következőkben kifejtett logikus lépés a 
lágy gyógyszerek elméletén alapuló racionális gyógy
szertervezések alapja.

Bevezetés és előzmény

A gyógyszertervezők szándéka az, hogy racionális 
alapokon sikeresen megjósolják a vegyületek biológiai 
aktivitását, amely új gyógyszerekhez vezethet. Ezért 
a fő cél az, hogy módosítsák a célvegyület szerkezetét 
oly módon, hogy azt a specifikus farmakológiai akti
vitást növeljék meg, amelyikre szükség van. A gyógy
szervegyészek empirikus és sze miempirikus szerkezet
aktivitás összefüggések variációit használják, melyek 
többé-kevésbé segítenek megjósolni annak a vegyü- 
letnek a kémiai szerkezetét, amely a kívánt maximá
lis aktivitással rendelkezik az analógok egy logikai-
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szerkezeti osztályán belül. Ezeknek az alkalmazott 
szerkezet-aktivitás összefüggéseknek a legtöbbje vi
szont csak visszatekintés, utógondolat és csak korlá
tozottan használható előjelzésre.

A gyógyszerek rendszerint sokrétű farmakológiai 
hatással rendelkeznek és ezt felismerve a gyógyszer- 
tervező megpróbálja tökéletesíteni a szelektivitást, 
más szavakkal optimalizálni és nemcsak maximali
zálni az aktivitást. Ebben a folyamatban a gyógy
szertervező egy jobb gyógyszerstruktúrát próbál ter
vezni, nemcsak úgy, hogy az aktív szerkezeti részt 
változtatja meg, de úgy is, hogy jobb affinitást kap
jon vagy elérje azt, hogy jobbak legyenek a kötődési 
tulajdonságok a célreceptorokhoz. A fő probléma az, 
hogy kevesebbet tudunk a receptorok szerkezetéről, 
mint a gyógyszerek szerkezet-aktivitás összefüggése
iről. A maximális vagy éppen optimális aktivitású 
vegyületek közül csak nagyon kevésből lesz klinika- 
ilag hasznos gyógyszer, a vegyület toxicitása miatt, 
ami a leggyakoribb ok, -  ez az a toxicitás, melyet 
gyakran neveznek „nem vártnak” vagy „nem megjó- 
solhatónak”. Olyan vegyületek, melyek nagyon ma
gas aktivitást mutatnak in vitro vizsgálatokban vagy 
in vivo modellekben, később nagyon toxikusnak bi
zonyulhatnak. Mindenkinek van egy története olyan 
újonnan felfedezett magas aktivitású gyógyszerről, 
melyet végül is a nem várt magas toxicitása miatt 
el kellett dobni. Ez gyakran fordul elő, így be kell lát
nunk, hogy valami alapvető hiányosság van az általá
nos gyógyszertervezési folyamatban, ami sok esetben 
azért van, mert hiányzik az előre „megjósolható” to
xicitás. Tehát a gyógyszertervezés tárgyának nem  az 
aktivitást, hanem a gyógyszer terápiás indexét kell te
kinteni. Lenniük kell általános szabályoknak ahhoz, 
hogy olyan új szerkezeteket jósolhassunk meg, melyek 
potenciálisan megnövelt terápiás indexszel rendelkez
nek. Ezek a szabályok érvényesülnek a lágy gyógyszer 
tervezésekor.

A terápiás index (TI) a gyógyszer legfontosabb jel
lemzője. Ez visszatükröződik a gyógyszer szelektivi
tásában és a biztonsági ráhagyásában azáltal, hogy 
kifejezi az arányt az aktivitás és a toxicitás között és 
gyakran úgy definiálják, mint az arányt a közepesen 
toxikus dózis és a közepes hatékonyságú dózis között 
(TD50/ED50), melyben a hatékony dózis a jellemző 
és legkívánatosabb terápiás hatásra utal. Ez a lát
szólag egyszerű meghatározás azonban összetettebb, 
mint ahogy látszik, mivel a toxicitás fogalma még 
sokkal tekervényesebb, mint az aktivitásé. A toxicitás 
számos olyan folyamat és tényező kombinációjának az 
eredménye, amely nemcsak az adott gyógyszer farma
kológiai hatásait foglalja magában, hanem a gyógy- 
szermetabolitok, reaktív intermedierek és különféle 
vegyületek hatásait is, melyek a sejtalkotókkal tör
ténő direkt vagy indirekt hatásokból erednek. Azért, 
hogy a gyógyszertervezésbe olyan logikai lépéseket ve
zethessünk be, melyek toxicitási megfontolásokon ala
pulnak, részleteiben elemeznünk kell a gyógyszerada
golás után fellépő folyamatokat (1. ábra).

Ez a meglehetősen egyszerű ábra azt mutatja, hogy 
a gyógyszerrel beadagolása után számos folyamat tör
ténik: direkt eliminációja változatlan vagy konjugált

mkl

1. ábra

formában; átalakulása szerkezetileg közelálló analó
gokra, melyeket Dj, D2...Dn jelöl (aktív metabolitok, 
melyek hasonló típusú és nagyságú aktivitással ren
delkeznek, mint maga a gyógyszer, de farmakokine- 
tikai sajátságaik eltérőek); átalakulása Mj.-.My me- 
tabolitokká (melyek aktivitása különbözik a gyógy
szer aktivitásától), és az reaktív intermedie
reket is ideértve, amelyek tovább metabolizálódhat- 
nak (Mj-...M9), vagy toxikus anyagokat képezhetnek 
(ICi...ICn) azáltal, hogy kölcsönhatásba léphetnek 
a sejt alkotóelemeivel. A gyógyszer össz-toxicitása, 
T(D) most úgy írható le, mint két toxicitás kombiná
ciója; az a toxicitás, amely a változatlan gyógyszertől 
származik és alapvetően a szelektivitás hiányából ered 
-  ez a belső toxicitás (Tt ); és az a toxicitás, mely a kü
lönféle metabolizmus termékeitől származik. Ez nyil
vánvalóan magába foglalja a Dĵ ...Dn aktív metabo
litok különböző szelektivitásait, valamint az Mj .-.Mj 
metabolitok aktivitásainak különféle típusait és olyan 
toxicitást, mint pl. az reaktív intermedierek
karcinogenitása (rákkeltő volta) és mutagenitása. így 
a toxicitást a következőképpen írhatjuk le:

T(D)  =  Ti + T(Di...Dn) + T(Mi...Mj) + T ( I l . . r m)

А T,- egy molekulára jellemző érték és a legtöbb 
esetben az alkalmazott szerkezet-aktivitás vizsgála
tokkal optimalizált. Mivel ez elsődlegesen a vegyület 
szelektivitási jellegét foglalja magában, ez a továb
biakban jól kezelhető és befolyásolható az irányított 
(site-specific) szállítási műveletekkel, melyek között a 
legegyszerűbb a beadagolás vagy az elkészítés mód
jának nyilvánvaló megváltoztatása. A legutóbbi idők
ben a T,-t nagyon sikeresen lehetett befolyásolni a 
kémiai szállító rendszerek (CDS) segítségével a köz
ponti idegrendszer (CNS) vagy szem esetében.

A metabolizmus-vizsgálatok azt jelzik, hogy sok 
gyógyszer nem mindig úgy metabolizálódik, hogy áta
lakul hidrofilabb, kevésbé toxikus anyagokká, hanem 
részben átalakulhat igen reaktív kémiai anyagokká, 
amelyek azután különféle makromolekulákkal reagál
hatnak szöveti károsodást okozva vagy antigén ter
melést kiváltva. A legtöbb esetben a károsodás he
lyileg, a specifikus szövetekben fordul elő pl. a máj
ban, ahol az aktiválás történik, bár néhány reaktív 
intermedier más szervekhez szállítódhat. A legtöbb 
vizsgálat azt jelzi, hogy a nagyon reaktív interme
dierek képződése a szervezetnek abból a hajlamából
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ered, hogy eliminálja a behatoló kémiai anyagokat 
úgy, hogy olyan vegyületekké alakítja át őket, melyek 
hidrofilabbak és/vagy könnyebben kapcsolódhatnak 
másodrendű, metabolikus hordozó anyagokhoz. Az el
sődleges folyamatok általában oxidativ természetűek. 
Az aktív oxigén transzferálása a citokróm P-450 mo- 
nooxigenáz rendszerrel azonban igen reaktív, karcino
gén epoxidokhoz és gyökökhöz vezethet. Bár a szer
vezetben vannak bizonyos mechanizmusok arra, hogy 
ezeket az aktív intermediereket befogják (pl. a gluta- 
tion út), néhány igen reaktív intermedier azonban ezt 
a védekező mechanizmust megkerülheti és rövid vagy 
hosszú idejű károsodást okozhat. Mivel a reaktív in
termedierek nagyon kis koncentrációi is elegendők ah
hoz, hogy káros hatásokat okozzanak, ezért ebből kö
vetkezik, hogy a nagyobb hatású gyógyszerek kisebb 
dózisai legalább olyan ártalmakat eredményezhetnek, 
mint a kevésbé hatásos gyógyszerek. Ez részben an
nak a ténynek köszönhető, hogy a monooxigenáz re
akciók sebessége legalább két nagyságrenddel kisebb, 
mint a leglassúbb endobiotikumokat átalakító enzi- 
matikus reakciók. Ez abból következik, hogy ezekben 
a reakciókban nem a szubsztrátum (gyógyszer) kon
centrációja, hanem a ferricitokróm P-450 szubsztrát 
komplex koncentrációja határozza meg a sebességet. 
A másik jelentős tényező az, hogy a máj monooxi
genáz rendszere közvetve befolyásolhatja az extrahe- 
patikus metabolizmust és így megnöveli az extrahe- 
patikus tumorok gyakoriságát; példa erre a helyben 
aktiválódott N-nitrózaminok által okozott tumorok.

E bevezetés tárgya viszont nem az, hogy a gyógy
szerek változatos metabolikus aktiválási útjait tár
gyalja vagy megmagyarázza a kudarcokat, melyek mi
att aktív vegyületek nem válhatnak farmakológiailag 
hasznos gyógyszerré, metabolikus toxikálódásuk mi
att. A cél sokkal inkább az, hogy kihangsúlyozza, hogy 
a gyógyszerek metabolikus aktiválás-toxikusság vo
natkozásában összegyűlt adatok világosan mutatják, 
hogy szükséges az általános gyógyszertervezési folya
matokban a metabolizmussal kapcsolatos megfonto
lásokat is figyelembe venni. Végeredményben, nekünk 
most két alapvető gyógyszertulajdonságot kell egyesí
tenünk: az aktivitást és a toxicitást azért, hogy elér
hessük a fő célt, nevezetesen, hogy megtervezhessük 
a terápiás indexet.

Fel kell ismernünk, hogy a megjósolható metaboliz- 
mus nem csak lehetséges, de végre is hajtható logikai 
alapon kifejlesztett szerkezet-metabolizmus összefüg
gésekre alapozva. E. J. Arten.« jelentős következteté
sekre jutott, amikor felismerte a „megtámadható ré
szeket” mint a gyógyszermolekulák azon részeit, me
lyek felelősek a gyógyszer bioinaktiválásáért vagy me- 
tabolizmusáért és eliminációjáért, de ezt a felisme
rést nem használták a gyógyszerek metabolizmusának 
ésszerű tervezésére. így a gyógyszermetabolizmus- 
kiürülés fontossága ahhoz a javaslathoz vezetett, hogy 
metabolizálódni nem tudó gyógyszereket tervezzenek, 
melyeket „kemény gyógyszer”-nek (hard drug) neve
zünk, ellentétben a lágy gyógyszer (soft drug) megkö
zelítéssel. A kemény gyógyszer tervezésének elképze
lése első látásra igen vonzónak tűnik, mert nemcsak a 
reaktív intermedierek vagy aktív metabolitok miatti

toxicitás problémáját oldaná meg, de a gyógyszer far- 
makokinetikáját is egyszerűsítené, mivel kontrollálha- 
tóan a vesében választódna ki. Nagyon valószinűtlen 
azonban, hogy ez egy általános alapelv lehetne, amely 
különféle ideális kemény, metabolizálódni nem tudó 
gyógyszereket szolgáltatna. Ismeretes, hogy a külön
böző xenobiotikus-metabolizáló enzimek és főleg a ci
tokróm P-450 még nagyon stabil vegyületeket is ké
pesek megtámadni és átalakítani. Ez még akkor is to
xicitást okozhat, ha ez a beadagolt gyógyszernek csak 
nagyon kis százalékát érintené.

Általános szabálynak tűnik, hogy minél nehezebb 
egy kémiai anyag metabolizmusa, annál valószínűbb, 
hogy nagyon reaktív intermediereket fog képezni. A 
fő probléma azonban az, hogy nem metabolizálódó 
tulajdonságokat elméletileg csak akkor érhetünk el, 
ha farmakokinetikai szélsőségekbe bocsátkozunk.

Mit értünk farmakokinetikai szélsőségeken? Vagy 
nagyon lipofil szerkezeteket, melyekben a metaboliku- 
san érzékeny részek „szterikus csomagolással” vannak 
védve, illetve úgy, hogy a hidrogénatomokat halogéna
tomokkal helyettesítjük, vagy nagyon vízoldékony ve
gyületeket, melyek a metabolizáló enzimek számára 
nem alkalmas szubsztrátumok. Ezeket azért hívják 
farmakokinetikai szélsőségeknek, mert az első esetben 
az eliminációs félidő nagyon elnyújtott, míg a második 
esetben nagyon lerövidített. A nagyon zsíroldékony, 
nem metabolizálódó formák esetében a vegyületek je
lentős hányada eljut és felhalmozódik a zsírszövetek
ben és ott hosszú idejű biokémiai és fizikai sérülése
ket okoz. Másrészt a nagyon vízoldékony vegyületek 
esetében a biológiai felezési idő igen gyakran nagyon 
rövid lesz, így csak a nagyon aktív vegyületeknek (pl. 
a kromoglicin sav) lenne esélyük arra, hogy hatásos 
gyógyszerekké váljanak.

Ésszerűbbnek tűnik az a javaslat, hogy alkillánco- 
kat használjanak az aktív szerkezetbe építve, mint 
biztosan oxidálható részeket. Ez már irányított me- 
tabolizmus és elimináció lenne egy megjósolhatóbb út 
felé, az alkillánc lépésről-lépésre történő oxidációjával 
és eliminációjával. A gyógyszerek megjósolható me- 
tabolizmusára és eliminációjára az oxigenáz rendsze
rek használata azonban nem ajánlott, ezen rendszerek 
következő tulajdonságai miatt: alacsony reakciósebes
ség, nagy érzékenység a gátlásra és a telítettségre, s a 
reaktív köztitermékek (gyökök, epoxidok) képződése.

A másik fő megközelítési mód a biztonságosabb és 
jobb gyógyszerek tervezésére egy olyan módszer, mely 
sokkal általánosabb és alkalmazhatóbb a gyógyszerek 
különféle típusaira, amely szerint a gyógyszertervezés 
által a metabolizmust nem megakadályozzuk, hanem 
irányítani és ellenőrizni tudjuk. Ez a „lágy gyógysze
rek” elmélete, mely lágy gyógyszereket úgy definiál
hatunk, mint biológiailag aktív, terápiásán hasznos 
kémiai vegyületeket (gyógyszereket), melyeket azzal 
lehet jellemezni, hogy megjósolható és ellenőrizhető 
in vivo lebomlással (metabolizmussal) nem toxikus 
részekké alakulnak át, miután terápiás szerepüket be
töltötték.

A korábbi tárgyalásokból kitűnik, hogy a lágy 
gyógyszerek tervezésénél legfontosabb, hogy -  ameny- 
nyire csak lehetséges -  elkerüljük az oxidativ metabo-
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lizmust. A citokróm P-450 monooxigenázoknak lét- 
fontosságú szerepük van számos alapvető biokémiai 
folyamatban, pl. a szteroidok szintézisében. Ezek az 
enzimek telíthetők, kompetitiv gátlásnak, dezaktivá- 
lásnak, valamint gerjesztésnek és aktiválásnak vannak 
kitéve. Az egyszerre vagy endogén szubsztrátumok- 
kal beadagolt gyógyszerek közötti vetélkedés legin
kább bonyolult, nehezen ellenőrizhető helyzethez ve
zet. Ezt a problémát leggyakrabban az alapvetően té
ves „gyógyszer-kölcsönhatások” megjelöléssel azono
sítják. A gyógyszer-kölcsönhatásoknak ez a fajtája tu
lajdonképpen versengés a különféle szubsztrátumok 
között az oxidativ enzimekért. Ezen oxidativ metabo- 
lizmus elkerülése céljából, a lágy gyógyszer fogalma a 
hidrolítikus enzimek (pl. különféle észterázok) hasz
nálatát javasolja, mert így megjósolható, ellenőriz
hető és irányított gyógyszermetabolizmust érhetünk 
el. Ez azonban gondolkodásmódunkban néhány alap
vető változtatást tesz szükségessé a gyógyszerszer
kezetekkel kapcsolatban. Nagyon fontos megjegyezni, 
hogy a nem-specifikus észterázok szerepe nem tisztá
zott az alapvető kémiai folyamatokban, kivéve termé
szetesen olyan hidrolítikus enzimeket, mint pl. a lipá- 
zok. Nyilvánvalóan ezeknek a hidrolítikus enzimeknek 
az lehet a fő szerepük, hogy megvédjék a szerveze
tet a behatoló idegen anyagoktól. így felmerül a kér
dés, miért nem használjuk ezeket az enzimeket a biz
tonságosabb lágy gyógyszerek ésszerű tervezésekor. 
De érdemes megjegyezni azt, hogy milyen keveset tu
dunk ezekről a meglehetősen általános enzimrendsze
rekről. Sok esetben a tervezési folyamat során, amikor 
a lágy gyógyszer megközelítést alkalmaztuk, azt talál
tuk, hogy relatíve kicsi szerkezeti változások a külön
féle észterek és amidok szubsztrát jellegében megle
hetősen drámai különbségeket okoznak. Ezért a lágy 
gyógyszer tervezésében résztvevő gyógyszervegyész fő 
feladata nem az, hogy megmagyarázza és mennyisé
gileg kifejezze az 1. ábrában leírt különféle lehetséges 
metabolikus folyamatokat, hanem az, hogy inkább le
egyszerűsítse azokat.

Amint azt a 2. ábra mutatja, a lágy gyógyszer (SD) 
egyszerűen kizárja a nem kívánatos folyamatok több
ségét és tudatosan leegyszerűsíti a gyógyszer elosz
lását és kiürülését. Ideális esetben a lágy gyógyszer 
egyetlen metabolikus lépésban inaktiválódik. Az Ml 
inaktív metabolitok a továbbiakban metabolizálód- 
hatnak vagy ismét egyesülhetnek más inaktív termé
kekké (M2...Mk), majd ezek eliminálódnak. így telje
sen elkerülhetjük az aktív metabolitok és reaktív in
termedierek képződését (2. ábra).

A lágy gyógyszer tervezési folyamata egyesíti a 
szerkezet-aktivitás összefüggéseket a szerkezet-meta- 
bolizmus összefüggésekkel, hogy végül megtervezhes
sük a terápiás indexet. A lágy gyógyszer megközelí
tés által elérhető fő előnyöket a következőkben foglal
hatjuk össze: a terápiás index javítása azáltal, hogy 
eltávolítjuk a reaktív, toxikus köztitermékeket; új ak
tív anyagok képződésének elkerülése (nincsenek aktív 
metabolitok vagy másodlagosan aktív metabolitok); a 
sok ún. „gyógyszer-kölcsönhatás” kiküszöbölése azál
tal, hogy nincs verseny a nagyon lekötött, telíthető en
zimrendszerekért; és számos, multikomponensű rend-

Oirekt elimináció

Adagolási folyamat ^

Elimináció
2. ábra

szer által okozott farmakokinetikai probléma leegy
szerűsítése.

Fontos megjegyezni, hogy mivel a fő cél az optimá
lis terápiás index elérése, új lágy gyógyszer kiválasz
tása nem jelenti szükségszerűen azt, hogy egy adott 
sorozatban a leghatásosabbnak kell lennie. Amikor a 
terápiás index tervezése a cél, a kevésbé hatásos, de 
sokkal kevésbé toxikus lágy vegyület nagyobb dózisa 
a kedvező.

Számos lehetséges út létezik az ésszerű lágy gyógy
szer tervezésére. Az elkövetkező években lehetséges, 
hogy általánosabb vagy specifikus újszerű stratégiá
kat fedeznek majd fel, de a jelenlegi tudásunk alap
ján a lágy gyógyszereket öt különböző osztályba sorol- 
hatjukr/ágy analógok, aktivált lágy vegyületek, termé
szetes lágy gyógyszerek, aktív metabolit megközelítésen 
alapuló gyógyszerek és az inaktív metabolit megközelí
tésen alapuló gyógyszerek.

Tervezési stratégiák és példák

Lágy analógok

Ebbe az osztályba tartozó vegyületek ismert ak
tív gyógyszerek vagy bioaktív vegyületek szerkezeti 
analógjai, melyek szerkezetében található egy speci
fikus, metabolikusan (lehetőleg hidrolítikusan) érzé
keny rész. Ez a rész gondoskodik arról, hogy a mé
regtelenítés egy lépésben, kontrollálhatóan menjen 
végbe. Ezek az érzékeny szerkezeti részek nem oxidá
lódó oldalláncok vagy funkciós csoportok. A tervezett 
méregtelenítés a kívánt aktvitás elérése után olyan 
gyorsan következik be, hogy más típusú metabolikus 
utak nem tudnak végbemenni. A lágy analóg tervezé
sének alapelvei:
1. Az új lágy vegyületek az alapvegyületek szoros 

szerkezeti analógjai.
2. Egy metabolikusan, lehetőleg hidrolítikusan érzé

keny rész van beépítve a molekulába.
3. A metabolikusan érzékeny rész a molekula olyan 

részén van elhelyezve, hogy a lágy analóg összes fi
zikai, fiziko-kémiai, szterikus és egyéb tulajdonságai
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nagyon hasonlóak az alapvegyület ugyanilyen tulaj
donságaihoz.

4. A „beépített” metabolizmus a fő vagy lehetőleg 
csak az egyetlen metabolikus út a gyógyszer dezak- 
tiválására.

5. A megjósolható metabolizmus sebességét szerkezeti 
módosításokkal lehet szabályozni.

6. A metabolizmusból eredő termékek nem toxikusak 
és nincs jellemző biológiai aktivitásuk.

7. A megjósolható metabolizmus nem feltételez olyan 
enzimatikus folyamatokat, melyek reaktív interme
dierekhez vezethetnek.
A könnyű dezaktiválás fontos előfeltétel, a tervezett 

metabolizmus sebességének relatíve nagynak kell len
nie, egyéb utakat nem engedhet meg, másrészt sokkal 
könnyebb szabályozni a felszívódást, az eliminációt, 
következésképpen a koncentrációt, a farmakokinetikai 
és farmakodinamikai faktorokat.

Néhány példa a fenti elv használatára: az 1-es kép
lettel jelölt „lágy kvaterner” sók könnyű hidrolíti- 
kus dezaktivitással (kémiai vagy enzimatikus) a na
gyon rövid élettartamú 2 intermedieren keresztül al
dehiddé, aminná és savvá hidrolizálnak.

Г L
R-COOCH-N-
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A lágy analógok legegyszerűbb példája a 4 cetilpi- 
ridinium-klorid, amely ismert mikróbaellenes hatóa
nyag kvaterner izoszter analógja (3). Az izoszter ol
dalláncok miatt 3-nak és 4-nek nagyon hasonlóak a 
fizikai tulajdonságai, mint pl. a kritikus micella kon
centrációk. Mindkét vegyületnek van mikróbaellenes 
aktivitása, de 3 hidrolitikus hasadással könnyen tud 
dezaktiválódni, ennek eredményeképpen a 3 vegyület 
toxieitása negyvenszer kisebb, mint a 4 vegyületé.

A (lágy) kvaterner sókon alapuló lágy analógok ter
vezésére egy másik példát a lágy antikolinergikus ha
tóanyagok kifejlesztése szolgáltat. Ezeket a lágy ana
lógokat úgy terveztük, hogy magas és lényegében csak 
helyi aktivitásuk legyen. Jól ismert, hogy az anti- 
muszkarin vegyületeknek számos klinikailag hasznos 
hatása van, amelyek közül a lokális szekréció ellenes 
aktivitás új izzadásgátlók kifejlesztéséhez vezethetne. 
Az antikolinergikus hatóanyagok zöme valóban hatá
sos volt, mint helyi izzadás elleni szer, de rendszeres 
használatra egyik sem vált be általános mellékhatá
saik miatt, mint a szájszárazság, a pupillatágulás stb. 
Az ismert központi mellékhatások megakadályozha
tok kvaterner származékok használatával, de az egyéb 
periférikus mellékhatások még mindig elkerülhetetle
nek. A tervezés alapvegyületei, melyeket az 5 és 6 
általános képlet jelöl, különféle kvaterner ammónium- 
alkoholalapú antikolinergikus anyagok, melyekben az 
észter funkciót és a kvaterner fejet két vagy három 
szénatom különíti el.

A megfelelő lágy analóg (7) csak egy szénatom 
elkülönítést tartalmazna, mely könnyű hidrolitikus 
dezaktiválódást tenne lehetővé, úgy, mint 1 esetében. 
A 7 szerkezetnek megfelelően különböző vegyületeket 
állítottunk elő és ezek közül számos ugyanolyan 
vagy >"ősebb hatású volt, mint az atropin. Pl. 7 
(Rí — -C 6H5; R2 = -ciklopentil; R3 = H; R4 
= H és -N< pedig N-metilpirrolidin) a különböző 
in vivo és in vitro antikolinergikus tesztekben az 
atropinnal egyenlő erősségű aktivitást mutat, de i. v. 
injekció beadása után csak nagyon rövid ideig hat, a 
könnyű hidrolitikus dezaktiválódás miatt. Amikor ezt 
a vegyületet embereken helyileg alkalmazták, magas 
helyi izzadásgátló aktivitást mutatott, szervi toxieitás 
nélkül.

Ugyanezt az elvet használtuk, amikor a (9) propan- 
talin bromid egyik lágy analógját (8) fejlesztettük ki. 
Amíg patkányokban, orális adagolásnál 8 és 9 egyenlő 
erősségűnek bizonyult, a sokk-okozta fekélyek képző
désének csökkentésére, addig 8 nem mutatott perifé-
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rikus antikolinergikus aktivitást, amelyet 9 beadago
lása után megfigyeltek.

A lágy analógok egyik nagyon új keletű alkalmazási 
területe a prosztaglandinok. Azt feltételezték, hogy 
a fekélyek kezelésére használt néhány prosztaglandin 
szervi mellékhatásai elkerülhetőek lágy analógok ter
vezésével. Például a PGEj (10) esetében a hosszú ali
fás oldalláncok izoszter szubsztitúciói új típusú prosz- 
taglandinokat eredményeznek, mint 11, 12, 13 és 
egyéb lágy analógokat.

xCH2 CHj CHj CH 2 CH2 CH2 COOH 

H
C H 2 CH2 CH2 C H 2 C H 3

OH H H

10

Ezek alapján szintetizáltuk a 11 és 12 vegyületeket. 
A vizsgálatuk azt mutatta, hogy 11 hatásos volt 
mind a szabad, mind a kötött sav csökkentésére 
patkányoknál (Shay módszer), míg 12 inaktívnak 
bizonyult.

A 10-13 szerkezetekre elvégzett AMI (Austin Mo
del 1, a legelőnyösebb, leghaladóbb szemiempirikus 
molekulapálya számítási mód) optimalizálási vizsgá
lat érdekessége, hogy 11 aktív szerkezet jó általános 
izoszter és konfigurációs analógiát jelez 10 vegyület- 
tel, míg az inaktív 12 észrevehetően különbözik. Fen
tiekből kitűnik, hogy még az olyan nagyon tanulmá
nyozott területen is, mint a prosztaglandinok, a lágy 
gyógyszer tervezési stratégiák alkalmazásával figye
lemre méltó aktivitással és szelektivitással rendelkező

mkl

R = C H 2 C H 2 0 C C H 2 C H 2 C 0  2 H Л .

0
R = C H 2 C 0 C H 2 C H 2 C H 2 C 0 2 H n_

I I
0

R = C H , C H , C 0  C H 2 C H 2 C 0 2 H 1 3
II
0

új szerkezeteket lehet tervezni. Amint az a lágy anti- 
bakteriális hatóanyagok esetében (mint 3) előfordult, 
néhány -CH2CH2-  szubstruktúra izoszterikus helyet
tesítése —СО—O— vagy -O-CO- csoportokkal új, hasz
nálható szerkezetekhez vezethet (S. ábra).

3. ábra Izoszterikus szubsztitúció

A lágy kvaterner típusú analógok újabb alkalma
zása néhány lágy kolinészteráz (ChE) inhibitort ered
ményezett, melyeket a vérkoleszterol és a specifikusan 
kis sűrűségű lipoproteinek (LDL) csökkentésére ter
veztünk. Az ötletet Kutty és munkatársai megfigyelé
sei adták, akik azt találták, hogy a ChE inhibitorok
kal (pl. szerves foszfátvegyületekkel) történő baleseti 
mérgezések a szérum koleszterol és a specifikus LDL 
drámai csökkenését eredményezték. Ezt az észlelést 
megerősítették a későbbi állatkísérletek is, melyekben 
más ChE inhibitorokat, például neostigmin bromidot 
használtak. Nem ismert az inhibitoroknak az a me
chanizmusa, amely hatással van az LDL-re, de azt 
feltételezték, hogy az LDL képződése pre-LDL-ből a 
kolinészteráztól függ; megállapították, hogy az inhi
bitorok a pre-LDL átalakítását gátolják a ChE blok
kolásával, míg a HDL képződésére nincsenek hatással 
(4■ ábra).

Magas toxicitásuk miatt azonban nem lehet szó ar
ról, hogy az ismert nagy hatású ChE inhibitorokat
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használják az LDL csökkentésére, inkább olyan inhi
bitorokra lenne szükség, melyek sokkal kisebb toxici- 
tással rendelkeznek. A (14) piridostigmin lágy ana
lógjait a 15 prekurzorból terveztük és szintetizáltuk. 
Ezeket a lágy analógokat a 16a-e képletek ábrázolják.

Először a 16a és b analógokat vizsgáltuk a neostig- 
minnel és 1 hidrolízis termékével együtt magas kolesz
terin szintű (hiperkoleszterolin) patkányokon. E vizs
gálat eredménye azt mutatta, hogy 16b-nek kb. 40%- 
os statisztikusan jellemző, csökkentő hatása van az 
összkoleszterolra és az LDL-re anélkül, hogy a HDL- 
re hatna, amíg 16a és 15 inaktívnak mutatkozott.

Másrészt, a neostigmin, 16a és 16b azonos erőssé
gűnek bizonyultak in vitro, mint a kolinészteráz in
hibitorok, míg 15 inaktív volt. Az in vivo toxicitá- 
sok megint nagy eltéréseket mutattak. 0,5 mg/kg neo
stigmin beadagolása után az állatok elpusztultak, míg 
16a és 16b 2 mg/kg dózisánál semmilyen látható to- 
xicitást nem észleltek. A két lágy analóg (16a és 16b) 
in vivo aktivitása közötti lényeges eltérés részben a 
plazmában mutatkozó stabilitás különbséggel magya
rázható, mind a két vegyület stabilis pH 7,4-es puf- 
ferben, de humán plazmában az aktív 16b néhány 
százszor stabilisabb, mint 16a.

Mindkét esetben az inaktív 15 a metabolizmus 
végterméke. Láthatjuk tehát, hogy 16b sikeres volt, 
mivel a kívánt aktivitást sikerült elkülöníteni a 
nem kívánt toxicitástól. Abból a megfigyelésből ki

CH3
I
N— СНЭ

CH3

N— CH3

c h 2 o c o r

16.

R
a: C6 H 5

b: C IC H 3) 3

c: C H 2 C H 3

d: c h 2 - X

e: C H 2 —

indulva, hogy a lágy kvaterner sók enzimatikus hid
rolízist szenvednek, a kolinészterázok katalitikus ha
tása és 16b aktivitása megmagyarázható, miszerint 
16b képes átmenetileg blokkolni ChE-t, bár 6 szintén 
szubsztrátum az enzim számára. Az eredmény a ko
linészteráz időleges, megfordítható gátlása, mely elég 
arra, hogy az LDL képződését meggátolja.

A fenti példák világosan illusztrálják a lágy ana
lóg tervezési technikát. Ez az általános módszer ter
mészetesen nem csak a kvaterner sókra korlátozódik. 
Az izoszter és/vagy az izoelektronos tervezés néhány 
alapelvét más lágy gyógyszer tervezési technikánál is 
alkalmazhatjuk pl. az aktív metabolit vagy az inaktív 
metabolit megközelítéseknél.

Aktivált lágy vegyületek

Az aktivált lágy vegyületek nem ismert gyógyszerek 
analógjai. Tervezési folyamatuk alapjául ismert vagy 
tervezett nem toxikus, inaktív vegyületet választunk, 
melyet azután úgy aktiválunk hogy meghatározott 
farmakológiai funkciót teljesítsen azáltal, hogy a 
vegyület szerkezetébe farmakofor csoportot építünk 
be. Az aktivált forma ezután elveszti ezt az aktiváló 
csoportot és visszaalakul az eredeti, nem toxikus 
vegyületté és/vagy további metabolizmust szenved, 
nem toxikus részekké, miközben teljesíti szerepét.

Általában ennek a vegyületcsoportnak sokkal ke
vesebb a szerkezeti korlátozása, mivel a molekulától 
nem receptor orientált gyógyszer szerepet várunk el. 
A tényleges folyamat, melyben az aktiváló csoport el
távolodik, egyike azoknak, melyek felelősek a kívánt 
aktivitásért.

Az alacsony toxicitású, helyileg aktív mikróbaelle- 
nes hatóanyagok kutatása során az aminosavakon ala
puló N-klóraminokat, aminoalkohol észtereket és ro-
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2-A m ino-2-m etil-l-proil karboxilátok kontakt csíraölő hatása
1. táblázat

Vegyület
Koncentráció“ Sterilizációs idő*, min

ppm ppm Cl+ S. aureus S. pyogenes E. coli S. typhimurium В. subitilis
19a 1292 458 5 2,5 0,5 2,5 2,5
19b 1070 - 60 60 60 60 60
19c 2078 389 2,5 0,5 0,5 2,5 2,5
19d 979 304 2,5 0,5 0,5 2,5 0,5
19e 1886 323 5 0,5 0,5 2,5 2,5
19f 409 120 5 2,5 2,5 5 2,5
19g 1037 60 60 <60 <60 <60
19h 1319 211 2,5 0,5 2,5 5 2,5
19i 95 26 10 2,5 10 10 2,5
19j 1040 - 60 30 15 30 5
19k 300 43 10 2,5 5 10 0,5
191 85 21 15 5 10 10 2,5
a oldékonyság 30% metanol tartalmú 0,1 M NaH2 PC> 4  (pH 7,0) pufferben 
** Időintervallumok: 0,5, 2,5, 5, 10, 45 és 60 perc

kon vegyületeiket fejlesztettünk ki. Ezek a vegyüle- 
tek stabilis Cl+ forrást képviselnek, ezt a Cl+-iont a 
mikróbasejtfalakba történő behatolás előtt vagy után 
elengedik, regenerálva az eredeti amint (5. ábra).

\ N
17

N-Cl * H7 0 N-H ♦ Н0С1
/ / CH3 CH3 

X— \ h2o 2cr
s ‘ к .. H o d  -------------

1XО♦♦l_J

5. ábra

19
A krómaminok mikróbaellenes aktivitása meglehe

tősen régen ismert, de a legtöbbjüket nem használják 
kémiai instabilitásuk miatt, csak néhány amid és imid 
N-klórvegyületei voltak érdekesek. Miután megállapí
tottuk ezen vegyületek bomlási mechanizmusát, azt 
találtuk, hogy ha az а-szénatom nem tartalmaz hidro
gént, akkor stabilis N-klóraminokat kapunk, melyek
nek sokkal alacsonyabb a „klórpotenciáljuk” és sokkal 
kevésbé korrozívak. Ezeket az alacsony klórpotenciálú 
klóraminokat a 17, 18 és 19 szerkezetek mutatják be.

Az 1. táblázatban a 2-amino-2-metil-l-propanol né
hány észterének (19a-l) kontakt csíraölő hatását 
[Contact Germicidial Efficiency (GCE)] mutatjuk be. 
Nyilvánvaló, hogy a nem klórozott amino-alkohol ész
terek, mint pl. 19b vagy 19g inaktívak, míg a klóro
zott vegyületek 1-400 rész/millió, relatíve alacsony 
koncentrációknál is hatékonynak bizonyultak számos 
baktérium ellen.

Azt találtuk, hogy ezen vegyületek működési me
chanizmusa magába foglalja a baktériumok növekedé
sének gátlását a DNS, RNS és protein szintézis gát
lása által. Visszanyertük a kiindulási prekurzort, amíg 
a pozitív klór elsődlegesen az S-H tartalmú enzimek
kel lépett kölcsönhatásba. így ezeknek a vegyületek-

a s X sC l.Y -C l. R = CH3 

b;X = H, Y = H, R=(CH2)2CHjHCI 

c:X =H, Y *C l, R=(CH2)2CH3 

d-X = Cl, Y= Cl. R = (CH2)2CH3 

e:X = H, Y= Cl, R=C(CH3)3 

f-x = Cl, Y=Cl,R=C(CH3)3 

g:X = H, Y=H, R=(CH2!,.CH3 

h=X*Cl.Y«Cl. RslCHj^CHj 

r-XaCl.YsCl, R = (CH2),.CH3 

j:X =H, Y = H, R = (LH214CH3.HC1 

k'-X =H, YrH , R=(CH2)4CH3

nek, melyek magukba foglalják a lágy klóraminokat -  
melyeknek előre megjósolható és ellenőrizhető meta- 
bolizmusuk van -  határozott előnyük van a kemény, 
lipofil aromás C-Cl kötést tartalmazó mikróbaellenes 
szerekkel szemben.
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Az aktív metabolit elv 2. tá b lá za t

Amint az 1. ábrán láttuk, számos gyógyszer lépésről 
lépésre történő metabolikus bomlást szenved el, in
termedierek és szerkezeti analógok képződése közben, 
melyek az eredeti gyógyszermolekulához hasonló ak
tivitással rendelkezhetnek. Például ebbe az osztályba 
tartozik, más számos gyógyszerrel együtt az oxphen- 
buthazon, a phenylbuthazon metabolitja; vagy a 4- 
hidroxi-propranolol (20), a propranolol aktiv meta
bolitja.

OH
I

Lényeg az, hogy ezek az általános oxidativ metabo
likus átalakítások nagy megterhelést jelentenek a te
líthető és lassú oxidativ enzimrendszereknek, de még 
ennél is fontosabb, hogy aktív vegyületek keverékét 
eredményezhetik, melyeknek különböző szelektivitá
suk, farmakokinetikai kötődésük, eloszlásuk és elimi
nációjuk van. Úgyszólván lehetetlen ezeknek a vegyü- 
leteknek a biztos és hatásos adagolását megadni, mi
vel különböző egyéneknél különböző időkben, más ve
gyületek jelenlététől függően -  melyek ugyanazon en
zimrendszerért versengenek, valamint a specifikus en
zimek aktivitásától és szabályozásától függően -  az 
aktív részek előre meg nem jósolható egyesüléseiből 
számos új vegyület képződhet. Ezeknek az eseteknek 
a farmakokinetikai és farmakodinamikai kiértékelése 
lehetetlenné válik. Ilyen esetet illusztrál a (21) bufu- 
ralol, melynek három aktív metabolitja (22-24) kü
lönböző szelektivitásokat és meglehetősen különböző 
farmakokinetikai tulajdonságokat mutat (2. táblázat).

A fentiekből következik, hogy a 21-24 vegyületek 
in vivo koncentrációi idővel változni fognak és a vál
tozásban számos tényező játszik szerepet pl.: egyéni 
enzimszintek, indirekt gyógyszer kölcsönhatások stb. 
Az ilyen helyzetek túl komplexek arra, hogy korrelá
ciót találjunk a vérszintek és a farmakológiai aktivi
tás között. Nyilvánvaló, hogy ez általános probléma.

A bufarololnak (21) és m etabolitjainak  
(22-24) m etabolizm usa és farmakokritikai 

tulajdonságai

Vegyület Rí r 2 Koncentrá
ció“

(Mg/ml)

rpb11/2

21 -CH2CH3 H 22 4
22 -CH(OH)CH3 H 19 7
23 C02CH3 H 8 12
24 CH2CH3 OH 2 4
° A vérben mért koncentráció embereknél (20 mg orális 

dózis) 9,5 órával a beadagolás után
 ̂ Biológiai felezési idó

A legtöbb esetben nem egészen világos, melyik az ak
tív vegyület, a gyógyszer vagy a metabolitja(i). Ez 
utóbbi esetben a gyógyszer prodrug, mely a metabo- 
litot szolgáltatja és nincs lényeges aktivitása. További 
bonyodalom az, hogy bizonyos betegségi állapotok -  
ideértve a veseelégtelenséget, ödémát vagy a prote
inkötődés jellemző megváltozásait -  lényegesen meg
változtatják a különféle metabolitok eliminációs pro
filját. Nagyon fontos azonban felismerni azt, hogy az 
esetek nagy számában, korábbi tudásunkra alapozva, 
sok metabolit megjósolható és nem kell arra várni, 
hogy a klasszikus metabolizmus tanulmányokkal szin
tetizáljuk, azonosítsuk és kiértékeljük a jelölteket.

Az alapvető lágy gyógyszer tervezési elvek szerint, 
gyógyszerként kívánatosabb olyan aktív vegyületet 
választani, amelyik egy egylépéses, megjósolható me- 
tabolizmusban dezaktiválódik. így a lágy gyógyszer 
tervezésének aktív metabolit tétele azt fejezi ki, hogy 
amikor egy gyógyszernek csak oxidativ metabolikus 
átalakulásai vannak, lehetséges, hogy toxikus, nagyon 
reaktív intermedierek vagy farmakológiailag aktív ve
gyületek keletkeznek, tehát -  ha az aktivitás és a far
makokinetikai megfontolások megengedik -  a válasz
tott gyógyszernek a legmagasabb oxidációs állapotú 
metabolitnak kell lennie. Ez az elméleti tétel kiter
jedhet (és természetesen ki is kell terjednie) az oxida- 
tívokon kívül más metabolikus átalakításokra is.

Mivel ez általánosan elfogadott, sőt szükséges lé
pés a gyógyszerkutatásban, izolálnunk és vizsgálnunk 
kell legalább a fő metabolitokat, és ki kell választa
nunk azokat, amelyek különböző farmakokinetikai tu
lajdonságokkal, főleg hosszabb felezési idővel rendel
keznek. Ezt az irányvonalat nyomon követve lehetősé
get kapunk, hogy kicseréljük a kezdeti gyógyszereket.

Endogén anyagok, mint természetes lágy gyógyszerek

Az endogén anyagok, úgymint szteroid hormonok 
(hidrokortizon, progeszteron, tesztoszteron, ösztra- 
diolstb.) vagy neurotranszmitterek (dopamin, GABA 
és mások) figyelembe vehetők, mint természetes lágy 
gyógyszerek, mivel a szervezet hatásos, gyors metabo
likus utakat fejlesztett ki eltávolításukra anélkül, hogy
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nagyon reaktív intermedierek keletkeznének. így me- 
tabolizmusuk megjósolható és az természetes, hogy 
ha normál szintjükhöz közeli koncentrációkat hasz
nálunk, nem okoznak nem várt toxicitást. Haszná
latuk kívánatosabb lenne, mint a szintetikus analó
goké, és ha metabolizmusuk nem volna olyan gyors 
és a „szállításuk” olyan specifikus, eredményesen le
hetne őket gyógyszerként alkalmazni. Talán a kémiai 
szállító rendszerek (CDS) segítségével lehetne ezen a 
helyzeten segíteni. Ha valaki adott természetes lágy 
gyógyszernél hosszantartó helyi aktivitást vagy hely
specifikus szállítást érne el, a terápiás index lénye
gesen javulna. Végül is természetes lágy gyógyszer 
prodrug-ja is előnyös lehetne, ha ezzel ellenőrizni tud
nánk az aktív rész szállítását.

A természetes lágy gyógyszer kémiai szállító rend
szerrel történő egyesítésére a hidrokortizon lokális 
(helyi) szállítása lehet példa. Bár a hidrokortizon en
dogén glükokortikoid, helyi alkalmazásai, melyek a 
normálisnál magasabb in vivo szinteket eredményez
nek, olyan mellékhatásokat okozhatnak, mint bőrsor
vadás, csecsemőmirigy elsorvadás és a mellékvese, hi- 
potalamusz és hipofízis működések elkülönülése. A 
hidrokortizon készítményektől vagy a hidrokortizon 
vegyületeitól, melyek csupán a szteroid szállításának 
hatékonyságát növelik meg, nem várható a mellékha
tások csökkenése. Az aktivitást tökéletesebben kell el
választani a toxicitástól (megnövelt szelektivitás), ez 
a hidrokortizon olyan vegyületétől várható el, amely: 
maga inaktív, vagyis prodrug, de felhalmozódik a bőr
ben és lassan hidrolizál, hogy olyan kinetikával sza
badítsa fel a hormont, hogy a hormonrendszer me- 
tabolizmusának sebessége sokkal jobban hasonlítson 
a bőrből történő felszabadulás endogén sebességére, 
miközben inaktív, könnyen kiválasztható anyagok ke
letkezzenek. Ezeket a célokat a 3-spirotiazolidin ve- 
gyületekkel értünk el.

0
II

C H ,0 C C H 3
I i
C i= 0

Ezek a vegyületek nem rendelkeznek a specifikus 
hidrokortizon kötődéssel és affinitási tulajdonságok
kal. A S. táblázat néhány egyszerű vegyület, neveze
tesen a hidrokortizon 21-acetátból származó gyulla
dáscsökkentők hatásait mutatja be a hidrokortizonra 
vonatkoztatva. A hidrokortizon 17-butirátot szintén 
vizsgáltuk, hogy megerősítsük a kapott relatív hatáso
kat. Nyilvánvaló, hogy a hidrokortizonacetát spirotia- 
zolidinjei kb. 3-4-szer és 6-8-szor hatásosabbak, mint 
a hidrokortizon és a hidrokortizon-acetát. Ebből arra

mkl

lehet következtetnünk, hogy az aktív rész, azaz a hid
rokortizon a működés helyén szabadul fel, jobb vagy 
hosszabb úton. A csecsemőmirigy visszafejlődésének 
vizsgálata kiválasztott vegyületekkel, mint pl. az egy
szerű 25a-val azt mutatja, hogy a spirotiazolidinnek 
kevesebb szervezeti mellékhatása van, mint a hidro- 
kortizonnak vagy a hidrokortizon-acetátnak (ó. ábra).

S. táblázat
A hidrokortizon cisztein alapú

3-spiro-tiazolichin vegyületeinek relatív 
gyulladáscsökkentő hatása*1

Vegyület R R1 ED'o
A hidrokorti
zonra vonat
koztatott re
latív hatás

25a CH3 H 0,0035 3,1
25b CH2CH3 H 0,0033 3,2
25c C4H9 H 0,0027 4,0
25d СбНхэ H 0,0039 2,7
25e C12H21 H 0,0036 3,0
25f C2H5 CH3 0,0055 1,9
Hidrokortizon 0,0107 1,0
Hidrokortizon 21-acetát 0,0203 0,5
Hidrokortizon 17a-butirát 0,0011 10,0
a A vizsgált vegyületek 2% krotonolajat tartalmazó aceton- 

ban lettek oldva és a jobb fül elülső és hátsó felületén lettek 
alkalmazva. Három óra elteltével az egerek mindkét fülét eltá- 
volítottuk. A körmetszetek kivágása után összehasonlítottuk a 
gyógyszer gyulladáscsökkentő hatását a kontrollcsoporttal.

b A 3X10- 5 , 3X10- 4 , 3X10 - 3  és 3X10 - 2  M koncentrá- 
cióértékeknél nyert adatok lineáris regisztrációs analízise.

•  hidrokortizon, ■ hidrokortizon- 2 1 - acetát és 
о spirotiazolidin (25a) adagolása után

6. ábra Hidrokinon áthatolása friss szőr nélküli egérbőrön

Amint azt a 6. ábráról leolvashatjuk, jellemzően 
kevesebb hidrokortizon szállítódik a bőrön keresztül 
a 25a spirotiazolidin alkalmazásakor, mint a hidro
kortizon vagy a hidrokortizon-acetát esetében. Ezekre 
az eredményekre, valamint a tiazolidingyűrü lépésről
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4. táblázat
Tipikus „lágy szteroidok” terápiás indexei a referens szteroidokkal összehasonlítva

Vegyület ED?n
Relatív
hatás TED^n

Relatív
hatás

Terápiás
indexc

36a Rx = CH2C1; R2 = -CH(CH3)2; R3 = H; X = H 460
(360-623)

1 31,0
(23,9-41,9)

1/21 24

36n Rx = CH2C1; X = H;
R2 =  CH(CH3)2; R3 =  H

119
(60-202)

4 16,2
(11,2-23,2)

1/12 48

36m Rí =  CH2C1; X = F; Д 1; R2 =  CH3; R3 = a-CH3 2,38
(1,60-3,78)

202 46,0
(36,0-62,1)

1/36 7270

Hidrokortizon 17-butirát 480
(313-892)

1 1,3
(1,1-1,5)

1 1

Betametazon 17-valerát 100 5 0,3
(0,24-0,36)

4 1

a Gyulladáscsökkentő hatás „gyapotlabdacs” sarjdaganatokban (granulómában), m/„labdacs”
 ̂ Csecsemőmirigy-gátló hatás bőrlalatti adagolásnál (mg/kg)

c Az ED5 0  és a TED4 0  hatásának aránya; a hidrokortizon 17-butirát értéket önkényesen 1-nek véve

lépésre történő hidrolízisének mechanizmusára ala
pozva, mely az aktív 3-ketovegyületet eredményezi, a 
megnövelt helyi aktivitást és a csökkentett szervezeti 
toxicitást magyarázni lehet a 26 intermedier diszulfid- 
hídon át történő kötődésével és a kötött 27 (amely a 
szállító rendszer végső formája) hidrolízisével, amely
ből az aktív hidrokortizon szabadul fel. Ezt a helyi 
kötődést a bőrben a progeszteron tiazolidinvegyületé- 
nek hasonló viselkedése is megerősítette. Amikor ezt a 
kémiai szállító rendszert hidrokortizonra (természetes 
lágy gyógyszerre) alkalmaztuk, a gyulladáscsökkentés 
ED50 értéke három-négyszeresére növekedett és kb. a 
felére csökkent a toxicitás (a csecsemőmirigy vissza
fejlődésnél). Még a helyi toxicitás — ami a bőrsorva
dásban mutatkozik meg -  is csökkent.

21

A terápiás index megnövekedése így átlagosan 8- 
szorosnak tekinthető. Az aktivitás növekedését az 
állatkísérletekben figyeltük meg, de az eredményeket 
a humán kísérletek is megerősítették (4 . táblázat).

Az inaktív metabolit megközelítés

Az inaktív metabolit megközelítés a sokoldalú mód
szerek közül az egyik legígéretesebb arra, hogy biz
tonságos gyógyszereket fejlesszünk ki. Ennek tárgya 
is magába foglalja az aktív részek metabolizmusának 
tervezését. Alapvető változás azonban az, hogy a me
tabolit valóságos aktivitása és toxicitása ismert és a 
tervezési folyamat számításba veszi, hogy a metabo- 
likus út hatékony legyen, mihelyt a gyógyszer betöl
tötte a szerepét. Ennek megfelelően az inaktív meta
bolit megközelítés elvei a következők:
1. A tervezési folyamatot egy adott gyógyszer inak

tív metabolitjával kezdjük, mint kiindulási (lead) 
vegyülettel.

2. Tervezzük meg a szerkezeteket és azután hajtsunk 
végre kémiai módosításokat ezen a metaboliton, 
hogy olyan szerkezeteket kapjunk, melyek hason
lítanak (izoszterek és/vagy izoelektronosak) arra a 
gyógyszerre, amelyből a kiindulási inaktív metabo
lit származott. Ez lesz az aktiváló lépés.

3. Ügy kell megtervezni az új lágy analóg szerkezetét, 
hogy metabolizmusa egy lépésben a kiindulási 
inaktív metabolitot eredményezze anélkül, hogy 
toxikus intermedierek keletkeznének (megjósolható 
metabolizmus).

4. Szabályozni kell a szállítást, a kötődési tulajdon
ságokat, a metabolizmus sebességét és a farmako- 
kinetikát az első, aktiváló lépésben levő szerkezeti 
manipulációval (ellenőrizhető metabolizmus).
Az elvet néhány általános esettel lehet illusztrálni. 

Az első a lágy /^-blokkolókra vonatkozik. A (28) me- 
toprolol és (29) atenolol fő inaktív metabolitja a 
30 fenil-ecetsav származék. A 30 észteresítése 31- 
é, visszaadja a ^-blokkoló aktivitást, de 31a és né
hány lipofilabb észter, 31b vagy 31c sokkal rövidebb 
ideig hatnak intravénásán, mint a hagyományos ß- 
blokkolók. Ezek az észterek azonban hatásos glau- 
kóma ellenes hatóanyagok (csökkentik a szem bel- 
nyomását), ugyanakkor szervezeti, szív- és érrend-
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szeri aktivitásuk sokkal kisebb amiatt, hogy az ész
ter könnyen lehasad a gyomor-bél traktuson keresz
tül történő abszorpció során. A 31b, mint szemre 
ható /^-blokkoló, megjavított terápiás indexet mutat. 
Ez klasszikus példa az inaktív metabolit módszerre, 
mivel a 30-at 31-é aktiváltuk, mely egy hidrolítikus 
lépésben visszatér az inaktív 30-hoz.

lelő szubsztitúciója, kombinálva a karboxifunkció ész- 
teresítésével olyan vegyületekhez vezet, amelyek ak
tuálisan vagy helyileg alkalmazva hatásos gyulladás- 
csökkentő aktivitást mutatnak, és gyakorlatilag nél
külözik a nem kívánt szervezeti kortikoszteroid akti
vitást.

OH
I

O C H j C H C H j H H C H i C H , ) ,

X • CH, оси, 11
X. СОНИ, 12
X . co, h 21

OH
I

OCHjCHCH,NHCH ICH,),

9сн,со,я

CH, Ш

Hi

A gyulladáscsökkentő kortikoszteroid hatóanyagok 
dihidroaceton oldallánca oxidativ metabolikus, vala
mint egyéb lebomlási utaknak vannak kitéve. így a
(32) hidrokortizon a (33) ketoaldehiddé, majd (34) 
20-oxo-21-kabonsavvá, végül (35) kortein-savvá oxi
dálódik. Ez utóbbi kettő (34, 35) inaktívak és hasz
nálhatók, mint kiindulási vegyületek a 17-a - és a 21- 
szubsztituált hidrokortizon izoszterikus és/vagy izoe- 
lektronos, vagy számos más hatásosabb analógjainak 
tervezéséhez.

CHjOH CHO

A 35 korteinsav kitűnő kiindulási inaktív metabo
lit. Úgy, mint 36 esetében, a 17-a-OH csoport megfe-

= Alkit , haloalkii , aci loxiatkü srb. 
R3 -  H, OH.CH 

X és Y = H , F  vagy Cl

A36 vegyületcsoport tagjai magas helyi aktivitást 
mutattak a jól ismert érszfikítő (vasoconstrictor) 
teszten (5. táblázat).

Általánosabban, a gyógyszerek zömének metabo- 
lizmusa inaktív metabolitokat eredményez, melyek 
hasznos kiindulási vegyületek lehetnek. Fontos megje
gyezni, hogy a kiválasztott metabolitot nem kell izo
lálni és azonosítani: akárki tervezhet egy hasznos me
tabolitot.

Például a 37 atropinból semmilyen kimutatható 
mennyiségben nem keletkezik a 38 hipotetikus me
tabolit, bár a megfelelő aldehidet nyulakban izolál
ták. Mindazonáltal 38 jó kiindulási vegyület, mivel 
gyakorlatilag mentes az antikolinergikus aktivitástól. 
Észterei -  pl. 39 -  hatásos antikolinergikus szernek 
bizonyultak, de csak rövid ideig hatottak, mint pupil- 
latágítók, mivel könnyen elhidrolizáltak a szemben a 
megfelelő hatástalan 38 savvá.
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5. táb lá za t

A kiválasztott „lágy szteroidok” és a referencia vegyületek humán érszűkítő hatása“

Vegyület Ri r 2 R 3 X Y Д 1

Érszűkítő hatás6
2 h 4 h

0 ,1% 0 ,01% 0 ,001% 0 ,1% 0 ,01% 0 ,001%
36a CH2C1 CH(CH3)2 H H H - 1,8 1,3 0,1 1,7 1,1 0,3
36d CH2C1 c 2H5 /5-CH3 F H + 1,8 1,6 0,4 1,6 1,5 0,7
36e CH2C1 C3H5 H H H - 2,4 2,1 0,6 2,1 1.8 0,6
36f CH2C1 CH3 H H H + 1,7 1,6 1,0 2,1 1,4
36g c h 2f c 2H5 Q-CH3 F H + 2,3 2,1 0,7 2,4 2,1 1,0
36h c h 2f I1-C 3  H 7 a-CH3 F H + 2,2 2,0 0,7 2,4 2,1 0,8
36i CH2C1 i-C3H7 a-CH3 F H + 1,6 1,0 0,4 2,4 1,6 0,8
36j CH2C1 c 2H6 Q-CH3 H F + 2,4 1,8 0,5 2,8 2,4 0,7
зек CH2C1 I1 -C 3  H7 a-CH3 H F + 1,2 0,7 0,2 2,3 1,1 0,2
361 CH2C1 i-C3H7 a-CH3 H F + 1,2 0,7 0,0 2,1 1,1 0,1
36m CH2C1 CH3 a-CH3 H F + 1,8 1,8 1,2 2,4 2,4 2,0
Klobetazol propionát 2,4 2,7
Betametazone valerát 2,3 1,9 0,8 2,6 2,4 1,1

“ A felszívódási idó 4 h
6  A 2 h és 4 h eltelte után leolvasott felszívódási fokok értéke 0 és 3 között; 6  önkéntes átlagából

Végkövetkeztető megjegyzések a lágy 
gyógyszerekhez

A fenti elvek és példák világosan mutatják, hogy 
jó néhány általános alapvető szabály áll rendelke
zésünkre, melyeket logikusan használni lehet ahhoz, 
hogy megjavított terápiás indexű új gyógyszereket 
tervezzünk. Néhány lágy gyógyszer tervezési straté
giát írtunk le, de még ezeket is fejleszteni kell a to
vábbiakban, új variációs szabályokat adva a szerkezeti 
módosításokra, elsődlegesen a lágy analóg megközelí
tésre .

Az inaktív metabolit megközelítést a továbbiak
ban fejleszteni lehet oly módon, hogy egyesítjük azo
kat a programokat, amelyek a gyógyszerek metabo- 
lizmusát tervezik meg. Nincs szükség átfogó meta- 
bolizmus jóslatokra; csak a kiválasztási szabályokat 
kell figyelembe venni logikai úton, pl. -CH3; -CH2OH 
vagy más alkilcsoportok kicserélhetők -COOR vagy 
-(CH2)n-COOR csoportokkal, vagy a -CH2-CH2- 
egység kicserélhető -O-CO- vagy -COO- fragmen- 
sekkel stb.

Hangsúlyozni kell azt, hogy igazán racionális logikai 
gyógyszertervezést csak szilárd szabályokra alapozva 
lehet kifejleszteni, hogy új, hatásosabb struktúrákat 
hozzunk létre. A lágy gyógyszer elv megadja ezeket a 
szabályokat, melyek folyamatosan gyarapodni fognak.

A kézirat beérkezett: 1992. nov. 29.
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A radioizotópos nyomjelzéstechnika ipari alkalmazásának lehető
ségei és újabb eredményei

A nyomjelzéstechnika elve

Nyomjelzőanyagok felhasználása anyagmozgások és 
átalakulások követésére régóta alkalmazott módszer. 
Nyomjelzők segítségével egyes nehezen kimutatható 
anyagok meghatározását a nyomjelzőanyag detektá
lásával helyettesítjük. Nyomjelzőként olyan anyagok 
jöhetnek számításba, amelyek a vizsgált anyaghoz fi
zikai vagy kémiai módszerekkel jól köthetők, érzékeny 
és gyors módszerekkel kimutathatók, a vizsgált anyag 
tulajdonságait nem változtatják meg, igen kis kon
centrációban alkalmazhatók és a jelzett anyaggal a 
teljes vizsgálati időben azonos módon viselkednek. A 
nyomjelző és a vizsgált anyag aránya a vizsgálat min
den fázisában azonos, ezért a nyomjelzőanyag kon
centrációjának mérése útján a vizsgált anyag kon
centrációja is meghatározható. Az általános analiti
kai módszerekkel ellentétben itt nem a vizsgált kom
ponens kimutatása és mennyiségi meghatározása az 
elsődleges kérdés, mert a nyomjelzőanyag detektálása 
általában megoldott, hanem a megfelelő nyomjelzőa
nyag megválasztása, előállítása és a vizsgált kompo
nenshez való kötése a megoldandó feladat.

Nyomjelzőanyagként általában színezékeket, vízben 
oldott sókat, vagy egyes gázokat használnak, amelyek 
vizuálisan, kolorimetriásan, vezetőképesség-méréssel, 
vagy gázoknál kromatográfiával határozhatók meg.

A radioaktív nuklidok elterjedése a nyomjelzés
technika módszereinek dinamikus fejlődését eredmé
nyezte, mivel a radioaktív nyomjelzőanyagok érzékeny 
sugárzásmérő detektorokkal már igen kis koncentráci
ókban kimutathatók, és igen nagyszámú minta „ ana
lízise” néhány perces intenzitásméréssel megvalósít
ható. További előnyük, hogy a vizsgált anyaggal kémi
ailag azonos jelzőizotóp is választható (minden anyag
nak saját radioaktív izotópja a legjobb nyomjelzője), 
ami az anyag követését kémiai reakciókban és fázi
sátalakulásokon keresztül is lehetővé teszi. Az ipari 
alkalmazás szempontjából rendkívül előnyös, hogy a 
radioaktív nyomjelző izotópok sugárzásuk áthatolóké
pessége révén berendezések és csővezetékek falán ke
resztül, a berendezés megbontása nélkül is detektál
hatok. Gyorsan lebomló (rövid felezési idejű) izotópok 
választásával és a biztonsági előírások betartásával a 
radioizotópos nyomjelzéstechnika gyakorlati alkalma
zása teljesen biztonságos és lehetőség van egyedi en
gedélyek alapján üzemi és terepi mérés-sorozatok vég-

* MTA Izotópkutató Intézete, Budapest
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zésére is. A mérések többségénél a felhasznált radioi- 
zotóp aktivitása nem haladja meg az orvosi vizsgála
toknál szokásos szintet.

A radioizotópos nyomjelzés méréstechnikája

Közleményünk elsődleges célja a radioizotópos 
nyomjelzéstechnika gyakorlati — ipari és környezet- 
védelmi — alkalmazásainak ismertetése, ezért a mód
szer méréstechnikájának részletezésétől (a megfelelő 
radioizotóp kiválasztásának szempontjai, aktivitásá
nak meghatározása, a vizsgálandó komponenshez kö
tése, a mérődetektor megválasztása, mérési geometria 
kialakítása, jelfeldolgozó analizátorok típusai, műkö
dési elve, mérési eredményeinek feldolgozása) eltekin
tünk. Ezek leírása a vonatkozó kéziköyvekben [1-3] 
megtalálható.

A méréstechnika elemeinek megválasztását és a 
mérőrendszer összeállítását követően a nyomjelzéses 
vizsgálat a jelzett komponensnek a rendszerbe való 
injektálásából, majd ezt követően a rendszer külön
böző pontjain a jelzőanyag sugárzásának detektálásá
ból áll.

E mérési módszer technikai fejlődésének iránya 
a jelzőanyag egyszerű kimutatásától a mintavételes 
technikán keresztül a multidetektoros mérőrendszerek 
használata felé mutat. A méréstechnika és az elektro
nikus adatfeldolgozás fejlődésének eredményeként ma 
már 20-24 detektoros mérőrendszer biztosítja a rend
szer több pontján történő egyidejű mérés lehetősé
gét. A technikai fejlődés körébe sorolható a sokcsator
nás analizátorok bevetése többféle izotóppal nyomjel
zett rendszerek vizsgálatára. Ezzel a módszerrel több 
komponens mozgásának követésére nyílik mód. Mind
ezen fejlődési tendenciákat kiegészíti a mérődetekto
rok egyre nagyobb érzékenysége, ami egyre kisebb és 
biztonságosabb aktivitások felhasználását teszi lehe
tővé.

A méréstechnika mellett a mérési és értékelési mód
szerek is fejlődtek. Bár az alapvető nyomjelzéstechni- 
kai módszerek a 70-es évek végére kialakultak, fejlődés 
a módszerek finomításában — például egyazon alap
módszer több változatának kifejlesztésében —, vala
mint a mérési eredmények feldolgozásának rendszer- 
szemléletében és modellezésében mutatkozik. Általá
nossá vált a vizsgált folyamatok matematikai model
lekkel való közelítése, ami egyrészt a folyamat rész
leteinek feltárását, másrészt előrejelzések lehetőségét 
teremtette meg. Ugyancsak jellemző a nyomjelzés- 
technikai vizsgálatok tárgyának eltolódása az ipari 
folyamatokról a környezetvédelmi jellegű vizsgálatok 
felé.
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A radioizotópos nyomjelzéstechnika alkalmazási 
köre

Radioaktív izotópokkal nyomjelzett vegyiileteket 
kiterjedten alkalmaznak az alapkutatásokban reakció- 
mechanizmusok tanulmányozására, valamint reakció
kinetikai és egyéb fizikai-kémiai vizsgálatok céljára. A 
radioizotópos nyomjelzés elterjedt vizsgálati módszer 
a biológiában és az orvosi diagnosztikában is. Harma
dik nagy alkalmazási területe ipari folyamatok, tech
nológiai műveletek és környezetszennyező folyama
tok követése, elemzése, optimalizálása, ami az előzők
től alapvetően abban tér el, hogy nagytömegű anya
gok nyomjelzése a feladat és a vizsgálat-sorozat hely
színe rendszerint nem a laboratórium, hanem maga 
az üzem, vagy környezetvédelmi mérések esetében a 
természet. Közleményünk e harmadik terület bemu
tatását tűzte ki célul.

A radioizotópos nyomjelzéstechnika ipari alkalma
zásait alapvetően három kategóriába sorolhatjuk.

Az ipari diagnosztika körébe a berendezések disz- 
funkciójából eredő problémák, szivárgások felderítése, 
elakadási helyük behatárolása, szennyezések kimuta
tása tartozik.

A fizikai és műveleti jellemzők mérése az anyag 
koncentrációjának, eloszlásának, anyagáramok kö
zötti megoszlásának meghatározását, zárt berende
zésekben lévő anyagtérfogatok mérését, anyagmérle
gek felállítását, áramlási sebességek mérését, keveré
kek homogenitásának minősítését és áramlási jellem
zők meghatározását foglalja magába.

A technológiai rendszerek paramétereinek optima
lizálását célzó vizsgálat-sorozatok az előző csoport
ban felsorolt jellemzők ismételt, változó paraméte
rek melletti meghatározására, a mérési eredmények 
rendszerbe foglalására és komplex értékelésére irá
nyulnak. Ilyen vizsgálat-sorozatokat főleg új techno
lógiák kidolgozásánál végeznek, amikor az eredmé
nyek sugallta műszaki változtatások még beépíthetők 
a technológiába. Működő technológiák esetében ezek 
a vizsgálat-sorozatok a szabadon változtatható para
méterek optimalizálására korlátozódnak.

Látható, hogy a radioizotópos nyomjelzéstechnikai 
vizsgálatok az egyszerű probléma-feltárástól kezdve a 
rendszer-optimalizálásig az ipari alkalmazások teljes 
skáláját felölelik.

Ipari diagnosztikai vizsgálatok

A berendezések diszfunkciójából eredő, ún. problé
ma-kereső módszerek kategóriájába tipikusan a szi
várgásvizsgálatok tartoznak, melyek a radioaktív 
nyomjelzőanyagnak a vizsgálandó rendszerbe való be
juttatásán és a szivárgó anyaghányad más pontokon 
történő kimutatásán alapulnak. A módszer nagy elő
nye a detektálás egyszerűsége és a kimutatás érzé
kenysége: 10~6 (ppm) vagy akár 10-9 (ppb) anyag
hányadok is meghatározhatók. A közelmúltban vég
zett vizsgálatainkból három jellemző alkalmazást em
lítünk.

Egyik vegyigyárunk hibás szennyvízvezetékéből a 
talajon keresztül szennyező anyag szivárgott a kö
zeli patakba. A szennyezőanyag azonosítása a víz
mintákban rendkívül alacsony koncentrációjuk és za
varó komponensek jelenléte miatt nem volt megva
lósítható, ezért a gyár valamennyi üzemének szenny
vízvezetékét külön-külön, radioaktív Na82Br oldattal 
nyomjeleztük, és mérődetektorokat telepítettünk az 
elszennyezett patakba.

A detektorok egy héten keresztül folyamatosan re
gisztrálták a víz sugárzás-intenzitását és a háttér
jel megváltozásával jelezték a nyomjelzőizotóp meg
jelenését a patak vizében. A hibás vezeték azono
sítása mellett a mért koncentráció-arányok alapján 
mennyiségi becslést is végeztünk a szennyezés mér
tékének meghatározására [4]. Megállapítottuk, hogy 
a felszíni vízfolyás mintegy 2%-ban szennyeződött a 
jelzett üzem szennyvizével.

A radioizotópos ipari diagnosztikai mérések másik 
jellemző típusa hőcserélők lyukadásának igen korai 
szakaszban történő kimutatása. A nyomóoldali kö
zegbe nyomjelző izotópot injektálva, az átszivárgó jel
zőanyag a másik közeg vezetékére telepített detektor
ral érzékelhető. Abban az esetben, ha mindkét kö
zeg kimenő vezetékére detektort telepítünk, a két de
tektorjel arányából (jelzett és elszennyzett oldali kö
zeg) az átszivárgás mértéke is meghatározható [2]. 
A módszer érzékenysége biztosítja a lyukadás igen 
korai szakaszban történő érzékelését, amellyel a na
gyobb szennyezések vagy akár üzemi haváriák is meg
előzhetők. E mérés a tervszerű karbantartási tervbe 
is beépíthető. Laboratóriumunkban megfelelő radio
aktív nyomjelzőanyagokat fejlesztettünk ki gőz-, víz
rendszerek, szerves anyagok (pl. szénhidrogének), vi
zes oldatok és gázok vizsgálatára. A lyukadás tényé
nek kimutatása után mód van arra is, hogy a csövek 
egyenkénti nyomjelzésével és mérésével a hibás csöve
ket azonosítsuk. Hőcserélő lyukadás vizsgálatot eddig 
a salátromsavgyártás és a PVC-gyártás területén vég
eztünk.

Tartálypark szivárgó tartályainak azonosítása ha
sonló módon, a tartályok egyenkénti nyomjelzésével 
és a feltételezett szivárgás helyén való detektálással 
történhet. Ez a vizsgálat jelenleg tervezési szakaszban 
van és diklór-etán szivárgást lesz hivatott eldönteni.

Fizikai és műveleti jellemzők meghatározása

Zárt berendezésekben lévő anyagmennyiségek nyom- 
jelzéses mérésének tipikus példája az áramló fém
higany tömegének meghatározása elektrolízis cellák
ban [5, 6]. Néhány köbcentiméter, ismert aktivitású 
203Hg jelzőanyag beadagolását és elkeveredését köve
tően a higany teljes mennyisége a kivett higany tö
mege és a hígulási arány figyelembevételével határoz
ható meg. E mérést a technológiai folyamat kézben
tartása és a higanyveszteség kimutatása érdekében 
fejlesztettük ki, és alkalmazzuk rendszeresen. Ugyan
ennek a rendszernek az anyagmérlegét [6] a termé
káramokkal elragadott higanymennyiségek meghatá-
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rozása céljából vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy hat 
féle elfolyó anyagáramból a hidrogén ragadja magával 
a higany-veszteség 2/3-ad részét.

Az áramlási sebességek mérése terén a radioizo- 
tópos nyomjelzés-technika kétféle előnyt kínál. Az 
ún. összes impulzus mérés elvén közvetlenül térfo
gatsebességek határozhatók meg [7], ami definiálatlan 
áramlási keresztmetszetek és nem kitöltött csőkereszt
metszetek esetében jelent egyedi megoldást. A jelzőa
nyag két detektor közötti áthaladási idejének mérése 
pedig agresszív közegeknél és szélsőséges viszonyoknál 
(nyomás, hőmérséklet) kínál mérési lehetőségeket.

Keverékek homogenizálása az egyik leggyakrab
ban alkalmazott technológiai művelet. A homogeni
tás meghatározásához egyes komponensek mintán- 
kénti koncetrációját kell mérni, ami számos kompo
nenséi bonyolult analitikai művelet. Ha a kompo
nenst a keverőbe való beadagolás előtt radio izotóp
pal nyomjelezzük, mennyiségének detektálása a keve
rékből vett nagyszámú mintában igen gyorsan meg
valósítható [8]. A keveredés mértékének folyamatos 
keverőkben végzett meghatározása [9] a bemenőá
ramba injektált radioizotóp válaszfüggvényének (a ke- 
verőt elhagyó anyagáramra telepített detektor jelé
nek) elemzésével végezhető.

Vegyipari berendezések (reaktorok) optimális üze
melésének egyik alapfeltétele az anyag megfelelő tar
tózkodási ideje. Az átlagos tartózkodási idő meg 
kell, hogy feleljen a lejátszódó reakció időigényének, 
vagyis, hogy minden molekula annyi ideig tartózkod
jék a reaktorban, amennyi idő az átalakulásához szük
séges. A betáplálási sebesség és a reaktortérfogat is
meretében az átlagos tartózkodási idő ugyan számít
ható és tervezhető, lényeges azonban a tartózkodási 
idő eloszlása. Kedvezőtlen eloszlás esetén ui. a betáp
lált anyag egy része idő előtt, más része túl hosszú 
idő után hagyja el a reaktort. Gyakran fordulnak elő 
csatornaképződések vagy holtterek, amelyek a termék 
minőségét igen kedvezőtlenül befolyásolják. Ezek az 
áramlási diszfunkciók a berendezés bemenő vezeté
kébe injektált radioaktív nyomjelzőanyagnak a kime
nővezetéken mért eloszlása alapján meghatározhatók, 
és az esetleges anomáliák kimutathatók. Egy nagy 
térfogatú szennyvízkezelő medence áramlásvizsgálata 
például kimutatta, hogy csatornaképződés következ
tében a medence össztérfogatának mindössze 10%- 
a funkcionál, a térfogat többi része holttér, ahol az 
anyag stagnál. Emiatt a kezelendő szennyvíz a terve
zéskor figyelembe vett tartózkodási idő egytizede alatt 
„átfut” a medencén [10].

A technológiai rendszerek optimalizálását célzó 
vizsgálat-sorozatok legszélesebb területe a tartózko
dási időeloszlás-függvények meghatározása és elem
zése [11]. A detektált görbékre számtalan áramlási 
modellfüggvény illeszthető, melyek paramétereiből az 
átlagos tartózkodási idő, annak eloszlása, az anyag 
visszakeveredésének mértéke, a recirkulációs irány, a 
holttér nagysága, a keveredés mértéke, az áramlás tí
pusa (dugattyú vagy kevert tank), a reaktor térfogate
lemeinek mértéke és kapcsolódása származtatható. A 
tartózkodási időeloszlás elemzéséhez kész számítógé-

nikl

pes programcsomagok állnak rendelkezésre, amelyek 
a mért eloszlásfüggvény és a reaktor fizikai méreteinek 
betáplálása után kiadják az áramlási jellemzőket.

Ugyancsak széles alkalmazási terület a különböző 
rendszerű (mechanikus, szuszpenz, fluidizációs) ke
verőberendezésekben lezajló keveredési és szegregá
ciós folyamatok vizsgálata és a homogenizálási para
méterek optimalizálása. Ezt a méréstípust egy esetta
nulmány kapcsán részletesebben is ismertetjük. A ra- 
dioizotópos nyomjelzéstechnika alkalmazásának újab
ban előtérbe kerülő területe a környezetszennyező fo
lyamatok vizsgálata, hiszen a kérdéses szennyezőa
nyag mozgása radioizotóppal nyomjelezve ilyen folya
matoknál is jól detektálható. Az eddig kifejlesztett 
méréstípusok környezetszennyező anyagok (pl. nehéz
fémek) talajokban való terjedését (migrációját) a ta
lajvíz áramlási sebességének és irányának egy kútban 
történő gyors, mélységi rétegenként is végezhető meg
határozását, valamint légszennyező komponensek ter
jedésének vizsgálatát foglalják magukba.

A fluidizációs homogenizálás műveleti 
paramétereinek optimalizálása (esettanulmány)

Homogén keverékek előállítása igen nagyszámú pa
raméter függvénye (anyagminőséggel kapcsolatos, a 
berendezés típusától és geometriájától függő, vala
mint műveleti paraméterek), ezért a keverési folyamat 
optimalizálása is összetett feladat. Tekintettel arra, 
hogy a közlemény szerzője ennek a területnek az el
méletével és kísérleti tanulmányozásával foglalkozott 
behatóbban, a radioizotópos nyomjelzéstechnika ér
dekes alkalmazásaként ezeket a vizsgálatokat részle
tesebben ismertetjük.

A vizsgálat tárgyát képező homogenizáló fluidizá
ciós elven működik és 3000 tonna tömegű, különböző 
fizikai tulajdonságokkal (sűrűség, szemcseméret) ren
delkező szilárd, szemcsés komponensek homogenizálá- 
sát végzi szakaszos üzemben. Ha a homogenizálandó 
komponensek szemcséinek sűrűsége és mérete erősen 
eltér egymástól, a keveredés mellett fellépő szegregá- 
lódás igen felerősödik. Különösen igaz ez pneumati
kus homogenizálok esetében, ahol a szemcsék moz
gása sokkal kevésbé korlátozott, mint például mecha
nikus keverőknél. A szegregáció hatását hosszabb ke
verési idővel — az általános nézettel ellentétben — 
nem lehet ellensúlyozni, sőt, túl hosszú keverési időnél 
a szegregáció felülmúlhatja a keveredést, és a beren
dezés szeparátorként működhet. Ezen alap-probléma 
szem előtt tartásával, az egyes komponensek külön- 
külön nyomjelzésével, a keverési folyamat többszöri 
lefuttatásával, minden esetben nagyszámú minta vé
telével és a jelzőanyag koncentrációjának detektálá
sával, a töltet homogenitásának értékelésével és e 
homogenitás-értékek paraméter-függésének meghatá
rozásával végeztünk méréssorozatokat a legkisebb in
homogenitás elérése érdekében. Munkánk során el
méleti következtetéseket vontunk le a keveredési és 
szegregációs folyamatok hatásmechanizmusára vonat
kozóan.
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Elméleti megközelítésben keverékek komponensei
nek koncentráció-eloszlását az ún. statisztikusan ho
mogén állapotban különféle eloszlás-függvényekkel 
(binomális, hipergeometrikus) szokás jellemezni. A 
koncentrációk ingadozását ezen eloszlás-függvények 
szórásával lehet megadni. Ezen összefüggések alap
ján a komponensek koncentrációinak és szemcseszá
mának ismeretében az elméletileg elérhető legkisebb 
szórás számítható. Többkomponensű, nyomjelzett ke
verék esetében például az elérhető legkisebb szórás:

ahol

V(c) = 1 — c z — n 
c zn  ’ ( 1 )

c -  a nyomjelzett komponens átlagos koncent
rációja a keverékben, 

z -  a keverék összes szemcséinek száma, 
n — a kivett minta szemcséinek száma.

A gyakorlatban működő keverőberendezések vizs
gálatánál általában a mintánként mért jelzőanyag
koncentrációk tapasztalati szórása szolgál a homoge
nitás mérőszámaként. A tapasztalati szórás sohasem 
éri el a számított elméleti értéket, aminek alapvető 
oka a keveredéssel szemben ható ellenfolyamat, a szeg
regáció érvényesülése.

A relatív szórással jellemzett inhomogenitás a kom
ponensek eloszlásának pillanatnyi állapotát tükrözi. 
A homogenizálási folyamatot a szórás időbeni válto
zása határozza meg. Ideális esetben, ha a szemcsék 
között nincs méret-, alak, vagy sűrűségkülönbség, a 
keverék inhomogenitása az időben exponenciális függ
vény szerint csökken és aszimptotikusan közelíti a ho
mogén állapotot:

s/sQ = VF*, ( 2 )

ahol S a t időponthoz tartozó, So a kiindulási 
állapothoz tartozó szórás, A a keveredés intenzitási 
állandója, a korábban már említett paraméterek 
függvénye.

Keveredési és szétválási folyamatok együttes fellé
pése esetén az alábbi összefüggés alkalmzható:

S /S 0 = yJ{e-AtY  + [S00/ S o Y ( \ - e - B t ) \  (3)

ahol az előző jelöléseket Soo, a. végtelen ideig homoge
nizált keverékmszórása és B, a szegregációs folyamat 
intenzitási állandója egészíti ki. E függvénynek egy 
adott t értéknél minimuma van, amelynél hosszabb 
idejű homogenizálás a töltet szemcséinek szétválását 
eredményezi.

Ezen elméleti megfontolásokat követően az ipari 
pneumatikus keverőberendezésekre jellemző homoge
nizálási időfüggvényt raidoizotópos módszerrel vizs
gáltuk. A komponensek jelzését a szemcsék felületén 
adszorbeált radioaktív 198Au izotóppal oldottuk meg 
az 1. ábrán bemutatott készülék segítségével. A 2 jelű 
edényben szuszpendáltuk a jelezni kívánt komponens 
szemcséit és az 1 jelű választótölcsérből állandó keve
rés közben radioaktív kolloidot csepegtettünk a szusz
penzióba. Az ily módon jelzett szuszpenziót a 4 pe- 
risztaltikus szivattyúval a 6 vákuumszűrőbe szivattuk

1. ábra. A vizsgált komponens mdioizotópos ngomjelzése

1 radioaktív kolloid; 2 jelzendó szemcsék szuszpenzióban; 3 
keverómotor; 4 szivattyú; 5 vákuumszivattyú; 6 szűrótölcsér; 
7 szívópalack; 8 infralámpa; 9 adagolótölcsér; 10 szállítószalag

át és elválasztottuk az anyalúgtól (7). A szemcséket 
a 8 infralámpákkal kiszárítottuk, és a 9 adagolótöl
cséren keresztül meghatározott ütemben adagoltuk a 
keverőberendezést feltöltő komponensáramba (10). A 
nyomjelzett komponensekkel ismételt keverési műve
leteket hajtottunk végre a keverési idő, a befúvott le
vegősebesség, a töltet tömege és a szektorváltás gya
korisága, mint legfontosabb változtatható paraméte
rek különböző értékei mellett. Ezután meghatároztuk 
a mért szórások minimum-értékeihez tartozó paramé
ter értékeket.

0 2 4 6 8
Homogenizálási  idő, h

2. ábra. A fltiidxzációs homogenizálás idő függ vénye

A töltet homogenitásának a homogenizálási idő 
függvényében mért változását a 2. ábrán mutatjk 
be. Az optimális homogenizálási időt a görbék mi
nimum helyénél határoztuk meg. Az optimális para
méterek a legkedvezőbb homogenitás eltérése mellett 
25%-os energiamegtakarítást is eredményeztek. Min-
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dezeken túl rámutattunk arra, hogy a szegregáció ha
tékony visszaszorítása nem elsősorban a homogenizá- 
lási paraméterek változtatásával érhető el, hanem a 
komponensek előkészítésének fázisában, például minél 
egyenletesebb szemcseméretű őrlemény előállításával.
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^Vfakorlatból a gyakoriéinak
BIZTONSÁGTECHNIKA
ÜZEMTECHNIKA
R obbanás  a Budapesti Vegyiművekben

A kézirat beérkezett: 1992. január 20.

IRODALOM

A Munkavédelem 1992. évi harma
dik számában megjelent a "Robbanás 
a Budapesti Vegyiművekben” c. cikk, 
Kovács Zsuzsanna és Pietyák Mihály 
tollából. Mivel az esemény sokak ér
deklődését felkeltette, és a cikk igen 
alapos elemzést ad, megpróbáljuk a 
hat oldalas cikket röviden összefog
lalni. Mivel a példamutató vizsgálat és 
annak eredményei általános tanulság
gal szolgálnak, azt majd eredetiben is 
az olvasóinak elé szándékozunk tárni.

A benzo-trifluorid mononitráló fo
lyamatos üzemű, egyetemes kaszkád- 
reaktor, utórekatorral, majd a hasz
nált nitrálósavat a reakció után sze
parátorban választják el a mononitro- 
benzotrifluoridtól. Két párhuzamos re
aktorsor működik. A mosott terméket 
más üzemben hidrogénezik és rektifi- 
kálják 3-trifluormetil-anilinná.

Mivel január 9-én a hét órakor 
vett mintában a reagálatlan benzo- 
trifluorid mennyisége nagyobb volt a 
megengedettnél, 7.25-kor az adago
lást leállították. A reaktorhőmérséklet 
ezután fokozatosan emelkedett, majd 
8.25-kor felrobbant az az 500 literes 
párhuzamos reaktor, mely már két hó
napja nem üzemelt. Ezután 9.03-kor 
a 2 m3-es hulladéksav tároló robbant

fel, majd 9.45-kor a szeparátor előtti, 
500 literes keverős pufferreaktor, mely
nek tartalmát az üzem reggeli leállí
tása után leürítették a szokásos mó
don, a szeparátoron keresztül.

A vizsgálatban a vett minták ana
líziséből kiderült, hogy a beadagolt 
benzo-trifluorid 3-trifluor-metil-anilin 
végterméket tartalmazott. Ennek nit- 
rálósavval való reakciójából és hidro
líziséből nyert nitro-, amino-, hidroxi- 
és karboxilcsoportokat tartalmazó aro
más vegyületeket GC-MS módszerrel 
azonosították a rendszerben.

A 3-trifluor-metil-anilinnek a rend
szerbe való kerülése nem tévedés kö
vetkezménye, hanem az, hogy a ho- 
mogenizálásra a BVM-hez visszaszál
lított 3-trifluor-metil-anilin tartalmú 
hordókat a hideg időjárás miatt ne
héz volt teljesen kiolvasztani a ho- 
mogenizáláshoz való betápláláshoz. A 
28 tonnából tehát kb. 400 kg benn
maradt a hordókban az elkészített 
anyagmérleg szerint. A saját gyár
tású benzo-trifluorid rektifikálása után 
- hordóhiány következtében - enge
déllyel, ezekbe az előírás szerint ala
posan kimosott hordókba fejtették a 
desztillált benzo-trifluoridot. Később 
azonban a tisztítási utasítást már nem 
tartották be olyan szigorúan, csak

szemrevételezéssel győződtek meg a 
trilfuor-metil-anilines hordók tisztasá
gáról és letölthettek befagyott szilárd 
terméket tartalmazó hordóba benzo- 
trifluoridot, majd ez került betáplá
lásra a nitrálóba.

Az üzem leállítását okozó analízis 
nem mutatta ki a trifluor-metil-anilin 
jelenlétét, mert az só formájában a 
savas fázisban volt, csak azt, hogy a 
nitrálás nem megy megfelelően, több 
a reagálatlan benzo-trifluorid, mint a 
megengedett.

Az aminocsoport a kevertsavval 
robbanékony nitraminképződés köz
ben reagál. A leállást követően a re
aktorban beindult nitrogén gázfejlő
dés átnyomta a közös légzőn keresz
tül a még anilintartalmú reakcióele- 
gyet az üzemen kívül álló párhuzamos 
reaktorba, amelyben eredeti koncent
rációjú kevertsav volt. A felszínre ré
tegződött anyag (ebben sem keverés, 
sem hűtés nem volt) robbantotta fel 
ezt a reaktort, a kinyíló fenékgömb
csapon keresztül a kevertsavtartályba 
folyó nitrálósav az ott lévő aminocso- 
portokat ismét elbontotta és ez okozta 
a kevertsavtartály robbanását. A le
ürített puffer harmadiknak bekövet
kező robbanását az első robbanáskor és 
azt megelőzően ide nyomott, de már 
kis koncentrációjú anyagokban bein
dult reakció okozta.

A fentiek alapján a BVM-ben beve
zetett intézkedésekről már informáltuk 
olvasóinkat.

Dr. Körtvélyessy Gyula
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Kísérleti üzemek szerepe eljárások megvalósításában,
—  ahogy a tervező látja

CZERM ANN JÁ N O S *

A kísérleti üzem fogalma és csoportosítása

Kísérleti üzemen a laboratóriumi méreten felüli 
kb. 10-150 m2 alapterületű, nem feltétlenül termé
ket vagy termékeket előállító üzemet, hanem a labo
ratóriumi méretekben kidolgozott, vagy elméleti úton 
kigondolt reakciók és folyamatok üzemi méretben tör
ténő megvalósításához szükséges paramétereket meg
határozó létesítményt értünk.

Kísérleti üzemek különböző alakban és méretben 
épülnek, hogy kielégítsék a különböző követelménye
ket. Kísérleti üzem építésének indoka, hogy
-  értékeljék a megvalósíthatóság gazdaságosságát,
-  technológiai fejlesztési munkát végezzenek,
-  biztosítsák a műszaki megvalósíthatóságot,
-  műszaki feladatokat vizsgáljanak és
-  piaci fejlesztési tevékenységet végezzenek.

Miután tisztázták a kísérleti üzem létesítésének
szükségességét, meg kell határozni, hogy milyen tí
pusú egység teljesíti a célkitűzéseket. Kísérleti üze
mek három tág kategóriára oszthatók: általános célú 
kísérleti üzemek, meghatározott célú kísérleti üzemek 
és több célú kísérleti üzemek.

Általános célú kísérleti üzemek

Általános célú kísérleti üzemeket viszonylag szé
les spektrumú nem-specifikus célra építenek. Tipiku
san úgy tervezik, hogy különböző betáplálási sebessé
gek mellett, különböző nyersanyagokkal és különböző 
üzemi feltételek mellett működjenek.

Ilyen típusú egységre példa a katalizátort vizsgáló 
egység, amit azért terveztek, hogy különféle katalizá
torok működését vizsgálják; ilyen pl. a polimert előál
lító egység, aminek célja az, hogy kísérleti mennyi
ségekben különböző polimereket gyártson; ilyen le
het szakaszos szintézis, ami különféle speciális szerves 
anyagokat állít elő továbbvizsgálat céljából.

Általános célú kísérleti üzemeket gyakran készülék- 
gyártó cégek létesítenek berendezéseik vizsgálatára, 
vagy különféle műveleti folyamatok kimérésére. Az 
ilyen üzemeknek előnye az, hogy minimális költség- 
ráfordítással, vagy esetleg költségráfordítás nélkül is 
átállíthatok különböző programok végzésére.

Meghatározott célú kísérleti üzemek

Meghatározott (specifikus) vagy egycélú kísérleti 
üzemek lehetővé teszik egy adott folyamat meghatá
rozott részének részletes vizsgálatát. Általában szű
kebben meghatározott célja van, mint az általános 
célú üzemnek. A működési tartományuk is általában

* 1118, Budapest, Ménesi út 3.

korlátozottabb, mint az általános célú üzemeké. Ilyen 
típusú kísérleti üzemekre példa lehet egy gázabszorp
ciós berendezés, amit azért terveztek, hogy mérjék 
az abszorbció-sebességet egy meghatározott típusú 
gáz-folyadék rendszerhez. Példa erre egy meghatáro
zott folyamatot szimuláló berendezés, vagy egy olyan 
problémát feltáró kísérleti üzem, mint pl. egy hő
cserélő szimuláló program megvalósítása valamilyen 
technológiai folyamathoz.

Ezeknek az üzemeknek a megvalósítása általában 
olcsóbb, mint az általános célú kísérleti üzemek 
megvalósítása, mert kevesebb berendezést tartalmaz, 
nincs szükség általában bonyolult műszerezettségre és 
ezért működésük költségei is alacsonyabbak.

Több célú kísérleti üzemek

Több célú kísérleti üzemeket általában két vagy 
több egymáshoz nem hasonló funkció vizsgálatára ter
veznek. A berendezések közös infrastruktúrával ren
delkeznek és közös kulcs-elemekkel különböző célok 
teljesítéséhez. Ilyen típusú kísérleti üzemekre példa 
lehet egy katalizátort vizsgáló berendezés, amit azért 
terveznek, hogy nagypontosságú adatokhoz jussanak 
modellezéshez, vagy katalizátor kiszűrési vizsgálato
kat végeznek. Többcélú kísérleti üzemet terveznek 
nagynyomású és kisnyomású feltételek vizsgálatára 
különféle nyersanyagok esetében, vagy különböző al
ternatív fűtőanyagok vizsgálatához.

Elméletben az ilyen típusú létesítmény számos 
előnnyel rendelkezik. Költségek szempontjából a leg
hatásosabbnak tűnik, mivel ugyanolyan infrastruk
túra alkalmazható egynél több cél vizsgálatára. A 
többcélú kísérleti üzem személyzete is különböző vizs
gálatok elvégzésére hasznosítható. Hátránya az, hogy 
tervezése igen nehéz, különösen, ha a különböző cél 
igen eltérő, esetleg egymással ellentmondó adottságo
kat igényel. Minél különbözőbbek az adottságok, an
nál kevesebb rendszer felelhet meg erre a célra.

Ennek a rendszernek a létesítése igényli a legmaga
sabb beruházási költséget, amit a nehezebb tervezés 
és a drágább berendezések indokolnak.

Ki tervezze és valósítsa meg a kísérleti üzemet?

Egy kísérleti üzem tervezésére és építésére különbö
zőek a lehetőségek: felhasználható saját személyzet, 
ha ez rendelkezésre áll a tervezéshez és a berendezés 
építéséhez; részfeladatok megoldására alvállalkozókat 
kell keresni; a teljes megvalósításhoz kulcsrakész áta
dással kísérleti üzemek tervezésében járatos fővállal
kozót kell megbízni.

A három változat közül az első a legolcsóbb és leg
gyorsabb, amennyiben saját tervezői és építői rész-
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legek állnak rendelkezésre. Ez a változat biztosítja a 
legnagyobb rugalmasságot a megvalósíthatóságban és 
ugyanakkor a legkisebb információ-áramlást igényli. 
Ez a megoldás nemcsak munkát takarít meg az adat
szolgáltatások kiegészítésében, hanem a kutatási fel
adatok titkosságát is biztosítja. Kísérleti üzem fővál
lalkozásban történő megvalósítása a legdrágább, kü
lönösen akkor, ha a fővállalkozót rosszul választják
ki.

A kísérleti üzem feladata

A bevezetőben említett paraméterek nemcsak szi
gorúan a kémiai reakció lefolytathatóságának, vagyis 
egy reaktorban történő folyamat megvalósíthatóságá
nak alapjait kell szolgáltatniuk, hanem tartalmazniuk 
kell az olyan tényezőket is, melyek a reakció lejátszá
sához, valamint a reakcióban keletkező termék vagy 
termékek gazdaságos kinyerését célzó műveletek el
végzéséhez is szükségesek. Ez utóbbiakhoz kell a ku
tató és a tervező egybehangolt tevékenysége. A kísér
leti üzemek szerepét így két egymástól el nem különít
hető párhuzamosan megoldandó tárgykör, a technoló
giai és a műveleti megvalósíthatóság szempontjaiból 
vizsgáljuk.

Technológiai szempontok

A kísérleti üzemben a folyamat különböző üzemel
tetési viszonyait, diagnosztikai problémáit és azok 
megszüntetését biztosító feltételeket kell feltárni. Két 
szempontnak kell irányadónak lennie:
-  a berendezések legyenek elég nagyméretűek ahhoz, 

hogy a lényeges technológiai és műveleti körülmé
nyek értékelhetőek legyenek;

-  ugyanakkor méretük minél kisebb és kivitelezhető
ségük minél egyszerűbb legyen, hogy a gazdaságos
ság szempontjainak is eleget tehessen.
A kísérleti üzem méreteinek megválasztására ál

talános szabály nincs. Méretét gyakorlati szempon
tok figyelembevételével kell meghatározni. Nagysága 
zárt területen elhelyezett kis egységtől egy szabadté
ren megvalósítható üzemig terjedhet.

Bonyolultabb esetben megvalósításuk is két lépés
ben történhet. Működésük lehet kézi vezérlésű, de le
het teljesen automatizált is. Kísérleti üzemnek lehet 
tekinteni a már esetleg termelő félüzemi méretű léte
sítményt is. Méretét tehát célja és az üzemi megva
lósítás szempontjából elérhető eredménye, valamint 
gazdasági viszonyok határozzák meg. Célja mindig a 
termelő üzemi méretben lejátszódó folyamatok szimu
lálása. Minden technológiai lépést, műveleti folyama
tot megvalósítási sorrendben kell kialakítani a nagy
üzemi berendezésektől csak méretben eltérő, de ha
sonló jellegű berendezésekben. Az ilyen típusú kísér
leti üzem előnye, hogy a folyamat bármelyik szakasza 
külön-külön is tanulmányozható és a részek egymásra 
hatása feltárható.

mkl

Műveleti szempontok

A vegyipari műveletek egy folyamat gazdaságosabb 
elvégzését és a termék vagy a termékek hatásosabb 
kinyerését teszik lehetővé. így a kémiai megvalósít
hatóság feltételeinek tisztázása mellett minden olyan 
paramétert is tisztázni kell a kísérleti üzemben, me
lyek a műveleti számítások elvégzéséhez és így a ké
szülék méretezéséhez szükségesek. Laboratóriumban 
kapott eredmények alapján kell tisztázni, hogy a tech
nológiai elképzelések megvalósításához milyen műve
letekre lesz szükség. A műveletek kiválasztása után a 
kutató a tervezővel együtt döntse el, hogy a művele
tek:
-  az irodalomban rendelkezésre álló adatok alapján 

méretezhetők-e műveleti számítások alapján?
-  az anyagok olyan jellegüek-e, hogy a fizikai-, ill. 

a kémiai jellemzők laboratóriumi meghatározása 
szükséges-e?

-  kell-e a műveleteket kipróbálni a kísérleti üzemben? 
Az első esetben a további tervezési munka termelő

ipari üzemi méretezéshez egyedül a tervező feladata, a 
másik két esetben a tervező munkáját laboratóriumi 
mérésekkel, vagy kísérleti üzemi eredményekkel kell 
alátámasztani.

Meg kell jegyezni, hogy a vegyiparban csak nagyon 
ritkán fordulnak elő meghatározott összetételű anya
gok, melyeknek fizikai jellemzői pontosan ismeretesek 
és ilyenkor a tervező ítélőképességére van bízva, hogy 
a műveleti számításokat „felvett” vagy „átlagolt” ada
tok alaján végzi, vagy ragaszkodik az adatok mérésé
hez. Gyakorlatban az előbbi változatok az inkább al
kalmazottak, mert még a legjobban vizsgált és ismert 
műveletnél pl. a hőátadásnál, vagy a desztillációnál a 
méretezés hibahatára messze meghaladja az anyagál
landók és -jellemzők pontatlanságából származó hiba
határokat.

A fizikai, ill. kémiai anyagjellemzők kiméréséről 
itt nem teszek említést. A műveletek laboratóriumi 
méretben történő kipróbálása akár kísérleti üzemi 
vagy mindjárt ipari méretű üzem tervezéséhez sok 
esetben indokolt. Talán a hőátadás az egyetlen olyan 
művelet, amit nem kell előzetesen kísérleti üzemben 
vagy laboratóriumban modellezni.

Kísérleti üzemek elhelyezése

Kísérleti üzemek elhelyezhetők külön épületben, 
külön helyiségekben, szabad téren és esetleg laborató
riumokban nagyságrendjüktől és jellegüktől függően. 
Elhelyezésüknél a biztonsági szempontok figyelembe
vétele igen fontos, mert a nagyüzemi méretben tör
ténő üzemeltetés biztonságát is ezekben az üzemek
ben kell meghatározni és így sok váratlan esemény 
megtörténésére lehet és kell számítani. Több kísér
leti üzem azonos légtérben történő elhelyezése célsze
rűtlen, ezeknek az üzemeknek esetleg kellemetlen és 
veszélyes egymásra hatása miatt. Tanácsos ezért az 
üzemeket külön-külön zárt térben elhelyezni, és el
látni minden biztonsági rendszerrel. Robbanásveszé-
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lyes üzemek elhatárolása betonfallal történik és a he
lyiségek védelmét lefúvató felületekkel kell biztosítnai. 
A kialakítás lehetőleg olyan legyen, hogy a vezérlés kí
vülről biztonságos helyről legyen megoldható.

Üzembiztonság

Az előző fejezetben már tárgyalt üzemi biztonság 
igen lényeges. Robbanásbiztos térben történő elhe
lyezésén ill. külön épületben történő elhelyezésen kí
vül más intézkedéseket kell és lehet hozni. Ezek közé 
tartozik az intenzív folyamat-ellenőrzés, a magasfokú 
műszerezés és automatizálás, valamint a veszélyes 
nyersanyagok és termékek üzemi tárolási mennyisé
gének csökkentése. Ezzel kapcsolatban a következő 
szempontokat célszerű vizsgálni:
-  milyen tárolási kapacitás szükséges váratlan üzem

zavar esetén?
-  hogyan kell tárolni a visszakeringetendő anyagokat?
-  mennyi a nyersanyagok beszerzési ideje?
-  mennyi ideig kell raktározni a termékeket és hogyan 

kell azokat elszállítani?
-  mennyi a raktározási igény a folyamatokhoz szük

séges nyersanyagok számára?

-  mennyi tárolótér szükséges a göngyölegek, ill. a 
csomagoló anyagok tárolására?
A tároló területek kialakításánál is be kell tartani 

a szükséges biztonsági előírásokat.

Kísérleti üzemek megvalósítási költsége

A kísérleti üzemek megvalósítási költségét hasonló 
üzemek tervezési adatainak összehasonlításával előze
tes becslésekkel kell megállapítani, de mindig számí
tani kell a feladat jellege miatt arra, hogy a kísér
leti üzemeltetés tapasztalatai alapján új költségráfor
dítást igénylő megoldások jelentkezhetnek. így a vár
ható megvalósítási költség és az előre becsült költség 
között +30-50%-os eltérésekre is lehet számítani.

A kézirat beérkezett: 1991. febr. 18.
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100 éve kezdődött a termelés a Hungária Műtrágya- és Kénsav- 
gyárban*

A nagyüzemi kénsav- és szuperfoszfát-gyártás meg
honosítása a Hungária megalapításával vette kezdetét 
hazánkban, amely 100 éve, 1892. tavaszán helyezte 
üzembe első szuperfoszfátgyárát Budapesten, a Kén 
utcában.

A műtrágyázás kezdete

A 18. század végétől Európa-szerte fokozták a me
zőgazdasági termelést. A Nyugat-Európai országok
ban a lakosság lélekszámának növekedése, a fejlettebb 
ipar és kereskedelem a mezőgazdaság gyors fejleszté
sére ösztönzött, a külterjes gazdálkodást a belterjes 
gazdálkodás váltotta fel. így merült fel annak a szük
ségessége, hogy a talaj elhasznált termőerejét pótolni 
kell töményebb hatású trágyákkal, műtrágyákkal.

Liebig német kémikus, a mezőgazdasági kémia meg
alapítója, 1840-ben megjelent „A vegytan a mezőgaz
daságra és az élettanra való alkalmazásában” c. mun
kájában kimondja azt, hogy a talaj termékenységé
nek fenntartásához szükséges és elegendő, ha a ta
lajba visszaadjuk azokat az ásványos alkotórészeket, 
elsősorban káliumot és foszfort, amelyet a termés a 
talajból elvont [1].

Liebig felismerése alapján kezdődött meg Európa- 
szerte, így hazánkban is, már a 19. század hatva
nas éveiben a szervezett talajvizsgálatok. Szabó Jó
zsef geológus, mineralógus felkérésére Molnár János 
gyógyszerészvegyész végzett talajelemzéseket Békés-, 
Csanád-, Heves-, Pest- és Zemplén megyében. Molnár 
eredményei arról tanúskodtak, hogy a vizsgált tala
joknak alacsony a foszforsav-tartalma [1, 2].

A talajvizsgálatokkal párhuzamosan megkezdődött 
a foszfortrágyák előállítása, kezdetben állati csontok
ból kénsavas feltárással, majd foszfátkőzetekből.

Hazánkban a nyugati országokhoz viszonyítva a 
műtrágyák használata később kezdődött. Ennek okát 
a kor politikai és gazdasági viszonyain túlmenően 
azokban a nagymérvű ármentesítési, belvízlecsapo- 
lási, erdőirtási stb. munkálatokban kell keresni, me
lyek következtében a szántóföldi terület több mint 
kétszeresére növekedett, így a szántóföldek elhasznált 
termőerejének a pótlása csak később következett be.

A műtrágyázás első csíráit már az 1860-as években 
fellelhetjük, a cukorgyári uradalmak az általuk mel
lékterményként előállított spódiummal kezdték meg a 
műtrágyázást. Majd a drága guanó korszaka követke
zett, melyet a lassan ható csontliszttel való trágyázás 
követett. Azonban ezek csak helyi jellegűek voltak, 
és nem váltak általánossá [3]. A műtrágyák általáno
sabb használata csak az 1880-as évek végén, de fó-

* A közlemény leközlése technikai okokból tolódott 1993-ra 
(a szerk.)

** Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota
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leg az 1890-es években kezdődött el. Foszfát-tartalmú 
csontliszt műtrágya ugyan már volt hazánkban, mely
nek gyártását az Első Pesti Spódium- és Csontliszt- 
gyár Rt. 1879-ben megkezdett, de a hazai érdektelen
ség miatt exportálni kényszerült [5].

A műtrágyázás alkalmazása érdekében 1885-ben a 
magyaróvári gazdasági akadémia tanárai dr. Kosu- 
tány Tamás és Cserháti Sándor indítottak mozgalmat 
a Mezőgazdasági Szemle hasábjain [4].

Az érdektelenség mellett a műtrágyázás hazai tér
hódításának gátat szabott az a tény is, hogy még 
az 1880-as években sem állítottunk elő számottevő 
mennyiségben kénsavat, a műtrágyagyártás legfonto
sabb anyagát.

A gyár alapítása és 50 éves fejlődése

A nagyüzemi szuperfoszfát-gyártás meghonosításá
nak előfeltétele volt a nagyüzemi, nagy mennyiséget 
előállító kénsavgyártás. Erre annál is inkább szükség 
volt, mivel a különböző iparágak hazai fejlődése egyre 
nagyobb mennyiségű kénsavat igényelt, amelyet ez 
időben már működő kénsavgyáraink nem tudtak biz
tosítani. Kénsaviparunk fejlesztéséhez szükséges ter
mészeti feltételekkel rendelkeztünk ugyan, de a kén- 
kovand (pirit) kibányászásához a hazai tőke hiány
zott. Az adott helyzet kapóra jött a külföldi tőkének, 
hazánk ekkor leggazdagabb kénkovand-lelőhelyeinek, 
Szomolnok és környéke bányáinak kiaknázására. Ezen 
időszakban a kénkovand-bánya a kincstár tulajdoná
ban és kezelésében volt, szállított mind a hazai, mind 
a külföldi kénsavgyáraknak (legnagyobb termelése évi 
4800 tonna volt), de a rossz közlekedési utak miatt 
nem volt jövedelmező [5].

1884-ben Gerstle Miksa osztrák vállalakozó, az 
Angol-Osztrák Bank finanszírozásával vasútat építte
tett a bányához és évi 30 000 tonna termelési kötele
zettség mellett bérbe vette a kincstártól a bányát. Mi
vel a bánya magánvezetés alatt jó üzletnek bizonyult, 
Gerstle Miksa társaival — Spitz Lipóttal és Spitz Á r
páddal — együtt 1889-ben meg akarta venni a kor
mánytól a bányát. A pénzügyminiszter 1890-ben el
fogadta Gerstle és társainak ajánlatát, de az eladást 
feltételhez kötötte. Ennek értelmében a cégnek az 1 
millió forintos vételáron felül kötelezettséget kellett 
vállalnia, hogy Magyarországon záros határidőn be
lül 3 millió forint befektetésével egy kénsavgyárat és 
kettő műtrágyagyárat létesít. A szerződés a bécsi cég 
és a pénzügyminiszter között 1890. február 28-án lét
rejött.

Ezt követően a cég azonnal tárgyalásokat kezdett a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal, mely két pénz
csoportot állított össze a szükséges tőke előteremté
sére. Az egyik a 2 millió forint alaptőkével létrehozott
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Felsőmagyarországi Bánya- és Kohómü Rt. volt, me
lyet a kénkovandterület kihasználására és a vételár ki
fizetésére létesítettek. E vállalat kezelésébe került rö
videsen Magyarország szinte valamennyi kénkovand- 
bányája. A másik pénzcsoport, a szerződésben vál
lalt gyáralapítások végrehajtására 3 millió forint alap
tőkével 1890. június 23-án alakult Magyar Általános 
Kénsav, Műtrágyán és Vegyipar Rt. volt, amelyet kez
dettől fogva egy kénkovandszállítási-, illetve átvételi 
szerződés kötött össze az előbbi, vele egyidőben ala
kult kovandbánya társasággal [5] (1. ábra).

j M á I
sL  uU

Miután a vállalat létrejöttét az alakuló közgyűlé
sen kimondotta, azonnal hozzáláttak az első kénsav- 
gyár és szuperfoszfátgyár, a hazai nehézvegyipar és az 
agrárkemizálás ipari bázisának felépítéséhez. Erre a 
célra a fővárostól 15 000 négyszögöl területet szerez
tek, amelyet rövidesen újabb 5000 négyszögöllel nö
veltek. A Kén utcai gyártelepen a kénsavgyár 1891. 
őszén lépett üzembe. A kénsavgyár ólomkamrás eljá
rással, nitrózus gázokkal működött. A pirit pörkölé
sét kézi működtetésű, Malétra-rendszerű pörkölő ke
mencékben végezték, a nitrózzal oxidált gázokat ha
sáb alakú ólomkamrákban nyelették el [5, 9, 10] (2. 
ábra).

A műtrágyagyárban 1892. tavaszán indult meg a 
termelés. A műtrágyát csontlisztből kénsavas feltárás-

. V —«4*-

ája-e -

m í m v  f ű  О  /T-П. y 'b i  ‘Х ~ /ж .■'** *П' I "  г* Ц I _J

V e * ti 2X&fi*c~. . -
'  ZjÍ. '

V V&snV. fi***

/ у ^/гу'пгл/^tíVru V / j&zéíbr-

x̂VcaVa.

[b ite m é . 2JL,-,:£~r
4***. — To-

/ ■"
/

(/&Яуа/

1. ábra. A Hungária cégbejegyzése (£. oldal)

sál, szakaszosan működő ún. keszonokban állították 
elő [5, 9].

A vállalat 1892. július 12-én cégét Hungária Mű
trágya-, Kénsav- és Vegyi Ipar Rt.-re változtatta [6].

A szuperfoszfát gyártására a csontliszt idővel ke
vésnek bizonyult, és közben az is kiderült, hogy a 
műtrágyagyár kapacitása nem elegendő, ezért 1893. 
decemberében egy kibővített és új gépekkel ellátott 
szuperfoszfátgyárat helyeztek üzembe, és folyamato
san tértek át a Floridából és Észak-Ámerikából be
szerzett apatitra [5, 6].

A Hungária korán felismerte, hogy a külföldi és ki
sebb mértékben a belföldi konkurensekkel vívott ver
senyben csak úgy tud fennmaradni, megerősödni, ha 
az önköltség csökkentése céljából állandóan növeli ter
melését, és mind több gyártási ágat kapcsol be műkö
dési körébe, az országos érdekek által követelt iparfej
lesztés szolgálatába. A Hungária 1895-ben megkezdte 
a kénsavas timföld (timsó), majd 1897-től az addig 
hazánkba csak importált rézgálic gyártását is [6] (S. 
ábra).

A vállalat fejlesztési tevékenységét, fennállásának 
első 15 évében, jól példázzák a következő adatok: 
az 1890-es években a budapesti gyártelep bővítésé-
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i. ábra. Hivatalos bizonyítvány az építkezés állapotáról

vei párhuzamosan Zsolnán is létesített ipartelepet, 
ahol egy nagyobb kénsavgyárat és egy kisebb műtrá- 
gyagyárat helyeztek üzembe 1895-ig. A zsolnai tele
pet később tovább bővítették, 2 db kontakt kénsav- 
gyár (1902, 1906), egy toronyrendszerü (1908) és 2 db 
ólomkamrás kénsavgyár (1910, 1912) felállításával és 
tovább fejlesztették a műtrágyagyártást. A budapesti 
telepen üzembehelyezték a 4. ólomkamra rendszerű 
kénsavgyárat és az új műtrágyagyárat (1911) [5, 6].

A Hungária kezdeti szuperfoszfát termelő kapacitá
sát 350 000 q-ról az építkezések teljes befejezése után 
1 000 000 q-ra növelte, amellyel az akkori mezőgazda
ság egész szükségletének 40%-át volt képes kielégíteni 
[5, 6].

Az első világháború alatt a Hungária műtrágyater
melésének csökkentésére, majd teljes szüneteltetésére 
kényszerült, mert a tengeren túli foszfát behozatala a 
háború miatt lehetetlen volt, a kénsav viszont hadicé
lokra kellett. A hadvezetőség közvetlen intézkedésére 
a kénsavtermelést növelte, és 1916-ban új savtömé- 
nyítő telepet helyezett üzembe [5, 6].

Az első világháború, majd az Osztrák-Magyar Mo
narchia felbomlása után és az azt követő trianoni bé
keszerződés eredményeként az ország ipartelepeinek 
és nyersanyaglelőhelyeinek jelentős része a kijelölt ha
táron kívül maradt.
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4- ábra. A Hungária budapesti gyártelepe 1980-ban

A Hungária elvesztette hazai kénkovand nyersa
nyaglelőhelyeit, korábbi foszfát importját és kiépített 
zsolnai gyártelepét.

A háború és az infláció sem akasztotta meg a Hun
gária fejlődését, mivel mindig képes volt új gyártmá
nyok előállítására. A szuperfoszfát-gyártás fejlesztését 
az algíri, tuniszi, floridai valamint a csendes-óceáni 
szigetekről eredő foszfát import kiépítésével sikerült 
megalapoznia. A húszas évek elején budapesti gyárte
lepén beindította mindazon gyártási ágakat, amelyek 
az elvesztett zsolnai gyártelepen működtek. 1921-ben 
sósavgyárat, 1922-ben kristályos szóda-gyárat, 1923- 
ban az első kontakt eljárással dolgozó új kénsav-, 
anhidrid- és óleumgyárat helyezte üzembe, és meg
kezdte a kristályos glaubersó gyártását is [5, 6].

A húszas évek második felében korszerűsítette 
kénsavgyártó üzemeit, és 1928-ban üzembehelyezte az 
1913-ban felépített pápai kénsav és műtrágyagyárát 
évi 500 vagon műtrágya és ennek megfelelő kénsav 
kapacitással. Még ugyanebben az évben magába 
olvasztotta az Illatos úti, szomszédságában lévő Első 
Pesti Spódium és Enyvgyár Rt.-t, amelynek 60 000 
tonna kapacitású csontliszt alapú szuperfoszfátgyárát 
áttelepítette a törzsgyárba, a kénsavüzemek mellé [5, 
6] (4~5. ábra).

5. ábra. A Hungária pápai gyártelepe 19S0-ban

Az 1920-as évek második felének gazdasági fel
lendülése után 1929-ben kirobbant az egész vilá
got átfogó, minden eddiginél súlyosabb, agrárválság
gal összefonódó ipari válság. A műtrágya-felhasználás 
szinte nullára csökkent. A Hungária eladatlan készle
teinek nagymérvű felhalmozódása miatt először leállí
totta pápai gyártelepének egész termelését 1930-ban, 
majd Kén utcai gyártelepén a csontliszt- és ásványi 
szuperfoszfát-gyártást. A Hungária, mivel szünetel
tetni volt kénytelen szuperfoszfát-gyártását, a kénsav 
legfőbb felhasználási területét, fennmaradása céljából 
felállította a törzsgyárban az ún. „laboratóriumi üze
mét” , korábban importált anyagok előállítására. így a 
glaubersó, keserűsé, magnézium-klorid, borkén, klór- 
szulfonsav mellett sok egyéb, több mint 30 cikket ál
lított elő [5, 6].

1935-ben, az országnak a gazdasági válságból való 
felemelkedése idején, amikor javult a mezőgazdaság 
vásárlóképessége, ismét megindította a szuperfoszfát 
termelését törzsgyárában [5, 6].

1937-ben saját szabadalma alapján kezdte meg a 
Hungária-mészfoszfát, az alkalikus kémhatású, szem
csés szuperfoszfát gyártását, csontliszt felhasználásá
val, majd 1938-ban a Fonika (NPK tartalmú mütrá- 
gya) gyártását, tabletta és liszt kiszerelésben. A har
mincas évek végén 8 évi szüneteltetés után 1939 már
ciusában ismét üzembe helyezte pápai kénsav- és mű
trágyagyárát [5, 6].

A Hungária 1936-ban tervbe vette Illatos úti te
lepének kibővítését, szervetlen vegyi cikkek és ké
szítmények előállítására. Itt 1937-ben egy klóralkáli- 
elektrolízis üzemet állított fel, részben szintetikus só
sav gyártására, továbbá a klór egyéb hasznosítására 
megkezdte a széntetraklorid gyártását, amely aztán 
elvezetett a növényvédőszerek gyártásához [5, 6].

A harmincas évek végén a háborúra való felkészü
lés a stratégiai jellegű anyagok gyártását helyezte elő
térbe, ennek jegyében a Hungária megkezdte 1938- 
ban a klórmész, 1940-ben a hidrogén-peroxid gyártá
sát [5, 6].
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A Hungária fennállásának 50 éve alatt megterem
tette hazánkban a szuperfoszfát nagyüzemi gyártását, 
annak előállítására kifejlesztette a kénsavipart. A má
sodik világháborúig az ország szuperfoszfát szükségle
tének kb. 70%-át a Hungária elégítette ki. Az 1941-re 
kiépített kb. 1,2 millió q-s szuperfoszfát-gyártó kapa
citást azonban sohasem tudta teljes terheléssel üze
meltetni, a nagy- és középbirtok tőkeszegénysége mi
att [5].

A gazdasági környezete és a tőkés piaci verseny 
késztette arra, hogy a főprofil mellett a szervetlen 
anyagok széles skálájára berendezkedjen, részben sa
ját találmányai, részben külföldi eljárások felhaszná
lásával.

A hazai műtrágyázás a statisztika tükrében

1898-ban 1 kát. hold szántóra mindössze 2,6 kg 
műtrágya jutott, 1913-ban 12 kg. Egyes megyékben 
20 kg feletti mennyiség esett 1 kát. holdra, másutt 
még úgyszólván ismeretlen volt a műtrágyázás. Az 
1920-as évek közepétől a mezőgazdasági fejlődés fel
tételei jelentősen megjavultak. Az 1 kát. holdra jutó 
műtrágya-fogyasztás 1925-1928 között 59%-kal emel
kedett, nem egészen 15 kg volt, a háború előtti szintet 
csak 22%-kal haladta túl [7]. 1929-1933 között a me
zőgazdaság korábban is lassú fejlődési üteme stagná
lásba fulladt, az 1 kát. hold szántóra jutó műtrágya- 
felhasználás 1928-hoz viszonyítva 87%-kal csökkent, 
2 kg volt [8]. 1934-től az iparnak a válságból való ki
lábalása után a mezőgazdaság fejlődésének feltételei 
ugyan kedvezőbbekké váltak, de az 1 kát. hold szán

tóra jutó műtrágya-felhasználás még 1938-ban sem 
érte el az 1928-as év 40%-át, a 6 kg-ot [8].

A kézirat beérkezett: 1992. márc 10.
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A szintetikus vegyipar nyersanyagai
S zerkesz ti :  KÁDAS ISTVÁN

A metil-klorid mint ipari metilezőszer
K Ö R T V É L Y E S S V  GYULA*

Bevezetés

Az iparban metilezésre általában metanolt (gőzfá
zisú kontakt katalitikus folyamatokban) vagy dimetil- 
szulfátot alkalmaznak. Ez utóbbi hátránya, hogy 
igen mérgező, másrészt a metilezést követően a 
szennyvizet szulfát ionokkal (leggyakrabban nátrium
szulfát), rosszabb esetben, ha csak az egyik metilcso- 
portot hasznosítják, akkor nátrium-metil-szulfáttal 
szennyezi.

A vegyiparban több helyen képződik metil-klorid 
tartalmú véggáz. Ennek hasznosítási igénye terelte 
a figyelmet a metilezési reakciók metil-kloriddal való 
végrehajtására. Ezek a véggázok gyakran igen tiszták, 
a szokásos sósavtartalmat vizes vagy lúgos mosás
sal egyszerűen eltávolíthatjuk. Amennyiben a metil- 
kloridot keletkezésének ütemében hasznosítjuk és nem 
akarjuk palackba tölteni, nem szükséges a víz és só
savnyomok eltávolítása, mely igen megnehezítené és 
drágítaná az újrahasznosítást.

A jelenleg Ismert metilezések Magyarországon

A dimetil-szulfátot felhasználó metilezési technoló
giák szokásosan oxigén-, nitrogén- vagy kénatomot 
metileznek. így az alifás oxigénatom esetén a leg
ismertebb a metil-cellulóz előállítása. Fenolok me- 
tilezésére több helyen használják vizes lúgos kö
rülmények között a dimetil-szulfátot, így szömörce- 
extraktumból ily módon nyerik a 3,4,5-trimetoxi- 
benzoésavat az Alkaloidában, a veratrumaldehidet va- 
nillinból az EGAL-ban és a veratolt pirokatechinból 
a Chinoinban, a metoxitetralint tetralolból a Richter- 
ben. A reakcióegyenleteket az 1. ábrán mutatjuk be, 
ahol azt is megadjuk, hogy milyen gyógyszert készí
tenek a metilezett intermedierből.

1. ábra. Hazai ipari metilezések oxigénatomon 

* Szerves Vegyipari Kutatóintézet Rt., Budapest

Nitrogén metilezésére hazai megvalósítás volt a 
4,4’-bipiridil metil-kloridos kvaternerezése az Alkalo
idában a paraquat előállítására (S. ábra).

2. ábra. Hazai megvalósult metilezés N-atomon, a paraquat előállítása

Kénatom metilezésére példa az U vitamin előál
lítása az EGAL Vegyipari Közös Vállalatnál metio- 
ninból, metanolos sósavból az oldatban nyert metil- 
kloriddal (S. ábra). Napjainkban a Peremartoni Vegy
ipari Vállalatnál a ciánimido-ditioszénsav dikálium- 
sót észteresítik dimetil-észterré dimetil-szulfáttal (4- 
ábra). A kapott ciánimido-ditioszénsav-dimetil-észter 
a cimetidin nevű gyógyszer intermedierje.

mOC-CH|NHj)-CH,-CH,-SCH3>CH,rUHOOC CHINM,! ГНг-ГН7 -SlCHjtStr

S. ábra. A z U-vitamin előállítása „naszcensz" metil-kloriddal

N C = N - C S 2 K + Me2S0<, = NC = N-C^ Mp 2

4- ábra. A ciánimido-ditioszénsav-dimetil-észter előállítása 
dimetil - szulfáttal

A metil-klorid fizikai és fiziológiai tulajdonságai, 
szállítása, tárolása és biztonságtechnikája [1].

Fizikai és fiziológiai tulajdonságok

1. táblázat
A m etil-klorid fizikai tulajdonságai

Olvadáspont 
Forráspont 
Sűrűség, folyadék

gáz (levegő = 1)
0°C, 101,3 kPa 

Fajhő, folyadék 20°C 
Kritikus hőmérséklet 
Kritikus nyomás 
Kritikus térfogat 
Lobbanáspont 
Ongyulladási hőmérséklet 
Robbanási határok levegőben 
Párolgáshő a forrásponton

—97,7°C 
—23,73°C/101,3 kPa 

0,920 g/cm3 
1,74
2,3045 g/1 

1,599 kJ/kg 
143,1°C 

6679,2 kPa 
2,833 cm3/g 

kisebb mint 0°C 
632°C 

6,7-17,4% 
428,4 kJ/kg
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A metil-klorid színtelen, szagtalan gáz. Legfonto
sabb tulajdonságait az 1. táblázatban mutatjuk be. 
Szobahőmérsékleten 4-5 bar túlnyomás esetén csepp
folyós, ilyen nyomásúak a metil-klorid acélpalackok. 
Metil-klorid gáz kivétele esetén a folyadék felszíne 
a viszonylag nagy párolgáshő miatt gyorsan lehűl, a 
nyomás csökken. Célszerűbb a palackokból — hason
lóan az ammóniához — folyadék formában kivenni a 
szükséges metil-kloridot. Erre a célra a szokásos 600 
kg-os palackok esetén két csonkot helyeznek el. A felső 
csonkon beadott nitrogénnel akár nyomás ellen is fo
lyadék formában adagolható a metil-klorid. Levegőt 
erre a célra használni tilos! Amennyiben itt nagyobb 
nyomást tartunk, mint a metil-kloridot felhasználó re
aktorban, visszaszívástól nem kell tartani. Hasonló a 
megoldás a tartálykocsik esetén is, csak itt 2+2 veze
téket alkalmaznak.

Vízben való oldhatósága csekély, 0,48 g/100 g, szo
bahőmérsékleten és 101 kPa nyomáson. Ez különösen 
vizes oldatban végbemenő reakciói esetén jelent hát
rányt: a reakciósebesség kicsi. Szerves oldószerekben 
szobahőmérsékleten és atmoszférikus nyomáson 1-2 
mól metil-klorid oldódik literenként, többé-kevésbé 
függetlenül az oldószertől. Néhány adat:
benzol
szén-tetraklorid
jégecet
absz. alkohol

4723 ml/100 ml oldószer 
3756 ml/100 ml oldószer 
3679 ml/100 ml oldószer 
3740 ml/100 ml oldószer

A metil-klorid mérgező, bódító hatású. Mivel szag
talan, igen veszélyes. Ha a cseppfolyós formában ki- 
ömlő metil-klorid hirtelen elpárolog a testfelületen, 
fagyási sebek jöhetnek létre. Belélegezve súlyos köz
ponti idegrendszeri károsodást, máj-, vese- és szívár
talmakat okozhat. Tünetek: izgató hatás a szemben, 
fejfájás, szédülés, eszméletvesztés, görcsök. MÁK ér
téke: 20 mg/m3. 800-1000 ppm 20 perc behatás esetén 
szédülést okozott [2].

Mivel nálunk nem gyártják, import esetén jelentős 
lehet a szállítási költség a szükséges biztonságtechni
kai előírások miatt.

Tűz- és robbapásveszélyes („ A” tűzveszélyességi 
osztály)! Jelentős klórtartalma miatt ez meglepő és 
nem közismert. Éghetósége teszi lehetővé azt, hogy a 
hulladék metil-kloridot égetőben pl. az Alkaloidában 
vagy a Nitrokémiában elégessék.

2. táblázat

Víz-m etanol elegyekben a dim etil-éter 
képződésének aránya a m etanolképződéshez 
viszonyítva, m etil-klorid lúgos hidrolízisnél

Metanol koncentráció 
a vízben, %

Dimetil-éterré való hidrolízis 
aránya az összeshez, %

5 11,6
10 16,6
20 20,3
60 69,2
80 77,9

Kémiai tulajdonságok

A metil-klorid vízben, főleg lúgos pH-n hidroli- 
zál. A reakcióban képződő metanol ugyanolyan re
akciósebességgel reagál a metil-kloriddal, mint a víz 
és dimetil-étert képez. A század elején, mikor még 
nem volt ismeretes a mai СО + H2 bázisú meta
nolszintézis, a metanolt ezzel a módszerrel gyártot
ták. Ezeket az adatokat mutatjuk be a 2. táblázatban 
[3]. A dimetil-éter képződésére minden vízben végre
hajtott metil-kloridos reakció esetén számítani kell. 
Megjegyezzük, hogy a dimetil-éter komoly veszélyfor
rás is lehet: néhány éve az Alkaloidában a dimetil- 
éter okozta a 6 m3-es reaktor felrobbanását, mikor 
— a technológiától eltérve — dimetil-szulfátot vizes 
nátrium-hidroxiddal próbáltak reagáltatni. A lassan 
beinduló hidrolízis a metanol-koncentráció növekedé
sével a dimetil-szulfát-oldhatóság megnövekedése mi
att hirtelen felgyorsul és gázalakú, eltávozni nem tudó 
dimetil-étert szolgáltat. Ugyanez a folyamat metil- 
klorid esetén veszélytelen, ha a metil-kloridot adagol
juk a reaktorba. Ha a dimetil-éter-koncentráció meg
növekszik, a reakció leáll, mivel a gázteret kitölti az 
inert dimetil-éter.

Hasonlóan megy végbe a reakció általában ali
fás oxigénatommal: ekkor vegyes metil-alkil-éterek 
képződnek. Ennek a reakciónak a nagy volumen
ben gyártott metil-étereknél (metil-t-butil-éter, metil- 
celloszolvok) nincs jelentősége. Igen előnyös azonban 
a gázalakú metil-klorid használata a metil-cellulóz 
előállításánál: a metilezőszer felesleg könnyen eltávo
lítható szemben pl. a dimetil-szulfát esetével. Ipari 
jelentőségű a metil-klorid reakciója fenolokkal bá
zis jelenlétében. Ekkor a fenolok metil-étere képző
dik. Ilyen reakciókat mutattunk be a bevezetésben 
dimetil-szulfáttal (1. ábra), a metil-klorid alkalmazá
sát erre a célra külföldön is széleskörűen alkalmazzák 
pl. a fenol-anizol, hidroxi-benzaldehid — ánizsalde- 
hid esetekben. A gazdasági és környezetvédelmi elő 
nyök mellett a metil-klorid használatának — szemben 
a dimetil-szulfáttal — egyetlen hátránya, hogy az aro
más magba való metilezés a szükséges magasabb hő
mérséklet miatt jobban végbemegy. így pl. fenolból 
metil-kloriddal igen kis mennyiségben krezolok metil- 
éterei is képződnek. Más fenolok esetén ez a mellékre
akció jelentősebb mértékű lehet. Lehetőség van arra 
is, hogy a hőmérséklet, az adagolási módszer és a pH 
megfelelő beállításával pl. pirokatechin metil-kloridos 
metilezésénél a dimetil-szulfáttal elérhető minőséget 
nyerjünk [4 j .

NM3 * He t i  rMeNH,f l  - Ме?МНг С1 = MpjNHCl - Me«,МП

5. dbra. A z  ammonia m e tú e z e s e n e k  rtoKciOsora

Aminokkal reagáltatva a metil-kloridot a reakció 
egy mól elreagálása után megáll. A reakcióelegyben 
ekkor — hasonlóan az iparilag alkalmazott gőzfá
zisú metanolos alkilezéshez — különböző fokban me- 
tilezett aminok elegye található. Az ammónia metil- 
kloridos reakciójára az 5. ábra mutatja be a végbe
menő reakciókat: a már képződött metil-ammónium-
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kloridtól a sósavat a még reagálatlan ammónia rész
ben visszaveszi és így továbbmehet a reakció egészen a 
kvaterner só, a tetrametil-ammónium-klorid keletke
zéséig. A reakció teljessé tehető eddig a végtermékig, 
ha a képződő sósavat megkötjük. Ilyen eljárást ismer
tet ammóniára az EGIS [5] és aminokra a SZEVIKI 
[6) szabadalma.

Az előbbi ammónia metilezésnek nincs sok gya
korlati jelentősége, hacsak nem metil-klorid tar
talmú véggáz megkötésére használjuk. Ezzel szem
ben több kationos tenzid ismeretes, melyek előállítá
sában ez az ún. „kimerítő” metilezés jól hasznosít
ható. így pl. előállítható dodecil-aminból a dodecil- 
trimetil-ammónium-klorid, mely ismert fertőtlenítő 
szer, vagy dodecil-benzil-aminból a dodecil-dimetil- 
benzil-ammónium-klorid, az ún. benzalkónium-klorid 
(6. ábra). Hasonló a reakció foszforvegyületekkel is.

PhCM?N H -R  ♦ 2MeCl ♦ NaOH = P H C H 2N (M e )2 - R ‘ Cl~ *NaCI ♦ H20
6. ábra. A benzalkónxum-kiorxd szintézise

A szénatom is metilezhető metil-kloriddal: ketonok 
katalizátor jelenlétében az alfa szénatomon metile- 
ződnek ekvivalens bázist alkalmazva [11]. Aromás ve- 
gyületek katalitikus mennyiségű alumínium-klorid ha
tására gyors reakcióban metileződnek, így benzolból 
hexametil-benzol képződik [12, 13].

A metil-klorid a metánhoz hasonló módon tovább 
klórozható. Ezt a reakciót a klórmetánok előállítására 
szolgáló technológiákban használják, mikor az elkülö
nített termékelegyből a metil-klorid frakciót visszave
zetik.

Fémek igen eltérő módon viselkednek metil-klorid
dal szemben. A robbanásszerű hevességű reakció mel
lett (alkálifémek, alkáli-földfémek, alumínium), bizo
nyos fémek egyáltalán nem reagálnak. Néhány fém
nél, így pl. főleg a szilíciumnál vagy az ónnál a metil- 
kloriddal való reakciónak komoly gyakorlati jelentő
sége van: a 200°C körül, nyomás alatt végbemenő 
reakcióban dimetil-fém-dikloridok képződnek, melyek 
fontos kiindulási anyagok. így gyártják a szilikonok 
nyersanyagát, a dimetil-szilícium-dikloridot. Az ón
ból nyerhető dimetil-ón-dikloridot PVC hőstabilizá- 
torok előállításához használják [14]. Hasonlóan nagy 
jelentőségűek a polimerizációs katalizátorként hasz
nált metil-alumínium vegyületek.

A metil-klorid minőségi követelményei

Az ipari, palackozott metil-klorid minőségi követel
ményeit a S. táblázatban mutatjuk be. Látható, hogy 
ezek igen szigorú feltételeket szabnak. Oka egyrészt 
a korrózió kivédése, másrészt az, hogy víz hatására a 
metil-klorid hexahidrátot képez, mely kristályos és el
tömheti a szelepet, balesetveszélyt idézve elő. Amint 
a bevezetésben is említettük, a Magyarországon kép
ződő hulladék metil-klorid források esetén a legtöbb 
felhasználás közvetlen lehet, palackozás nélkül, és így 
ún. célorientált minőséget kell csak megkövetelni: pl. 
fenolok metilezése esetén az oxigén kizárását.

S. táblázat
A m etil-klorid minőségi követelm ényei

Víz
Sósav
Dimetil-éter
Metanol
Aceton
Vinil-klorid
Etil-klorid
Forráspont:

max. 100 ppm 
max. 10 ppm 
max. 20 ppm 
max. 50 ppm 
max. 50 ppm 
max. 100 ppm 
max. 100 ppm 

23-24°C között.

A metil-klorid ipari előállítása és hasznosítási 
lehetőségei

A metil-klorid előállítására két ipari módszer is
meretes: a metán klórozása és az újabban ezt egyre 
jobban kiszorító metanol-sósav reakció. Hazánkban a 
nagy mennyiségben képződő hulladék metil-klorid mi
att egyik előállítási mód sem valósult meg.

A modern, metanolból kiinduló eljárás 3-6 bar túl
nyomáson és 280-350°C-on megy végbe sósavfelesleg 
hatására. A kontakt katalizátor alkáli-földfém-oxid, 
pl. alumínium-oxid. A reakció erősen exoterm, ezért a 
220°C körüli betáplálás mellett erős hűtésre is szükség 
van. Az átalakulás 96-99%, a hőmérséklettől függően. 
Igen tiszta nyersanyagokat kell alkalmazni, hogy a ka
talizátor hosszú élettartamát (1-2 év) biztosítsák. A 
termékelegy vizes kvencselése után hűtéssel konden
zálják a maradék vizet, majd tömény kénsavval ki
mossák a képződő 0,2-1% dimetil-étert. Ezt követően 
a terméket rektifikálják. A hozam 85-95%. A vizes 
metanolos sósavval érintkező berendezéseket grafitból 
kell készíteni a korrózió miatt.

A metil-klorid felhasználásában egyre jobban a ké
miai lehetőségek kerülnek előtérbe. A hűtőgépekben 
való felhasználás az elmúlt évtizedben szinte teljesen 
megszűnt, csak a régi gépekben cserélik esetleg még a 
gázt. A kémiai hasznosítást a világon a szilikonok és 
a metil-cellulóz előállítása vezeti, ezek adják ki a vi
lág metil-klorid felhasználásának döntő többségét. Az 
USA felhasználási adatait és a gyártó cégeket a 4■ táb
lázatban mutatjuk be [18, 19]. Meg kell említeni, hogy 
a gyártásból kapott metil-kloridot rögtön felhasznál
ják, így pontos adatok a termelésre nem mindig isme
retesek.

4■ táblázat

A metil-klorid felhasználás és termelés az
USA-ban 1987-ben ezer tonnában [18] és

1992-ben százalékban [19]

Megnevezés 1989 1992

Szilikonok 
Metil-cellulóz 
Kvaterner aminok 
Peszticidek 
Butilkaucsuk 
Kapacitás, kt

182 79
17 7
12 5
11,7 5
3,2 2

360 435
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Gyártók és kapacitások az USA-ban (1992-ben),
millió libra

General El. Plastics, Waterford, NZ. 90
Dow Corning Corp., Carroltol, Ky. 400

Midland, Mich. 50
Vulcan Chemicals, Geismar, La. 54

Wichita, Kan. 46
Dow Chemical, Freeport, Tex. 55

Plaquemine, La. 175
Occidental, Belle, W. Va. 96

A metil-klorid ára jelenleg: 26-28 cent/libra.

Magyarországon sem szilikonokat, sem metil-cellu- 
lózt nem gyártanak. Ezzel szemben az Első Vegyi In
dustria Szövetkezet kb. 500 tonna/év metilező kapaci
tást alakított ki az elmúlt években és itt a SZEVIKI 
által kidolgozott metil-kloridos technológiákat való
sítja meg a SZEVIKI gáz-folyadék érintkeztetésre ki
fejlesztett ROTOINJEKTOR® [20] berendezésével. 
Üzemszerűen megy 1 db 3 m3-es nyomás alatti be
rendezésben a homogenol előállítása eugenolból kiin
dulva [16] (7. ábra). Ez a termék a Grandaxin nevű 
gyógyszer kiindulási anyaga. Hasonlóan lehetőség van 
a veratrol előállítására metil-kloriddal, vagy bármi
lyen más metilezési technológia adaptálására. Ugyan
csak jelentős kapacitás épült ki az EGIS-ben a me- 
tildopa gyártásnál képződő metil-klorid hasznosítá
sára. A SZEVIKI kísérleti üzemében 1 m3-es nyo
más alatti szakaszos és 4 db kaszkádba kötött, szintén 
nyomás alatt működtethető 10-10 literes, folyamatos 
technológia megvalósítására alkalmas berendezés ta
lálható. Hasonlóan berendezést fejlesztettek ki a fé
mek metil-kloridos reakciójának levezetésére, melyet 
pl. a dimetil-ón-diklorid előállításában lehet használni 
[15].

Me 0 MeO

7. ábra. Homogenol előállítása eugenolból kiindulva

A kidolgozott technológiák tulajdonosai a SZE
VIKI, BVK, ÉVI és EGIS. Ilyenek pl. az ammó
nia metilezésére [5], a kationaktív tenzidek előál
lítására [6], a veratrumaldehidre [7], a veratrolra
[8], az U-vitaminra, a ciánimido-dioszénsav dimetil- 
észterre [9], a 3,4,5-trimetoxi-benzoésavra [10] és 
-benzaldehidre [17] kidolgozott technológiák.

A kézirat beérkezett; 1992. márc. 12.
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Megemlékezés Náray-Szabó Istvánról

Halálának 20. évfordulója alkalmá
ból bensőséges és családias körülmé
nyek között emlékeztek meg barátai, 
tanítványai, volt munkatársai és mind
azok akik tisztelték és emlékét meg
őrizték arról a Náray-Szabó Istvánról, 
akinek nevét hosszú ideig csak bizo
nyos kényszeredettséggel lehetett em
legetni, akiről még nem is olyan régen 
egyesek bizonygatni próbálták, hogy 
"nem egészen ártatlanul” ítélték el a 
Magyar Közösség tagjai ellen 1947-ben 
lefolytatott (amint azt ma már nyíltan 
kimondhatjuk) első koncepciós perben. 
A rendszerváltozás után, halálának 20. 
évfordulója volt az az első alkalom, 
amikor kozmetikázás, azaz öncenzúra 
nélkül elmondható volt mindaz Náray- 
Szabó Istvánról, ami sokak számára a 
nehéz években példaképül szolgált.

1992. október 26-án, élete utolsó 
munkahelyén, az MTA Központi Ké
miai Kutató Intézetében (ahonnan 
1971-ben vonult nyugalomba) a Nem
zetközi Krisztallográfiai Unió (IUCr) 
Magyar Nemzeti Bizottsága, az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat és a Magyar 
Kémikusok Egyesülete, a vendéglátó 
intézet teljes igazgatóságának részvé
telével baráti hangulatú megemléke
zést tartott arról, hogy ki is volt iga
zában Pista bácsi! Sajnos, a magyar 
tudományos életrajzi lexikonokból alig 
derül ki a külföldön tudott tény, hogy

Náray-Szabó István (1990-ben rehabili
tált ée posthumus Széchenyi-Díjjal ki
tüntetett levelező tagja az MTA-nak), 
a Nobel-Díjas Sir Lawrence Bragg korai 
tanítványa, a röntgendiffrakciós szer
kezetkutatások nemzetközi és hazai út
törője, valamint a kristálykémia egyik 
szülőatyja volt!

A megemlékezésen megjelent özve
gye és fia, Náray-Szabó Gábor akadé
mikus, az MKE elnöke, továbbá több 
akadémikus és egyetemi tanár. Sokan 
vettek részt a megemlékezése az Ót 
még ismerő intézeti dolgozókból és pá
lyatársakból.

A házigazda tisztét a tanítvány, 
Kálmán Alajos tudományos osztályve
zető (az MKE és az IUCr alelnöke) 
látta el, összekapcsolva a megemléke- 
zők meleg szavait és a Pista bácsi em
lékét idéző gondolatait.

Náray-Szabó István, az ember és tu
dós portréját az idén 80. születésnap
ját ünneplő Dr. Sasvári Kálmán ny. 
tudományos főmunkatárs, a leghűsé
gesebb pályatárs rajzolta meg. Nem 
egyszer kellett beszédét megszakítania 
a megindultság miatt, amikor emléke
zett Pista bátyjának a műszaki egyetem 
értékeit mentő háborús hősiességére, 
a szenvedéseire, de elsősorban méltat
lan meghurcolására és a tudóst pusztító 
börtönévekre!

Tallózás az 1991. évi Műszaki Gazdasági A da ttá rban  
—  vegyipari szemmel

Az Ipari és Kereskedelmi Miniszté
rium Informatikai Főosztálya a közel
múltban jelentette meg a "Műszaki 
Gazdasági Adattár 1991. év” című 
kiadványát. Az Adattár lényegében 
az alábbi négy témakört foglalja ma
gában:

-  Összefoglaló adatok
-  Jogi személyiségű gazdálkodó szer

vezetek számának alakulása
-  Műszaki-gazdasági adatok
-  Az IKM ágazati irányítása alá tar

tozó kutatás-fejlesztési témákkal 
foglalkozó gazdálkodó szervezetek 
kiemelt adatai.

1. táblázat
A vegyipar néhány kiem elt gyártm ánya term elésének alakulása  

term észetes m értékegységben

Termék M.e. 1989 1991

Kénsav t 482 421 129 430
Vitaminok kg 43 482 19 390
Tehergk. abroncs köpeny 1 000 db 967 365
Szintetikus mosó-
és mosogatószer t 110 204 69 298
Műtrágya 1 000 t 896,7 344,3
Növényvédőszer t 39 770 13 976
Műanyag alapanyag t 643 195 624 417

Az ünnepi megemlékezés után a 
maga és a Műszaki Egyetem nevében 
Hargittai István akadémikus, a magyar 
krisztallográfusok nevében Dr. Zsoldos 
Lehel az MTA MÜFI h. igazgatója, 
míg a szerkezetkutatók szélesebb tá
bora képviseletében az MKE alelnöke, 
Sohár Pál professzor emlékezett vissza 
Náray-Szabó Istvánra a kutatóra és az 
emberre. Inczédy János ny. egyetemi 
tanár (az MKE tiszteletbeli elnöke) a 
tanítványok nevében rótta le kegyele
tét volt professzor emléke előtt. Holló 
János akadémikus (a KKKI nyugalma
zott igazgatója) a tanítvány visszaem
lékezésén túl utalt Náray-Szabó úttörő 
munkásságára a keményítő szerkezet- 
kutatásában. Végül a barátként ked
velt intézeti munkatárs, Messmer And
rás professzor emlékezett vissza barát
ságuk felejthetetlen, sokszor humoros 
epizódj aira.

A személyes visszaemlékezések után, 
a tanítvány, Kálmán Alajos: ’’Örök
ség és kontinuitás, a polimorfia és az 
izostrukturalitás vizsgálata szerves ve- 
gyületek kristályai körében” című elő
adásával tisztelgett tanítómestere em
léke előtt.

A tanítvány tanítványaként, a Pista 
bácsit még diákként ismerő Dr. Czugler 
Mátyás "Szilárdfázisú molekula asszo- 
ciátumok” című gondolatébresztő, a 
jövő kutatásait körvonalazó előadása 
zárta be a mindvégig oldott és Náray- 
Szabó igazi örökségét, az emberi meg
értést szolgáló megemlékezést.

Kálmán Alajos

A kiadványt a Minisztérium Tájé
koztatási Ügynöksége adta ki 121 ol
dalon, tetszetős kivitelben.

A következőkben a kiadványból né
hány közérdeklődésre számottartó in
formációt emelünk ki elsősorban a 
vegyipar szempontjából.

(Megjegyezzük, hogy a vegyipar a- 
data a statisztikailag ebbe az ága
zatba sorolt mérleg-készítésre kötele
zett gazdálkodó egységek mérlegadata
inak összesítéséből adódik.)

Termelés, létszám

A kiadvány nem tartalmaz részlet- 
adatot a vegyipar termelési volume
nére, vagy árbevételére, ez az adat az 
ipar egészére található a kiadványban. 
1990-ben ez 558,1 MrdFt volt, ami az 
egész nemzetgazdaság 31,8%-a. Talán 
az sem érdektelen, hogy folyó piaci 
áron a nemzetgazdaságban létrehozott 
összes jövedelem 2 079,5 MrdFt volt.

A vegyiparban is bekövetkezett ter
melés-csökkentést jól szemléltetik az 
1. táblázat adatai. Csökkent az állo
mányi létszám, aminek üteme azon
ban a vegyiparban, a villamosenergia
ipar után következő második legkisebb
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A magyar vegyipar

mérték az ágazatok sorrendjében. (A Tanulságos a fizikai foglalkozásúak 
szellemi foglalkozásúaknál 95,2% és a és a szellemi foglalkozásúak aránya. Ez 
fizikai dolgozóknál 91,6%). 1991-ben a bruttó keresetek alapján

2. táblázat
G azdálkodó szervezetek szám a szakágazati bontásban a vegyiparban

1992. január 1-jén

Szakágazat Gazdálkodási formák
Összesen Állami

vállalat
Gazdasági

társulás
Szövet

kezet

Kőolaj feldolgozó 
ipar 2 0 2 0
Gázgyártás és 
-elosztás 8 6 2 0
Szerves és szer
vetlen vegyipar 106 6 85 15
Műanyag- és 
vegyiszil gyártás 14 1 12 1
Műanyagfeldolgozó
ipar 455 12 357 86
Gumiipar 43 1 39 3
Gyógyszeripar 34 6 28 0
Háztartási és 
kozmetikai vegyipar 62 0 56 6
Vegyipar összesen 744 38 594 112

S. táblázat
A gazdálkodás hatékonysági m utatóinak alakulása a vegyiparban

szakágazatonként

M.e.: F t/F t
Szakágazat 100 Ft bérkölt

ségre jutó
100 Ft nettó 
eszközértékre 

jutó

100 Ft bruttó 
termelési ér
tékre jutó

eredeti jövedelem
1990 1991 1990 1991 1990 1991

Kóolajfeldolgozó
ipar 1098,5 1208,6 58,3 8,3 16,1 33,1
Gázgyártás és 
-elosztás 343,6 298,3 25,1 26,2 14,7 11,9
Szerves és szer
vetlen vegyipar 222,7 168,2 28,3 21,6 15,8 14,5
Műtrágya és növény
védőszer gyártás 
Műanyag- és 
vegyiszál gyártás

153,9 146,4 22,3 20,5 10,3 12,0

334,0 223,1 32,4 17,6 17,7 12,8
Műanyagfeldolgozó
ipar 176,9 166,4 27,9 22,3 18,0 17,3
Gumiipar 165,4 165,5 30,8 29,9 18,0 20,2
Gyógyszeripar 360,8 341,5 27,0 33,7 26,0 29,8
Háztartási és 
kozmetikai vegyipar 299,8 225,3 36,5 30,8 16,9 15,4
Vegyipar összesen 342,7 323,0 32,5 15,7 17,2 20,1

Havi átlagkereset

1991-ben a vegyiparban 22 072 Ft a 
bruttó, 15 286 Ft a nettó havi átlag- 
kereset. Mindkét adat magasabb, mint 
az ipar átlaga (a bruttó 27, a nettó 
20%-kal). Ezzel az értékével a vegyi
par az ágazatok sorrendjében a harma
dik helyet érte el. Ugyanez a sorrend 
az elózó évhez viszonyított növekedés 
szempontjából is (131, illetve 126%).

1:1,6 a nettónál 1:1,44 arányt mutatja. 
Az átlagkereset az előzó évhez képest a 
fizikai foglalkoztatásúaknál emelkedett 
nagyobb ütemben, mint a szellemi 
foglalkozásúaké.

Külföldi tőkével működő gazdálkodók

A tárgyévet megelőző 196-ról 255- 
re nőtt a vállalkozók száma, ami

36 855 MFt-ról 42 797 Ft-ra növelte 
az alapítói vagyont a vegyiparban. Ez 
utóbbi adat az ipar egészének 25,2%-a 
és az ágazatok között a gépipar után a 
második legnagyobb érték.

Meglepő, hogy az árbevétel-arányos 
eredmény a külföldi tőkével működő 
vegyipari vállalatoknál csak 3,04% 
volt, ami kisebb, mint a külföldi tőké
vel működők adata (3,76%). Vagyona
rányosan a helyzet fordított (3,63, il
letve 3,02%). Mindkét adat jobb, mint 
az ipar egészének negatív értéke.

Gazdálkozó szervezetek száma 
szakágazati bontásban

A kérdést mindennél jobban megvi
lágítja a 2. táblázat, ami az 1992. ja
nuár 1-jei helyzetet mutatja be.

A gazdálkodó egységek fontosabb 
adatait gazdálkodási formák szerint 
ágazati bontásban az Adattár nem 
tartalmazza.

Költségvetési kapcsolatok alakulása, 
hatékonysági mutatók

A tárgyévben az ipar összességében 
200 602 MFt elvonást számoltak el, 
amivel szemben az ipar egésze 5 430,6 
MFt támogatást kapott. A két szám 
egyenlege 195 172,1 MFt, ami lénye
gében az ipar költségvetési befizetését 
jelenti. A vegyipar ennek az összeg
nek 32,7%-át szolgáltatta, összegsze
rűen 63 883 MFt-ot, ami a 64 287,7 
MFt-os elvonás és a 403,9 MFt-os tá
mogatás egyenlege. Ez a támogatási 
összeg az ipar teljes támogatásának 
csak 7,4%-át tette ki.

A hatékonysági mutatók alakulását 
szakágazatonként a S. táblázatban mu
tatjuk be, ami nem igényel különö
sebb magyarázatot. Ezen túlmenően, 
az Adattárban még megtalálhatók a 
100 Ft átlagos nettó értékre, a 100 Ft 
átlagos készletértékre jutó bruttó ter
melési érték, valamint a bruttó terme
lési értékre jutó összes költség és bér
költség adata szakágazati bontásban. 
Tanulságos a költségek költségnemen
kénti megoszlása, amit a vegyiparra 
vonatkozóan a táblázat mutat be.

Kutatás-fejlesztés

A vegyipar 1991-ben 355 MFt-ot 
költött licenc, know-how vásárlásra, a- 
mi az egész ipar vásárlásainak 68%-a.

A vegyipar közvetett ráfordítása 
kutatás-fejlesztésre 1991-ben 3 370,6 
MFt volt, ami az árbevétel 0,85%-a. 
Megjegyezzük, hogy 1988-ban ez az 
adat még 1,1% volt. A kutatásra fordí
tott közvetlen költségek vonatkozásá
ban a vegyipar az első helyet foglalja el 
az ágazatok között. Az említett összeg 
az ipar teljes kutatás-fejlesztési költsé
gének 42%-a.
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A kutató-fejlesztő intézetekben dol
gozók száma a vegyiparban az 1989. 
évi 2 158 fóról 1991-re 1 268 főre esett

vissza. Szerencsére a vállalati kutató 
létszám csak jelentékleten mértékben

csökkent (3 987 főről 3 460 főre) a 
vegyiparban.

Sz. G.

4■ táblázat
A költségek költségnemenkénti megoszlása a vegyipar egészében és szakágazataiban

Szakágazat Összes költség ebből
MFt 1991/90,

%
anyag bér társada

lombiz
tosítás

értékcsök
kenés
leírás

MFt

Kőolajfeldolgozó ipar 52 694,8 55,8 36 582,8 1 783,3 940,5 5 501,6
Gázgyártás és -elosztás 77 270,2 156,8 66 207,6 3 289,7 1 536,9 2 579,2
Szerves és szervetlen vegyipar 20 342,1 106,6 13 228,0 1 902,8 850,6 508,7
Műtrágya és növényvédőszer gyártás 30 357,0 89,9 20 145,6 2 446,6 1 067,0 943,8
Műanyag- és vegyiszál gyártás 51 522,5 97,3 35 582,5 2 977,5 1 287,5 1 746,9
Műanyagfeldolgozó ipar 30 002,9 118,1 16 511,0 3 453,0 1 483,7 1 076,1
Gumiipar 15 037,8 98,6 7 992,4 1 810,5 774,4 646,6
Gyógyszeripar 57 612,9 127,5 28 323,5 5 750,6 2 489,0 2 231,6
Háztartási és kozmetikai vegyipar 8 350,7 137,2 5 409,0 631,5 274,4 160,0
Vegyipar összesen: 343 191,0 100,5 229 982,6 24 045,5 10 704,1 15 394,6

HÍREK AZ IPARBÓL_______________
A Tiszai Vegyi Kom binát Rt. és a Columbian Chemicals 
Company új vegyesvállalata ipari-korom gyárat épít 
T iszaújvárosban

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (TVK) 
és a Phelps Dodge Corporation le
ányvállalata, a Columbian Chemical 
Companyi képviselői 1992. december 
1-jén bejelentették, hogy Columbian 
Tiszai Koromgyártó Kft. néven vegyes
vállalatot alapítottak. A vállalkozás 
ipari-korom gyárat épít Tiszaújváros
ban, amely a legkorszerűbb, valamint 
egyben környezetkímélő technológiával 
üzemel majd. A tervek szerint a gyár 
termelő-kapacitása 50 000 tonna lesz 
évente. Az üzem létrehozása új ipa
rág megjelenését jelenti Magyarorszá
gon, és mintegy 70 új munkahelyet te
remt. A közös vállalat, amely 60%-a 
a Columbian International Chemical 
Corporation (egy Columbian leányvál
lalat), 40%-a pedig a TVK tulajdoná
ban van, ellátja majd a magyar piacot, 
de termelhet exportra is.

Az új vegyesvállalat 55 millió dollárt 
költ majd az üzem építésére, és elősor- 
ban magyar alvállalkozókkal és szállí
tókkal kíván dolgoztatni. Az építés elő
reláthatólag 1993 utolsó negyedévében 
fejeződik be.

A Tengerentúli Magánberuházáso
kat Támogató Hivatal (OPIC) és az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) először vesz részt közösen ma
gyarországi vállalkozás finanszírozásá
ban, továbbá ez a vállalkozás része

sül elsőként Magyarországon az OPIC 
közvetlen hitelnyújtásában.

A Columbian Chemical Company 
multinacionalista amerikai cég, az ari
zonai Phoenix-központú Phelps Dodge 
Corporation leányvállalata, világszerte 
gyárt és forgalmaz ipari vegyszereket.

A Columbian Chemical 70 ország 
különböző iparának piaci igényeit elé
gíti ki fő termékeivel, az ipari-korom 
magas szinten feldolgozott változatá
val, szintetikus vasoxidokkal és ferri- 
tekkel. Termékeit széles körben alkal
mazzák, például gépkocsi gumiabron
csok, nyomdaipari festékek, magas fe
szültségű elektromos vezetékek és ipari 
katalizátorok gyártásához. A Colum
bian Chemicals központja az Egyesült 
Államokban, Atlantában van, Georga 
fővárosában. 1 500 alkalmazottad fog
lalkoztat világszerte. Jelenleg Eszak- 
Amerikában, a Fülöp-szigeteken, Ang
liában, Olaszországban és Németor
szágban működnek ipari-korom gyárai.

„A Columbian számára megtisztel
tetés, hogy Magyarország legnagyobb 
petrolkémiai üzemével, a Tiszai Ve
gyi Kombináttal társulhat. Figyelem
reméltó a TVK-nak mind az alkal
mazott környezetvédelmi technológi
ája, mind az üzembiztonsága, amelyek 
a Columbian és a Phelps Dodge Corpo
ration vállalati filozófiájának is megha
tározói. Magyarországon, a térségben

elfoglalt kedvező helyzetének köszön
hetően adott a lehetőség, hogy egy új 
iparág kielégítse Közép-Európa egyre 
növekvő igényeit. Ez az ország kima
gasló szaktudású, gyakorlott munkae
rőbázissal rendelkezik. A vegyesválla
lat a világ legkorszerűbb ipari-korom 
gyártó létesítményét építi fel Magyar- 
országon. Az üzem építése során a Co
lumbian élenjáró technológiáját és ter
vezési módszereit alkalmazzák, ame
lyek megfelelnek, sőt alatta marad
nak még a legszigorúbb környezetvé
delmi előírások megengedte értékek
nek” - nyilatkozta a Columbian elnöke, 
Alan R. Burkart.

Az üzemet úgy tervezték, hogy a 
vegyesvállalat felhasználhassa a közel 
fekvő TVK-komplexum melléktermé
keit, így a TVK-nak nem kell ezeket az 
anyagokat messzire elszállítania. Míg 
az új üzem által kibocsátott gázok elé
getésével gőzt állítanak elő a TVK üze
mei számára, így a TVK-nak kevesebb 
fosszilis tüzelőanyagot kell égetnie gőz 
előállítására.

„Örvendetes számunkra, hogy a Co- 
lumbiannel - egy nemzetközi vállalat
tal, a világ legnagyobb ipari-korom elő
állítójával - dolgozhatunk együtt, és 
hisszük, hogy komoly hasznot hoz szá
munkra a vállalatvezetés terén szer
zett tapasztalatuk” - mondta Nagy 
László, a TVK Rt. vezérigazgatója. - 
„Ez a közös vállalkozás nemcsak a 
TVK, de Magyarország számára is 
igen fontos. Korábban nem állítottak 
elő ipari-kormot Magyarországon. A 
hazai ipari-korom felhasználó iparágak 
- például a gumi- vagy a nyomdaipar 
-, amelyek jelenleg importból fedezik 
szükségletüket, a jövőben itthon ter
melt, de a legjobb nemzetközi minő
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ségű termékhez jutnak hozzá. Ugyan
akkor megkezdjük a jelenleg is mű
ködő üzemünk által termelt mellék- 
termékek, anyagok felhasználását is, 
és nem utolsó sorban új munkahelye
ket teremtünk.” - hangsúlyozta Nagy 
László

A 33,5 millió dolláros pénzügyi cso
magtervet két nemzetközi ügynökség, 
az OPIC és az EBRD bevonásával va
lósítják meg.

Az OPIC 24,5 millió dollárt biz
tosított kölcsön programja keretében, 
míg az EBRD 9 millió dollár hitelt 
nyújtott a vállalkozás pénzügyi egyen
súlyának megteremtéséhez. A Ban

kers Trust Company, new-yorki és 
londoni központú vagyonfinanszíroz ási 
csoportjai és a 100%-ban tulajdonában 
lévő budapesti leányvállalata, a vál
lalkozás létrehozásának minden szaka
szában pénzügyi tanácsaival segítette 
a vegyesvállalatot, valamint megszer
vezte az egész finanszírozási progra
mot.

Az OPIC, a Tengerentúli Magán- 
beruházáe9kat Támogató Hivatal, az 
Egyesült Államok kormánya által lét
rehozott, önfenntartó szervezet, amely 
az amerikai befektetéseket igyekszik 
előmozdítani a világ több mint 130 or
szágában, a pénzügyi alapok biztosí
tásával, a befektetések biztosításával

Szükségből erényt? B em utatkozik  az új ipari gumitömlő 
term ékcsalád

ARÁNYI MIKLÓS *

A magyar gumiipar fő reprezen
tánsa, a TAURUS a KGST összeomlá
sának egyik nagy vesztese. A változás 
különböző módon érintette a vállalat 
egyes területeit. Talán a legsúlyosabb 
csapást a Szegeden működő Emergé
Üzleti Egység hidraulika tömlő üzeme 
szenvedte el. A válságból való kime
nekülésre kidolgozott stratégia remél
hetőleg nemcsak az üzem fennmaradá
sának lehetőségét teremti meg, hanem 
ezzel egyidőben a hazai piac szélesebb 
igényeinek kielégítését is szolgálja.

A 60-as évek közepén épült üzem az 
ország ipari tömlő szükségletét volt hi
vatott ellátni. Száznál is több féle tí
pust gyártottak az akkori világszínvo
nalhoz mérten közepesnek mondható 
szinten. A KGST-ben akkor folyó nagy 
szakosodási hullám eredményeképpen 
a 70-es évek elején az üzem beszüntette 
a sokféle textilbetétes tömlő gyártá
sát és az ország szinte teljes szükség
letét ezután szovjet importból biztosí
tották, s az üzem kizárólag acélbeté
tes hidraulikatömlő gyártására állt rá. 
Ennek ellenére sikeres évek következ
tek. A felvevő piac, 90 %-ban a Szov- 
jetúnió, szinte korlátlannak bizonyult, 
a minőséggel szemben komoly követel
ményt nem támasztott. A teljes ka
pacitáslekötés és a piacnak a műszaki 
színvonallal szemben támasztott sze
rény igénye volt az oka, hogy a 70-es 
évek közepétől 1990. végéig az üzem
ben semmiféle fejlesztésre nem került 
sor, s csak a minimális karbantartást 
végezték el.

Ilyen helyzetben érte az üzemet a 
nagy változás 1991. elején. A rende
lésállomány a korábbi évek átlagának 
3-4 %-ára esett vissza. Felmerült az 
üzem bezárásának gondolata is, amely 
90-100 ember azonnali elbocsátásával 
járt volna együtt. Szerencsére a gyár 
stratégiai üzletágait a válság nem érin

* Taurus Gumiipari Vállalat Emergé 
Üzleti Egység, Szeged

tette ennyire mélyen, így a vezetés 
adott néhány hónapot az üzemnek, 
hogy a túléléssel megpróbálkozhasson. 
A gyári műszaki gárda, a fejlesztők és 
az értékesítés munkatársai aíapos mér
legelés után úgy döntöttek, hogy a ki
lábalás egyetlen útja, ha az üzem azon
nal átáll olyan új tömlőtípusok gyár
tására, amelyeket a piaci környezet fel 
tud venni. Két hónap leforgása alatt 
a korábbi egyetlen típus helyett 70- 
80 típus gyártása folyt konkrét meg
rendelésre. A gépi berendezéseket há
zilagosan alakították át a szükségle
teknek megfelelően, illetve előkerültek 
a raktárak mélyéről évtizede porosodó 
berendezések, amelyeket gyors ütem
ben újra üzemképes állapotba hoz
tak, korszerűsítettek. Az üzemnek si
került annyi árbevételre szert tennie, 
ami a fenntartás közvetlen költségeit 
már fedezte, így az azonnali bezárás 
közvetlen veszélye elhárult. Ugyanak
kor világossá vált, hogy a hosszabb 
távú fennmaradás elképzelhetetlen át
gondolt fejlesztési stratégia és beruhá
zás nélkül. Miután az üzem fő erőssége 
személyi állományának szakmai tudá
sában rejlik, legfőbb gyengesége pedig 
elhasználódott, korszerűtlen géppark
jából adódott, ezért azt az elképzelést 
fogadták el, hogy a piaci igényeken be
lül, az egyedi jellegű, kis sorozatszámú 
termékek gyártásának irányába halad
nak, mert az ehhez szükséges gyártó- 
berendezéseket a már meglévők átala
kításával, kiegészítésével is biztosítani 
lehet. A berendezések tervezését, le
gyártását a gyár saját fejlesztői vég
zik. Az egyedi, speciális ipari tömlők
ben a külpiacokon is versenyképesekké 
tudunk válni.

A megváltozott körülmények és az 
új természerkezet szükségessé tette a 
kereskedelmi szervezet átalakítását is. 
Ennek az átalakításnak legmarkán
sabb vonása a közvetlen kapcsolatte
remtés a felhasználóval, ami azt jelenti, 
hogy piackutatóként alkalmazott mű
szaki szakembereink felkeresik a fel

mkl

és befektetési tanácsadó szolgáltatások 
nyújtásával.

A Bankers Trust New ^ork Corpo
ration, amely az Egyesült Államok he
tedik legnagyobb bank-holding válla
lata, világszerte 35 országban van je
len. Közép- és Kelet-Európábán Buda
pesten, Prágában és Varsóban vannak 
irodái.

A Phelps Dodge Corporation 23 or
szágban működő, jelentős nemzetközi 
bányaipari és legkülönbözőbb terméke
ket gyártó konszern. A vállalat közel 
14 000 alkalmazottat foglalkoztat vi
lágszerte.

Sz. G.

használókat és a konkrét feladat meg
oldására a műszakilag legmegfelelőbb 
tömlőket ajánlják.

Már eddig is széles körű tapasz
talatokat szereztünk a településtisz
tasági, vízgazdálkodási területen, fel
mértük a közúti fuvarozás igényeit 
és megkezdtük az élelmiszeripar és a 
rendkívül tág határok között mozgó 
vegyipari igények feltárását is. Piacfel
mérő munkánk során szerzett tapasz
talatunk, hogy számos helyen olyan 
rendkívül drága import tömlőket hasz
nálnak, amelyeket azonos minőségben 
sokkal kedvezőbb áron vagyunk képe
sek kiváltani. Piackutatóink visszajel
zése alapján szintén gyakori, hogy a 
felhasználó nem a célnak megfelelő tí
pusú gumitömlőt vásárolja évek óta, 
ezért a termék élettartama töredéke 
annak, amit üzemünk az adott célra 
gyártani tud.

A hazai piac igényeinek figyelembe
vételével alakítottuk ki a sav-, lúg-, 
oldószer- és üzemanyagálló receptúrá- 
inkat, szélsőséges környezeti hatásokat 
(alacsony, ill. magas hőmérséklet, ko
pásálló felület stb.l tűrő gumikeveré
keinket, amelyekből a megfelelő erősítő 
betét alkalmazásával számos konstruk
ciót alkalmazunk a kívánt munkanyo
mású és méretű tömlők gyártásakor.

Az új piaci igények hívták létre a 
kipufogógáz összetétel mérésekor al
kalmazható elszívó tömlőnket, amelyet 
hazai szervizállomások szívesen alkal
maznak a korábban szintén import
ból beszerzett termék helyett. Sikeres 
próbák után került gyártásba a bitu
menlefejtő tömlőnk. Több helyre aján
lottuk már különféle porok elszívására 
kopásálló belső felülettel - az ún. lélek
kel - készült por, forgács stb. elszívó 
tömlőinket. Láng- és hőálló kivitelben 
készítettünk kábelvédő tömlőt meleg 
munkahelyen történő alkalmazáshoz.

A piackutatások eredményeképpen 
felhalmozódott hatalmas tömegű fej
lesztési feladat megköveteli a szüksé
ges fejlesztői utánpótlás kinevelését is, 
hiszen a hazai munkaerőpiacon gumi
iparra szakosodott fejlesztőmérnökből 
egyáltalán nincs kínálat.

A természerkezet váltása, az új re- 
ceptúrák és gyártástechnológiák kiala
kításával egyidőben igényli a gyártás-
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közi minőségellenőrzési rendszerek ki
alakítását, a laboratóriumi háttér fej
lesztését, bővítését a megbízhatóan jó 
minőségű termék előállításához.

Az ipari tömlő üzem az új tömlő ter
mékcsalád kialakításával párhuzamo
san dolgozta ki és vezette be korszerű 
minőségbiztosítási rendszerét, amely

VÁLLALATI HÍREK
Az Országos M űszaki Fejlesz

tési B izottság  Alkalmazott kutatási
fejlesztési pályázati rendszerében 1992. 
október 15-ig 3 419 pályázatot adtak 
be. A Műszaki Szakértői Testület 20 
ülésen 3 283 pályázatról döntött: 951- 
et elfogadott (30%), ebből 790-re szer
ződést kötött, 80 pályázat esetén a pá
lyázó időközbeni gazdasági nehézségei 
miatt a szerződést nem kötötte meg, a 
többi folyamatban van.

A pályázatokra fordított össze 6,7 
milliárd forint, melyből 1991-ben kifi
zettek 1,2 milliárdot, 1992-re 4,2 a kö
telezettség, kifizetése a műszaki telje
sítéstől függ.

Új vonásként a pályázatot előter
jesztő testületi tag az ülésen beszá
mol a teljesítésről. Jelentősen javult 
a pályázatok színvonala: a pályázók 
olyan témákkal jelentkeztek, melyek
ben a fejlesztés eredményének haszno
sulása is látszik. Ennek ellenére a ko
moly piaci felmérés továbbra is hiány
zik, pedig ez az előfeltétele a fejlesztés
nek.

Az OMFB beindítja harmadik pá
lyázati rendszerét, a célpályázatokat 
(az első kettő az alkalmazott K+F és 
az infrastruktúra pályázat volt). Az 
első kiírt ilyen pályázat az önkormány
zati földrajzi információs rendszerek 
létrehozását támogatja, a költség 50%- 
áig. Ugyanaz, a miniszterelnök által ki
nevezett 13 fős Műszaki Szakértői Tes
tület dönt ezekről is, mint az alkalma
zott K+F-ről.

A magyar tudományos-, üzemi- és 
szaklapok újságíróinak egyesülete 1992. 
december 11-én a MTESZ székházban 
a sikeres OMFB pályázatokról sajtótá
jékoztatót szervezett. Ezen Rudán Fe
renc, az OMFB pályázati osztályának 
vezetője ismertette a pályázati rend
szer főbb vonásait, majd a sikeres pá
lyázók számoltak be röviden eredmé
nyeikről.

Néhány kémiai érdekességű megva
lósult OMFB pályázat:

A Kőbányai Sörgyárban az üvegek 
nátrium-hidroxidos mosólevének cir- 
kuláltatását oldották meg az OMFB 
támogatás felhasználásával. A gazda
sági számítás szerint a gyári befekte
tés és az OMFB támogatás együtt ke
vesebb, mint három év alatt megtérül. 
A már kimerült mosólúgot pedig a ka
zán füstgázának szén-dioxid tartalmá
val semlegesítik a SZEVIKI által kifej
lesztett berendezés és technológia fel- 
használásával.

lehetővé tette, hogy a mélyfúró- és spe
ciális tömlő gyártás mellett a múlt 
évben megkapta a Det Norske Veri
tas tanúsítványát, hogy minőségbizto
sítási rendszere megfelel az ISO 9001- 
es szabvány követelményeinek, amely 
ma már a külpiacra lépés általánosan 
elfogadott feltétele.

A MÜKI technológiát dolgozott ki a 
világpiacon is versenyképes, az egész
ségre kevésbé ártalmas aktív epoxi-
fyanta hígító gyártására. Ezek az 1,6- 

exándiol, a kb. 600-as polipropiléngli- 
kol biszglicidil éterei. Néhány nagyi po
tenciális felhasználónál megkezdődött 
az új termékek vizsgálata.

A TRIGON Biotechnológiai Leány- 
vállalat továbbfejlesztette az EGIFE- 
RON injekciót, amely hairy cell leuké
mián kívül más haematológiai megbe
tegedések és a Hepatitis C vírus okozta 
majbetegség kezelésére alkalmas. A je
lentős exportot biztosító terméket Né
metországban és a FÁK országaiban 
törzskönyvezték.

A Pohsol Kft. eljárást dolgozott ki 
a polietilén és a főként a fényálló po- 
liamid alumínium fóliára való felvite
lére. Ragasztás helyett felületi hőkeze
lést használnak, úgy az ár a 6-8 000 
F t/m 2 helyett 1 000 Ft. A textíliára ré
tegelt fóliát az üvegházakban használ
ják: éjjelre egy egyszerű automatikus 
csévélő szerkezet betakarja a házat, így 
a hő nem sugárzódik ki. Ат, energia 
megtakarítás 25-30%-os. Az Óbuda és 
a Sasad Tsz-ben már működnek ilyen 
üvegházak.

A SZEVIKI Rt.-ben csak természe
tes nyersanyagokból álló, inszekticid 
hatású terméket fejlesztettek ki. Az 
anyagot ZÖLDHARMAT néven védje
gyeztették és a SZILAS már az idén 
forgalmazza.

A C H IO N IN  R t. új kutatás- 
fejlesztési igazgatója 1992. október 1- 
jétől dr. Arányi Péter, aki dr. Kováts 
Ferenc nyugdíjba vonulásával vette át 
ezt a posztot. Az új igazgató a bioló
giai tudomány doktora és 1992 máju
sától a Chinoin K+F igazgatóhelyet
tese, előzetesen a Gyógyszerkutató In
tézet Kft. biológiai kutatási igazgató- 
helyettese volt.

К  ál lay U. Tamásnak a Chinoin mű
szaki fejlesztési főmérnökének a NME 
rektora, dr. Michelberger Pál címzetes 
egyetemi docens címet adományozott 
a vegyészmérnökhallgatók gyakorlati 
képzésében kifejtett tevékenységéért.

A M agyar V iscosa 1992. no
vember 4-i öncsőd kérelmét követően 
Pászty György vezérigazgató a Nyer
gesújfalui Hírmondóban részletesen ki
fejtette az okokat és a következő hóna
pok terveit. A két éve kinevezett vezér- 
igazgató elmondta, hogy a problémáik 
oka a KGST megszűnése, a hazai tex
tilipar összeomlása, a PAN III beruhá
zásuk és a vámterhek megnövekedése.

1993. első negyedévében minőségi 
változás következik be a gyártástech
nológiában is, amelynek következtében 
a világpiac által elvárt műszaki szín
vonalú termék előállításának feltételei 
már jobban biztosítva lesznek.

A helyzet ismeretében megkezdték a 
legnagyobb hitelezőikkel a tárgyaláso
kat, hogy csődeljárás nélkül egyezségre 
jussanak. November 3-án ez sikerült 
és akkor legnagyobb meglepetésükre a 
következő nap az egyik, a megegyezés
ben résztvevő tárgyaló fél azonnali fi
zetési meghagyást küldött nekik. Ezért 
tették meg aznap az öncsőd bejelen
tést. Ez azt jelenti, hogy a törvény 
szerint 90 napot kapnak a hitelezőkkel 
való megegyezése.

A Viscosa a teljes létszámának nem 
tud gazdaságos munkát adni a jelen 
helyzetében. A tennivalókra személyü
gyi és pénzgazdálkodási bizottságokat 
hoztak létre. A Viscosa hosszútávon 
életképes, de erről meg kell győzni a 
hitelezőket is.

Az EGIS G yógyszergyár R t. há
romnegyedéves merlege es a várható 
éves adatok azt mutatják, hogy az or
szágos nehézségek ellenére folytatódik 
az előző évek jo tendenciája. Ä dollár- 
bevétel 54,1 millió, ennek kb. fele alap
anyag -, másik fele készítmény értékesí
tés. Áz adózás előtti eredménye vár
hatóan egymilliárd 277,7 millió forint 
lesz. Az árbevétel fele a belföldi érté
kesítésből fog származni, a nyereségnél 
ez az arány nagyobb. A létszámcsök
kenés a stop miatt 5%-os, az átlagjö
vedelem 380 ezer forint, decemberben 
két-hét alapbért jutalom formájában 
kifizetnek és még ezévben további bér
egyeztetésre kerül sor a szakszerveze
tekkel. Az idei bérfejlesztés ezzel meg
haladja a 28%-ot.

Úgy tűnik, megszakadnak a B iogal 
R t. es az izraeli leva Gyógyszergyártó 
és Forgalmazó Vállalat már egy éve 
tartó tárgyalásai, mivel a szeptemberi 
ajánlat már teljesen elfogadhatatlan a 
Biogal számára. A jelentős adósságál
lománnyal rendelkező cég számára a 
Teva egyre kevésbé vonzó ajánlatai he
lyett - a csökkenő kamatlábak miatt - 
a fő hitelezője, a Magyar Hitelbank is 
hajlandó a további hiteleket nyújtani. 
A szervezet átalakítását így a cég külső 

artner nélkül is meg tudja oldani a 
övetkező években.

Dr. Körtvélyessy Gyula
M agyar kísérleti gyógyszergyár 

Iránban. 1992. december 2-án Raf- 
szandzsánihím  elnök felavatta a Tehe
rán közelében épült többcélú kísérleti 
gyógyszergyárat.

A létesítményre vonatkozó szerző
dést a VEGYTERV, mint fővállalkozó 
megbízásából a CHEMO KOMPLEX 
Külkereskedelmi Vállalat kötötte az 
UNIDO-val (United Nations Industrial 
Development Organization), amely a
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A magyar vegyipar

A kb. 60%-os magyar beszállítással 
épült gyógyszergyár 13 különböző ha
tóanyag összesen évi 70 t mennyiség
ben történő gyártására alkalmas.

A szerződés keretében a VEGY- 
TERV végezte a gyár tervezését a Ba
sic Enrgineering-től a kiviteli tervek el
készítéséig, a termékek gyártási know- 
how-jának átadását, a berendezések, 
tartalékalkatrészek és szerelési anya
gok beszerzését, a szerelés felügyeletét 
és az üzembehelyezést.

A fővállalkozó a gyártási eljáráso
kat a CHINOIN-tól és egyéb magyar 
és osztrák gyógyszergyáraktól szerezte 
be, az iráni szakemberek betanítása a 
CHINOIN hathatós segítségével nagy
részt Magyarországon történt.

A Teherán és Karaj között fekvő 
építési területet az iráni kormány bo
csátotta a Darou Pakhsh Gyógyszer- 
gyár, mint iráni partner rendelkezé
sére, az épületek tervezését és kivite
lezését - a VEGYTERV adatszolgálta
tása alapján -, valamint a közművesí
tés, a berendezések helyszínre szállítá
sát, a szerelési munkák végzését és né
hány berendezés gyártását, illetve be
szerzését ugyancsak az iráni partner 
biztosította.

Az üzemi csarnokban - az általá
nostól eltérően - nemcsak egy termék 
gyártása lehetséges, hanem ugyanazon 
berendezések más-más formában tör
ténő összekapcsolása 13 különböző ha
tóanyag előállítását teszi lehetővé. A 
különböző méretű reaktorok beállítása 
által ugyanakkor lehetővé vált új ter
mékek kikísérletezése és azok szintézi
sének laboratóriumi méretről lépésen
ként üzemi méretre történő felnagyí
tása is.

A szerelés befejezését követően, 1992 
júniusában megkezdődött a berendezé
sek próbaüzeme, majd szeptember 21- 
én a CHINOIN szakembereinek köz
reműködésével megindult a VEGY
TERV által biztosított 11 technoló
gia közül néhánynak üzemi méretek
ben történő bemutatása.

Szalay Gábor
Új, közös értékesítési válla

latok Kazincbarcikán és Soly
máron A Borsodi Vegyi Kombinát 
utódja, a Borsodchem, a francia Lő
por és Robbanóanyag Nemzeti Válla
lattal (SNPE), annak 60%-os tőkerész- 
vételével, közös vállalatot hozott létre 
Kazincbarcikán finomkémiai közbeeső 
termékek értékesítésére. Ez már nem 
az első közös vállalata a Borsodchem- 
nek egy külföldi céggel, mert ilye
nek működnek már a francia Rhone 
Poulenc-szel és a német Linde-vel.

A francia oldalról eredő hír a Bor- 
eodchemet, az ottani műtrágyagyár
tás leállítása óta a következő divíziók

mkl

ból állónak tünteti fel: közbeeső termé
kek, kemikáliák, poli(vinil-klorid), mű- 
anyagfeldolgozás, metil-difenil-izocianát 
(MDI) és a vállalat 1990. évi terme
lési értékét 1,5 milliárd francia frankra 
(23 milliárd forint) becsüli. Az új közös 
vállalat 1992. év végén kezdene mű
ködni.

Ugyancsak nem első közös külföldi 
vállalata a solymári Pestmegyei Mű
anyaggyárnak (PEMU) a német E- 
lastogran Kft.-vel (Lemförde), annak 
80%-os tőkerészvételével alapított E- 
lastogran Kemipur Poliuretán Rend
szer Kft., amelyben a magyar részvé
tel egyenlő mértékben oszlik meg a 
PEMU és a Chemolimpex Külkeres
kedelmi Vállalat Chemol Service le
ányvállalata között, és célja poliuretán 
rendszerek értékesítése a gépkocsi-, a 
hűtő-, a bútor-, valamint a cipőipar
ban. Ezeket a rendszereket a német E- 
lastogran anyacég gyártja és az ezek 
gyártásához szükséges közbeeső termé
keket (metil-difenil izocianát, toluilén- 
diizocianát, poliészterek, poliéterek) a 
német BASF.

[Forrd»: Infochimie, No. 342, 1992. 
október, p.23, 50.]

S.Gy.
A C H IN O IN  évzáró igazgató- 

sági ülést tartott Párizsban, 1992. 
december 14-én. Ezen Bihari István 
elnök-vezérigazgató elnökletével részt- 
vett J.F. Dehecqúr, a Sanofi és L. Mat
tis úr, a Sterling elnök-vezérigazgatója. 
Ezen az ülésen utoljára vett részt 
Bihari István, akinek a - felkérésre 
munkával töltött - féléves felmentési 
ideje, nyugdíjba vonulása miatt de
cember 31-én jár le. Az új vezérigaz
gató kinevezéséig György Miklós általá
nos vezérigazgató-helyettes tölti be és 
látja el ezt a feladatot. Bihari István 
az Igazgatóság tagja és elnöke marad 
a bekövetkező részvényes közgyűlésig.

A C H IN O IN B A N  1993 végéig 
vezetik be a PRO D ST A R  informa
tikai termelésirányító programcsoma
got, magyar nyelven. Ez több jogo
sultsági szintet, mértékegység és valu
taátváltási lehetőséget tartalmaz. Az 
egyik főmenüben az összes nyers- és 
segédanyag, intermedier és végtermék
ről tárolhatók adatok. A másikban 
az anyagnorma adatok szerepelnek, ez 
alapján biztosítja a program a munká
hoz szükséges anyagokat. A harmadik 
törzsadatállomány a gyártás munkahe
lyeit és a hozzákapcsolt naptárat tar
talmazza, ezzel a gyártás programoz
ható időben és készülékre. A negyedik 
főmenü a technológiákat tartalmazza, 
akár 10 eltérőt is egy lépésre. Ezekből 
többféle gyártási költség és a raktár- 
gazdálkodás adatai számíthatók, ezen 
belül a háromféle termék (elfogadott,

minősítés alatt, visszautasított) meg
különböztetése is lehetséges és készlet
jelentések készíthetők.

Munkautasításokat, anyagvételezési 
lapokat, üzemi leterhelési jelentést, 
anyagmegrendelési tervet tud készíteni 
a program és szimulációs lehetőséget is 
tartalmaz.

A gyógyszeripar a magyar vegyi
par büszkesége, nehéz helyzetbe került 
a KGST piac hirtelen összeomlásával 
- írja a kelet-európai helyzetet elemző 
teljes decemberi számában a European 
Chemical News.

Az 1991-ben 400 M USD-t kitevő 
szovjet export nagy részét lengyel 
(Polfa) termékek vették át. Másfelől 
a volt kelet-német gyógyszergyártó cé
gek bérmunkában gyártatnak magyar 
cégekkel és a terméket a volt Szovjetú- 
niónak nyújtott német segítség kereté
ben exportálják oda.

A magyar gyógyszeripar árbevételé
nek 18%-a származik originális készít
ményekből, mint pl. a Cavinton (Rich
ter Gedeon), a Jumex és az Osteo- 
chin (Chinoin). A többi generikus, il
letve reprodukciós termék, illetve ké
szítmény, melyekből a reprodukciósok 
nem folytathatók, ha Magyarország 
csatlakozik a termékszabadalmas or
szágokhoz.

Ugyanezen újság egy másik cikké
ben a magyar növényvédőszer ipar 
helyzetet jónak ítéli. A hat nagy nö
vényvédőszer gyártó (ЕМУ Sagrochem 
és EME, Nitrokémia, Alkaloida, Bu
dapesti Vegyiművek, Chinoin, Rhone- 
Poulenc-Agro Borsod) úgy tűnik túléli 
a keleti piac elvesztését és fenyegetést 
jelent a külföldi beszállítóknak. A kül
földi részvétel a Rhőne-Poulenc-re, a 
Sanofira és közvetve a Great Lakesre 
korlátozódik.

Személyi hírek. A Caola új ve
zérigazgatója Szabóné Martinkó Esz
ter. A műszaki vezérigazgatóhelyettes 
Markóczi Attila, a tudományos vezér
igazgatóhelyettes dr. Pálinkás János, 
a gazdasági vezérigazgatóhelyettes dr. 
Sugár Dezsőné. A  termék és marketing 
igazgató dr. Hernádi Gyula, a kereske
delmi igazgató dr. Móroch Ilona.

Január elsejétől a Chemol Rt. vezér- 
igazgatója Gombocz Zoltán, aki a Nem
zetközi Gazdasági Kapcsolatok Mi
nisztériumában eltöltött néhány év 
(helyettes államtitkár) után tért vissza 
a Chemolimpexbe.

Dr. Körtvélyessy Gyula

80 1983. X L V I I I .  É V F O L Y A M .  2. S Z Á M



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
a P H A R E  ACC O R D program ban való részvételre

Az OM FB nyílt pályázatot hirdet a PH ARE Program keretében kutatási és fejlesztési célú 
pályázatok benyújtására az alábbi témakörökben:

1. Magyar intézmények részvételének tám ogatása az Európai Közösségek B izottsága, 
vagy az EK tagállamok valamelyike által kezdem ényezett és kezelt kutatás-fejlesztési 
programok projektjeiben.

2. A hazai kutatás-fejlesztési területeken dolgozó szakemberek részvételének tám ogatása az 
Európai Közösség országaiban szervezett rendezvényeken (tanfolyam , munkacsoportülés, 
szem inárium ), illetve hasonló hazai rendezvényekre neves európai kutatók és tudósok  
m eghívása előadóként.

Az Európai Közösség tagországaiban működő intézm ényeknél, kutatóhelyeken folyta
tandó rövidebb (m ax. 3 hónapos), és hosszabb (3 -1 2  hónapos) időtartam ú ösztöndíjas 
tanulm ányutak tám ogatása.

3. A hazai kutatási és fejlesztési infrastruktúra korszerűsítéséhez szükséges nagyműszerek- 
és berendezések beszerzésének tám ogatása.

A pályázattal kapcsolatos információk, a részletes pályázati felhívás, a pályázatok  
elkészítéséhez szükséges írásos anyagok és útm utatók 1 9 9 2 .  n o v e m b e r  SO -tó l  az OM FB  
PHARE Programirodán az alábbi címen beszerezhetők:

OM FB PH ARE Programiroda 
1052 B udapest, V.
Szervita tér 8. 422. szoba  
Telefon: ( l )  117-5900/364, 386 mellék 
Telefax: (1) 266-0802

A pályázati felhívást az O M FB időszakosan, évente 3-4 alkalommal közzéteszi mindaddig, 
amíg a rendelkezésre álló kereteket a nyertes pályázatok fel nem használják.

Az első  pályázati felhívásra a b en yú jtási határidő:
1993. február 28.

A benyújtási határidő(k) után beérkezett pályázatokat csak a következő pályázati periódus
ban tudjuk figyelembe venni.

A javaslatok elbírálása több lépcsőben történik. Külső szakemberek, valamint a független  
szakértőkből álló testü let véleményezése alapján a pályázatok elfogadásáról a Program  
Irányító B izottság, illetve az illetékes O M FB  elnökhelyettes dönt. A döntéshozatal időpontja  
a benyújtási határidőtől szám ított két hónap. A nyertes pályázókkal az O M FB PHARE  
Programiroda szerződést köt az Európai Közösség Bizottságának előírásai alapján.
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tgyakorlatból a gyakorlatnak_
RECEPTÚRÁK
A foszfor-funkció m ód o s ítá sán ak  lehetőségei a preparatív  
szerves kémiában VII.
Foszforánok képzése és hasznosítása olefinek szintézisében 
( Wittig-reakció)

KEGLEVICH GYÖRGY *

Diklórmetilén-trifenil-foszforán és 
2,2-diklór-l-(4-dimetil-amino- 

fenil-)etilén

Kálium-t-butilát előállítása

Hűtővel, keverővei, hőmérővel és 
gázbevezetőcsonkkal ellátott 3 1-es 
négynyakú gömblombikba bemérünk 
500 ml száraz t-butanolt és 20 g (0,5 
g atom) fém káliumot és megindít
juk a (célszerűen kénsavas mosón és 
sicc. kalcium-kloridot tartalmazó edé
nyen keresztül áramoltatott) nitrogén 
bevezetését. A kálium elreagálása után 
kb. 30 cm hosszú Vigreaux-kolonnával 
ellátott desztillációs feltétre cseréljük 
a hűtőt és ledesztilláljuk a f-butanol 
feleslegét. Az első kristályok megjele
nésekor 2 1 száraz heptánt adunk az 
elegyhez és addig folytatjuk a desztil- 
lációt, amíg a fej hőmérséklet el nem 
éri a 98°C-ot. Kb. 2 órát vesz igénybe 
a felesleg ű-butanol eltávolítása (1 ek
vivalens ottmarad kompexképzőnek). 
A keverés nehézzé válása esetén szük
ségessé válhat újabb heptánmennyiség 
hozzáadása. A maradék térfogatát kb.
1,5 1-re egészítjük ki (heptánnal) és 
az elegyet jeges-vizes fürdővel 0-5°C- 
ra hűtjük.

Diklórmetilén-trifenil-foszforán
előállítása

( Q H J 3P  +  CH CL3 f C H , ) , C 0 K  
- K C l  *

- (С Н з)зС О Н

( C , H , ) j P  =  CCi,

131 g (0,5 mól) trifenil-foszfint 
adunk az előbb készített, hideg kálium- 
t-butilát-heptán szuszpenzióhoz és a 
nitrogénbevezető csonk és a lombik 
közé iktatott kerülővezetékes csepeg
tetőtölcséren keresztül becsepegtetjük
59,5 g (0,5 mól) kloroform 500 ml hep- 
tános oldatát intenzív kevertetés és fo
lyamatos nitrogénöblítés mellett, a hő
mérsékletet 5°C alatt tartva. Az ada
golás kb. 1 óráig tart. A csepegtető
tölcsér kiiktatása után — a képződött 
és mellékreakciót okozó f-butanol eltá
volítása céljából — motorvákuumban,

* Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves 
Kémiai Technológia Tanszék, Budapest

mkl

keverés közben kb. 750 ml-re koncent
ráljuk a szuszpenziót. Fontos, hogy ezt 
minél gyorsabban végezzük el, és a hő
mérsékletet 20°C alatt tartsuk.

£)£-Diklór-l-(4-dimctilamino-fcnil-) 
etilén előállítása

(C A ) iP  -  CCI, +  ( C H , ) , N - @ - C H 0 ------ -

(CH,!, N - { S y  CH -  CCI, + (OH,:, ?  -  c

74,5 g (0,5 mól) 4-dimetilamino- 
benzaldehidet adunk 6 egyenlő adag
ban kb. 30 min. alatt az előbb ka
pott foezforán-heptán szuszpenzióhoz 
úgy, hogy a hőmérséklet 10°C alatt 
maradjon. Ezután 2 órán keresztül 
jeges-vizes hűtés mellett, majd to
vábbi 5 órán át szobahőmérsékleten 
kevertetjük az elegyet. Éjszakai állás 
után kiszűrjük a kivált foszfin-oxidot, 
majd a szűrletet rotadeszten bepárol
juk. Az így kapott barna szilárd anya
got metanolból átkristályosítva 80 g 
(74%) nyers olefinhez jutunk (op. 56- 
60°C), amely főleg reagálatlan trifenil- 
foszfinnal szennyezett. A nyerstermé
ket 800 ml absz. etanolban oldjuk és a 
trifenil-foszfin eltávolítása céljából 16 
g higany-klorid etanollal készített telí
tett oldatát adjuk hozzá. A kivált sót 
szűrjük, etanollal mossuk és a szűrle
tet harmadára pároljuk. 0 °C-ra hűtés 
után szűréssel távolítjuk el a kivált ter
méket. Szárítás után 51 g (48%) olefint 
kapunk (op. 71-72°C).

Speziale, A. J. -  Ratte, К. W. -  Bissing, 
D. E.: in Org. Synth. Vol 5 (ed. H. E. 
Baumgarten, Wiley, New York) p. 361, 
1973 alapján.

1-(Г ,1’-Etilén-) 1-etil- 
dibenzofoszfol és
4-metil-2-tridecén

1-(1 ’,l'-Etilén-)l-etil-dibcnzofoszfol 
előállítása

1,1 g (3,0 mmól) 1,1-dietil-l-jodo- 
dibenzofoszfolt, 30 ml száraz tetra- 
hidrofuránt és 0,29 g (7,5 mmól) 
nátrium-amidot mérünk be egy 40 ml
es centrifugacsőbe, amit nitrogénes öb
lítés után egy gumiszeptummal zárunk 
le. Az elegyet mágneses keverővei 2 
órán át szobahőmérsékleten kevertet
jük, majd a cső tartalmát centrifugá- 
lással szilárd és folyadék fázisra vá
lasztjuk szét.

4-Metil-S-tridecén előállítása

C , R , C H ( C H 3)C H 0

- i -
сгн,/ / ч снсн3

°ч 7Ч С Н - С Н ( С Н 3) С Д ,

Н3С ун
\

II

н  c h í c h j q h

+

19

A piros színű folyadékfázist injek
ciós tűkben végződő vékony fémcső- 
vön keresztül, injekciós tűn bevezetett 
nitrogénnel átnyomjuk egy —78°C-ra 
lehűtött, gumiszeptiummal lezárt 100 
ml-es gömblombikba (a nyomás fé
lig beszúrt tűn keresztül egyenlítődhet 
ki), és injekciós tűn keresztül becse
pegtetjük 0,39 g (2,1 mmmól) 2-metil- 
undecil-aldehid 10 ml tetrahidrofurán- 
nal készült oldatát. 5 min. eltelte 
után az előbb említett módon átnyom
juk a folyadékot menetes véggel ren
delkező vastagfalú üvegcsőbe, lezárjuk 
azt, majd — az oxafoszfán interme
dier elbontása céljából 30 percen ke
resztül 110°C-on tartjuk. Kevés víz 
és 40 ml pentán hozzáadása után a 
szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk és 
oldószermentesítjük, majd az így ka
pott maradékot oszlopkromatográfiá- 
san tisztítjuk (pl. szilikagélt és 3% 
metanolt tartalmazó kloroformot lehet 
használni). 0,33 g (78%) olefint ka
punk, amely 99%-ban a transz diaszte- 
reoizomert tartalmazza. A szerzők a 
kis mennyiség miatt nem jellemezték a 
terméket forrásponttal. A cikkben to
vábbi hat olefin-származék előállításá
ról is beszámolnak.

Vedejs, E. -  Marth, C.: Tetrahedron Lett. 
28, 3445 (1987) alapján.
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

MŰVELETI SZÁMÍTÁSOK
H ő átad ás  lemezes keverős készülék belső falán keresztül

CZERMANN JÁNOS *

Lemezes keverővei ellátott készülék 
belső falán keresztüli hőátadás Lich
tenberg [l] szerint a következő egyen
lettel számítható [2]:

(
j  \  0 , 3 9

Jelölések:

a = hőátadási együttható; W/m2K 
n = keverő fordulatszáma; s_1 
dk =  keverő átmérője; m 
d-г — tartály átmérője; m 
h =  keverőlap magassága; m 
hkt =  keverőlap alső éle és a tartály 

alja közötti távolság; m

c =  folyadék fajhője; kJ/kg-K
H = folyadék viszkozitása; kg/m-s
к = folyadék hővezetőképessége:

W/m-K
7  =  folyadék fajsúlya; kg/m3

Index:
/  =  falhőmérsékletre vonatkoztatva

Érvényességi taromány:

270 < Re < 4,810s 
2,4 < Pr < 1,1-10*
0,25 < dk/d T < 0,60 
0,10 < h/dk < 0,60 
kkt/dr = 1,6
A tapasztalatok alapján м/м/ el

hanyagolható. Az összefüggés megold
ható HP 97 vagy HP 67 zsebszámoló
gépen vagy átírható más gépekre.

Példa:
1. táblázat

Lépés Utasítás Input Billentyűk Output

1. Program beolvasása 
(Lásd a S. táblázatot)

2. Adatok betáplálása
n e" 1 STO 0
dk m STO 1
dx m STO 2
h m STO 3
hkt m STO 4
c kJ/kgK STO 5
P kg/ms STO 6
к W/mK STO 7
1 kg/m3 STO 8

3. Program indítás
4. Eredmény kiírás a

* Budapest, 1118 Ménesi u. 3.

n =  2,4 s 1
dk = 0,33 m
dx = 1 m
h = 0,2 m
hki =  0,15 m
c = 4,197103 kJ/kg-K

= 355 10-6 kg/ms
к -- 667T0-3 W/mK
7 = 966 kg/m 3

.

A számítás eredménye: 3117 W /m2K 
A számítás menetét lásd az 1. 

táblázatban

S. táblázat

0 0 1 *LBLA 2 1  1 1 029 X -36
0 0 2 RCL7 36 07 030 RCL1 36 01
003 RCL2 36 02 031 ENTT - 2 1

004 -5- -24 032 RCL2 36 02
006 RCL0 36 00 033 -f -24
006 ENTf - 2 1 034 -62
007 RCL1 36 01 036 3 03
008 X2 63 036 9 09
009 X -36 037 Y1 31
0 1 0 RCL8 36 08 038 X -36
0 1 1 X -36 039 RCL3 36 03
0 1 2 RCL6 36 06 040 ENTf - 2 1

013 -r -24 041 RCL2 36 02
014 -62 042 -f -24
016 6 06 043 62
016 6 06 044 3 03
017 Y1 31 046 4 04
018 X -36 046 Y* 31
019 RCL6 36 06 047 X -36
0 2 0 ENT| - 2 1 048 1 0 1

0 2 1 RCL6 36 06 049 -62
0 2 2 X -35 060 3 03
023 RCL7 36 07 061 1 0 1

024 -r -24 062 X -36
026 -62 063 DSP0 -63  00
026 3 03 064 PRTX -14
027 3 03 066 RTN 24
028 Y1 31 066 R/S 61

IRODALOM

[1] Lichtenberg, G.: Wise. Z. TH Magde
burg 10 Nr. 3. 259. 1966.

[2] VDI WÄRMEATLAS 4. kiadás 1984. 
Düsseldorf.
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*
ezúton tudatja a Tisztelt Érdeklődőkkel, hogy analizátorai legközelebb 
az 1993-as „M A G Y A R  R E G U L A ” kiállításon tekinthetők meg, az 
OUTOKUMPU stnadján.

A kiállításon az alábbi eszközöket fogjuk bemutatni:

X -M E T  820 asztali röntgenfluoreszcenciás analizátor.

Tipikus alkalmazási lehetőségek: kőolajipar, környezetvédelem, 
vegyipar, papíripar, élelmiszeripar, bányászat, ásványfeldolgo
zás

X -M E T  880 hordozható, terepi röntgenfluoreszcenciás analizátor.

Az alkalmazási lehetőségek a fentiekhez képest a kiterjedt tes
tek, felületek mérési lehetőségével bővülnek: pl. fémek összeté
telének gyors, roncsolásmentes helyszíni elemzése

A R C -M ET 900 mobil optikai emissziós analizátor.

A kültéri használatra is tervezett készülék lehetővé teszi 
a tetszőleges helyszínen történő, mintavétel nélküli, gyors, 
megbízható mennyiségi elemzést.

Szíves érdeklődésükre feltétlenül számítunk

O U T O K U M P U  IN S T R U M E N T S  OY
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МКЕ HÍREK

Az M K E  Intéző B izottsága
1992. december 2-án tartotta évzáró 
ülését. Az Intéző Bizottság az 1992. évi 
Egyesületi Kiváló Munkáért kitünteté
sek odaítéléséről döntött.

Egyesületi Kiváló Munkáért kitün
tetést kaptak:

Dr. Berecz Endre Korróziós Szakosz
tály Borsod megyei csoport

Bolya István Vas megyei Szervezet 
Kindl Ervin MKL szerkesztő 
Dr. Kovács Klára Korróziós Szak

osztály
Dr. Pászli István Kolloidkémiai Szak

osztály
Dr. Répás Pál posthumus; Fémana

litikai Szakcsoport
Dr. Sebők Dezső Veszprém megyei 

Szervezet
Dr. Simon Kálmán Szerves és Gyógy

szerkémiai Szakosztály
Dr. Somló György Magyar Kémiku

sok Lapja
Dr. Sóvágó Imre Komplexkémiai 

Szakcsoport
Szabóné Peszleg Mária Zala megyei 

Szervezet CAOLA üzemi csoport 
Dr. Szepes László Oktatási Bizott

ság
Szerencsés Károly Szervetlen Szak

osztály
Szita István Borsod megyei csoport 
Szíva Miklós DKV üzemi csoport 
Az egyesületi érmek és kitüntetések 

átadására 1992. december 17-én ün
nepi kibővített Intéző Bizottsági ülés 
keretében került sor, amelyről lapunk 
más helyén számolunk be.

Az ülés további részében Gálosi 
György ügyvezető főtitkár számolt be 
arról, az értekezletről, melyen a világ- 
kiállítási programiroda és a MTESZ 
kapcsolatáról volt szó. A főtitkár ki
emelte, hogy a világkiállítás szerve
zői a szakmai információs rendszerben 
a MTESZ-re számítanak. A koordiná
lásra Világkiállítási Bizottságot hozott 
létre a MTESZ.

Az Intéző Bizottság határozatot ho
zott arról, hogy 1993. év elejére terve
zetet készít a világkiállítás idejére meg
szervezendő nagyrendezvények lehető
ségeiről.

Döntés született még arról, hogy 
az alapszabály-tervezet és a működési 
szabályzat 1993 februárjában a szak
osztályi vezetőségek rendelkezésére fog 
állni annak érdekében, hogy a tavaszra 
tervezett Közgyűlésre a véleményeket 
össze lehessen gyűjteni, a javaslatokat 
a Közgyűlés elé lehessen vinni.

Az 1992. évi egyesületi em lék
érmek k itüntetettjei. Az MKE el

nöksége a Műszaki-Tudományos Bi
zottság javaslatára Wartha Vince em
lékéremmel tüntette ki kiemelkedő ve
gyészmérnöki alkotásáért

Kalácska János oki. vegyészmérnö
köt, a Borsodchem.Rt. technológia- 
fejlesztési osztály vezetőjét, aki a dietil- 
foszfit gyártási eljárás kidolgozásában 
és üzemesítésében vett részt.Vezetésével 
kidolgoztak és üzemesítettek egy sza
badalommal védett turbofilmreaktoros 
és rotációs filmkészülékes folyamatos 
technológiájú, környzetkímélő eljárást, 
amely kiküszöböli az eddigi oldószer 
alkalmazását. A keletkező mellékter
mékek (sósav és etilklorid) kereske
delmi minőségűek. A munka során ki
fejlesztették a kísérleti készülékeket, 
kidolgozták az eljárást, megoldották a 
méretnövelést. Kalácska János irányí
totta a tervezést, a beruházást és a 
próbaüzemet. Az üzemesítésre 1990- 
ben került sor.

Az üzem névleges kapacitása 960 
t/év.

A fejlesztési ráfordítás 32 MFt volt, 
amely egy év alatt megtérült.

Az elnökség Than Károly emléké
remmel tüntette ki Gálosi Györgyöt és 
Dr. Frendl Gézát az egyesületi élet te
rén kifejtett hosszútávú kiemelkedő te
vékenységéért.

Gálosi György oki. vegyészmérnök 
az MKE ügyvezető főtitkára. A BME- 
en 1965-ben szerzett vegyészmérnöki 
diplomát, a műanyag-műszál ágaza
ton. A Borsodi Vegyi Kombinátban 
kezdett dolgozni, ahol a Kaprolak- 
tám gyár üzembehelyezési munkáiban 
vett részt, majd a Fejlesztési Osztá
lyon csoportvezető, üzemvezető, léte
sítmény főmérnöki beosztásokban dol
gozott. 1980-tól 83-ig a BVK buda
pesti kirendeltségét vezette. 1983 júli
usában pályázat útján került az MKE 
Titkárságára, ahol 1984-től a Titkár
ság vezetője.

A MKE tagja 1966-tól, az MKE el
nökségének 1985-től tagja. Nagy részt 
vállalt abban, hogy a MKE a mai 
kornak megfelelő, hatékonyan működő 
szervezetté vált az egyre nehezedő kö
rülmények ellenére.

Dr. Frendl Géza oki. vegyészmérnök, 
nyugdíjas, 1973 óta vesz részt aktívan 
az MKE, illetve a Vegyipari Bizton
ságtechnikai Szakosztály munkájában. 
Több mint egy évtizede tagja a szak
osztály vezetőségének, 1990-ig titkára, 
majd elnöke lett.

Frendl Gézának jelentős szerepe volt 
abban, hogy a Szakosztály elismert 
tagja lett az IVSS nemzetközi szer
vezetnek, amely 1989-ben Budapesten

tarto tta  nagysikerű kongresszusát. So
kat tett annak érdekében, hogy a hazai 
biztonságtechnikai szakemberek meg
felelő színvonalon végezzék munkáju
kat. Rendszeresen résztvett a tovább
képző jellegű szemináriumok, valamint 
előadói délutánok szervezésében, mely
ben még az utóbbi időben megrendült 
egészségi állapota sem tudta megaka
dályozni. Kiemelkedő munkát végez a 
Magyar Kémikusok Lapja szerkeszté
sében (Biztonságtechnika - üzemtech
nika rovat).

Az elnökség Pfeifer Ignác emléké
remmel tüntette ki Dr. Borbély Lász
lót, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Dorogi Fióktelepének oki. vegyészmér
nökét a vegyiparban több évtizeden át 
kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.

Dr. Borbély László 1974 óta tagja 
az МКЕ-nek, aktív tagja a munkahe
lyi csoport vezetőségének. Részt vett 
az Esztergom városi szervezet mun
kájában. Kiemelkedő munkát végez 
fő témakörében a környezetvédelem
ben, titkára a Dorogi Környezetvé
delmi Egyesületnek.

1963-ban a VE-n szerzett diplomát. 
Első munkahelye a Dorogi Szénfeldol
gozó Vállalat volt, amelyet az akkori 
Kőbányai Gyógyszerárugyár vett meg, 
ahol mint a kísérleti üzem beruházó
jaként, majd üzemvezetőjeként dolgo
zott. 1967-ben a Kutató Labor vezeté
sével bízták meg, majd sokoldalú tech
nológiai és környezetvédelmi ismere
tei alapján a Technológiai Osztály ve
zetője lett, több eljárás kidolgozásá
ban vett részt. 1978-ban műszaki dok
tor a VVE-n. Szerzője, ill. társszerzője 
több szabadalomnak, újításnak. Szá
mos publikációja jelent meg. Előadáso
kat tartott hazai és nemzetközi konfe
renciákon. 1982-ben gyártáskorszerűsí- 
tési pályázaton 3. díjat nyert. A gyár
egység környezetvédelmi munkáiban is 
alkotó módon vett részt.

Dr. Papp Sán d or egyetemi ta 
nár, a Parlament Környezetvédelmi 
Bizottságának alelnöke 1992. decem
ber 16-án tájékoztatást tartott a ké
szülő környezetvédelmi törvényről.A 
tájékoztatás után kötetlen beszélgetés 
formájában hangzottak el vélemények, 
megjegyzések a törvénytervezettel kap
csolatban.

A tájékoztatóban Papp Sándor ki
emelte, hogy a környezetvédelmi tör
vénytervezet kerettörvény megalkotá
sát teszi lehetővé, mely a társadalom, 
a gazdaság és a természet törvénysze
rűségeinek optimalizálásával kívánja 
a keretet megszabni. Kihangsúlyozta, 
hogy a jelenlegi állapot gyorsan nem 
változtatható, ezért a reális állapotfel
mérés után megfelelő türelmi időt kell 
hagyni az új európai normákhoz való 
igazodáshoz. A törvények megszabta
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feltételek betartásának jogi, gazdasági 
eszközei között előnyben kell részesí
teni a preferenciákat a büntető szank
ciókkal szemben.

A beszélgetés során elsősorban ar
ról volt szó, hogy milyen szerepe van 
az államnak az új törvény keretei 
között. A hozzászólók hangsúlyozták, 
hogy az államnak szerepet kell vál
lalnia a környezetvédelemben. Egyen
súlyba ju to tt gazdasági helyzetben a 
nemzeti össztermék konkrét százalé
kában kell a költségvetés hozzájárulá
sát meghatározni, és annak felhaszná
lását ellenőrizni. Az egyensúly kialaku
lásáig a költségvetés az egész társadal
mat érintő problémák megoldására tud 
támogatást nyújtani.

A termék árában hulladékkezelésre 
fordítandó díj bevezetésében lassú ütem 
várható, mely a társadalom tűrőké
pességétől függ. Megállapították, hogy 
a megalakuló Országos Környezetvé
delmi Tanács szerepe a résztvevők ha
tékonyságának függvénye.

Végül az elnöklő Dr. Náray-Szabó 
Gábor MTESZ elnök azzal zárta az 
összejövetelt, hogy felajánlotta a 
MTESZ és azon belül az MKE segítsé
gét a törvény véleményezésében és tá
mogatásában. Hangsúlyozta, hogy az 
MKE-nek nagy szerepe lehet a kémia 
környezetvédelmi jelentőségének hang- 
súlyozásában.

E gyesületi jutalm ak. 1992. de
cember 17-én ünnepélyes kibővített In

téző Bizottsági ülés keretében került 
sor az egyesületi emlékérmek és az 
egyesületi kiváló munkáért kitünteté
sek átadására. Az ülésen Dr. Náray- 
Szabó Gábor elnök üdvözölte a megje
lenteket és köszöntötte azokat, akik az 
egyesületért tett sok fáradozásért kap
ják meg az elismerést.

Az emlékérmek és az egyesületi ki
váló munkáért kitüntetés jutalmazott- 
jait és tevékenységüket korábban már 
ismertettük (85. oldat). Az ülésen ke
rült sor az 1992. évi sikeres nagyren
dezvények szervezőinek jutalmazására 
az alábbiak szerint:

Dr. Búzát Attiláné Biztonságtechni
kai konferencia

Fürstné dr. Kólyi Erzsébet Kémiata
nári konferencia

Hórvölgyi Zoltán ét 
Dr. Nagy Lajos György Kolloidké

miai konferencia 
Dr. Horvay György 
Dr. Liptay György 
Dr. Lakszner Katalin Vegyészkonfe

rencia
Dr. Harsányt László 
Lóky Dénesné
Dr. Paál Helga Euroenvironment ’92 

Környezetvédelmi konferencia 
Kardos Agnes IB titkár

Banai Endréné

V arga József Dfj, 1992. A Ma
gyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Bizottsága 1992. november 19-i ülését

TÁJÉKOZTATÓK
RENDEZVÉNYEKRŐL
EM P '93

1993. május 3-4-én a Magyar Kémi
kusok Egyesülete és a Festékkutató In
tézet, valamint a Chempoint szervezé
sében kerül megrendezésre az EMP ’93 
kiállítás és konferencia Budapesten, a 
Műegyetemen, amely a festékpiac ke
leti találkozója a kelet-európai orszá
gok I. Festék Kiállításán és Kong
resszusán.

A rendezvény célja fórumot biztosí
tani a kelet-európai festékgyárak, alap- 
anyaggyártók, kutató-fejlesztők, gép- 
és berendezésgyártók számára annak 
érdekében, hogy új kapcsolatok jöhes
senek létre és bővebb információcsere 
létesüljön a műszaki szakemberek, ké
mikusok, technikusok, kereskedők és 
marketing szakemberek között.

9. K rom atográfiás D una  Szimpózium

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Kromatográfiás Szakcsoportja és a 
Magyar Tudományos Akadémia Kro
matográfiás Szakbizottsága szervezé
sében 1993. augusztus 23-27. között

Budapesten kerül megrendezésre a 9. 
Kromatográfiás Duna Szimpózium.

A konferencia tudományos prog
ramja foglalkozik a különböző kroma
tográfiás technikák eszközeivel és a fej
lesztések eredményeivel. A tématerület

mkl

Varga József professzor emlékére szer
vezte.

Ezen az ülésen került sor a Varga 
József Díj Tudományos Tanácsa által 
javasolt és az MTA Kémiai Tudomá
nyok Osztálya által jóváhagyott jelöl
tek díjainak átadására.

Varga József Érmet Polinszky Ká
roly akadémikusnak adta át az Osztály 
elnöke, méltatva Polinszky professzor
nak a Veszprémi Vegyipari Egyetem 
szervezésében kifejtett tevékenységét, 
a Műszaki Kémiai Kutató Intézet ve
zetőjeként végzett munkáját a felsőok
tatás irányításában, a Budapesti Mű
szaki Egyetem vezetésében elért ered
ményeit.

Műszaki Alkotói Díjat kapott Hor
váth József (MÓL Rt.), a kőolajipari 
kutatás és fejlesztés terén, Péter Ist
ván (NITROIL), a katalitikus hidro- 
génezési eljárások kidolgozásában vég
zett tevékenységéért.

Egyetemi Díjat nyújtottak át de 
Jonge Jánosnak (VE), katalitikus és 
hulladékszegény technológiák kialakí
tásában és a hulladékok ártalmatlaní
tásában elért eredményeiért.

Ugyancsak Egyetemi Díjat kapott 
Petró József (BME), a fémkatalizáto
rok témakörben végzett tudományos 
értékű és ipari jelentőségű eredménye
iért, valamint négy évtizedes oktató 
munkájáért.

M. J.

A szervezők remélik, hogy az EMP ’93 
fontos szerepet tölt be az új gazdasági 
rendszerek első találkozóján.

A találkozó keretében rendezendő 
konferencia témakörei:
-  szabványosítás és környezetvédelem,
-  szabványosítás szerepe a szabadke

reskedelmi gazdaságban,
-  szabványosítás, mint a minőségbiz

tosítás eszköze,
-  a szabványosítás fejlődési tenden

ciái,
-  szabványosítás , mint a nemzetközi 

együttműködés alapja,
-  egységes nemzeti szabványok célki

tűzései,
-  új szabvány- és minőségpolitika Ma

gyarországon,
-  a szabványosítás szerepe a nemzet

közi kereskedelemben.

nemzetközi tekintélyű művelői meghí
vott előadások keretében számolnak 
be az új eredményekről és a fejlődési 
irányokról. A többi előadó poszter- 
szekciókban mutatkozik be. A konfern- 
cia ideje alatt a berendezés gyártói
nak kiállításon van lehetősége bemu
tatni az új fejlesztéseket, az új eszkö
zöket.
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Korróziós Konferencia Kurt Schw abe emlékére

1993. augusztus 25-27. között Ta
tán kerül megrendezésre az MKE Kor
róziós Szakosztálya, a Magyar Kor
róziós Szövetség és a GTE Korróziós 
Szakosztálya szervezésében az Európai

EUROTRIB 93

A Magyar Kémikusok Egyesülete, a 
Gépipari Tudományos Egyesület és a 
Magyar Tudományos Akadémia szer
vezésében 1993. augusztus 30. és szep
tember 2. között Budapesten kerül 
megrendezésre a 6. Nemzetközi Tribo- 
lógiai Kongesszus.

Műanyagkollokvium '93

1993. május 10-12 között kerül meg
rendezésre a Műanyagkollokvium ’93, 
az MKE Műanyagipari Szakosztályá
nak szervezésében. A rendezvény he
lyéről még nincs végleges információ.

Korróziós Szövetség Inhibitoros mun
kabizottságának 195. rendezvényeként 
a Korróziós Konferencia Kurt Schwabe 
emlékére.

A konferencia témakörei:

A kongresszus célja széleskörű átte
kintést adni a tribológia különbözó te
rületeinek jelenlegi állásáról és a jövó 
irányzatairól a világ minden tájáról ér
kező nagytekintélyű szakértők részvé
telével.

A kongresszus fő témakörei:
-  súrlódás és kopás,

A rendezvény témakörei:
-  a műanyagszakágazatban bekövet

kezett szervezeti és szerkezeti válto
zások és ezek során alakult új vállal
kozások bemutatása,

XXVIII. Komplexkémiai Kollokvium (Szekszárd, 199S. június 1-8).

A Komplexkémiai Kollokviumok 
megrendezése a Magyar Kémikusok 
Egyesülete egyik hagyományos tava
szi programjának számít és jó lehe
tőséget kínál a koordinációs kémiával 
foglalkozó, illetve annak eredményei 
iránt érdeklődő szakemberek találko
zójára és tapasztalatcseréjére.

Az 1993. évi Konferencián saját 
kutáson alapuló 10-15 perces és egy- 
egy kutatócsoport munkáját bemutató 
25-30 perces előadásokra kerülhet sor 
az alábbi témakörökben:
-  komplexvegyületek előállítása és szer

kezete,
-  komplex egyensúlyok és egyéb egyen

súlyi rendszerek (beleértve az új ki- 
értékelési módszereket),

-  a komplexképződés kinetikája, komp
lexvegyületek mint katalizátorok (be
leértve az ipari alkalmazásokat),

-  bioszervetlen kémia, a fémek szerepe 
az élő szervezetben és az emberi kör
nyezetben (komplex vegyületek és 
komplexképző ligandumok gyógyá
szati, mezőgazdasági és egyéb alkal
mazásai),

-  elemorganikus vegyületek előállítása, 
szerkezete és alkalmazásaik,

-  új koordinációs kémiai vizsgálómód
szerek.
A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy 

a programban továbbra is számítunk a 
hagyományos 3 fő terület (egyensúly, 
kinetika, szerkezet) képviselőinek ak
tív részvételére. Célunk azonban az is,

-  korróziós inhibitálás; mechanikus, 
vizsgálat kimutatás,

-  korróziós inhibitorok ipari alkalma
zása,

-  környezeti problémák, gazdasági ha
tások,

-  minőségellenőrzés,
-  szabványosítás,
-  oktatás,
-  korrózióvédelem kémiai eszközei.

-  felületi jelenségek,
-  anyagok és bevonatok,
-  mikrotribológia, tribológia és az 

ember kapcsolata,
-  kenés és kenőanyagok,
-  elektrohidrodinamikus kenés,
-  vákuum és az ürtribológiája,
-  teherviselők, vezetők, tömítések,
-  formázás és vágás,
-  általános nézetek és ipari alkalma

zások.

-  a műanyagok előállítási változásai és 
fejlesztési eredményei,

-  környezetvédelmi kérdések és vála
szok,

-  az újrafeldolgozás és újrahasznosítás 
irányai,

-  minőségbiztosítás.
Banai Endréné

hogy a lehetőségeknek megfelelően bő
vítsük a rendezvény szakmai tárgykö
rét, elsősorban a fémek és fémkomple
xek környezetvédelmi és gyakorlati al
kalmazási lehetőségeit bemutató előa
dások beiktatásával.

Az 1993. június 1-3. között Szek- 
szárdon rendezendő XXVIII. Komp
lexkémiai Kollokviumra így szeretet
tel várunk minden kollégát, akik tá
jékozódni kívánnak a koordinációs ké
mia hazai helyzetéről, fejlődési iránya
iról, és akik munkájuk során óhatatla
nul is koordinációs kémiai problmákkal 
kerülhetnek szembe.

Az előadások bejelentésének határi
deje 1993. március 31. Jelentkezési la
pok a MKE Titkárságától igényelhe
tők.

Dr. Sóvágó Imre
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Egyesületi élet

Irinyi Ján o s  Középiskolai Kémia Verseny (1992 /93 )

1993. tavaszán 25. alkalommal ke
rül megrendezésre Egyesületünk Irinyi 
János Országos Kémia Versenye, a kö
zépiskolák I.-II. osztályos tanulói szá
mára.

Az első fordulót az iskolák szerve
zik 1993. február 3-án, a Megyei (Fő
városi) döntőket 1993. március 16-án, 
az országos döntőt pedig április 30-án

és május 1-én Győrött rendezi meg a 
versenybizottság.

A verseny két szintű döntője írásbeli 
(elméleti feladatok és példák) részből 
és gyakorlatból (titrálás) áll.

A versenyen 5 féle kategóriában 
mérik össze tudásukat a versenyzők.

A versenyekre való felkészüléshez 
adnak segítséget a Középiskolai Ké
miai Lapokban megjelent tanulmá

A M agyar Kémikusok Egyesületének amerikai kapcsolatai
(Körtvélyessy Gyula főtitkárhelyettes beszámolója)

Mint az MKE főtitkárhelyettese, az 
Egyesület képviseletében három hetet 
töltöttem az USA-ban (1992. szeptem
ber 16. - október 6.) az Amerikai Kémi
kusok Egyesülete (ÁCS) meghívására 
az együttműködési megállapodás kere
tében.

Dr. Náray-Szabó Gábor elnök 1991. 
évi utazását követően, az ez évi lehető
ségre a MKE személyemet választotta 
ki. A látogatások szervezésénél hamar 
kiderült, hogy a látogatások elfogadá
sához kulcskérdés, hogy mint az MKE 
főtitkárhelyettese lépjek fel és ne mint 
a SZEVIKI tudományos igazgatója.

Dr. John Malin, a nemzetközi kap
csolatokért felelős ügyintéző ismertette 
az ÁCS felépítését és főbb munkate
rületeit. Ha egyszerűség kedvéért úgy 
tekintjük, hogy az USA kb. 25-ször 
akkora, mint Magyarország, az összes 
lakosokat tekintve, akkor a mintegy 
140 ezres taglétszámuk arányában alig 
több, mint a mienk (25 x 5000 =  125 
ezer). Ahogy megtudtam, ennek igen 
jelentős része külföldi, néhány tagúk 
van még Magyarországról is (az éves 
tagdíj jelenleg 92 USU). Ez az a lehető
ség, melyet nekünk is fokozottabban ki 
kellene használnunk a taglétszám nö
velésére. Az adataikból látszik, hogy 
náluk is jelentős a taglétszám fluktu
ációja a tagdíj be nem fizetése miatt. 
Nem szokásos a vállalati tagság. Pén
zért hirdetnek állásokat a munkanél
küli vegyészeknek.

Több „creative tepsion” van az egye
sületen belül: így a szakmai, szakosz
tályi tagozódás és a területi tagozó
dás mindig rivalizál egymással. A kör
nyezetvédők és a kormányhivatalban 
dolgozók között meg kell próbálniuk 
egyensúlyozni a végletes környezetvé
delmi elképzelések mérlegelésében. Ko
moly feladatnak tekintik az oktatási,

ismertnyújtási funkciót az egész tár
sadalom számára: közvéleménykutatá
sok szerint csak kb. 3% amerikai tudja, 
hogy mi a DNS és kevesebb mint 10%, 
hogy mit jelent az, hogy molekula. En
nek ellenére olyan törvényt akartak ke
resztülvinni, melyben egyetlen veszé
lyes molekulát sem engedtek volna meg 
pl. az ivóvízben.

Másik érdekesség, hogy a több ezer 
megjelenő miatt az előadások szervezé
séhez csak néhány, a keleti parton lévő 
szállodát tudnak felhasználni az USA 
területen, mert csak ennyi rendelkezik 
megfelelően nagy előadóteremmel. Itt 
is látható, hogy a taglétszámhoz ké
pest nincs okunk panaszra.

Ezt követően Hitchcock úrral, aki 
az eladásokkal foglalkozik, könyvek és 
esetleg folyóiratok hazai terjesztésé
ről tárgyaltam. A lengyeleknek, a lit
vánoknak, most kezdődően a romá
noknak néhány évig ingyen folytatják 
a folyóiratküldést, amíg ilyen szegé
nyek. Ez azt jelenti, hogy csak ak
kor van erre lehetőség, ha a megren
delés eddig folyamatos volt. Erre kere
tük van, meg kellene pályázni ezt ha
zai cégeknek is. Forgalmaznak okta
tási célú videókat is, melyek még an
gol szakmai nyelvoktatási anyagnak is 
hasznosak lennének. Az ÁCS saját há
rom kémiai szoftverje mellett terjeszti 
több más cég, pl. a Compudrug ter
mékeit is, kitűnő új termékek vannak 
a piacon. Heylin úr, a Chemical & 
Engineering News (CEN) szerkesztője 
részletesen elmondta a CEN szerkesz
tési alapelveit, melyek minden részle
tükben megegyeznek azzal, amit mi az 
MKL-nél néhány éve elkezdtünk és jól- 
rosszul követni próbáltunk: minden ve
gyész számára a gazdasági, politikai, 
tudományos, technológiai és ipari in
formációkat gyorsan és pontosan köz

nikl

nyok, szakanyagok és érdekes felada
tok.

A versenybizottság titkára Dr. Vár
nai György e lapok tartalmáról, a te
hetségfejlesztésben betöltött szerepé
ről 1992. december 15-22. között szá
molt be a Bankok-i Nemzetközi Kémia 
Tanári Konferencián, mivel megjelenik 
a lap angol nyelvű változata is a nem
zetközi diáklapok között. Igen nagy ér
deklődésre tartana számot gazdag jól 
használható tartalma miatt.

Fürstné dr. Kolyi Erzsébet

vetíteni.Erre 6-7 tagú profi szerkesztő- 
gárdájuk van, minden csütörtökön lap
zárta és hétfőn megjelenik az újság. 
Talán az új rendeletekkel és törvények
kel foglalkozó, valamint az olvasói leve
leket közlő rész az, ami az MKL-ből - 
még - hiányzik, utóbbit próbáltuk elin
dítani, de Heylin úr is kifejtette, hogy 
ennek az indítása a legnehezebb.

Ezt követően három városban több 
céget látogattam meg. Mindenhol is
mertetést adtam a hazai vegyipar hely
zetéről és megpróbáltam kapcsolatokat 
kiépíteni.

Ezek közül Chemical Abstracts (Co
lumbus OH) főszerkesztőjének Dr. D.
Weisgerbernek meglátogatása volt köz

érdekű. Javasoltam, hogy a Magyar 
Kémikusok Lapjában megjelenő válla
lati hírek bekerüljenek egy kifejezetten 
ezzel foglalkozó referáló folyóiratba, a 
Chemical Industry Notes-ba (jelenleg 
egy magyar újságot sem referálnak eb
ben a folyóiratban).

Ezt követően az STN Internatio
nal (The Scientific & Technical Infor
mation Network) on-line információs 
rendszer lehetőségeit mutatták be. A 
belső hálózat (MUSE, Mutually Used 
System for Editing) lehetőségeit ismer
tették az editálási folyamatban, szin
tén számítógép mellett. A dokumentu
mokra vonatkozó adatok, az első begé
pelés után a hálózat segítségével kerül
nek az összes személyhez és a gépbe be
épített sokféle hibafeltáró lehetőség is 
segít elkerülni a tévedéseket. Ez az edi
táló hálózat multi-tasking jellegű, az 
editor az adott monitorról való kilé
pés nélkül beszállhat az STN-be, vagy 
a saját személyes információs file-jába 
pl. ha valamilyen információra szük
sége van. Gyakorlatilag nem kell sem
mit sem begépelnie, mindent átvehet 
az eredeti forrásból. Ez a rendszer egy 
éve üzemel, és nagyban megkönnyíti és 
gyorsítja a szerkesztők munkáját.

A tárgyalásokról szóló részletes be
számoló a MKE-ben megtekinthető.
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Energiatermelés és petrolkémia*

A közeljövő határfeltételei

Az Informations Chimie francia- 
nyelvű vegyipari folyóirat 1992. áprilisi 
számának 103-133 oldalain 5 cikkben 
igyekszik megvilágítani és a 13. oldalon 
szerkesztőségi cikkben vezeti be, első
sorban európai nézőpontból, az ener
getikai és a petrolkémia a közeljövőben 
előrelátható közös problémáit, amit a 
következő határfeltételek indukálnak:
-  1970 óta az akkor 74 milliárd ton

nára becsült kőolaj világkészletek
ből 1992-ig 61 milliárd tonnát hasz
náltak fel, de időközben az új kő
olajlelőhelyek felfedezésével jelenleg 
ezek a készletek 135 milliárd ton
nára növekedtek.

-  Ugyanezen időszakban a világ 45 
milliárd tonna kőolaj egyenértékre 
becsült földgázkészletei 105 milliárd 
tonnára nőttek.

-  A fosszilis energiahordozókra mind 
a világ energiaipara, mind a petrol
kémia támaszkodik, mégis azzal a 
korlátozással, hogy mind a kőolaj- 
, mind a földgázfogyasztás 7-7%- 
át kitevő petrolkémiai nyersanyagi
gény, valamint a mobil- és kisfo
gyasztók motorbenzin-, dízelolaj- és 
könnyű fűtőolaj igénye alig szakít
ható el a szénhidrogénbázistól a kis- 
volumenben való tárolhatóság, pl. 
gépkocsi üzemanyagtartály, ill. la
kossági és kisüzemi fűtési igények 
tárolótartályai, valamint szállítási 
és elosztási lehetőségek miatt (a kő- 
olajtermékek e tekintetben a föld
gáznál előnyösebbek).

-  A szénhidrogének ára (háborúktól 
eltekintve) stabil, mégis a jelenlegi 
hordónkénti 20 dollár alatti kőolajár 
20 év múlva akár 35 dollárig emel
kedhet.

-  Mind nagyobb súllyal esik latba a 
gazdaságilag fejlett országok poli
tikai közvéleményében a természet 
megőrzésének gondolata (a Földet 
nem ajándékba kapta az emberiség, 
hanem kölcsönbe a majdani leszár- 
mazottaitól), ezen belül az energe
tikai, elsősorban a légköri viszonyo
kat veszélyezteti a légszennyezés, a 
védő ózonpajzs pusztulása, a klíma 
melegedése az üvegházhatás miatt. 
A fejlődő országok az ebből kö
vetkező terheket nem hajlandók vi
selni (India lakosa 25-ször kevesebb 
energiát fogyaszt, mint egy észak
amerikai, az afrikai lakosság eseté

* Az összefoglaló ismertetést készítette: 
dr Somló György

ben villamos energia ilyen fajlagos 
fogyasztásának viszonyszáma 145.)

-  A fosszilis energiahordozó készletek 
nem újulnak meg a mai emberiség 
számára, ezért takarékoskodni kell 
velük, de nem a növekvő életminő
ségi igények és lélekszámgyarapodás 
kárára.

-  A megújuló energiakészletek közül 
kimeríthetetlennek ígérkezik a fú
ziós magenergia, de ez egyelőre még 
nem valósítható meg a technikai 
eszközök híján, edényzet a megkí
vánt extrém, elsősorban hőmérsék
leti paramétereken). Új vízierőmü
vek a gazdaságos helyeken (nagy 
vízhozam, nagy ejtési magasság, ter
mészetes tározási domborzati-lehe
tőségek, főfogyasztók nem túl távo- 
liak az erőművektől) már alig épít
hetők; szélerőművekhez a főfelhasz
nálókhoz közeli széljárta vidékek 
szükségesek, a napfényerőművekhez 
óriási besugárzott sivatagi területek 
kellenek; a fényelektromos cellák ha
tásfoka pedig még 10% alatti, drá
gák, gyártásuk pedig sok energiát 
fogyaszt. A jelenlegi maghasadásos 
erőművek lassan lebomló radioaktív 
hulladékainak deponálása még nem 
megoldott és a csernobili katasztrófa 
óta a politikai közvélemény nem je
lentéktelen része fél a vele járó ve
szélyektől. Ezek a megújuló energia- 
források elsősorban a villamosener
gia termelésére szolgálnak.

-  Nem megoldott még az energia, 
elsősorban a hőenergia távszállítása, 
de a villamosenergia kontinensközi 
szállításának is megvannak még a 
technikai és gazdasági akadályai.

Korszerű hőerőművek

Mivel a villamosenergia használati 
értéke (erőgépek hajtása kis veszteség
gel) meghaladja a hőenergiáét, a je
lenleg uralkodó primeren hőenergiát 
előállító erőművekben kogenerációval 
(együttes haszon — hő- és villamose- 
nergiatermelés) a megvalósítható má
sodlagos villamosenergiatermelést is 
beszámítva, magában a villamosener
giában megtestesült energiát a fel
használt tüzelőanyagban kötött ké
miai energiatartalomra vetítve: a ha
gyományos, legfeljebb a 40%-os ha
tásfokot közelítőről sikerült az 50%- 
ot megközelítőre növelni (ha kombi
nált ciklusú turbinás földgázerőműről 
van szó). Ez esetben a jelenleg leg
jobb fűtőolaj alapú, ill. szénalapú erő
művekhez képest a kibocsátott lég

szennyező anyagok mennyisége a vil
lamosteljesítményre vetítve a nitróz és 
a szén-dioxid esetében a felére, a kén
dioxid esetében a tizedrészére csök
ken (a ezén-monoxid, ill. a metánki
bocsátás nem változik). Ezért ökoló
giai okokból terjedni fog a szénhidro
génalapú erőműveken belül a gázala- 
púak részaránya. Megjegyzendő azon
ban, hogy míg a kőolaj távszállításá
nak energiaigénye a kémiailag kötött 
energiájának 3-6%-a, addig a földgáz 
esetében ez kb. 30%.

Meg lehet növelni az erőművi hatás
fokot, ha hidegenergia nagyfogyasztó 
van közel, mert ilyenkor a 200-300 fo
kos füstgázok hőjével kétkörös, komp- 
lexsós-ammóniás (ВаСЬ, МпСЬ, 
NiCb), vizesoldatos abszorpciós hűtő
ciklussal —30 fokos hűtőenergiát lehet 
szolgáltatni (Elf Aquitaine „Steif” el
járása).

Az abszorpciós hűtőgép a hő-, ill. hi
degenergia üzemközi tárolására is szol
gálhat, de hasonló elven működhet a 
hidrogéntároló a vele hajtandó gépko
csikon (pl. lantán-nikkel-hidridek for
májában), persze mindkét esetben az 
abszorpciós és deszorpciós paraméte
reket a hőmérsékleti- és nyomáslépcsők 
együttesen határozzák meg.

A hőenergia távszállítása
kémiailag kötött energia 

formájában

Egyelőre csak javaslatok vannak 
erre, pl. a francia Lotharingia és a né
met Ruhr-vidék között olcsó francia 
villamosenergiával vízelektrolízis útján 
nyert hidrogén formájában, vagy a Jü- 
lichi Atomkutató központ által 20 év
vel ezelőtt „ Adám-Éva” néven javasolt 
eljárással, szerves szintézisgáz útján, 
melyet földgáz endoterm vízgőzös ka
talitikus reformációjával állítanak elő 
(Adám) és a megkívánt hőenergianye
rési helyen, távszállítás után, ugyan
csak katalitikus reaktorban hőterme
lés közben visszájára járatják (metán
képzés céljából) a reformálási reakciót 
(Éva); Izraelben, a Weizman Intézet
ben pedig analóg dizmutációs rever
zibilis reakciót próbálnak ki hőener
gia távszállítására a metán széndioxi- 
dos bontásával nyert szintézisgázzal.

A kontinensek közötti hidrogén-táv
szállításra kémiailag kötött energia 
formájában a toluol hidrogénezésével 
nyert, cseppfolyós halmazállapotú me- 
tilciklohexánt javasolják, amit a hid
rogénigény helyén katalitikus dehidro- 
génezéssel bontanak vissza toluollá és 
hidrogénné, melyből a toluolt vissza
szállítják a hidrogénforráshoz.

Az energiahordozó kontinentális táv- 
szállításához sorolhatjuk a cseppfolyó
sított mélyhűtött földgázt tartályhajó
kon és a középnyomás alatt ugyancsak
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Szemle... szemle... szemle

1. táblázat

Gyártási hely Ammónia Karbamid Metilalkohol

Gazdaságilag fejlett országok 40 16,2 7,6
Fejlődő országok 35,5 41,3 7
Összesen a világon 75,5 57,3 14,6

2. táblázat

Megnevezés Kőolaj Szén Földgáz
Összes termelés milliárd tonna
kőolaj-egyenérték 3,02 2,4 1,7
Részarány, %

fűtés 35 68
szállítási vonóerő 40
kémiai alapanyag 7 2 7
villamosenergia termelés 10 60 10
kohászat 20
egyéb 8 18 15

tartályhajókon vagy folyami bárkán 
cseppfolyós halmazállapotban szállí
to tt, a földgázkitermelés melléktermé
keként nyert gazolint, vagy a kőolaj- 
finomító lényegében propán-bután gá
zát. Ez esetben azonban a távszállított 
energia hatásfokának számításánál fi
gyelembe kell venni a cseppfolyósítársa 
és elgőzölögtetésre fordított energiát, 
valamint az e célt szolgáló terminálok 
berendezésének költségét.

Kémiailag szekunder 
energiahordozók

Energiaszállítási módok már átve
zetnek a földgáz kémiai úton történő 
átalakítására cseppfolyós energiahor
dozóvá. Ilyen a metanol és a szinte
tikus motorhajó üzemanyag, amelynek 
ipari méretű példája az Új-Zélandban 
megépített üzemi vertikum, melyből 
jelenleg, az alacsony kőolajárak mi
att, csak kisebb kapacitással működ
tetik a Mobil-eljárás szerinti zeolit-

katalizátoros metanolból benzint elő
állító üzemet és inkább a meta
nolt exportálják. Analóg célú a dél
afrikai Sassol-üzem, aminek azonban 
barnaszén az alapanyaga és a vég
terméke a szintézisgáz képzésen ke
resztül a Fischer-Tropsch katalizátoros 
üzemanyag-, ill. oxigénezett alifás ter
mék előállítás, de ez az eljárás a világ
piacon nem versenyképes és kiépítését 
csak a Dél-Afrikai Köztársaság korábbi 
politikai és gazdasági izoláltsága indo
kolta.

Regionális transzlokáció

A földgáz kémiai hasznosításának 
főtermékei és világtermelésük megosz
lása 1990-ben az 1. táblázatban látható 
(millió tonnában).

Már most egyértelműen látható a 
földgáz kémiai hasznosítása során az a 
regionális tendencia, mely a termelési 
súlypontot e könnyen szállítható ter

mékekben a kőolaj- és földgáztermelő 
országokra helyezi át.

Az 1988. évi energiahordozó világ- 
termelésből az egyes főcélokra fordí
tott részarányok a 2. táblázatban látha
tók (milliárd tonna kőolaj egyenérték,
ill. %).

Az energiahordozók felhasználása a 
vegyiparban összesen 390 millió tonna 
kőolaj-egyenértéket tett ki 1988-ban, 
ebből a kőolaj részaránya 57% volt, a 
földgázé és a kőolajtermelés kisérőgá- 
zaié 31%, a széné pedig 12%, ill. kőolaj
egyenértékben kifejezve 200, ill. 40, ill. 
120 millió tonnának megfelelő.

1988-ban szállítási vonóerőre össze
sen 1280 kőolaj-egyenértéknyi energia- 
hordozót használtak fel, ebből földgáz 
és a kőolajkísérőgázok kémiai átalakí
tása útján nyert gazolin 10 millió ton
nányi; utóbbiak kb. fele-fele részben 
oszlottak meg az etilalkohol és a me
tanol, valamint származékai (pl. metil- 
terciér-butiléter, metanolból gyártott 
benzin) között.

1990-ben petrolkémiai nyersanyag
ként a tőkés világban összesen 250 mil
lió tonna kőolaj-egyenértéknyi energia- 
hordozót használtak fel, ebből 60 mil
lió tonnányit Észak-Amerikában, 70 
milliót Nyugat-Európában, 30 milliót 
Japánban és 90 milliót a fejlődő orszá
gokban. 1970-re mint bázisra vetítve ez 
összesen a következő növekedési rátá
kat jelenti az elmúlt 20 évben: Észak- 
Amerika 33,3%, Nyugat-Európa 100%, 
Japán 0%, fejlődő országok 900%, ami 
jól mutatja a petrolkémiai termelés 
súlypontjának elmozdulását a fejlődő 
országokba, ahol 1990-ben a világ pet
rolkémiai termékeinek 36%-át állítot
ták elő. Ha a nem földgázalapú pet
rolkémiai termékek ennél kisebb mér
tékű súlypont-eltolódását kívánjuk jel
lemezni, erre jó adat az 1989. évi világ- 
termelés az aromás főtermékekből, ami 
33 millió tonna BTX-et tett ki (ebből 
csak 7 millió tonna volt a kőszénkát
rányból kinyert), amin belül 6,4 millió 
tonna (20%) eredt a fejlődő országok 
vegyiparából.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S O K  S U M M A R I E S

Polányi J. C. — Riely, H.: Fotokém ia adaaorbeált 
állapotban

A szerzők négy részre osztva mutatják be ennek az új 
tudománynak a fejlődését és jelenlegi állapotát. Az át
tekintés a legfontosabb reakciótípusok szerint történik: 
fotodisszociáció (FD), fotoreakció (FR), fotodeszorpció 
(FDESZ) és fotokilökődés (FK). A kémiai kötések disszo- 
ciációs energiái általában olyanok, hogy a fotokémiai reak
ciók inicializálásához ultraibolya (UV) sugárzás szükséges. 
A gáz-szilárd határfelületen lejátszódó fotodisszociációs 
folyamatok vizsgálatára két különböző kísérleti megközelí
tés használt, amelyeket a megfigyelendő anyag természete 
különböztet meg. Az egyik csoportban a felületet elhagyó 
fotofragmensek sebességét, szögeloszlását és belső gerjesz- 
tettségét mérjük általában repülési idő tömegspektromé
terrel. A második kategóriába tartozó vizsgálatok során 
a felületen maradó fotótermék megfigyelése történik stan
dard felületmérő eljárások segítségével. A tudományág ed
digi legfontosabb eredményeit példákon keresztük mutat
ják be.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a  4 8 , 8 9  ( 1 0 0 3 ) ]

Szeifert Ferenc — Árva Péter — Nagy Dezső — Berty, 
J. M.: Pórusdiffúzió am m óniaszintézisnél. I. Az 
alkalmazott matematikai modell

A szerzők közleményükben új módszert ismertetnek a 
ammóniaszintézis hatékonysági tényezőjének számítására. 
A (részletes) pórusdiffúziós modellből — különböző felté
telek kikötésével — aszimptotikus formulát vezetnek le, 
amely alapján analitikus megoldást nyertek a hatékony- 
sági tényező számítására. A feltételek nem teljesülésének 
torzító hatását az újonnan bevezetett torzítási tényezővel 
kompenzálták, így a hatékonysági tényező az analitiku
san számított tényező és a torzítási tényező szorzataként 
számítható. A torzítási tényező a katalizátorszemcse felü
letére vonatkoztatott dimenziómentes mennyiségek feno- 
menológikus függvényeként adható meg. Eredményként, 
az ammóniaszintézis reakciósebessége, a (részletes) pórus- 
diffúziós modell megoldása nélkül kezelhető. Ez a reak
torszámításnál leegyszerűsíti a számításokat anélkül, hogy 
a pórusdiffúzióra vonatkozó információk elvesznének. Az 
analitikus megoldás bázisán egy Weisz-Prater jellegű kri
tériumot is megadnak. Az I. részben a vizsgálatok alapját 
képező zárt matematikai modellt adják meg.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a  4&i  1 0 6  ( 1 9 9 3 ) ]

J. C. Polányi — H. Riely: P hotochem istry  in Adsor
bed S tate

We outline the current state of development of the pho
tochemistry in the adsorbed state under four headings: 
photodissociation (PDIS); photoreaction (PRXN); photo
desorption (PDES) and photoejection (PEJ), The typical 
dissociation energies of chemical bonds has necessitated 
the use of UV light to initiate photochemical processes. 
Two distinct experimental approaches are used for inves
tigating the processes at the gas-solid interface. In one 
category of study the speed, angular distribution and in
ternal exitation of the photofragments leaving the surface 
are measured mostly by TOF-MS. In the second category 
of investigation it is the photoproduct left behind at the 
surface that is monitored by standard tools of surface sci
ence. The most important achievements of studies to date 
are discussed in details.

P. Szeifert — P. Árva — D. Nagy — J. M. Berty: Pore  
D iffusion in A m m onia Synthesis I. The Applied 
Mathematical Model

A new method is presented here for the calculation of 
the effectiveness factor in ammonia synthesis. An asymp
totic formula is derived from the (detailed) pore diffusion 
model, using different conditions, and an analytical so
lution is obtained for the calculation of the effectiveness 
factor. The distortion caused by the unfulfilled conditi
ons is compensated by the use of a distortion coefficient. 
Thus, the effectiveness factor is obtained as the multiple 
of the analytically calculated coefficient and the distortion 
coefficient. The distortion coefficient is a fenomenological 
function of dimensionless quantites related to the surface 
area of the catalyst particle. As a result of this approach, 
the reaction rate of ammonia synthesis can be obtained 
without the solution of the (detailed) pore diffusion mo
del. This greatly simplifies the reactor design calculations 
without losing information on the pore diffusion process. 
A Weisz-Prater-type criterion is also given, based on the 
analytical solution. In the first part of the paper the closed 
mathematical model for investigations is given.

1093 .  X L V II I .  É V F O L Y A M .  3. S Z X m mkl AI.



Lakatos Gyula: Eljárások biológiai szennyvíztisztító  
rendszerek hatásfokának növelésére

Hazánkban a környezetvédelem egyik kulcskérdése a 
szennyvizek tisztítása és a kezelési technológiák hatásfo
kának növelése. A szennyvíztisztítási eljárások fejlesztése 
sokoldalú megközelítést igényel, melyek során a kémiai, 
az ökológiai és a biotechnológiai összefüggések gyakorlati 
felhasználására van szükség.

A dolgozatban a szerző a TIFO szennyvíztisztító rend
szerének működésével kapcsolatos vizsgálatok fontosabb 
eredményeiről számol be.

A szennyvíztisztító rendszerek hatásfokának növelésé
hez és üzemeltetésük optimalizálásához, további feladato
kat jelöl meg.

[M & gy.  K é m .  L a p j a  111  ( 1 0 0 3 ) ]

Hints Miklós: N éhány adat az erdélyi vegyipar  
kezdeti időszakának történetéhez

Erdély vegyiparának fejlődése a kedvező természeti 
adottságok és a nyugat-európai tőke támogatásának kö
vetkeztében megelőzte az általános színvonalat. Néhány 
műszaki újító (Müller Ferenc, Bárók Dániel, Hauch Antal) 
európai jelentőségű eredményt ért el.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a  1 1 5  ( 1 0 0 3 ) ]

G. Lakatos: Procedures for Enchancing the Effici
ency o f B iological W aste W ater System s

In our country the purification of sewage sludge and the 
improvement of efficiency of water treatment technologies 
in one of the key issues in the field of environmental 
protection.

Our studies proved that bentonite can be applied 
instead of aluminium sulphate.

The proper C:N:P adjustment was promoted by the 
load of sewage water containing high concentration of 
phosphorus for the purification system.

The further tasks concerning the increase of efficiency 
and optimalization of sewage water treatment systems are 
also surveyed.

M. Hints: Som e D ata on the Beginnings o f  the 
H istory of Transylvanian C hem ical Industry

The evolution of the chemical industry of Transylvania 
was more advanced in comparison with other countries 
because of its natural resources and the help of West- 
European capital. Some innovators (F. Muller, D. Bárók, 
A. Hauch) achieved very important results.
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Fotokémia adszorbeált állapotban*

Az alábbiakban négy részre osztva mutatjuk be en
nek az új tudományágnak a fejlődését és jelenlegi 
állapotát. A fejezetek a legfontosabb reakciótípusok 
szerint épülnek fel: fotodisszociáció (FD), fotoreak- 
ció (FR), fotodeszorpció (FDESZ) és fotokilökődés 
(FK). Helyszűke miatt csak az első két típusú folya
matot tárgyaljuk részletesen, beleértve a kémiai köté
sek keletkezését és felbomlását, a kémiai folyamatok 
építőelemeit. A kémiai kötések disszociációs energiái 
általában olyanok, hogy a gázfázisú részecskék foto
kémiai reakcióinak inicializálásához ultraibolya (UV) 
sugárzás szükséges. Amint arra rá fogunk mutatni, 
az elektromágneses sugárzás széles hullámhossztarto
mányban indukál kémiai folyamatokat az adszorbátu- 
mokban.

Történeti áttekintés

A szilárd-folyadék határfelületeken végbemenő, 
fény hatására lejátszódó folyamatokkal foglalkozó kí
sérleti és elméleti munkák egyik legkorábbi össze
foglalása az 1974-es „Faraday Discussion of Chemi
cal Society” konferencia összefoglalójában jelent meg 
„Adszorbeált részecskék fotokémiája” [1] címmel. A 
konferencia fotokémiával foglalkozó szekciója főleg a 
szilárd-folyadék határfelületeken végbemenő olyan fo
lyamatokra koncentrált, melyekben a gerjesztett ad
szorbeált részecskék és a hordozó között töltésátme
net megy végbe, és ezt szerves festékek UV elnye
lési sávjának a megváltozása valószínűsíti [2]. Bár 
az ultranagyvákuum az UV- és röntgen fotoelektron- 
spektroszkópiában már ebben az időben is használa
tos volt, nem volt magától értetődő az alkalmazása a 
fotokémiai folyamatokban, így a felületre adszorbeá- 
lódó anyag mindig többrétegű volt. A fejlődésnek eb
ben a szakaszában az elméleti munkák a fotoemisszió 
és a fotodeszorpció területére összpontosítottak [3].

* Először a „Dynamics of Gas-Surface Interactions” című 
könyv 8 . fejezeteként jelent meg a Royal Society of Chemistry 
kiadásában, England (1991). A könyv az „Advances in Gas- 
Phase Photochemistry and Kinetics" című sorozat harmadik 
kötete és megrendelhető az alábbi címen: Royal Society of 
Chemistry, Turpin Transactions Ltd., Blackhorse Road, Letch- 
worth, Herts. SG6  IHN, England.

** Department of Chemistry, University of Toronto, 80 St. 
George Street, Toronto, Ontario, M5S 1A1, Canada

*** Department of Chemistry, University of Liverpool, 
P.O.Box 147, Liverpool L69 3BX, England

POLÁNYI ,  J .C.** ***
RIELY, H.*“

Ezekből a korai vizsgálatokból arra lehetett következ
tetni, hogy a határfelületek megvilágítása kémiai fo
lyamatokat indukálhat, de akkoriban a gázfázisú fo
lyamatok szerepét még nem lehetett elkülöníteni.

A tudományágnak a lézertechnológia elterjedése 
adott új lendületet, mivel lehetőség nyílt mikroszko
pikus méretű félvezető lézerek előállítására. Osgood, 
Ehrich és munkatársaik folytonos és impulzus ultra
ibolya lézereket használtak fel a szilárd-folyadék ha
tárfelületeken lévő illékony fémorganikus prekurzorok 
disszociatív elektronállapotainak gerjesztésére [4-7]. 
Eredményként fotoleválás volt megfigyelhető a megvi
lágított szigetelő vagy félvezető hordozók felületén. A 
szerzők bizonyítékot találtak mind a gázfázisú, mind 
a felületi prekurzorok fotodisszociációjára.

Osgood [8] adott áttekintést a lézerek alkalmazásá
nak fejlődéséről a fotoleválasztásban, fotomarásban, 
fotoírásban és fotoadalékolásban. A „Chemical Re
views” egy nemrégiben megjelent kiadása foglalko
zik a témakörrel „Mikroelektronikai Anyagok” cím
mel [9].

Mindez erősítette a lézerek alkalmazását szilárd
gáz reakciók tanulmányozására. Kezdetben a vizsgá
latok főleg az infravörös (IR) sugárzás hatásának meg
értésére koncentrálódtak. Infravörös lézersugárzás ha
tására olyan részecskék deszorpciója volt megfigyel
hető, amelyek változatlanok maradtak a folyamat so
rán. Ez összhangban volt azzal a feltevéssel, hogy a 
rezgési módok IR adszorpcióját energiaátadás követi 
az adszorbátum és a felület közötti kötésre. Chuang 
adott átfogó képet a területen folyó kutatásokról [10].

Más úttörő munkák rámutattak a hő, elektronsu
gár és fény szerepére a felületi bomlási folyamatok
ban [ 11], és felhívták a figyelmet az adszorpciós hatás- 
keresztmetszetek megnövekedésére az ultranagyváku- 
umban (UHV) végzett Felületi Raman Spektroszkó
piai (SERS) vizsgálatokban [12, 13], mint ahogy bi
zonyítékát nyújtották annak, hogy a fázis belsejében 
fény hatására képződött töltéshordozók hatással van
nak a felületi kémiai folyamatokra [14, 15].

Ezt követően megkezdődtek a dinamikus vizsgá
latok UHV körülmények között. A kezdeti munkák 
eredményeképpen lehetőség nyílt jég felületén [16] és 
egykristályokon [17] monomolekuláris rétegeknél ki
sebb borítottságok esetén az adszorbeált állapotban 
és a gázállapotban végbemenő fotodisszociáció meg
különböztetésére, valamint a fotolikus és a pirolitikus 
jelenségek szétválasztására.
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Kezdetben dielektromos szubsztrátokat használtak, 
hogy minimálisra csökkenjen az adszorbátum gerjesz
tett elektronjainak relaxációja. Azt azonban hamar 
felismerték, hogy a fotodisszociáció sok nagyságrend
del gyorsabb lehet ~(10-14 s), mint a gerjesztett ál
lapot megszűnése, mivel ez utóbbi ~10-8 s ideig léte
zik. Ez azt jelenti, hogy csak a leggyorsabb relaxáció 
versenyképes az adszorbátum fotodisszociációjával.

A szigetelő hordozók mellett rövid időn belül meg
jelentek a félvezetők és a fémek. A kutatásokat álta
lában UHV körülmények között, folytonos fényforrás 
alkalmazásával és felületanalitikai eljárásokkal össze
kapcsolva végezték. A kutatók egy része ívlámpát 
használva észlelt fotoreakciót a felülettel [18-48]. Az 
impulzuslézerek használata tette lehetővé a dinami
kus vizsgálatok elterjedését a felületi fotokémiában 
[17, 49-76].

A dinamika ismerete nyújtott alapvető segítséget 
a különböző fény által létrehozott folyamatok meg
értésében. Nem Boltzmann típusú energiaeloszlással 
rendelkező, fény hatására keletkezett termékek meg
figyelése adta közvetlen bizonyítékát nem termikus, 
fotokémiai reakcióutak létezésének. A termékek meg
változott energia- és szögeloszlása a megfelelő gázfá
zisú reakciótermékekkel összehasonlítva azt mutatja, 
hogy fotofolyamat játszódik le adszorbeált állapot
ban, amit alátámaszt az is, hogy az eredmények 
hordozó- és borítottságfüggóek [17, 49].

A fotofragmensek szögeloszlása, P(0), együtt a 
transzlációs-energia eloszlásával P{Et), arra enged 
következtetni, hogy СНзВг [49, 50], H2S [51] és HBr 
[77] rendezetten és orientáltan helyezkedik el LiF(OOl) 
felületén. A hozam hullámhosszfüggése és a megvilá
gítás polarizációjától való függése hozzájárult a folya
mat mechanizmusának megértéséhez. Ily módon lehe
tett megmutatni, hogy a NO2 fotokémiája P d (lll) , és 
az 0 2-é A g(lll) felületen, valamint HBr fotodeszorp- 
ciója LiF(00l)-ról a szubsztrátum fényelnyelésén ke
resztül játszódik le.

A felület analízise fontos kiegészítő információt 
nyújtott a fotodisszociáció és fotoreakció felületen 
maradó termékeiről.

A bevezető áttekintést követően most részleteiben 
is ismerkedjünk meg az egyes folyamatokkal.

Fotokémiai folyamatok

Először definiáljuk a fotodisszociáció, fotoreakció, 
fotodeszorpció és fotokilökódés fogalmát. A folyama
tok lényegét az 1. ábra mutatja, rendre FDISZ, FR, 
FDESZ és FK jelölésekkel.

Fotodisszociáció, FDISZ

Adszorbeált anyagok fotodisszociációjának (FDISZ) 
sémáját az la  ábra mutatja be. Történhet közvetlen és 
közvetett módon, mint az White [78] egy nemrég meg
jelent összefoglalójából is kitűnik. Megfelelő energiájú 
foton közvetlen abszorpciója Franck-Condon átmenet 
révén megy végbe. A részecske alapállapotból egy
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1. ábra. A z összefoglalóban tárgyalt gáz-szilárd anyag határfelületen 
megvilágítás hatására végbement folyamatok grafikus ábrázolása

a) FDISZ, adszorbeált molekula fotodisszociációja; b) FR, fo
toindukált reakció két szomszédos molekula között; ej FDESZ, 
érintetlen molekulák fotodeszorpciója a szubsztrátum közremű
ködésével; d) FK, érintetlen molekulák kilökődése a felületről 

megvilágítás hatására, a hordozó közreműködésével.

gerjesztett taszító vagy predisszociatív potenciális
energia felületre kerül. Ha a gerjesztett állapot re- 
pulzív, a kötés felbomlása azonnal (~10_14-10-13 s) 
alatt végbemegy, így a disszociáció összemérhető se
bességű, vagy gyorsabb az adszorbens és a hordozó 
közötti energiaátadásnál.

A közvetett fotodisszociációnak két típusát külön
böztetjük meg. Mindkét esetben a szubsztrát ab
szorbeálja a fotont. A közvetett FDISZ első esete 
a gázoknál jól ismert érzékenyített fotolízis analógi
ája. Hibahelyek, plazmonok vagy szennyezők E—>E 
(elektron -  elektron) energiaátmenet révén gerjesz
tődhetnek, és az adszorbátum disszociálhat. A máso
dik lehetőség szerint egy elektron fotoátmenete megy 
végbe a szubsztráttól az adszorbátum egy nem-kötő 
elektronpályájára. Ezt a töltésátviteli fotodisszociá- 
ciót TÁ/FDISZ rövidítéssel jelöljük.
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Fotoreakció, FR

Az FR gyakran olyan fotofragmensek képződéséhez 
vezet, melyek nagyobb transzlációs energiával rendel
keznek, mint amekkora aktiválási energia szükséges 
adszorbeált állapotban a kémiai reakcióhoz. Ha meg
felelően nagy, de nem feltétlenül több rétegű a felületi 
borítottság, az adszorbátumok közötti távolság csök
kenhet és a reakciópartnerek találkozási valószínűsége 
megnövekedik. Szigetek jelenlétében az adszorbátu
mok távolsága már kis borítottságok esetén is kicsi 
lehet. Ha az adszorbátumok közötti távolságok kicsik 
és orientációjuk is megfelelő, akkor reakció játszódhat 
le a fotofragmens és a vele szomszédos (vagy közeli) 
adszorbeált molekula között. FR-nek nevezzük azt a 
reakciótípust, amely úgy kezdődik, hogy az adszorbá- 
tum sugárzást nyel el és csak adszorbeált részecskék 
vesznek részt a folyamatban. Az FR speciális jellem
zője az, hogy létezik kitüntetett rendezettség, orien
táció és távolság a reaktív ütközésben résztvevő ré
szecskék között. Meg kell jegyezni, hogy definíciónk 
szerint nem tekinthető FR-nek a klasszikus Langmuir- 
Hinshelwood folyamat. Ebben az esetben ugyanis az 
adszorbeált részecskék, A(ad) és B(ad) (melyek foto- 
litikus úton is képződhettek), a felszínen migrálnak, 
majd végül találkozásukkor AB(ad) termék keletke
zik, amelyik azonban nem emlékszik a kezdeti köté
sek állására, orientációjukra és a kiindulási molekulák 
közötti távolságra.

Az FR-t sematikusan az lb  ábra mutatja be. Lát
ható, hogy az FR részfolyamata lehet FDISZ, amely 
atomos fotofragmentumok létrejöttét eredményezi. 
Ekkor a reakciót FR(A)-nak jelöljük. Az FR második 
kategóriája olyan, hogy lejátszódásakor nem keletkez
nek fotofragmentumok, hanem bimolekuláris reakció 
megy végbe megfelelően elhelyezkedő szomszédos mo
lekulák között. Ezt a típust FR(B)-ként jelöljük.

Fotodeszorpció, FDESZ

Azt és csak azt a folyamatot nevezzük FDESZ- 
nak, melynek során a szubsztrátum fényelnyelése 
egy érintetlen adszorbeált molekula deszorpcióját 
eredményezi. Ezt mutatja be az le  ábra.

Megjegyzendő, hogy másutt az irodalomban a „fo
todeszorpció” kifejezés minden olyan, fény hatására 
lejátszódó folyamatot jelöl, amelynek során részecske 
távozik a felületéről, ami akár fotofragmentum, a fo
toreakció terméke vagy kiindulási molekula (neut
rális vagy töltött) is lehet. Ez utóbbi folyamatokra 
az „Elektronátmenet Indukálta Deszorpció” elnevezés 
(EID) használható. Az eddigi négy, kétévenként tar
tott konferencia az EID témakörében jól illusztrálja, 
hogy milyen széles skálán mozognak a felületi fotoké
miához kapcsolható folyamatok, főleg rövid hullám- 
hosszúságú, nagy energiájú, ionizációra is alkalmas 
fény használata esetén [79-82]. Ebben az összefogla
lóban csak olyan folyamatokkal foglalkozunk, melyek 
alacsony, néhány eV energiájú fény hatására mennek 
végbe, mivel ezek az energiák a kémiai kötések ener
giájának a nagyságrendjébe esnek. Erre több okunk

is van. Nem lenne célszerű egyazon összefoglalóban 
tárgyalni tetszőleges energiájú besugárzás hatására 
bekövetkező reakciókat. Emellett különlegesen érde
kesnek nevezhető a közeli-UV energiájú fény hatására 
végbemenő fotokémia, melynek dinamikáját és spekt
roszkópját már gondosan kimérték és az eredmények 
megtalálhatók az irodalomban.

Fotokibocsájtás, FK

A felsorolásunkban utolsóként említett folyamat 
jellemzője, hogy a beeső sugárzást az adszorbátum 
nyeli el, és érintetlen molekulák deszorbeálódnak 
(lásd fent). Az adszorbátum (ahelyett, hogy FDISZ- 
ben vagy FR-ben venne részt) az elektrongerjesztést 
mozgássá alakítja (lásd ld  ábra). Ez az FK-nak ne
vezett folyamat a kvencseléshez hasonló módon já t
szódik le. Analóg módon a gázfázisú kvencseléshez 
E  —* V ,R ,T  alakban írható, azaz az elektrongerjesz
tést a magok rezgési, forgási és egyenes vonalú moz
gási energiáját növeli. A transzlációs-energia általá
ban jelentős, az elektronvolt nagyságrendbe esik. Ez 
a folyamat általában akkor válik fontossá, ha a bo
rítottság nagyobb, mint monomolekuláris. Szigetelő 
hordozók esetén két adszorbeált molekula gyors köl
csönhatása révén jöhet FK létre. A legfelső adszorbe
ált rétegből kilökődhet egy molekula, ha egy alatta 
lévő rétegben egy másik molekula kvencselődik, ki
váltva az FK-t.

Fotodisszociáció, FDISZ

Módszerek

A gáz-szilárd határfelületeken lejátszódó fotodisszo- 
ciációs folyamatok vizsgálatára két különböző kísér
leti megközelítés használatos, amelyeket a megfigye
lendő anyag természete különböztet meg. Az egyik 
csoportban a felületet elhagyó fotofragmensek sebes
ségét, szögeloszlását és (esetenként) belső gerjesztett- 
ségét mérik. A második kategóriába tartozó vizsgá
latok során a felületen maradó fotóterméket figyelik 
meg.

A második csoportba a standard felületvizsgálati 
módszerek tartoznak. A legutóbbi időkig ezekben a 
mérésekben általában folytonos fényforrások voltak 
használatosak, bár így a dinamikai sajátságokról ál
talában nem nyerhető információ. De még impulzus 
fényforrások használata mellett sem lehet a dinamiká
ról információt szerezni, mivel a standard felületvizs
gálati módszerek (Auger vagy EELS) időbeli felbon
tása nem megfelelő. Ezért nem vesztünk információt, 
ha folytonos fényforrást használunk, sőt alkalmazá
suk nagyon előnyös, hiszen kis fogyasztásúak, széles 
frekvenciasávban sávban hangolhatok és olcsók (ha 
egyszerű ívlámpát használunk).

Az első kategóriába tartozó vizsgálatok, melyek a 
fotofragmensek deszorpciójának a dinamikáját írják 
le, sok információt szolgáltatnak. Inert hordozók 
esetében meghatározható a fotodisszociáció fő útja.
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Ha azonban a szubsztrát is reaktív, az eltávozó 
részecskék vizsgálata csak részben írja le az FDISZ-t. 
Világos módon mindennek a fordítottja igaz, ha a 
fotótermékek egy része elhagyja a felületet és csak 
azokat a részecskéket mérjük, melyek a felülettel 
reagálnak. Még egyszer ki kell hangsúlyozni, hogy 
a felület diagnosztikája (jelenleg) viszonylag kevés 
betekintést nyújt a dinamikába.

2. ábra. Metü-brorrnd 220 nm en végbement fotodisszociációja során 
keletkeze metü-gyök transzlációs-energiájának eloszlása

a) Gázfázisú folyamat eredményei G.N.A. Van Veen, T. Baller 
és A .E.DeVries, Chem. Phys. 1985,92,59 cikke alapján; b) a 
folytonos görbe hökezelt LiF(OOl) felületén adszorbeálódott 
metil-bromidra, a szaggatottvonalú görbe metil-bromid/jég 
rendszerre és a pontozott görbe a hókezeletlen LiF szubsztráton 
lévő metil-bromidra vonatkozik. (Az alsó ábrán a nyilak a 
gázfázisú folyamatokhoz tartozó csúcsok helyét mutatják.) 
I. Harrison, J.C . Polanyi és P .A. Young (J. Chem. Phys. 89, 

1475(1988)) engedélyével közölve.

Szigetelők

A szigetelők közül a LiF(OOl) kristály az az anyag, 
amelyről mint hordozóról és a felületén adszorbeáló
dott anyagokon végbemenő fotofolyamatokról a leg
több adat áll rendelkezésünkre [17, 49-59, 65]. Az első 
vizsgálatok megállapították a metil-bromid/LiF(00l) 
rendszerről, hogy fotodisszociáció történik adszorbe-
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ált állapotban. A különböző adszorbeált molekulák 
kromofor csoportjai egy UV-fotont nyelnek el és ez 
kötéshasadáshoz vezet [17]. Összehasonlítva a gázfá
zisú reakcióval az adszorbeált állapotú fotodisszociá- 
ciót, szignifikáns különbségeket lehet észlelni a foto- 
fragmensek transzlációs-energiájában és szögeloszlá
sában [50, 51].

3. ábra. Metil-bromid, CHsBr(ad), 220 nm-en végbemenó 
fotodisszociációja során keletkezó, a felületet elhagyó metü-gyök 

szögeloszlásai

Vízszintes vonalat eredményezne gázfázisú (g) részecskék meg
világítása polarizálatlan fényű lézerrel. A teli háromszögek és 
körök (~  cos5 i?) metil-bromid/jég rendszereken végzett füg
getlen kísérletek eredményei. Az üres körök és négyszögek 
(~  cos3 0) metil-bromid hókezelt LiF(OOl) felületén végbemenó 
FDISZ mérésének eredményeit jelzik nagy (0,18 L/impulzus 
dózis) és kis (0,01 L/impulzus dózis) borítottságok mellett. 
Az üres háromszögek (~  cost?) hökezeletlen LiF-on lévő 
metil-bromid FDISZ-e során, kis borítottságok esetén (0,01 
L/implzus dózis) kapott eredményeket reprezentálják. I. Harri
son, J.C . Polanyi és P .A. Young (J. Chem. Phys. 89, 1475(1988)) 

engedélyével közölve.

A 2. és S. ábrákon jól látható, hogy a FDISZ so
rán létrejött részecskék sebességének nagysága és irá
nya is észrevehetően megváltozik az adszorpció ha
tására. (Az alábbiakban arra is mutatunk példákat, 
hogy a kedvezményezett irány eltér a felületre ál
lított merőlegestől.) 220 nm-es megvilágítás mellett 
a metil-bromid/LiF(001) rendszer fotolízise (lásd a
2. ábrát) során a gázfázisban keletkező CH3 fotof- 
ragmens transzlációs-energiájának eloszlását összeha
sonlítva az adszorbeált állapotból keletkezőével, ez 
utóbbi az alacsonyabb transzlációs-energiák felé to
lódik el és az energiaeloszlás is kiszélesedik, egészen a 
rendelkezésre álló energiaküszöbig. Az eloszlás alakja 
függ a szubsztrát típusától és az adszorbátum fázi
sától is. Hőkezeletlen hordozó jelenléte is kiszélesíti 
és eltolja a transzlációs-energiaeloszlást. Többrétegű, 
jégszerö adszorbátumok eloszlása ettől különböző, de 
nem függ a szubsztrátumtól.

Ezek a megfigyelések azt mutatták, hogy az adszor- 
bátum-hordozó kölcsönhatás hatással van a FDISZ- 
molekuladinamikájára, valamint (a szögeloszlásokat 
tekintve), hogy a szubsztrátum képes az adszorbeált 
molekulákat úgy rendezni, hogy a felület síkja és a
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kötéstengely közötti szög kedvező legyen. Hasonló kö
vetkeztetéseket lehet levonni, ha megfigyeljük a kén
hidrogén fotodisszociációjából származó H szögelosz
lását, valamint a H2S(ad) -* HS + H(g) reakcióban 
keletkező HS gerjesztett rezgéseinek a felület borított- 
ságától való függését. Az orientációs és a rendezési 
hatások létezésére utalnak azok a munkák, amelyek 
megmutatták, hogy nagyenergiájú fotofragmentumok 
energiaeloszlása keskeny és csak kis mértékben tér el 
a gázfázisú fotolízis során mérhető eloszlásoktól. Ezek 
a keskeny energiaeloszlások arra utalnak, hogy a fe
lületet elhagyó atomok, ill. gyökök úgy mozdulnak el, 
hogy energiájuk nem fajul el jelentősen felületi ütkö
zések révén [49-51].

Nagyon fontos az adszorbátum szerkezetének meg
határozása a FDISZ-től független módon, és az erre 
irányuló munkák el is kezdődtek. Az alkalmazható 
módszerek lehetnek Neutron-diffrakció és FTIR. Sco- 
les és munkatársai metil-bromid/LiF(001) rendszer 
Ne-diffrakciós mérésével megmutatták [83], hogy lé
tezik rendezettség a hordoíón, és igazolták az adszor
bátum korábban már feltételezett rendezettségét és 
orientációját, azaz azt, hogy a C-Br tengely merőleges 
a felületre, felváltva СНз-csoporttal és Br-mal kifelé 
mutatva [49,50].

HBr/LiF(001) rendszer FTIR spektruma, melynél 
polarizált infravörös sugárzást használtak, azt mu
tatta, hogy a HBr úgy helyezkedik el a LiF(001)-on, 
hogy a molekula tengelye 21±5°-t zár be a felület sík
jával [84]. A 300 cm-1 hullámszámnyi vörös-eltolódás 
arra utal, hogy a HBr hidrogénhíd-kötéssel kapcso
lódik a felülethez úgy, hogy a H a felületi F~ irá
nyába mutat. Ez az elrendezés és orientáció egybe
vág annak a dinamikus vizsgálatnak az eredményé
vel [77], amely szerint gyors H-atomok távoznak a 
HBr/LiF(001) rendszerből úgy, hogy irányuk és a fe
lületi normálvektor közel derékszöget zár be. A távozó 
H-atom szögeloszlása a borítottság függvénye, amint 
azt a 4• ábra is mutatja. A HBr fotodisszociációja kis 
borítottságok (szubmonorétegek) esetén nagyenergi
ájú H-atomokat eredményez, melyek mozgásiránya a 
felületi normálvektorral 50±5° szöget zár be. A H- 
atom szögeloszlása azért lesz egyre jobban izotróp a 
borítottság növekedésével, mert növekszik a valószí
nűsége a H és HBr közötti ütközéseknek. (Ezt a felté
telezést számítógépes modellezéssel ellenőrzik.)

Az 5. ábra a fentieknek megfelelően mutatja be 
a HBr szerkezetét LiF-on. Az ábra olyan számí
tásokon alapul [85], melyek során meghatározták 
LiF(OOl) felületen adszorbeált 200 HBr molekula mi
nimális összenergiájához tartozó konfigurációt, figye
lembe véve az elektrosztatikus, diszperziós és repul- 
zív erőket egyaránt. Eredményül az adódott, hogy el
méletileg a kőtéstengely 23° szöget zár be a felület 
síkjával úgy, hogy a HBr molekulák H vége mutat 
a megfelelő F~ felé a FTIR vizsgálatokkal összhang
ban. A számítás egy további eredménye azt mutatja, 
hogy monoréteghez közeli borítottságok esetén létez
het hidrogénhíd két HBr molekula között, oly módon, 
hogy két egymást követő HBr kötéstengelye egymás
sal közel derékszöget zár be.

4 . ábra. LiF(001) felületén végbemenő H B r fotodisszociációja során 
keletkező, a felületet elhagyó H atom ezögeloszlátai 0 ,t (üres körök), 
0,5 (teli körök) és egységnyi (üres négyszögek) borítottságok esetén

Kis borítottságoknál az eloszlás maximuma 50±5°-nál van, és 
ez az anizotrópia a borítottság növekedésével csökken, mivel a 
részecskék ütközésének megnő a valószínűsége. C.-C. Ho, Dos, 
J.C. Polanyi, C.D. Stanners és G.-Q. X u  (J. Chem. Phys. közlésre 

benyújtva) engedélyével közölve.

Behatárolt még az a fejlődési irány, amely azon 
alapul, hogy a fotodisszociáció dinamikája a folya
mat során újonnan keletkezett fragmentumok kü
lönböző végállapotaihoz tartozó belsőenergia-eloszlás 
mérésével kísérletileg vizsgálható. Semmi kétség azon
ban, hogy ilyen fajta vizsgálatok megvalósíthatók és 
hasznosak lesznek. A termékek állapotszelektivitása 
a REMPI-TOF technika segítségével elérhetővé vált 
többrétegű etil-jodid [73] és N 0 2 [72,86] disszociatív 
deszorpciója esetén. Ezekben a vizsgálatokban UV lé
zert használtak fényforrásként. Egy második, hangol
ható lézert használva a felületet elhagyó fragmentu
mok kis idővel később REMPI-TOF technikával vizs
gálhatók. Hasonló kutatások várhatók a közeljövőben 
monoréteg alatti borítottságok esetén is.

Félvezetők

A félvezető felületeken végbemenő fotofolyamato- 
kat főleg Si-on és kisebb mértékben GaAs-en vizsgál
ták. Az eddig legtöbbet tanulmányozott adszorbátu- 
mok a Fe(CO)5 [19, 87-89], Mo(CO)6 [19, 20, 90, 91] 
és a W(CO)6 [19, 92], melyek mint molekuláris fil
mek tarthatnak számot érdeklődésre. Jelenleg foto
kémiai elválasztásuk megvalósítása és a folyamatok 
megértése áll a kutatás középpontjában. Ezek a rend
szerek ígéretesnek tűnnek a mikroelektronikában: az 
írásban, maratásban és adalékolásban is.
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5. ábra. 100 К  hőmérsékletű H B r/LiF (001) rendszer Van der 
Waals-félc reprezentációja (a kis körök Ы *, a nagyok F~ ionok a 

szubsztrátumban) Monte Carlo számítások alapján

Az ábrázolt'adszorbeált molekulapár konfigurációja (a kevéssé 
satírozott atom a H, az erősen a Br) nagy borftottságokra 
jellemzi. A számítások részletei megtalálhatók: J.C. Polanyi, 
R.J. Williams és S.F. O’Shea; 3. Chem. Phys. 1991,94,978. E.B.D. 
Bourdon, C.-C. Cho, P.Das, J.C. Polanyi, C.D. Stanners és G.-Q. Xu

(J. Chem. Phys. közlésre benyújtva) engedélyével közölve.

Megemlítendő Creighton korai munkája [90] a Si-on 
adszorbeáltatott Мо(СО)б fotobomlásával kapcsolat
ban, melynek során 248 nm-es impulzus fényt hasz
nált összekapcsolva deszorpció előtti és utáni TDS- 
sel és AES-sel (Termikus Deszorpciós Spektroszkópia 
és Auger Elektron Spektroszkópia). Megállapította, 
hogy a Si(100) felületén fizikailag kötött Mo(CO)6 
UV-fény hatására СО keletkezése közben részlegesen 
disszociál ugyanolyan hatáskeresztmetszettel, mint a 
megfelelő gázfázisú folyamat esetén. A lézerhő ha
tására létrejövő kis hőmérsékletnövekedés arra utal, 
hogy a bomlás FDISZ révén megy végbe és nem termi
kus úton. A következtetést Celli [87] Fe(CO)5/Si(100) 
rendszeren végzett független mérései is megerősítet
ték, melyek során a fotodisszociáció kiváltására 337 
nm-es N2-lézert használtak.

Но és munkatársai [20] a Mo(CO)6/S i(lll)  rend
szerrel kapcsolatban kimutatták, hogy a fotolitikus 
és pirolitikus folyamatok szétválaszthatok (6. ábra). 
A Mo(CO)6 fotoindukált bomlását 514 és 257 nm- 
es folytonos lézer megvilágítással (Ar+ alap- és első 
felharmonikus hullámhosszak), termikus deszorpció

6. ábra. 1,77 W cm ' 2 514 nm-es (a) és 2,2 m ■ W c m ~ 3  257 nm-es 
(b) megvilágítás hatására S i(lll)-7z7-rc  adszorbeálódott Mo(CO)c-ból 

létrejövő 28-as tömegszámú gyök jele

A megvilágítás mindkét esetben a t=0 időpontban kezdődött. 
A 6 a ábrán a mért és a hővezetési egyenletből nagy fényin
tenzitások mellett számítható mintahőmérsékletek is láthatók. 
A hőmérsékletprofil megegyezik a TDS-sel mérhetővel. Z. Ying, 
C.E. Bartosch, N.S. Gluck és W. Ho (J. Vác. Sei. Technoi. A. 5, 

1608(1987)) engedélyével közölve.

mellett nagyfelbontású EELS-sel kombinált tömegs- 
pektrometriás СО-detektálással vizsgálták. Nagye
nergiájú, 514 nm-es fényt használva a felület hőmér
séklete jelentősen megnőtt, amint azt a 6a ábra is mu
tatja. Tömegspektrométerrel mérve a keletkező СО 
mennyiségét, ennek időfüggése ugyanolyannak adó
dott, mint a megfelelő hőmérsékletprofil mellett vég
rehajtott TDS esetében. A tömegspektrométerrel ka
pott CO+ jel a termikusán deszorbeálódott és az ioni
záló kamrában krakkolódott Mo(CO)6-ból származik. 
257 nm-es sugárzás esetében azonban a CO+ hozamá
nak időfüggése olyan, hogy pillanatszerű felfutás után 
több perces exponenciális lecsengés mérhető, amint 
az a 6b ábrán is látható. A nagyfelbontású EELS azt 
mutatja, hogy az adszorbátum megváltozik az UV 
megvilágítás hatására. Ugyanennek a kutatócsoport
nak a legújabb mérései arra utalnak azonban, hogy 
a fény hatására keletkező СО módosítja a Mo(CO)e 
abszorpciós spektrumát [93, 94].

Ezekben a rendszerekben az adszorpciós energia 
olyan kicsi (0,5 eV), hogy vagy nem módosítja az 
adszorbátum elektromos potenciálját, vagy mind az 
alap-, mind a gerjesztett állapotot megváltoztatja. 
Szilíciumhordozón töltésátmenettel járó folyamato
kat nem észleltek. Ha azonban Si(lll)-felületet ká
liummal szennyezünk, az elektron kilépési munkája 
annyira csökken, hogy megfelelő energiájú elektronok 
keletkezhetnek fény hatására és ezek elindíthatják a
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7. ábra. S mJ-cm ~ 3 fényerejű 19S nm-es (a) ét 6 mJ-cm~Q fényerejű £Ц8 nm-et (b) megvilágítás hatására GaAs(100)-re adszorbeálódott 
CHs Cl-ból létrejöví metügyök repülést idS spektruma a borítottság függvényében

A 76 ábrán látható és a 7a ábrán a hosszabb idóknél mejelenő csúcsok a TÁ/FDISZ-hoz, míg a 7a ábra rövidebb időknél megjelenő 
csúcsai a direkt fény abszorpció révén létrejövő disszosziációhoz rendelhetők hozzá. M .R. Schneider, C.P. Dehnbostel, T.L. Güton és J.P.

Cowin engedélyével közölve.

Mo(CO)6 bomlását. Ez a mechanizmus legalább 800 
nm-es hullámhosszúságú fény esetében észlelhető [93, 
94].

Cowin és munkatársai munkája [95] nyomán vált 
világossá a fény hatására képződő elektronok szerepe 
a szennyezetten félvezető/adszorbátum rendszereken 
létrejövő fotoeffektusban. A 7. ábra a GaAS(100)-en 
adszorbeálódott CH3C1 fotoindukált bomlását mu
tatja be. A 7a ábrán 193 nm-es fény hatására a felü
letről eltávozó CH3-gyök repülési idő spektruma lát
ható a borítottság függvényében. A 7b ábra ugyanezt 
mutatja, 248 nm-es fényforrást használva. 193 nm- 
es megvilágítás esetén két fotolitikus reakcióutat le
het megkülönböztetni. Az első, magasabb energiájú (a 
korai beérkezésű) részecskék az adszorbátum disszo
ciációjából erednek, ami fény direkt elnyelése miatt 
következik be. Ebből arra lehet következtetni, hogy 
a jelenség tetszőleges borítottság esetén észlelhető, 
és a fény hullámhossza is közel van ahhoz, ami a 
gázfázisú fotobomláshoz szükséges. 248 nm-en azon
ban, ahol a disszociáció gázfázisban elhanyagolható 
mértékű, csak a második (kis energiájú) reakcióút a 
járható. Ez a CH3Cl(ad) fotoelektron-indukált frag- 
mentációjának tekinthető. A CH3Cl(ad) fotoelektront 
fog be a GaAS hordozóból CH3Cl~(ad) keletkezésé
vel, ami majd Cl- -ionra és CH3-gyökre disszociál. 
Ez utóbbi azután elhagyja a felületet. A CH3-gyök 
hozamának a borítottságfüggése az adszorbátumban 
lévő fotoelektronok átlagos szabad úthosszának válto
zását tükrözheti. Ez a folyamat gázfázisú részecskék 
elektronjainak disszociatív befogásával analóg [96]. 
Hasonló folyamat észlelhető fémek felületén, amit 
töltésátmenettel járó fotodisszociációnak neveznek
(TÁ/FDISZ).

Fémek

Sok esetben tapasztalható fémfelületek esetében is, 
hogy a fotolitikus kötésfelhasadás sebessége összemér
hető a felület felé történő energiaátadással. Ez akkor 
várható, ha a FDISZ a szubpikoszekundumos (10-13-  
10“ 14 s) időintervallumban megy végbe és a foto- 
gerjesztés taszítóállapotba történik. Az eddigi vizs
gálatok tárgya a FDISZ mechanizmusának a megha
tározása volt. Két határeset lehtséges: a kötések fel
hasadása direkt fotoabszorpcióval, ill. töltéshordozók 
gerjesztése a hordozóban, amelyek azután kölcsönha
tásba lépnek az adszorbeált molekulákkal és így, indi
rekt módon megy végbe a fotodisszociáció. Az rend
szerfüggő, hogy melyik mechanizmus dominál. Szá
mos kísérleti technika áll rendelkezésre ennek eldön
tésére.

Az előző, CH3Cl/GaAS(100) példához hasonló a 
CH3C1/Ni(lll) rendszer, amelyet szintén ugyanab
ban a laboratóriumban vizsgáltak [67] és itt is ket
tős csúcs található a Cl-atom (Cl-  nem észlelhető) 
repülési-idő spektrumában. Ez arra utal, hogy két 
reakcióút lehetséges. UV-megvilágítás hatására vagy 
az adszorbátum, vagy a hordozó nyeli el a fényt. A 
FDISZ és a TÁ/FDISZ közötti különbség a fotofrag- 
mentumok mozgási energiájában mutatkozik meg.

A TÁ/FDISZ létezését több vizsgálat is igazolta:
a) HCl/Ag(lll) rendszeren a fotodisszociációs hatás
keresztmetszet a százszorosára növekedett és csök
kenő tendenciát mutatott, ha a hordozó kilépési
munkájának a nagyságát klórozással növelték [58]. b) 
HC1 fotodisszociációja К-on (Xe réteg védi a К-t) ak
kor is végbemegy, ha a fényenergia 0,9 eV-nál (350 
nm), a H-Cl kötés disszociációs energiájánál kisebb
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(£>o(H-Cl)=4,431±0,002 eV, azaz 280 nm) [59]. Ez 
utóbbi eredmény kizárja H- és Cl-atomokat eredmé
nyező FDISZ lejátszódásának a lehetőségét, de ért
hetővé válik, ha TÁ/FDISZ-t tételezünk fel, mely
nek termékei H-atom és Cl- . A 8. ábrán látható 
a X e/K /A g(lll) felületéről az adszorbeált HC1 fo- 
todisszociációja során kilépő H-atomok repülési-idő 
spektruma. H-atomok jelentős mennyisége mérhető 
248 és 308 nm-es megvilágításnál és kisebb, de még 
mérhető H mennyiség jelentkezett 350 nm-es fény
forrást használva [59]. c) Más munkák beszámolnak 
az adszorbátum fotodisszociációjáról az egész látható 
tartományban, még a vörös, 700 nm körüli hullám
hosszakon is. Erre példa a Mo(CO)6 káliummal borí
tott rézen, vagy szilíciumon [94] és HBr vagy Hl káli
ummal borított ezüstön [98]. d) Közvetlen bizonyíté
kot szolgáltat az, hogy CCl4/Ag(110) rendszeren le
játszódó TÁ/FDISZ során Cl-  keletkezése mutatható 
ki.

HCl/Xe/K/Ag (111)

[D(H-CU = A,4 eV]

0.0 41.0
Repülési idő (T0F),/js

8. ábra. £48 пт-ei (a), S08 nm-es (b) is  850 nm-es (c) fény hatására 
a X e /K /A g f l l l )  felületre adszorbeálódott HCl-ből FDISZ-val létrejövő 

H  atom repülési idő spektruma

Az ábrázolt jelek több mint 50 lézerimpulzustól származó átla
gok és 1,2101T foton/cm’ fényintenzitásra normáltak. A gáz
fázisú sósav H-Cl kötésének disszociációé energiája ~280 nm- 
es fénynek felel meg és ezért a 8 6  és 8 c ábra azt mutatja, 
hogy az adott körülmények között TÁ/FDISZ révén keletkez
nek H-atomok a gáz-szilárd anyag határfelületen. St.J. Dixon- 
Warren, J.C. Polányi, C.D. Stanners és G.-Q.Xu (J. Phys. Chem.

94, 5664(1990)) engedélyével közölve.

Egy nemrégiben közölt dolgozatban [99] a szerzők 
azt hangsúlyozzák, hogy a lokális kilépési munka a

TÁ/FDISZ sebességmeghatározó tényezője. P t(lll)-  
n adszorbeált CH3Cl-ot Hg-ívlámpával (UV-forrással) 
megvilágítva a csökkenő kilépési munka a 0,25 és 1 kö
zötti borítottságok esetén korrelációba hozható a nö
vekvő hozammal, de a fotodisszociáció sebességi állan
dójával nem. A szerzők szerint ennek az az oka, hogy 
az adszorbeált molekula környezetében lévő lokális ki
lépési munka határozza meg a lokális elektronfluxust 
és így a TÁ/FDISZ sebességét molekulánként; és ez a 
mennyiség nem függvénye a borítottságnak. A mak
roszkopikus kilépési munkától eltérő lokális kilépési 
munka szerepének tisztázására még további kutatá
sok szükségesek.

A FDISZ hatáskeresztmetszetének hullámhosszfüg
gése további bizonyítékát adja a vázolt mechanizmus 
érvényességének. Ezt először folytonos Hg-lámpák se
gítségével mutatták ki. (Hangolható impulzus festék- 
lézereket használó vizsgálatokra az alábbiakban hi
vatkozunk.) White és munkatársainak kiterjedt ku
tatásai [78] metil-halogenidekkel (CH3X, X=C1, Br, 
I), valamint hasonló vizsgálatok Pt-re [31-34, 36-39, 
100, 101] és Ag(lll)-re [40, 102-104] adszorbeált etil- 
kloriddal kapcsolatban világosan mutatják a hangol
ható ívlámpák használhatóságát a felületek fotokémi
ájában. Minden esetben úgy találták, hogy FDISZ so
rán a hatáskeresztmetszetek a vörös fény irányába to
lódtak el a gázfázisú részecskék disszociációjának ha
táskeresztmetszetéhez képest, ami összhangban van a 
TÁ/FDISZ mechanizmussal, amely kisebb fotonener
giáknál is bekövetkezhet. Néhány esetben a FDISZ 
olyan hullámhosszak mellett is lejátszódhat, amelyek
hez tartozó energiák kisebbek, mint a fém kilépési 
munkája. Ez elektron alagúteffektusára utal. Ez a fo
lyamat abban az esetben lehet különösen fontos, ha a 
fémhez legközelebbi adszorbeált rétegben játszódik le 
FDISZ. Jelenlegi ismereteink szerint egy másik, alter
natív mechanizmus lehet az, hogy egy adszorbátum- 
szubsztrát komplex FDISZ-e játszódik le.

Az alagúteffektus egy további bizonyítékát jelenti 
az a kísérlet, melynek során H I/A g(lll) (Xe-nal vé
dett) rendszert 308 nm-es UV-fénnyel megvilágítva, 
jelentős mennyiségű H atom keletkezik, holott a fo
ton energiája 0,75 eV, ami kisebb, mint a tiszta ezüst 
kilépési munkája [59]. 350 nm-es fénnyel, azaz 1,25 
eV-tal a kilépési munka alatt TÁ/FDISZ nem volt 
megfigyelhető. Mo(CO)6 fotolízise C u(lll) és Si(lll) 
felületeken hosszúhullámú megvilágítás mellett szin
tén alagúteffektusra utal [94].

A legújabb kutatások szerint hangolható impul
zus festéklézerrel megvilágított, káliumon adszorbe
álódott HBr vagy Hl fotolízise más lecsengésü hatás
keresztmetszet görbét ad nagy és kis frekvenciákon. 
Alacsony frekvenciákon a lassú lecsengés arra utal, 
hogy a TÁ/FDISZ alagúteffektuson keresztül játszó
dik le, míg nagyobb frekvenciákon a gyors lecsengés 
azt indikálja, hogy a TÁ/FDISZ a fémben lévő szabad 
elektronok hatására jön létre, melyek energiája eléri 
a vákuum szintet [98].

A közeljövő fotodisszociációs kutatásai során még 
számos, a fentiekhez hasonló példát fog eredmé
nyezni hangolható ívlámpák használata hatáskereszt-
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9. ábra. P d ( l l l )  felületről deszorbeálódó NO hozama a fény becsén szögének függvényében, ha a fény a felülettel párhuzamosan (p) és a felületre
merőlegesen (s) polarizált

A folytonos görbe a fény abszorpcióját mutatja a fém-szubeztrátumban, a szaggatott vonal pedig az elektromos térerősséget a 
felületen. Az abszorpció a polarizációtól függően más és más módon megy végbe. S-polarizáció esetén a térerősségnek csak a felülettel 
párhuzamos komponense < E*  > létezik. P-polarizáció mellett két komponens jelentkezik, egyik a felület síkjában < E* ж > és egy 
másik a felületre merőlegesen < E* г >. E. Hasssalbrink, S. Jakubith, S. Nettesheim, M. Wolf, A. Cassuto és G. Érti (J. Chem. Phys. 92,

3154(1990)) engedélyével közölve.

metszet mérésekhez és hangolható impulzus festéklé
zerek használata dinamikai vizsgálatokhoz.

A fotokémiai vizsgálatokban a polarizált fény al
kalmazása nagyon előnyös lehet [72,77]. Hasselbrink 
és munkatársainak nemrég megjelent közleménye [72] 
mutatja be legjobban ezt a technikát. A munka egyik 
része a felületre merőlegesen és párhuzamosan pola
rizált fénnyel megvilágított P d (lll) felületen adszor- 
beálódótt NO2 fotodisszociációjának vizsgálata volt 
a keletkező NO fotofragmens hozamának szögfüggé
sén keresztül. Ezeket az eredményeket mutatja be a 9. 
ábra, amelyen a keletkezett NO hozamát, Af- (t=p,m), 
valamint a felületi elektromos térerősség négyzetét, 
< E f , k  >; (к — x, y, z) ,  hasonlítják össze a számí
tott görbékkel a fém hordozóban abszorbeálódó fény 
beesési szögének a függvényében (z a felületre me
rőleges irányt jelöli). A számított görbék a Fresnel- 
egyenletből adódnak a Pd jól ismert optikai állandói
nak behelyettesítésével. Az a tény, hogy a mérési pon
tok egybeesnek a számított görbékkel mind a párhu
zamosan, mind a merőlegesen polarizált fény esetén, 
azt mutatja, hogy az adszorbátum a szubsztrát ger
jesztése révén disszociál.

A FDISZ függése a polarizációtól alkalmas arra, 
hogy segítségével megkülönböztethetővé váljon a két 
FDISZ-s mechanizmus: az, amely során az adszorbá
tum közvetlenül nyeli el a fényt és az, ahol a szubsztrá- 
tum fényabszorpciója játszik szerepet. Az ilyen típusú 
mérések információt szolgáltatnak az adszorbátum fe
lületi elrendeződéséről is [43 , 77, 105-109].

Fotoreakció, FR

Az adszorbeált állapotú anyagok fotokémiájának 
egyik fontos fajtája a felület közreműködésével létre
jövő fotoreakció, FR [49, 51, 53, 56, 77, 110, 111]. Az 
FR lényege, hogy egy adszorbeált molekulából (1.) 
keletkező fotofragmentum reagál egy másik, ugyano
lyan, vagy eltérő anyagi minőségű molekulával (2.), 
amelyik nem szenvedett fotobomlást. Az FR iránti 
érdeklődés onnan ered, hogy a reakció meghatározott 
megközelítési szögek ($,) és impakt paraméterek (6,) 
esetén megy végbe. Az első paraméter akkor fontos, 
ha a fotodisszociációt szenvedő molekula (1.) megha
tározott elrendezést vesz fel areaktánshoz (2.) képest. 
Egy ennél is szigorúbb megkötés az, ha a molekula 
olyan orientációjú kell, hogy legyen, hogy a reaktív 
csoportja a (2.) molekula felé lökódhessen a megvilá
gítás hatására. Ha ezen felül az adszorbeálódott reak
ciópartnerek még úgy is rendezettek, hogy egymástól 
csak egy kitüntetett távolságra helyezkedhetnek el (a 
rendezettség nem feltétlenül a hordozóval való direkt 
kontaktus eredménye), akkor emiatt az (l.) moleku
lából képződött reagens nem minden esetben találja 
el a második molekulát a középpontjában és ez meg
szorítást jelent az FR impakt paraméterében.

Az adszorbátumok geometriája a hordozók anyagi 
minősége és a borítottság függvényében változtat
ható, amivel az FR kézben tarthatóságát lehet elérni. 
Mivel az FR sok esetben nagyon érzékeny t?,- és 6,- vál
tozására, ez a megközelítési mód lehetőséget nyújthat 
az FR megtervezett és kézben tartható katalízisére.
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Ezt a lehetőséget azonban még nem minden esetben 
ismerték fel, holott FR-t olyankor (pl. HBr/LiF(001) 
[77, 84]) is lehet észlelni, amikor a rendezettség és 
az orientáció szerepe kimutatott. Az eddigi kutatá
sok elegendő bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy 
adszorbeált állapotú anyagok FR-je lejátszódhat az 
alábbiakban felsorolt mindhárom fő hordozótípus ese
tén.

Szigetelők

Ebben az esetben az adszorbeált állapotban vég
bemenő fotoreakcióra az utal, hogy (a) felületet el
hagyó reakciótermékek detektálhatok (0,1-1 közötti 
borítottságok mellett) és (6) megmutatható, hogy az 
adott körülmények között a fotofragmentumok a felü
letet elhagyva gázfázisú ütközés révén nem reagálhat
nak. Néhány esetben (b) alátámasztható azzal, hogy
(c) a reakciódinamika érzékeny a borítottság megvál
tozására (S +  OCS(ad) —► 82(g) + CS(ad/g) [56] és
(d) a reakciótermékek energiájának az eloszlása külön
bözik a megfelelő gázfázisú reakció során létrejövő ter
mékekétől (H + HBr(ad) -* H2 (g) + Br(ad/g) [77]).

Régebben a H2S/LiF(001) és újabban az OCS/ 
LiF(OOl) rendszerek vizsgálata során FR-t észlel
tek egészen kis (0,1) borítottságok esetén is. A 
H2S/LiF(001) rendszerből fény hatására az (1), ill.
(2) egyenletek szerint

Й + H2S (ad )-H 2(g) + HS(ad/g) (1) 
S +  OCS(ad) - S 2(g) +CO(ad/g) (2)

keletkező H2 és S2 mennyisége egyenesen arányos a 
megvilágító lézerfény intenzitásával, ami azt mutatja, 
hogy a folyamatban egy foton vesz részt. A FR di
namikáját borítottságfüggőnek találták. А Й és S a 
gázfázis és az adszorbeált állapot közöttinek tekint
hető állapotú (más szövegösszefüggésben átmeneti ál
lapotú) fotofragmensek, melyek pár Angströmöt is el
mozdulhatnak az (1), ill. (2) reakció során. A reaktív 
potenciális-energia felületen a kezdeti völgy levágott 
(a 111. referencia 2. ábrája), és így a reakciónak nem 
kell teljes egészében átmeneti állapoton keresztül le
folynia. Mivel az ütközés rendezetten mehet végbe és 
az ütközési-energia (hí/ függő) is jól definiált, lehet
séges olyan hosszú életű átmeneti állapotok kialaku
lása, amelyek több perióduson keresztül oszcillálnak 
a reakció-koordinátára merőlegesen.

Az (1) és a (2) reakció esetében is bizonyíték 
van arra, hogy az FR kétféle, közvetlen és közvetett 
módon játszódhat le. A közvetlen FR végbemehet 
tetszőleges borítottság mellett és olyan termékeket 
eredményez, amelyek mozgási energiája nagyobb, 
mint ami egy egyszerű „pick-up” energia-kicserélódési 
mechanizmusból következne.

Például a H2S/LiF(001) rendszer esetében arra kö
vetkeztettek, hogy a közvetlen FR-t fotodisszociáció- 
ként és az ezt követő H-elvonásként lehet értelmezni. 
Az ezzel párhuzamosan lejátszódó közvetett FR ter
méke, a H2(g), az adszorbeált H2S-sel történő má
sodlagos ütközés miatt csak alacsonyabb transzlációs-

mkl

energiával rendelkezik és a monoréteg alatti tarto
mányban a termék mennyisége a borítottsággal nö
vekszik. Ezek a másodlagos ütközések az okai annak 
is, hogy a termék szögeloszlása szélesebb, mint a köz
vetlen FR esetén.

10. ábra. LiF felületén SZZ nm ei megvilágítás halálára végbement 
H-x S  fotodisszociáció torán keletkező, a felületet elhagyó H-atom  

szögeloszlása nagy borítottságok esetén

A körökkel jelölt pontok 0,45 L/lézerimpulzus dózis és 8,2d:0,3 
mJ/impulzus fényerő mellett, a háromszögek 0,4 L/impulzus 
dózis és 4,1±0,2 mJ/impulzus fényerő esetén mérhetők. A 
mérések sorrendjét a körök esetén jelöljük. A folytonos görbe 
kihangsúlyozza a szögfüggés kétmódusú jellegét. I. Harrison, 
J.C. Polanyi és P  A. Young (J. Chem. Phys. 89, 1498(1988)) 

engedélyével közölve.

A kettős dinamika az adszorbátumban lévő kü
lönböző geometriákhoz kapcsolható. H-molekula úgy 
képződhet, hogy a H-atom a H2S hidrogénjével egye
sül. Ha a H2 a felületi normálissal 45° szöget bezárva 
lökődik ki a megvilágítás hatására, nem valószínű, 
hogy további ütközésben vesz részt. Ha a H-molekula 
a felülettel párhuzamosan kilökődő H-atomból (ami 
komplementere azoknak a H-atomoknak, melyek a fe
lületre merőlegesem lökődnek ki, lévén a H2S derék
szögű) képződik, akkor nagy a valószínűsége, hogy a 
szomszédos adszorbeált molekulákkal ütközik, mielőtt 
elhagyná a felületet. Ennek az eddig még nem igazolt 
elméletnek az a nagy előnye, hogy összhangban van 
a reagálatlan H-atomok mért szögeloszlásával. A H2S 
fotodisszociációjához tartozó szögeloszlást a 10. ábra 
mutatja be. Az eloszlás két preferált elrendeződés lé
tezésére utal. Az egyik az, amelyben az S-H kötés fő
leg párhuzamos a felületi normálissal (a kiegészítője 
annak a hidrogénnek, amelyik a felületre merőlegesen 
lökődik ki). A másik geometria mellett a fotodisszoci-
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álódó S-H kötés 45° szöget zár be a normálissal. Ez az 
elmélet jól szemléltei azt, hogy jelenleg milyen típusú 
dinamikai problémákkal foglalkoznak a fotoreakciók 
témakörében.

Az OCS(ad)/LiF(001) rendszer esetén az indirekt 
reakcióút bonyolultabb, mivel az FR során keletkező 
S2 adszorpciója/deszorpciója is szerepet játszik. A 
monoréteges borítottság alatti tartományban a bo- 
rítottság növekedésével nő az indirekt dinamika sze
repe. Megjelenése (az előző példával ellentétben) ért
hetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy a keletkező 
S2 kisebb transzlációs-energiájú és adszorpcióé hője is 
kisebb, mint a H-molekuláé a H2/LiF(001) rendszer
ben.
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- A

0

= 100 к
0 HL.  ...— «-ИЗI- Ö • p  ■
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11. ábra. HBr réteg szerveződése LiF(OOl) felületen T -1 0 0  К  
hőmérsékleten, a boritottság függvényében

Monoréteg esetén az adszorpcióé helyek fele foglalt. A rendező
dés derékszögű konfigurációkon alapszik, amelyekben az egyik 
HBr hidrogénje a szomszédos molekula Br-je felé mutat. J.C. 
Polangi és S.F. O ’Shea (J. Chem. Phys. 94, 978(1991)) engedé

lyével közölve.

A HBr/LiF(001) rendszeren folyó jelenlegi kutatá
sok lehetővé tették a HBr(ad) geometriájával kapcso
latos FTIR mérésekből [84], az adszorbátum szerkeze
tének elméleti meghatározásából [85] és az FR termé
keinek dinamikai vizsgálatából ]77] származó eredmé
nyek összehasonlítását. Amint azt már az előzőekben 
kifejtettük, az elektrosztatikus erők szerepe a megha
tározó a hidrogénhíd kötés kialakulásában és ezen ke
resztül abban, hogy a H-Br kötés a felület felé mutat. 
Mind az elmélet, mind az FTIR mérések arra utal
nak, hogy a H-Br kötés H-ja mutat a felület felé, azzal 
20° szöget bezáróan. A FDISZ dinamikus vizsgálata 
is alátámasztotta ezt az eredményt, ha feltételezzük, 
hogy a H jelentős hányada a visszaverődési szögnél ki
sebb szögben hagyja el az érdes LiF-felületet. A felület 
érdességének a szerepét a legújabb dinamikai vizsgá
latok is megerősítik (lásd a [85] hivatkozás 23. ábráját 
és a [112] hivatkozást).

Elméleti számítások segítségével meghatározható a 
LiF(001)-ra adszorbeálódó HBr rendezettsége. A 11. 
ábrán látható mintázat arra utal, hogy az adszorbá
tum úgy rendezett, hogy a HBr a szomszédos mole
kula brómjának az irányába mutat, azaz nemcsak az 
adszorbátum és a hordozó között létezik hidrogénhíd, 
hanem két adszorbeált molekula között is. A (3)-mal 
jellemzett fotoreakcióban

H + HBr(ad) -  H2 + Br(ad/g) (3)

keletkező H-molekula repülési idő tömegspektromé
terrel kimutatható. A H, mint korábban is, a gáz-, és 
adszorbeált állapot közötti átmeneti állapotban van.

Repülési idő, / is

12. ábra. 19S nm-es (a) és 248  nm-es (b) megvilágítás holdsára 
LiF(001)-en adszorbedlódott monorétegnyi HBr-ből, HBr(ad), 

létrejövő Hí gáz, H?(g), repülési idő tömegspektruma

Kétféle reakcióút különböztethető meg: FR(A), amelyik csak a 
HBr fotodisszociációjából keletkező H-atomok jelenlétében me
het végbe és csak a 12a ábrán látható esetre jellemző, és FR(B), 
amelyik egy, a (HBr)s gerjesztésén keresztül megvalósuló bi- 
molekuláris reakció és így szélesebb hullámhossztartományban 
is végbemehet. E.B.D. Bourdon, C.-C. Cho, P. Das, J.C. Polangi, 
C.D. Stanners és G.-Q. X u  (J. Chem. Phys. közlésre benyújtva) 

engedélyével közölve.

A 12. ábra a LiF(001)-ra adszorbeált HBr-ból 193 
nm-es, ill. 248 nm-es fénnyel történő megvilágítás
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hatására keletkező H-molekulák repülési idő tömegs
pektrumát mutatja be. H2 két reakcióúton keletkez
het. A nagyobb energiájú reakcióút, FR(A), függ a 
HBr(ad) fotolízisétól és atomos hidrogént eredmé
nyez. Akkor kerül előtérbe, ha a megvilágítás hullám
hossza olyan kicsi, hogy FDISZ játszódhat le. A ki
sebb energiájú FR(B) mindkét hullámhossz mellett le
játszódhat (még atomos H hiányában is) és az alábbi 
egyenlettel (4) jellemezhető bimolekuláris reakcióként 
írható le:

2HBr (ad) + hv — H2 (g) + Br2 (g) (4)

További bizonyítékot jelent az, hogy a H2 és Br2 
azonos hozammal keletkezik [53, 77], továbbá, hogy az 
analóg HCl/LiF(001) rendszerből is azonos hozammal 
keletkezik H2 és Cl2 [53]. Ez arra mutat, hogy az 
FR(B) mechanizmusa a (HX)2, (X=Cl,Br) dimer 
elektromos gerjesztéseként és egy azt követő, H2- 
t és Br2-t eredményező, bimolekuláris reakcióként 
(jelölése B) írható le.

Az FR(A) reakcióút azokban az esetekben fontos, 
amikor a felület rendező hatása érvényesül. A felületi 
reakcióban keletkező H2 transzlációs-energiája, a kí
sérleti eredmények szerint, a kisebb energiák irányába 
tolódik el, mint az a megfelelő gázfázisú folyamat ese
tében várható. A termék H2 szögeloszlása a felületre 
merőlegesen a maximális és közelítőleg cos2 d függő. 
Amint azt már korábban említettük, és a 4- ábra 
is szemlélteti, a HBr fotodisszociációja során kelet
kező H-atomok szögeloszlásának a maximuma a felü
leti normálissal ~50° szöget zár be kis borítottságok 
esetén, de ez a maximum fokozatosan eltűnik, ha a 
borítottság eléri vagy túllépi a monoréteget. Ennek 
oka valószínűleg az, hogy a termékek rugalmatlanul 
ütköznek a felülettel, vagy a szomszédos adszorbeált 
molekulákkal és így hagyják el a felszínt.

Ha figyelembe vesszük a számított geometriát (a 
H a szomszédos HBr molekulát kötéstengelyére me
rőlegesen közelíti meg b «  0 impakt paraméterrel) és 
a mért orientációt, nem meglepő, hogy ezek az üt
közések H2 keletkezéséhez vezetnek. Ez azonban az 
FR nehezen tanulmányozható esete. A dinamikát a 
H mozgásának kezdeti iránya erősen bonyolítja, mi
vel ez a felület felé mutat, és így figyelembe kell venni 
a kölcsönhatást a felülettel és a szomszédos adszor- 
bátumokkal [85]. Azok a számítások, melyek minde
zeket figyelembe veszik, kapcsolatot teremthetnek az 
adszorbátum geometriája és a dinamika között [112]. 
Érdemes lenne a keletkezett H2 rezgési energia elosz
lását meghatározni, mert a rezgések kevésbé érzéke
nyek a felület és a részecske között végbemenő má
sodlagos ütközésekre.

Bár kis számú olyan fotoreakció ismert, amelynél 
a felület rendező hatása szerepet játszik, ez a ha
tás fontos lehet a reakciódinamika részleteinek meg
ismeréséhez, ill. a folyamat szabályozásához. Hama
rosan a rendelkezésünkre fognak állni az FTIR-s és 
Ne-diffrakciós szerkezet-meghatározások, az energia 
és szögeloszlás mérésén alapuló dinamikai vizsgálatok 
és még részletesebb elméleti számítások, mivel szük
ségessé vált együttes értékelésük.

mid

Félvezetők

Viszonylag kevés példát ismerünk a félvezető felüle
teken adszorbeálódott anyagokon fény hatására vég
bemenő reakciókra. Houle [14, 15, 113] egy, az ad
szorbátum és a felület között végbemenő folyamatot, 
a Si XeF2-os maratását vizsgálva azt találta, hogy 
a megvilágítás elősegíti az F-atom beépülését a Si-Si 
kötésbe. A szilícium-fluor reakció termékeit az idő, a 
lézerfény erőssége és a szennyezők függvényében vizs
gálta. A tiltott sáv szélességénél nagyobb energiájú 
fényt használva a kisebbségi töltéshordozók (lyukak 
az n-típusú, elektronok a p-típusú félvezetőknél) fel
dúsulnak felületen. Mivel a fluor egy jó elektronbefogó 
és az ionizált Si-Si kötés lyukképző, ez a töltésátme
net tekinthető a fluorbeépülés sebességmeghatározó 
lépésének.

Egy másik reaktív folyamat N20  szintézise félve
zető felületeken adszorbeált NO-ból. Но és munkatár
sai NO/Si(lll)-7x7 [20, 21, 25, 26] és NO/GaAs [23, 
24] rendszereket vizsgálva mind a fény hatására, mind 
a termikus úton végbemenő szintézist észlelték. A fo
toreakció megfigyelése és megkülönböztetése a többi 
folyamattól bonyolult, mert N20  keletkezhet termi
kusán (a lézerhő miatt) is és akkor is, amikor a NO ad- 
szorbeálódik a még tiszta felületen. A N20  képződé
sében szerepet játszó részfolyamatok azonosításában 
előrelépést jelentett különböző technikák együttes al
kalmazása. HREELS segítségével azonosítani lehet a 
kemiszorbeálódott részecskéket. A TDS a felület borí- 
tottságának mérésére, a fény által indukált deszorpció 
a megvilágítás hatására a felületet elhagyó részecskék 
azonosítására alkalmas [25].

A fotodeszorbeálódott N20  mennyiségének időfüg
gése tipikus: a hozam a megvilágítás után hirtelen 
megnő, majd fokozatosan csökken. Alakja utalhat bi
molekuláris fotoreakcióra, melynek során N20  és O- 
atom keletkezik NO-ból. Lejátszódhat még NO(ad) 
fotodisszociációja, amelynek N(ad)-atom a terméke, 
ami azután egy NO(ad)-val N20  gázzá alakul egy 
Langmuir-Hinshelwood típusú folyamatban.

Fémek

Azt gondolhatnánk, hogy az átmenetileg és belső
leg gerjesztett fotofragmensek fémfelületeken azonnal 
dezaktiválódnak és adszorbeálódnak, miközben gyö
kök kombinálódnak vagy kicserélődési reakciók ját
szódnak le és a hordozó felmelegszik. Ez azonban a mi 
definíciónk szerint nem fotoreakció, hiszen a fényab
szorpció nem okoz közvetlenül reakciót, de kétségte
lenül fontos folyamat. Ha, mondjuk, a megvilágítás 
kezdetétől számítva egy pikoszekundumon belül leját
szódna a folyamat, akkor joggal lehetne fotoreakció- 
nak nevezni, mivel a fotofragmentumok kezdeti iránya 
és az impakt paraméter értéke befolyásolhatná a reak
tív ütközést. Ha azonban több mint egy pikoszekun- 
dum után kerül sor a reakcióra, ebből olyan anyagok 
keletkeznek, melyek átmeneti állapotban nem rendel
kezhetnek tetszőleges geometriával. Ezek csupán az
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a)
FR során keletkező termékek másodlagos forrásának 
tekinthetők, lévén anyagi minőségük megegyezik.

Jó példa az előzőekre a Pt ( l l l )  felületén adszor- 
beálódott etil-klorid megvilágítása során lejátszódó, 
a fotodisszociációt követő másodlagos reakció [37,38]. 
A megvilágítás során nem távoznak el termékek a fe
lületről. Ezt követően azonban a minta felmelegedése 
miatt etilén és etán deszorpciója figyelhető meg a ter
mikus deszorpció során. Bár a FDISZ lejátszódása va
lószínűleg nem fagyasztható be, az etil-fragmens moz
gási energiája olyan alacsony volt, hogy gyökként nem 
hagyhatta el a felszínt. A reakciótermékek a termikus 
deszorpció során keletkezhettek.

A fémhordozókon lejátszódó FR definícióhoz leg
közelebb olyan, fény hatására bekövetkező folyama
tok álbak, melyek során például oxigén reagál egy, a 
P t(111) felületén adszorbeálódott másfajta molekulá
val. Az első vizsgálatok azt mutatták, hogy P t( lll)  
felületre adszorbeálódott szén-monoxid- és oxigén- 
molekulák reakciója szén-dioxid gázt eredményez [28]. 
Azonban adszorbeált О-atomok és szén-monoxid nem 
reagálnak, ami arra utal, hogy a reakcióhoz forró O- 
atom szükséges, ami keletkezhet molekuláris oxigén 
fotodisszociációja során. Az oxigén fotolízisét azután 
egy bimolekuláris FR követi:

6  + CO(ad) - C 0 2(g) (5)

Az Ő olyan О-atomot jelent, mely a megvilágítás 
hatására pár Angstrom megtétele után ütközik a 
szomszédos szén-monoxid-molekulával. Ez az 0,_mint 
a LiF(001)-n lejátszódó FR-ban keletkező H és S is a 
gáz- és az adszorbeált állapot közötti átmenetben van, 
és az átmenet során reagálhat (5) szerint.

A folyamat sémája a IS. ábrán látható (a [93] 
hivatkozásból átvéve). Azt, hogy a reakció első lé
pése az oxigén fotodisszociációja, bizonyítja, hogy a 
C 02 hozam hullámhosszfüggése megegyezik az oxi
gén FDISZ hullámhosszfüggésével. Ez utóbbi vörös
eltolódást mutat a gázfázisú fotodisszociációhoz ké
pest [97], ami az elektronszerkezet megváltozásával 
magyarázható [93]. A hullámhosszfüggés hasonlít a fe
lületi peroxidok abszorpciós spektrumához, ami arra 
utal, hogy a megvilágítás hatására elsősorban azok 
az oxigén-molekulák disszociálnak, melyek a felület
tel párhuzamosan adszorbeálódtak [27].

A fenti, 0 2/P t( l l l )  rendszer esetén az FR-t ini
ciálé FDISZ mechanizmusának része az adszorbátum 
közvetlen elektrongerjesztése. Az O2/Ag(110) rend
szer esetén egy másik, közvetett reakcióét kerül elő
térbe. A megvilágító fényforrás a felülettel párhuza
mosan, ill. arra merőlegesen polarizált fény volt. Mivel 
az 0 2 kizárólag a peroxo konfigurációban adszorbeá- 
lódik (az 0 - 0  kötés tengelye párhuzamos a felülettel), 
a FDISZ érzéketlensége a beeső fény térerősség vek
tora és a molekula átmeneti momentum vektora által 
bezárt szög változására azt támasztja alá, hogy egy 
szubsztrát közvetítéssel végbemenő gerjesztési mecha
nizmus érvényes; TÁ/FDISZ játszódik le.

b)
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IS. ábra. P t ( l l l )  felületén adszorbeálódott 0 3 ét СО közötti, T=100 
К  hőmérsékleten lejátszódó fotoreokció sematikus ábrázolása

a) fényelnyelée elsődlegesen a peroxi-kötött oxigén révén; b) 
Oj-disszociáció; c) a nagy transzlációs-energiával rendelkező 
0(ad) СО molekulával ütközik; d) és e) átmeneti állapotú 
COj képződése és stabilizációja és f )  COj deszorpció. W. Но 
(„Desorption Induced by Electronic Transitions, DIET IV”, 

Springer, Berlin, 1990) engedélyével közölve.

Fotodeszorpció, FDESZ

Szigetelők

Az általunk használt fotodeszorpció elnevezés olyan 
folyamatra vonatkozik, melyben a felület is részt vesz. 
A FDESZ során a felületről távozó részecskék gyak
ran egy nagyságrenddel kisebb transzlációs-energiával 
rendelkeznek, mint a fotodisszociáció, FDISZ termé
kei.

Mivel a szigetelők tiltott sávja nagy, a LiF eseté
ben például 14,2 eV (~ 87 nm) [115], a FDESZ nem 
játszódhat le töltésátmenettel járó mechanizmussal a 
közepes UV tartományban. Néhány szigetelő esetén 
a fotodeszorpció termikus hatásra vezethető vissza 
[62, 65]. Olyan anyagoknál, amelyek az UV-ban át
látszóak, mint például a LiF, nem ez történik. A 
metil-bromid/LiF(001) rendszert példának véve [50] 
a FDESZ jellemzése a felületet elhagyó CH3Br TOF 
spektrumának szög-, borítottság-, lézerfény-intenzitás 
és hullámhossz függését mérve lehetséges. A CH3Br 
transzlációs-energiája nem-termikus. A hasonló csú
csenergiával rendelkező Boltzmann-eloszlás 1100 К 
hőmérsékletnek felelne meg, míg a szubsztrát csak pár 
milliKelvint melegedett a számítások szerint, ami sok 
nagyságrenddel kevesebb.

A metil-bromid legvalószínűbb transzlációs-energi
ája kicsi (< 0,1 eV) a CH3 fragmentum energiájá-
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hoz képest (~ 1,7 eV), így a tömegspektrométer io
nizáló kamrájában a metil-bromidból keletkező CH "̂ 
jelentősen később éri el a detektort. A FDESZ haté
konysága meglehetősen nagy, akár a monoréteges bo- 
rítottság tizede is deszorbeálódhat lézerimpulzuson
ként. Olyan, hosszabb hullámhosszokon is hasonló ha
tékonysággal játszódhat le, ahol FDISZ már nem le
hetséges. Ha a kristályt hátulról világítjuk meg, nem 
csökken a FDESZ mértéke.

Ezek a megfigyelések arra engednek következtetni, 
hogy a FDESZ mechanizmusa fotoakusztikus hatá
son alapul [50]. A modell szerint a LiF-ban lévő 
szennyező centrumok UV fényt nyelnek el, és fotono
kat gerjesztve kerülnek ismét alapállapotba. A LiF- 
ban vagy más alkáli-halogenidekben lévő hibahelyek, 
az F-centrumok (Farben=szín), halogenid vakanciába 
beépülő elektronok.

A LiF F-sávjának abszorpciós maximuma kb. 243 
nm-nél van és a sáv olyan széles, hogy bármely, a kí
sérletek során általában használt hullámhosszon tör
ténik elnyelés [116]. A szennyezők másik forrása a Ti 
lehet, amit nem lehet teljesen eltávolítani a Harshaw- 
féle berendezésből a szcintillátor kristályok előállí
tása során, és ami megjelenik a LiF IR-spektrumában 
[117].

Félvezetők és fémek

A félvezetők, ill. fémek felületéről történő FDESZ 
más természetű, mint a szigetelők esetében tárgyalt, 
mivel ezek az anyagok nem átlátszóak UV-ben és le
hetőség van vegyértéksávjuk gerjesztésére. Az eddig 
vizsgált adszorbátum/vezető rendszerek nagy több
ségében a FDESZ valamüyen töltésátmeneten ala
puló mechanizmussal megy végbe [21, 23, 24, 44, 45, 
65, 71, 73, 87-89, 105-107, 109, 118-123]. NO fo- 
todeszorpcióját részletesen vizsgálták: Но [93] gyűj- 
töttte össze számos fém- és félvezető-hordozó esetén 
a hatáskeresztmetszet-adatokat.

Но és munkatársai vizsgálták NO fotodeszorpcióját 
Si(l l l )  [20, 21, 25, 26] és GaAs(llO) [23, 24] felületről 
indukált deszorpció és HREELS kombinációját alkal
mazva. Mérték a fotodeszorbeálódó NO mennyiségé
nek hullámhossz-, intenzitás- és hőmérsékletfüggését. 
(Az első a hordozó adszorpciós hatáskeresztmetszeté
nek hullámhosszfüggését követi.) Az eredmények kie
légítően magyarázhatók a C0 2 /ZnO rendszer esetét 
leíró, egyszerű ún. „ Töltéshordozó” modellel [123].

A modell, amely a különböző típusú részecskék
— NO, N0-, szabad elektronok és szabad lyukak
— sebességi egyenletein alapul, azt jósolja, hogy 
a hozam négyzetgyökösen függ a hullámhossztól, a 
fényintenzitástól és az idő reciprokától. Feltételezi, 
hogy csak azok a lyukak reaktívak, melyek a felület 
egy kis rétegében képződnek és a NO deszorpciója 
csak akkor következhet be, ha NO-  lyukbefogadási 
reakciójából keletkezik.

A modellt továbbfejlesztették nagyenergiájú fény
források esetére [124] és olyan rendszerekre is, ame
lyekben több alapvető fotofolyamat is lejátszódik. Ez 
lehetővé teszi a NO/GaAs(110) és a NO/Si(lll)-7x7

rrikl

rendszereken mért kísérleti adatok adekvát leírását. 
Azt feltételezték, hogy a FDESZ a NO-Si komplex 
2n* lazító-pályája és a fény keltette lyukak közötti 
kölcsönhatás révén megy végbe.

A fent említett NO/félvezetó rendszerek esetén 
alkalmazható ún. „forró-lyuk” mechanizmus mellett a 
NO deszorpciója fémekről minden valószínűség szerint 
forró elektronok keletkezése közben játszódik le [119, 
122, 125].

Cananagh, King és munkatársaik [119, 122, 125] 
vizsgálták NO fotodeszorpciójának dinamikáját 
Pt( i l l )  felületről, meghatározva a deszorbeálódó NO 
belsőenergia-eloszlását a lézerimpulzus hullámhosszá
nak függvényében. A felületet elhagyó NO-t LIF (Lé
zer Indukált Fluoreszcencia) segítségével detektálták 
és mérték a rezgési és forgási állapotok eloszlását. 
Változtatva az impulzus és a próbalézer közötti kés
leltetési időt, lehetőség nyűt egy adott kvantumálla
potban lévő, deszorbeálódo NO transzlációs-energia 
eloszlásának a meghatározására is. Az eredmények 
azt mutatták, hogy a különböző belsőenergiájú ál
lapotokhoz tartozó átlagos transzlációs-energia füg
getlen a fényintenzitástól, de függ a hullámhossztól. 
A transzlációs-energia 35%-kal volt kisebb 1064 nm
en, mint 532 nm vagy 355 nm esetén, de deszorpció 
nem volt észlelhető 1907 nm-en. A rezgési gerjesztés 
mértéke is hullámhosszfüggő. A v” =  1 állapotú ré
szecskék keletkezésükkor ugyanolyan transzlációs- és 
forgási energiával rendelkeznek, mint a v” = 0 állapo
túak.

További kísérletekkel igazolták, hogy a megvilágí
tás szöge és a polarizáció befolyásolja a FDESZ-t, va
lamint, hogy a NO hozama a hordozóban abszorbeáló- 
dott fotonok számával arányos [119]. Az eredmények 
alátámasztják a fentiekben vázolt mechanizmus érvé
nyességét, azaz a deszorpciót a felület közelében kelet
kező töltéshordozók okozzák. Hasonló típusú FDESZ 
észlelhető N0/Ni(100)-0 [118] és N 02/P d (ll l)  [72] 
rendszerek vizsgálatakor.

A kísérleti megfigyelésekkel és a NO/Pt( l l l )  [120] 
rendszer elméleti vizsgálataival összhangban lévő me
chanizmus szerint a FDESZ-t forró elektronok okoz
zák. A modell lényegében elektronbefogáson alapuló 
Franck-Condon átmenetet tételez fel, amelynek során 
az optikailag gerjesztett elektron az adszorbátummal 
rezonanciában lévő betöltetlen vegyértékpályára ke
rül. A keletkező átmeneti negatív ion és a szubszt- 
rátum között megnövekedett vonzó kölcsönhatás van. 
Az ion 10~*-10-5 másodpercig gerjesztett állapot
ban van, majd fokozatosan alapállapotba kerül. Azok 
a molekulák deszorbeálódhatnak semleges részecske
ként, amelyek az átmenet során olyan energiára tesz
nek szert, hogy az alapállapotú potenciálfelület belső, 
repulzív falára kerülhetnek, ahol a teljes energia na
gyobb, mint az adszorbátum kötési energiája.

A méréstechnika fejlődésének figyelemre méltó ál
lomását jelenti a felületről deszorbeálódó részecs
kék kétdimenziós detektálásának megvalósítása. Ez a 
technika, amit Chuang és munkatársai fejlesztettek ki 
[126], Chandler és munkatársainak [127,128] gázfázisú 
mérésekhez megvalósított ötletén alapul. Fényerősítő
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lemez, foszfor képernyő és CCD (töltés-csatolt) ka
mera összekapcsolásával lehetőség nyílik a REMPI- 
TOF technikával ionizált deszorbeálódó részecskék 
szögeloszlásának mérésére multiplexeit módon. Ez a 
kísérleti elrendezés közvetlenül szolgáltatja a részecs
kék transzlációs- vagy belső-energiájának a szögfüggé
sét a cikkünkben említett bármely fotofolyamat ese
tén.

14. ábra. LiF(001) felületre adszorbeált monorétegbSl eltávozó 
kén-hidrogén beérkezési-idS spektruma £22 nm impulzuslézer 

megvilágítás dózisának a függvényében

a) 1,2 L/impulzus dózis esetén csak a lassú (kis transzlációs- 
energiájú) FDESZ jelentkezik, míg b) 9,1 L/impulzus dózis 
mellett FK is lejátszódhat és nagyobb mozgási energiájú 
részecskék is megfigyelhetők; ez a FDESZ-hez tartozó görbén 
rövid időknél váltként jelenik meg. c) 36 L/impulzus dózis 
esetén az FK tovább erősödik a FDESZ-hez képest (elsősorban 
a FDESZ csökkenése miatt). I. Harrison, J.C. Polanyi és P A.

Young (J. Chem. Phys. 89, 1498(1988)) engedélyével közölve.

Fotokilökődés, FK

Számos rendszer, mint a H3S/LiF(001) [51], OCS/ 
LiF(OOl) [57], HBr/LiF(001) [54] és vinil-klorid/ 
LiF(OOl) [110] esetén egy második, részecske kibo- 
csájtással járó fotofolyamatot is lehet észlelni, ha 
a borítottság monorétegesnél nagyobb. Ezt a de- 
szorpciós utat hívják fotokilökódésnek. Excimer lé
zert használva kimutatható volt, hogy az FK során 
a FDESZ-tól eltérően az adszorbátum is gerjesztő
dik. A kibocsájtott anyag energiája elérheti a 0,5 
eV-ot, azaz a FDESZ során mérhető energiák tízsze
resét is. A transzlációs-energia eloszlása nem Boltz
mann típusú (például az [57] hivatkozás 2. ábrája). 
A H2S/LiF(001) rendszernél megjelenő FK borított- 
ságfüggése jól látható а Ц . ábrán. Monoréteg alatti 
borítottságoknál a tömegspektrométer ionizáló kam
rájába alapállapotú H2S molekulák kerülnek FDESZ 
révén. A borítottság növekedésével a beérkező ré
szecskék egyre nagyobb hányada rendelkezik nagyobb 
energiával az FK miatt.

Ezek a megfigyelések összhangban vannak azzal a 
mechanizmussal, amely szerint FK akkor jön létre, 
ha a legkülső réteg egy molekulája ütközik az alatta 
lévő réteg egy gerjesztett molekulájával. Ez a fo
lyamat azokhoz a jól ismert gázfázisú ütközésekhez 
hasonlítható, amelyek során elektron-energia alakul 
át transzlációs-, rezgési és forgási energiává (E  —* 
V, R, T  átmenet). A fotokilökődés során észlelhető éles 
szögeloszlás (pl. P(t9) ~  cos18i9) OCS esetén [57] úgy 
válik lehetségessé, hogy a kibocsájtott részecske körüli 
szomszédos molekulák repulzív hatásuk révén mint 
molekuláris kollimátorok játszanak szerepet.

Ha vastag kristályos HBr réteget világítunk meg 
193 nm-es fénnyel, monomerek és klaszterek detek
tálhatok repülési idő tömegspektrométerrel [54]. A 
(HBr)„, n < 4 klaszterek nagy energiája arra enged 
következtetni, hogy ez a folyamat is egy további példa 
FK-ra. A 15. ábrán 900 L-ral előállított (1L = 10-6 
torr s) HBr jégből kilökődött monomerek, dimerek, 
trimerek és tetramerek szögfüggése látható. A mono
mer főleg a felületre merőlegesen távozik, míg a klasz
terek (a dimerek, trimerek és tetramerek) ettől külön
bözően, a felülettel 40° szöget bezáróan.

A szögeloszlások valószínűleg összefüggésben van
nak a kristályos HBr-réteg szerkezetével. Ortorombos 
HBr szerkezetet tekintve [011] irányú lineáris ütközé
sek sorozata eredményezne a mért értékhez közeli, a 
felületi normálissal 45° szöget bezáró csúcsot. Ezért 
a monomer-kilökődés az OCS-molekula fotokilökődé- 
séhez hasonlóan mehet végbe, míg a klaszterek kilö
kődése úgy történhet, hogy a felület mélyebb réte
gei energiát adnak át a HBr szoros illeszkedésű irá
nyai mentén. A kiáramló gáz adiabatikus lehűlése nem 
okozhatja klaszterek képződését, mivel ebben az eset
ben a klaszterek szögeloszlása megegyezne a monome
rekével, hiszen ez utóbbiak alkotnák a gázfelhő jelen
tős részét. Ebben az esetben is az adszorbeált állapot
ban jelen lévő rendezettség az oka annak, hogy egy 
folyamat dinamikája, összehasonlítva gázfázisú ana
lógjával, jelentős eltérést mutat.

mid1093. XLV1II.  É V F O L Y A M .  3. S Z Á M 103



A deszorpctó szöge, fokokban A deszorpcio szöge, fokokban

15. ábra. H B r monomerek, dimerek, tnmerek ét tetramerek 
szögelo szlása egyezer (folytonos vonal), kétezer (szaggatott vonal) ée 

háromszor (pontozott vonal) öt lézerimpulzus után 900 L HBr dózis és 
3 M W c m T 7 -es lézerfény mellett.

Az eloszlások a csúcsmagasságra mint egységre normáltak. A 
felületi normálissal 40° szöget bezáró irányban kibocsájtott 
klaszterek a kristályos állapotú HBr [011] irányában végbemenő 
lineáris ütközések eredményeképpen jönnek létre. C.-C. Cho, 
J.C. Polanyi és C D  Stunners (J. Phys. Chem, 9S, 6859(1988)) 

engedélyével közölve.
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Pórusdiffúzió ammóniaszintézisnél* I.
Az a lkalm azott m atem atikai modell

Bevezetés

Mind a pórusdiffúzió, mind az ammóniaszintézis fo
lyamatai jól kutatott területek a szakirodalomban. A 
pórusdiffúzióra elterjedt leírás szerint egy katalizátor
szemcsén a megfigyelhető, tényleges reakciósebesség 
megadható a felületen észlelhető sebesség és a haté
konysági tényező szorzataként. Ennek az a jelentő
sége, hogy a katalizátor-szemcse egészére vonatkozó 
reakciósebességet, a hatékonysági tényező értékét is
merve, anélkül tudjuk számolni, hogy a katalizátor 
belsejére vonatkozó információkat (koncentráció- és 
hőmérséklet profilok) felhasználnánk. Másképpen kö
zelítve, a hatékonysági tényező az a mennyiség, amely 
a mikroszintfi információkat magába sűríti s ezáltal 
lehetővé teszi azt, hogy a makroszintű számításokat a 
mikroszintűek nélkül végezhessük el. A hatvanas évek 
jelentik a hatékonysági tényező megoldására irányuló 
kutatások fénykorát [1-44], ami nem jelenti a téma
kör végleges megoldását. A lezáratlanság elméletileg 
azzal magyarázható, hogy a mikroszintű információk 
veszteség nélküli — torzításmentes — átvitele a mak
roszintre, csupán a lehetséges esetek szűk körére old
ható meg (pl. lineáris rendszereknél) [46]. A kutatás
sal kapcsolatos törekvéseket az alábbi osztályokba so
rolhatjuk:
-  összefüggések különböző alakú katalizátorra [2],
-  összefüggések különböző kinetikákra [3-6],
-  a fizikai modell leegyszerűsítése az analitikus kezel

hetőség érdekében [8, 9],
-  analitikusan nem kezelhető modelleknél közelítő 

(aszimptotikus) formulák kialakítása — a numeri
kus számításokkal való összehasonlítás [31-34],

-  numerikus számítások alapján empirikus összefüg
gések levezetése [20],

-  a makroszintű modellben szereplő paraméterek (pl. 
hődiffúzivitási tényezők, effektiv diffúziós állandók) 
meghatározása [37-41],

-  bonyolult ipari rendszerekre használható összefüg
gések megadása [35],

-  a pórusdiffúzió analízisére alapozva, megfelelő szer
kezetű katalizátor kialakítása ill. az optimális üzem
vitel biztosítása [36],

az itt jelentkező elméleti kérdéseket mi is vizsgáltuk 
[45, 46], a hierarchikus modellezésben jelentkező szin
tek közötti információátviteli problémát éppen az am
móniaszintézisnél jelentkező pórusdiffúzióval illuszt-

* A Hungarian Journal of Industrial Chemistry (Vol. 16., 
287 (1988)) folyóiratban megjelent közlemény magyar nyelvű 
módosított változata.
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Akron, USA

mkl

S Z E I F E R T  FER E NC **
ÁRVA P É T E R * *
NAGY D E Z S Ő * *

B E R T Y ,  J.  M.***

ráltuk (ebben a közleményben a konkrét problémafel
vetés részletes megoldását mutatjuk be).

Ammóniaszintézisnél a hatékonysági tényező szá
mítására leginkább a Dyson és Simon által mega
dott összefüggés [35] használata terjedt el. Ipari kö
rülmények szokásos adatai alapján numerikusán meg
oldottak egy izoterm pórusdiffúziós modellt és szá
molták a hatékonysági tényező értékeit, majd felállí
tottak rá egy regressziós összefüggést a hőmérséklet 
és konverzió függvényében, a nyomást paraméterként 
kezelve. Az összefüggés hihetetlen nagy előnye egy
szerűségében rejlik, ugyanakkor kellően pontos is, ha 
a számításoknál rögzített adatok (összetétel, katali
zátor-méret, katalizátor-aktivitás stb.) értékei közel 
esnek a számításnál felvett értékekhez. Természete
sen, ha ez utóbbiakban nagyobb eltérés van, a pon
tosság fokozatosan csökken. Singh és Sara/ezt a prob
lémát úgy kerüli ki, hogy a Dyson és Simon által is 
használt modellt a reaktorszámítás minden lépésében 
megoldja. A differenciálegyenlet-rendszer kezdeti ér
ték szerinti nagy érzékenységét kihasználva a haté
konysági tényező a koncentráció-profilok pontos meg
határozása nélkül is pontosan becsülhető [47]. Bár ez 
a „fogás” jelentősen lecsökkenti a számítási lépések 
számát, még így is olyan méretű feladatról van szó, 
mely a „mindennapos” reaktorszámítást túlságosan 
bonyolulttá teszi. Munkánkban e két „szélső eset” 
közé eső olyan megoldást javasolunk, amely algorit
mus még elég „intelligens” ahhoz, hogy a kiindulási 
feltételek közötti különbözőségeket figyelembe vegye, 
ugyanakkor elég egyszerű ahhoz, hogy a reaktorszá
mításnál ne okozzon problémát. Korlátozó feltételek 
bevezetésével aszimptotikus összefüggéseket vezetünk 
le a hatékonysági tényező számítására, majd a feltéte
lek torzító hatását az ún. torzítási tényező bevezeté
sével kompenzáljuk. A torzítási tényezőt végül is a fel
tételekhez kapcsolódó dimenziómentes mennyiségek 
regressziós összefüggéseként adjuk meg. Olyan Weisz- 
Prater jellegű kritérium [7] is levezethető, amely jelzi a 
pórusdiffúziós gátlás létét vagy hiányát. A pórusdiffú
zió kezelésének ezt a módját az ammóniaszintézishez 
hasonló metanolszintézis példáján is kipróbáltuk [48].

A dolgozat I. részében a vizsgálatok alapját képező 
komplett matematikai modellt adjuk meg, a II. rész
ben pedig ismertetjük a kifejlesztett módszert, külön
böző összehasonlításokkal teszteljük és megvizsgáljuk 
az alkalmazási feltételeket, lehetőségeket.

Modellalkotás

A katalizátor-szemcsét, a szakirodalomban elter
jedt szokásnak megfelelően, pszeudohomogénnek és 
izotrópnak tekintjük [35, 47, 49, 50]. Első közelítésben 
nem szűkítjük le a problémát a több helyen is meg-
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szokott izotermiás feltételezésével. Ennek megfelelően 
a gömbalakúnak feltételezett katalizátorszemcse mo
dellje az alábbi lesz: Komponens-mérlegek:

/ ■ ^  „  dC,, h i  =vCi - D i — ,

i e{H2, Ni, Nils, CH*, Ar} = К  (1) 
' - 3 r N, Н2-ге 

- r N, N2-re 
2rNl NH3-ra

„ 0, CH4-ra és Ar-ra,
Ä, =

Entalpia-mérleg:

=гм(-Д Я )

, / j q = v h -  A — ,

Гт
h = °p ,h T .

i e K  J T*

Peremfeltételek:

Г =0, r2j k = 0 , / k e  {i, /t  6  K, q} (3)
r = R, C{ = Ci 0, / i  & K, 7  = 70 (adott értékek)

A nyomást a sugár mentén állandónak tételezzük 
fel s gáztörvényként a Redlich-Kwong állapotegyenle
tet használjuk.

Az (1-3) modellhez meg kell adni a reakciósebes
ségi egyenletet, s a modellben szereplő további para
métereket (£>,-, /» £ К  effektiv keveredési tényezők, Л 
hővezetési tényező, Cp /t 6  К  mólhők).

Az rfj a pórusban a szilárd felületen jellemzi a reak
ciósebességet. A folyamat leírására a Temkin-Pyzhev 
egyenlet [51] a legelterjedtebb. Az egyenlet paramé
tereinek identifikálásában Nielsen és .munkatársainak 
mérései játszottak fontos szerepet [52]. Ferraris és 
munkatársai az ammóniaképződésre különböző me
chanizmusokat feltételezve 23 darab kinetikai modellt 
— közöttük a Temkin-Pyzhev egyenletet is — vizsgál
tak meg és megállapították, hogy — helyes identifiká
lás mellett — a modellek adekvátsága alig különbözik 
[53]. Az alternatív lehetőségek közül a Temkin-Pyzhev 
egyenlet kiválasztva az egyenletnek a mérési adatok
hoz való illesztésénél 3 darab paraméter (a kitevő, a 
kinetikai konstans és az aktiválási energia) értéke va
riálható. Guacci és munkatársai [54] különböző ere
detű és korú katalizátorokra, különböző hőmérsékle
tekre vizsgálták a paraméterek változásait. Bár bi
zonyos körülmények között kísérletileg is kimutatha
tók „mechanizmus váltások” [55], mégis úgy gondol
juk, hogy a pórusdiffúziós gátlás figyelembevételével 
a „mikroszintű” reakció sebességének megadásánál a 
rendűséget (kitevő) és az aktiválási energiát rögzítve, 
a kinetikai konstans változtatásával, a különböző ha
tások (pl. a katalizátor eredete és kora) — a gyakorlati 
igények határán belül — figyelembe vehetők.

A fentiek alapján a Dyson és Simon által összefog
lalt [35] s a későbbiekben sokak által használt reakci
ókinetikai modellt tekintjük:

rN =k

a =0, 5,
, о , 20 516.к =ß exp(26, 844-----— ),

K a = exp(6,194 -  1, 271 10_47  + 4, 257 • 10- 7T®+ 
+4 608 ,9 /7 -2 ,691  ln Г),

— /f*  =f* > / J\
' t

Cj
^2ieK c i '

1,013, /, = 7,y,p, 

г е { Н 2, N2,NH3},

(4)

7h2 =  exp{p exp(—3, 840270'125 + 0,5281)- 
—p2(exp(—0,12637°,s -  16,0058) +

+300|“ p ( - 5 5 b ) “
-1] exp(—0, 0119017 -  5, 941)},

7 n 2 = 0 , 9 3 4 3  +  0 , 3 1 0 2  ■ 1 0 _ 3 7  + 0 , 2 9 2 1  • 1 0 _ 3 p -  

- 0 ,  2 7 0 7  ■ 1 0 ~ 6 7 2 +  0 ,  4 6 5 3  • 10 _ 6 p 2 

7 n h 3 = 0 , 1 4 3 9  +  0 , 2 0 2 9  1 0 _ 2 7  -  0 , 4 4 3  • 1 0 ~ 3 p -  

- 0 , 1 1 4 3  1 0 - 5 7 2 +  0 ,  2 6 9 1  • 1 0 _ 6 p 2 ,

ahoi ß a Dyson és Simon által használt értéktől való 
eltérést figyelembe vevő faktor (ß = 1, [35]-ben).

A reakcióhő számítására Gillespie és Beattie össze
függését vesszük figyelembe [56]:

- A H  =76681,6 + 44,787 + 21,14 • 10_47 2-
-14,165 10_673 + 4, 507p+ (5)
+6948,9 p /7 +  38,004 ■ ^ p / T 3.

A diffúziós állandók számításánál felhasználjuk 
az (1-3) modellből az áramsűrűségekre levezethető 
alábbi összefüggéseket ([Ct+X 7>,dC,/dr = 0 definíci
ószerűen, továbbá feltételezve, hogy a reakcióhő vál
tozása a szemcsében elenyésző):

1 . 1 1 1
~ 2Jh2 - - * 2 -  2Jnh3 - ~ 2 V ^ C i ~  ( Г д Я ) ^ ’i£K

I c h  4 = 7 а г  =  0 .  (6 )

Az elegybeli, ill. effektiv diffúziós állandók definíci
óját figyelembe véve, a Stefan-Maxwel egyenlet (ide
ális gázelegyet feltételezve) és a (6) felhasználásával a 
modellparaméterek az alábbiak lesznek:

УИ2 ~1/2уН2 
D H 2 , N j

У Н ?  — 3 v n 9 

DN2,H2 ^

1 -  2 /зун2_______
yNH.+V3yH9 УСН.+ —n   ---- Z + n----4---r>H2iCH4

1 -  _ _ _ _ _ _ _ _ _
ywHa +ayN, »CHÁ
DN2,NH3 DNj,CH4 D

УАГ
D H j  , A r

Xax .
N 2  , A r

(7)
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Anyagi tulajdonságok
1. táblázat

Komponens Mi n ,i Tc,i Pc.i Wj PP,i <4

СООrH 10е • di Ю9 • e,-
H2 2,016 20,4 33,2 12,97 0,0650 - 0,220 0 29,108 -1,916 4,004 -0,870
N2 28,013 77,4 126,2 33,94 0,0895 0,040 0 28,903 -1,571 8,081 -2,873
NH3 17,031 239,7 405,6 112,75 0,0725 0,250 1,5 27,316 23,832 17,075 -11,849
CH4 16,043 111,7 190,6 45,99 0,0990 0,008 0 19,888 50,244 12,687 - 11,012
Ar 39,948 87,3 150,8 48,73 0,0749 -0,004 0 20,805 -0,032 0,052 0

1 +  V  N I

^ NH® j  rui +8/дт н а ikí+ ^ ihhi
X-

d » h , D » H ,
«Ar

D .=--
d N H j , C B 4 D » H j , A r

/i e {ch4> Ar},

amelyekben a tekervényességi faktorra csak durva kö
zelítések állnak rendelkezésre {r € (1, 5, 10), [37]}. A
(7) használata feleslegessé teszi a gyakorlatban elter- 
jedten használt, de kevésbé pontos Wilke egyenletet 
[48]. A bináris diffúziós állandók számítására a Reid és 
munkatársai által javasolt módszert követjük [57]. Kis 
nyomású bináris gázelegyben a molekuláris diffúziós 
állandó a Boltzmann egyenlet megoldásával levezet
hető (Chapman, Enskoq):

D ij  = 1,858 10_9T 1>5
о

ahol a karakterisztikus hossz (nm), Пр diffúziós ütkö
zési integrál (—). Polár komponenseket is tartalmazó 
elegyekre Brokaw az alábbi összefüggéseket adja:

n ö  = n ( o )

D +
0,195?- 

T*

ahol Пд* a Lennard-Jones potenciál függvényében 
megadható. Neufeld és munkatársainak összefüggése 
az alábbi:

(о) A C E G
D -  T *B + exp(DT*) + exp(ÍT*) + exp( HT*) ’

ahol T* = k T /e ijt A = 1,06036, 5  = 0,15610, C = 
0,19300, D = 0,47635, E  = 1,03587, F  = 1,52996, 
G = 1,76474, Я  = 3,89411.

A <5,-, €j, a,• számítása az alábbiak szerint történhet:

ahol pip i az t-edik komponens dipólus momentuma 
(Debye), Vj ,• az г-edik komponens moláris térfogata 
T^-nél (m3/kmol), TJ, t- az t-edik komponens normál 
forráspontja (K),

I  =  1,18(1 + 1,35?)Гм ,а,- 15,85Ум
1+1,35?

0 , 5
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a keverési szabályok pedig az alábbiak:

A folyadékfázisú moláris térfogat Gunn. és Yamada 
módszerével számolható:

Vb,i = ^ ( 0 ,  292 -  2 ,0967w,) ■ Vr(0)(l -  ш,-Г),
■* c,*

ahol Vr(0) = 0,33593 -  0, 33953Trt- + 1,519417^. -  
2.02512Г3,. + 1,11422Tr4-,

rp
Tr<i =  ^ г1, Г = 0,29607 -  0 ,09045Tr i -  0,048427^.

Tc,í

A bináris diffúziós állandók nyomáskorrekciójá
nak számítására Dawson és munkatársainak becslését 
használjuk:

Ay =
[ A j P l ( p = l , 0 1 3 ) 1 + 0 ,053432-- 

Pc

-  0 ,0 3 0 1 8 2 -^ -^  -0,029725 '

> /Pc T/
^  YlieK  y.Vc,f: >  p  —  c * »

«ек

ahol a p sűrűséget a Redlich-Kwong állapotegyenlet 
szerint számoljuk.

A fenti összefüggésekben használt anyagi állandók 
értékeit az 1. táblázatban adjuk meg [57].

Az t € {H2, N2, CH4} komponensekre а SAaA 
[58] által használt mólhőösszefüggéseket, a többire 
pedig a Reid és munkatársai [57] által adott ideális 
mólhőfüggvényeket használjuk:

CPii = a,' + Ь^Т + d,T2 + e,'73,

ahol az a,-, 6 ,̂ dj, e,-, / t  6  Я  paraméterek értékei 
az 1. táblázatban láthatók. A A hővezetési tényező 
pontosabb becslését illetósen Smith [41] és Satterfield 
[40] vizsgálataira hivatkozunk, itt megelégszünk a 
A «  10~4 nagyságrendi becsléssel [37].

Ezzel egy olyan zárt modellhez jutottunk, amely al
kalmas a katalizátor belsejében lejátszódó jelenségek



tanulmányozására. A következő részben vizsgálatain
kat ezen komplett modellre alapozva folytatjuk.

A kézirat beérkezett: 1990. máj. 3.

JELÖLÉSEK

a = aktivitás (—)
С,- = az »-edik komponens koncentrációja, /* €E

{H2, N2, NH3, CH4, Ar} kmol komp/m3 
C, Q = koncentráció a katalizátorszemcse felületén, 

kmol/m3
Cpti = az »-edik komponens mólhóje, kJ/kmol 
Dj — az »-edik komponens effektiv diffúziós állan

dója, m2/s
Dfj = bináris molekuláris diffúziós állandó, m2/s 
/,■ = az »-edik komponens fugacitása, bar
h = fajlagos entalpia, kJ/m3
A H  = reakcióhő, kJ/kmol
ji = az »-edik komponens tömegáramsürüsége,

kmol/m2 s
jq = entalpia áramsürüség, kJ/m 2 s
к = reakciókinetikai konstans
К  = kódhalmaz
Ka = egyensúlyi állandó
Mi = az »-edik komponens móltömege, kg/kmol
p = nyomás, bar
p c i  =  az t-edik komponens kritikus nyomása, bar 
r = sugár koordináta, m
R = a katalizátorszemcse ekvivalens sugara, m
Rf = egyetemes gázállandó
rN = reakciósebesség, kmol/m3 katalizátorszemcse s
T  = hőmérséklet, К
7o = hőmérséklet a katalizátorszemcse felületén, К
Tb, = az »-edik komponens normál forráspontja, К
Tc i = az »-edik komponens kritikus hőmérséklete, К 
Ts = standard hőmérséklet (298,15), К 
yi = az »-edik komponens móltörtje, (—)
V =  lineáris áramlási sebesség, m/s
Vc i = az »-edik komponens kritikus móltérfogata, 

m3/kmol
,/t... = az »-edik komponens tulajdonsága

Görög betűk

ß = kinetikai faktor, (—)
7,- = az »-edik komponens fugacitási koefficiense,

(-)
e = porozitás, m3 gáz/m3 katalizátorszemcse 
A = hővezetési tényező, kJ/(m  К s)
ш = acentricitási faktor, (—)
p = sűrűség, kmol/m3
P c  = kritikus sűrűség, kmol/m3
r = tekervényességi faktor, (—)
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Eljárások biológiai szennyvíztisztító rendszerek hatásfokának növe- 
lésére ____________________________________________________

L A K A T O S  GYULA*

Bevezetés

Hazánkban a környezetvédelem egyik kulcskérdése 
a szennyvizek tisztítása és a kezelési technológiák ha
tásfokának növelése. A szennyvíztisztítási eljárások 
fejlesztése során felmerülő számos probléma igényli 
a kémiai, műszaki és ökológiai ismeretek, összefüg
gések gyakorlati felhasználását. A kémiai-ökológiai- 
biotechnológiai megoldások a jelen, s egyben a jövő le
hetőségeit vetítik előre és eredményes alkalmazásukra 
szükség van a vízgazdálkodás számos területén.

A szennyvizek tisztításával foglalkozó közlemények 
közül megemlítjük az utóbbi években írt munkákat (l, 
4, 9, 11, 18]. A szennyvíztisztító rendszer hatékony
ságának fokozásán túl a dolgozatok a rendszer opti
malizálásának, energiatakarékosabb üzemeltetésének 
és a tisztított szennyvíz recirkuláltatásának kérdései
vel is foglalkoznak. Hivatkozunk még olyan munkákra 
[5, 10], amelyek az előzőekben említett témák mel
lett számos gazdaságossági és környezetvédelmi fela
dat megoldására vállalkoznak.

Egyetértve több szerzővel [l, 9], az eleveniszapos bi
ológiai szennyvíztisztítás előrelépésének lényeges kér
dése, hogy miként sikerül beavatkozni a tisztítási fo
lyamatokba, hiszen az eleveniszap a megváltozott kör
nyezeti feltételekre válaszol. A bekövetkező változás 
lehet kedvező vagy kedvezőtlen, mivel szoros összefüg
gés állapítható meg az eleveniszap szerkezete, adap
tációs állapota, szervesanyag eltávolító képessége és a 
fontosabb környezeti (üzemelési) tényezők között. Lé
nyegesnek tartjuk a szennyvíztisztító rendszer műkö
désének minél több oldalú megismerését ahhoz, hogy 
a hatásfok növelés és az optimalizálás az egész rend
szerre, vagy csak a tisztítási technológia egyes lépése
ire legyen eredményesen alkalmazható.

A biológiai szennyvíztisztítás fejlesztési 
lehetőségei

Napjainkban a biológiai szennyvíztisztító rendsze
rek hatásfokának növelésére és üzemelésük optimali
zálására több megoldás ismert, a gazdaságosság krité
riumának azonban csak a következő eljárások felelnek 
meg:
-  aerob és anaerob kezelés kombinálása,
-  aktív szén, vagy más adszorbens adagolása,
-  az ökológiai körülmények (pl. hőmérséklet, biogén

adalék) ideálissá tétele,
-  tartózkodási idő befolyásolása,
-  tiszta oxigén abszorbeáltatása,
-  iszap-koncentráció optimalizálása,
-  nyers és fölös iszap gazdaságos utókezelése.

* KLTE Ökológiai Tanszék, Debrecen

Dolgozatunkban, a szakirodalom [3, 6 , 8 , 16, 17, 
18] elemzése szintjén foglalkozunk a kombinált (ae
rob és anaerob) eljárással és közöljük az adszorbens 
adagolási és a biogén kiváltási kísérleteinkben kapott 
eredményeinket, valamint áttekintjük a Tiszai Kőo
lajipari Vállalat (TIFO) biológiai szennyvíztisztító és 
utótisztító tórendszerének működését.

A hagyományos eleveniszapos biológiai szennyvíz- 
tisztítás műtárgyait és folyamatait az 1. ábrán mutat
juk be. A kombinált eljárás sémáját a [18] közlemény 
alapján állítottuk össze (£. ábra) és az egyes műtár
gyakban lejátszódó folyamatok a következőek:

Az anaerob reaktort olyan redoxpotenciál jellemzi, 
amelyben nincsenek oxidativ folyamatok. A fonto
sabb reakciók közül kiemelhető az anaerob fermen
táció (acido- és acetogenezis), a polifoszfát depolime- 
rizáció és a deszulfáció. A könnyen degradálható szer
ves vegyületek átalakulnak kismolekulájú szerves ve- 
gyületekké és azokat polifoszfát-akkumuláló baktéri
umok, energia-forrásként raktározzák.

Az anoxikus reaktorokban a szubsztrátumok oxi
génmentes folyamatokban oxidálódnak, amikor az 
elektronok a szerves vegyületekről átkerülnek a nit
rát és nitrit nitrogénre, elemi nitrogénné redukálva 
azokat. Tehát a jelenlévő szerves vegyületek elektron- 
forrásként szerepelnek. A kismolekulájú raktározott 
szerves vegyületek a polifoszfát-akkumuláló baktéri
umban az orto-foszfát egyidejű felvételével szintén 
oxidálódnak.

A levegőztető medencében megy végbe a maradék 
szerves vegyületek oxidációja, mineralizációja, a nit
rát és az ortofoszfát ionok keletkezése.

A kombinált kezelési eljárás előnye a jobb tisztí
tási hatásfok és a lejátszódó denitrifikációs folyama
tok mellett az, hogy nem kell számolni az iszap felfú
vódás, a bulking veszélyével [8]. Véleményünk, hogy 
a jövőben ez a szennyvíztisztítási technológia jelenti 
a megoldást, amelyben a környezetvédelem igényei és 
az ökonómia szempontjai ötvöződnek.

Vizsgálati anyag és módszer

Dolgozatunkban a Tiszai Kőolajipari Vállalat 
(TIFO) szennyvíztisztító rendszerében végzett ku
tatási-fejlesztési vizsgálatok fontosabb eredményeiről 
számolunk be. A flotátor tisztítási hatásfokának növe
lése, az alumínium-szulfát adagolás hatására bekövet
kező pH-csökkenés és az eleveniszapos medence terhe
lésének egységesebbé, kiegyenlítettebbé tétele céljá
ból az olajfogó csatornába adszorbensként bentonitot 
adagoltunk. A bentonit üledékes kőzetek csoportjába 
tartozó természetes montmorillonit agyag-ásvány.

A biogén adalék kiváltása érdekében a fekáliás 
szennyvizet, a flotátor után és az eleveniszapos me
dence előtt rávezettük a tisztító sorra.
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Nyers
szennyviz

1. ábra. Aerob eleveniszapos tisztítórendszer

£. ábra. Anaerob-aerob kombinált tisztítórendszer

B en to n it alkalm azásának laboratórium i eredm ényei
1. táblázat

Minta pH
Vezető-

képesség,
/xs-cm-1

Lebegő
anyag,

%

Olaj
%

1. szennyvíz 7,10 485 100 100

2. szennyvíz + 50 ppm bentonit 7,25 505
(32 mg dm-3 ) 

144
(27 mg dm-3) 

58
3. szennyvíz + 100 ppm bentonit 7,25 510 175 53
4. szennyvíz + 100 ppm A12(S04)3 6,15 525 56 25
5. szennyvíz + 50 ppm bentonit + 
50 ppm A12(S04)3 6,70 520 19 26

A szennyvíztisztító rendszer olajeltávolító hatásfo
kának megállapítására szerves extrakt méréseket vé
geztünk a nyers és a tisztítórendszer elfolyó vize
iből. Az utótisztító tórendszer tisztítási hatásfokát 
KOI4cv, TOC és BOI5 paraméterekre vonatkoztat
juk.

Eredmények és értékelésük

A bentonit-adagolás laboratóriumi és üzemi kísérletei

A laboratóriumi körülmények között végzett vizs
gálat-sorozatok eredményei alapján az alumínium
szulfát dózis felének bentonittal történő helyettesítése 
csak kisebb mértékű pH-csökkenést eredményezett és 
az olaj eltávolítási hatásfok (74%) is jónak minősít
hető (1. táblázat).

Az üzemi kísérletek során beigazolódott, hogy a 
beoldott bentonitnak a fele, adszorbeálva a szerves 
szennyezőanyagot kiülepszik vagy lefőlöződik az olaj
fogóban. A bentonit olaj-adszorpcióját a kiülepedett 
frakcióból szén-tetrakloridos extrahálással mértük. A 
bentonitnak a másik fele a flotátorba kerül, ahol a 
csökkentett alumínium-szulfát adaggal együtt fejti ki 
további kedvező hatását, sőt a levegőztető meden
cébe is átjut, ahol mint adszorbensnek a jelenléte 
előnyös. A bentonit alkalmazásával a flotátor utáni 
vízben a pH csökkenése csupán néhány tized volt, 
a korábbi több mint 1,0 pH értékkel szemben, ami 
előnyös az eleveniszap működése szempontjából. Ki-

mid

sebb százalékban — 73% helyett csak 59% — csa
pódott ki az orto-foszfát, ami kedvezőbb tápanyag
ellátottságot eredményez. Közvetlen hatásként érté
kelhető a szulfát-tartalom csökkenése és ennek az 
egész szennyvíztisztító rendszer kén-forgalmára való 
pozitív kihatása.

A flotátorra — különböző terhelésnél — számolt 
olajeltávolítási hatásfok értékeink (42-77%) is alátá
masztják, az előzőekben elemzett vízminőeégvédelmi 
szempontokkal együtt, a bentonit adagolás pozitív ha
tását (S. ábra).

A mikrobiológiai és az eleveniszap vizsgálataink 
alapján megállapítható, hogy a bentonit-adagolás ha
tása a levegőztető medencében is érvényesül. Az ide 
átjutó bentonit adszorbeálja a biorezisztens szer
ves vegyületeket és megtelepedési (alzat) lehetőséget 
nyújt a mikroorganizmusok részére is [13]. Az eleveni
szap szervetlen frakciójának növekedése, az iszap ké
miai összetételének megváltozása mérhető és megál
lapítható az olaj-eltávolítás hatásfoka, de a bentonit 
adagolásnak az eleveniszap működésére kifejtett elő
nyeit vizsgálatainkkal — a kísérleti időtartam rövid
sége miatt — csak részben tudtuk feltárni.

A biogén adagolás kiváltására végzett üzemi 
vizsgálatok

A szennyvizek biológiai tisztításához, az eleven
iszap működéséhez alapvetően fontos a megfelelő
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Olaj, mg űm'-

3. ábra. A TIFO szennyvíztisztító rendszeren bentonitos kezelés 
alkalmazása során mérf szerves eztrakt koncentrációk

C:N:P arány, amit a szakirodalom [l, 11, 15] 100:15- 
10:1 értéknek ad meg. A TIFO esetében, az eleveni
szapos medencébe folyó előkezelt szennyvízre a fosz
forhiány volt a jellemző, amit foszforbiogén adalék
kal kellett pótolni, hogy megfelelő legyen az eleven
iszap szerkezete és működése. Kezdetben foszfor
biogén adalékként az importból beszerezhető Na- 
hexametafoszfátot használtuk, majd később, a hazai 
terméket, a Na-tripolifoszfátot adagoltuk a szükséges 
koncentrációban.

Az ipari és fekáliás (kommunális) szennyvizek kö
zös tisztításának előnyeit [7, 15] dolgozat elemzi, ame
lyek közül a biogén adalék kérdésére utalunk. Az el
végzett vizsgálataink eredményei alapján a szennyvíz- 
tisztító rendszer eleveniszapos medencéjének megfe
lelő C:N:P arányának beállítását a foszforban gazdag 
fekáliás szennyvíznek a biológiai egységbe való beve
zetésével oldottuk meg, kiváltva ezzel a foszfor-biogén 
adagolást.

£. táblázat

Az olaj eltávolítás szánkóit hatásfokai az egyes 
években (TIFO)

Sor Olaj, %
száma 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

I. sor 77,1 77,6 90,9 87,3 95,3 93,3 88,4 57,2
II. sor 85,1 84,6 70,5 77,2 93,0 97,3 57,0 74,8

A szennyvíztisztító rendszer olaj eltávolítása

Az olaj (szerves extrakt) eltávolítási hatásfok (£. 
táblázat) a szennyvíztisztító rendszer mindkét során 
jónak minősíthető, sőt meghaladja a szakirodalom
ban [2] megadott értéket. Normál üzemmód mellett 
tehát az eleveniszapos rendszer képes az olajszennye

zőket lebontani, eltávolítani és ezért helyesnek ítél
hető az utóbbi években bevezetett, a flotátor előtti 
alumínium-szulfát adagolás elhagyása. Havária vagy 
drasztikus olaj-terhelés esetén azonban az eleveniszap 
védelme érdekében preventív eljárásként szükséges
nek tartjuk a bentonit vagy alumínium-szulfát fel- 
használását.

Az utótisztító tórendszer működése

A TIFO iker elrendezésű, három tóegységből álló 
utótisztító tórendszerét létesítése óta tanulmányoz
zuk, hogy az algás, a halas és a nádas egységekből álló 
tórendszer élőlényeinek szerkezetét, működését minél 
pontosabban feltárjuk, a bekövetkező állapotváltozá
sokat észleljük és ezek ismeretében, a megfelelő keze
lési, üzemelési megoldásokat tudjuk alkalmazni.

Az utótisztító tórendszer tisztítási hatásfokát össze
hasonlítjuk az irodalomban [14] közölt adatokkal (S. 
táblázat) és megállapítható, hogy a KOI4cv és TOC 
szempontjából a rendszer működése majdnem egyező, 
míg a BOlb esetében jelentősen rosszabb a kapott ha
tásfok. Véleményünk szerint ez azzal magyarázható, 
hogy a biológiailag nehezen bontható vegyületek az 
évek folyamán koncentrálódtak.

S. táblázat

T isztítási hatásfok értékek

Megnevezés
Michail és 
Idelovitch 
(1981)

TIFO
1984 1985 1986 1987

%
KOIíCr 57 41 29 53 54
BOI5 93 33 51 54 45
TOC 63 20 54 43 50

Az utótisztító tórendszer szervesanyag eltávolítása 
megfelelőnek minősíthető és bizonyítja, hogy az algás, 
a halas és a nádas tóegységekben a bilógiailag tisztí
tott szennyvíz tovább tisztul és a befogadó Tiszát már 
nem szennyezi.

További feladatok

A szennyvíztisztító rendszerek hatásfok növelésére 
és az üzemeltetés optimalizálására további feladatok 
jelölhetők ki, amelyek közül fontosabbaknak a követ
kezőket tekintjük:
-  a szervetlen és szerves analitikai eljárások tovább

fejlesztése,
-  az anyagforgalmi szempontok érvényesítése és pon

tos megadása,
-  a tisztítórendszer vezérlésének és automatizálásá

nak megoldása,
-  a modern biotechnológiai eljárások tudatos alkal

mazása és felhasználása,
-  az ökológiai, környezetvédelmi szempontok érvé

nyesítése, az ökonómiai elvek figyelembevételével.
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Összefoglaló értékelés IRODALOM

Hazánkban a környezet védelem, a vízvédelem egyik 
kulcskérdése a szennyvizek tisztítása és a kezelési 
technológiák kémiai, az ökológiai és a biotechnológiai 
összefüggések gyakorlati felhasználására van szükség.

A dolgozatban a Tiszai Kőolajipari Vállalat (TIFO) 
szennyvíztisztító rendszerének működésével kapcsola
tos vizsgálatok fontosabb eredményeiről számolunk 
be.

Laboratóriumi és üzemi kísérleteink eredményeivel 
igazoltuk a bentonitnak az alkalmazhatóságát az 
alumínium-szulfát dózis csökkentésére, vagy részleges 
kiváltására.

A C:N:P arány megfelelő beállítását — aminek ér
dekében korábban biogént adagoltunk — a foszforban 
gazdag fekáliás szennyvíznek a tisztító sorra való rá
vezetésével oldottuk meg.

Sokk hatású terhelés és havária esetén, az eleven
iszap védelme érdekében továbbra is szükségesnek 
tartjuk a bentonit vagy az alumínium-szulfát adago
lását.

A szennyvíztisztító rendszerek hatásfokának növe
léséhez (intenzifíkálásához) és üzemeltetésük optima
lizálásához, a további feladatokat megjelöljük.
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Néhány adat az erdélyi vegyipar kezdeti időszakának történetéhez

Erdélyben (a mai értelmezés szerint ide számítva a 
Bánságot és a Parciumot is) az iparosodás feltételei 
elsősorban a bányavidékeken és a déli részeken terem
tődtek meg. A bányászat különben is régi hagyomá
nyokkal rendelkező területe volt a műszaki tudomá
nyoknak. Itt érte el kiemelkedő eredményeit Debrec- 
zeni Márton, a csigafúvó feltalálója és Müller Ferenc, 
a tellúr felfedezője.

A déli részeken, Szeben, Brassó, Szászváros környé
kén pedig a kézműipar teremtett kedvező feltételeket 
a műszaki haladáshoz. Ennek függvényében az erdé
lyi vegyipar is a bányászat és a kézműipar szükségletei 
nyomán alakult ki. Fejlődését az említett tényezők: az 
altalajkincsek gazdagsága és a korán kialakuló szász 
kézműipar segítették elő, amelyet a szomszédos orszá
gokhoz képest kedvezőbb politikai helyzet is előnyö
sen befolyásolt. A fejedelemség korában Bethlen Gá
bor iparpolitikája hozott fellendülést, mialatt a szom
szédos Moldova és Magyarország fejlődése a törökök 
miatt megrekedt. A 18. századtól a bányászatot a ne
mesfémek kitermelésében érdekelt bécsi udvar is tá
mogatta. A 19. század közepétől új tényező jelenik 
meg: a kedvező természeti adottságok következtében 
külföldi érdekeltséggel európai szintű vegyi üzemek lé
tesülnek. A fejlődés azonban nem zökkenőmentes — 
az új és a korszerű együtt él a régi és elmaradott 
viszonyokkal. Összességében a kialakuló vegyipar is 
ellentmondásos képet mutat: egyes termékeket euró
pai szinten gyártanak (esetleg az egész Monarchiában 
csak itt), másokat pedig, mint például a festékeket, 
gyógyszereket, elhanyagolnak.

Ha megpróbáljuk felmérni, hogy mit ismerünk és 
mit nem az erdélyi vegyipar kezdetéről, ugyancsak el
lentmondásos képet kapunk. Jakó Zsigmondi dolgoza
taiból megismerhetjük például a papírgyártás kezde
tét, viszont nem értesülünk a gyártáshoz szükséges 
timsó előállításáról [l]. Bunta Magda feldolgozta az 
erdélyi üveggyártás kezdeteit, de a hamuzsírgyártást 
csak megemlíti [2]. Erről Jakó Zsigmond készített is 
egy résztanulmányt, de az átfogó összefoglalás még 
várat magára [3]. Bőven van adatunk a puskapor- 
gyártásról, de annál kevesebb a salétromról. A kén- 
savgyártásról alig tudunk valamit, számtalan vegyi 
terméket csak az összeírásokban találunk meg. A fő 
irányvonal azonban ismert: Imreh István a manufak
turális termelés kezdetét dolgozta fel, Egyed Ákos a 
korai kapitalizmussal foglalkozott [4, 5].

Dolgozatunkban szeretnénk néhány adatot bemu
tatni az erdélyi vegyipar kezdeti időszakáról (1914- 
ig), annak főbb termékeiről, anélkül, hogy kitérnénk 
az élelmiszerkémiára vagy az üveg- és kerámiaiparra.

Hamuzsírgyártás

A legkorábban ismert vegyi termékünk, a hamu
zsír a vászon fehérítésére, a szappan-, salétrom- és

‘Kolozsvár, Román Köztársaság

HINTS MIKLÓS*

üveggyártásra szolgált. A legrégibb módszer szerint 
fahamuból állították elő, amelyet kilúgoztak, bepárol
tak és hevítettek. A hamuzsírra vonatkozó első adat 
1437-ből való, amikor egy brassói hamuzsírfőzőt em
lítenek [6]. A 17. században aztán az üvegmanufak
túrák gyors elterjedésével rohamosan nőtt a huták 
száma. Az urbáriumok Fogarasföldön például 1634- 
ben Kucsulátán 5, 1637-ben Kercsesórán 1, 1648-ban 
Alsóporumbákon 2, 1674-ben Felsőporumbákon 2 ha- 
muzsírfőző jobbágyot említenek. Megjegyzendő, hogy 
az első üveghutát Bethlen Gábor fejedelem létesíti Po- 
rumbákon 1619-ben. Ekkoriban a szomszédos Moldo- 
vában is készítettek hamuzsírt, 1652-ben például egy 
angol utazó Drágsan-ban skót munkásokkal dolgozó 
hamuzsírhutát talál, itt azonban nincs adat üveghu
tákról [7].

A 19. században megteremtődtek a feltételek a ma
nufakturális szintre való átállásra. 1809-ben Borne
missza Leopold Görgényszentimrén már foglalkozik 
hamuzsírkészítéssel kásvai üveghutája számára.

1810-ben az Arad megyei Sólymoson a hulladékfa 
értékesítésére hamuzsír „gyár” létesül, majd 1815- 
ben Bánffy Pál a Rézerdőben (Magyarpatakon és Ka
imban) szlovák „vendégmunkásokkal” hamuzsírhutát 
alapít. Ez eleinte hulladékfát használt, később azon
ban — évi többszáz mázsás termelésnél — már egész 
erdőket tarolt le. 1824-28 között Nagyszebenben is 
működött hasonló üzem [8]. Feltételezhető, hogy a 
negyvenes években Nagybánya környékén is működött 
egy huta. Erre utal az illobai bányászok és a Károlyi 
uradalom közötti pereskedés, a hamutermeléssel kivá
gott erdőkkel kapcsolatban. 1851-ben az Arad megyei 
Pernyesen évi 300-400 mázsányi termelésű huta mű
ködik, amelyet mázsánként 15 forintért értékesítenek.

A nagyobb vállalatok mellett természetesen meg
maradnak a kis egyéni vállalakozók is. Jellemző, hogy 
a fában szegény Doboka megyében az 1832-es összeí
rás 3 hamuzsírfőzőt talál [9].

Szódagyártás

Az igények rohamos növekedésével kezdett vilá
gossá válni, hogy hamuból nem biztosítható az üveg
gyártás nyarsanyaga. Az első iparilag hasznosítható 
szódagyártási eljárást a tudománytörténet szerint Ni
colas Leblanc dolgozta ki 1791-ben. Eljárása, amely 
sóból és kénsavból indult ki, 1825-től kezd elterjedni. 
A kevesebb szerencsével rendelkező feltalálókat mél
tatlanul elfelejtette az utókor. Közéjük tartozott a 
székely származású (ikafalvi), Selmecbányán bányá
szati akadémiát végzett, majd az Erdélyi Érchegység- 
ben bányafelügyelőként dolgozó Bárók Dániel is [10]. 
Már 1789-ben szódagyártási eljárást terjeszt a bécsi 
kamara elé. Eljárását szakemberek előtt Bécsben be 
is mutatja, de mivel nem kapta meg a kért szabadal
mat, és anyagi támogatást, módszerét nem hozza nyil-
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vánosságra.* így az ipari előállítás lehetősége a már 
kipróbált eljárások útján jut el Erdélybe. 1845-ben a 
zilahi születésű Vida Károly így ír Debreczeni Már
tonnak: „Még a múlt év őszén hallottam volt Bécs- 
ben (...) mekkora gazdagsága megyen kárba Erdély
nek vízbe önteni vagy halomba rakni szokott sójában 
(...) melynek értékesítésére a Kincstárnak egy sziksó- 
szóda gyár felépítését ajánlottam” [11].

Mivel a Leblanc eljáráshoz szükséges nyersanyagok 
— a só és a kén együttes jelenléte — Máramarosban 
voltak kedvezőek, Nagybocskón (ma Ukrajna) alakult 
meg a Kárpát-medence első jelentős vegyi gyára. 
Pontosabban svájci, francia és osztrák tőkével 1868- 
ban jött létre az a Magyar-Svájci Szóda és Vegyipar 
Rt., amelyet az Első Magyar Vegyipari Rt. 1869- 
ben magába olvaszt [12, 13]. Fő nyersanyaga az 
aknaszlatinai és aknasugatagi bányasó, valamint a 
borsai kén. A gyár fejlődése lendületes, 1870-ben már 
420 munkása és 6 gőzgépe van, termelése évi 17 000 
mázsa szóda. A munkások száma 1880-ban már 750, 
de ekkor már csődbe jut. Ezután már nem is gyárt 
szódát, csak a marosújvári gyár termelésének utolsó 
fázisát, a hevítést veszi át.

Az eljárás megszüntetésének az volt az oka, hogy 
1861-ben Ernest Solvay belga mérnök új szódagyár
tási eljárást fedez fel. 1863-ban társaságot alakít, 
amely gyors ütemben kezdi építeni az üzemeket és 
a nyolcvanas évekig kiszorítja a Leblanc-eljárást. így 
kerülhetett sor a marosújvári szódagyár megalapítá
sára 1893-ban, osztrák tőkével, belga cég támogatá
sával. (Österreichische Verein für Chemische und Me
tallurgische Production, Aussig). A gyár már a szá
zad utolsó éveiben működésbe lép, azóta is műkö
dik. Indulásakor, 1900-ban 148 munkása volt. A ko
rabeli szódaipari termelést egy adattal szemléltethet
jük: 1898-ban Marosújváron 88 561 mázsa szódát ter
melnek, 1 186 000 korona értékben, amelynek fele kül
földre kerül.

Kristályszódát a századfordulón Marosújváron és 
Nagybocskón kívül még az Erdélyi Első Stearingyár 
is termel Szebenben.

Az erdélyi szódaipar következő létesítménye az 
1911-ben alapított tordai vegyiművek, a szintén bécsi 
érdekeltségű Solvay társaság vállalkozásában [14]. 
A társaság eredetileg Désen szándékozott gyárat

* Részletek 1789. március 9-i beadványából: (hevenyészett 
fordításban) „...sikerült mesterségesen és nagyon olcsón szódát 
elóállítanom, amelyet eddig egész Európában csak Spanyolor
szágban és Franciaországban állítottak eló... E16 tudom állítani 
olyan anyagokból, amelyek eddig nagyobbrészt felhasználatla
nok voltak.” Ezután rátér az anyagiakra. A költségeket 6-7 ezer 
forintra becsüli, amely két év alatt megtérülne. Beadványára 
1789 szept. 4-én érkezik válasz, amelyben az előállítási árról és a 
lehetséges termelésről kémek adatokat. 1790. ápr. 12-i válaszá
ból megtudjuk, hogy felfedezése, amelyet sehol sem ismernek, 
számtalan vegyi kísérlet eredménye. Az eljárásával kapcsolatos 
utolsó ismert dokumentum 1790. okt. 14-i keltezésű, amelyben 
a bécsi udvar a zalatnai bányaigazgatóság tudomására hozza, 
hogy „...miután Bárók Diniéi befejezte itt szóda előállítási pró
báját, konyhasóból, olcsón és ugyanolyan tisztán, mint a spa
nyol...”, elhatározták, hogy visszatérhet Kőrisbányára. Habár 
nem függ össze a vegyiparral, megemlítjük, hogy Bárók sokol
dalú feltaláló volt: 1798-ban egy vízierő nélkül működő kőtö- 
rőre, 1799-ben egy gazdaságosan üzemelő ércolvasztó kemen
cére kér szabadalmat.
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alapítani, a tordai cellulózgyár leégése azonban olcsón 
telekhez juttatja és így felépülhet a marószódát és 
klórsawegyületeket előállító új létesítmény.

Salétromgyártás

Másik jelentős vegyipari nyersanyag a salétrom — 
amelyet a puskaporgyártástól kezdve a kénsavgyártá- 
sig széleskörűen felhasználtak. Legegyszerűbb előállí
tási módja: a nyersanyagot (régi romok, mész, trágya, 
hamu, rothadó állati és növényi maradványok) vessző
kosarakban levegőn érlelik, miközben trágyalével ön- 
tözgetik. A „kivirágzott” salétromot kádakban felold
ják, az így nyert oldatot bepárolják és kristályosít
ják. Első erdélyi említése szintén brassói vonatkozású 
1445-ből [15]. Ezután gyakran történik rá utalás, főleg 
a hamarabb iparosodó szász városok levéltári adata
iban. A gyártásban a nagybirtokosok sem maradnak 
le. így I. Rákóczi György fejedelem Fogarason 1648- 
ban elrendeli a salétromfőzést [16]. Az erdélyi salét
romgyártásról átfogóbb képet kaphatunk II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem 1707-es összeírásából [17]. Ekkor — 
a császári kézen levő Szeben és Brassó kivételével
— Erdélyben 14 salétromfőző működött. Két helyen 
puskaport is gyártottak. Az összeírás a következő ada
tokat ismerteti: 29 üst, 27 mester, 14 comissarius, 5 
felügyelő és egy főfelügyelő. A termelésre nem utal, de 
tudjuk, hogy Pozsonyban 1778-ban 9 munkás 50 bé
csi mázsát termel. A 18. században a salétromfőzés
nek jelentős központjai voltak a Bánságban is (Ne- 
zsider, Alibunar), ahol a határőrezred számára ter
meltek. Temesvár közelében Eggenberg Lajosnak volt 
salétromíinomítója a 19. század végén [18, 19].

A salétrom előállításának jelentőségét érzékelteti az 
a tény, hogy már az 1786-ban megjelent első ma
gyar nyelvű technológiai könyv részletesen tárgyalja 
[20]. Ugyanebben az időszakban az 1766-ban kia
dott Diaeíeítca-jában Mátyus István marosvásárhe
lyi orvos beszámol az Erdélyben található salétromos 
földekről, ismertetve a korszerű, gazdaságos eljáráso
kat a kiaknázásukra [21]. A gyártási eljárások ismer
tetése a továbbiakban is helyet kap a tudományos ki
adványokban [22].

A salétrom termelése valószínűleg a napóleoni há
borúk idején és Kossuth korában lendült fel. Az első 
időszakról nincs adat. Kossuth több lőporgyárat léte
sített, a kézdivásárhelyiben salétromot is gyártottak 
[23]. Nagyváradon viszont — Kossuth megbízásából
— a két Irinyi testvér, a vegyész János és a Párizs
ban élő testvére, József, salétromgyárat létesít, párizsi 
szakmunkásokkal.

Fokozott salétromtermelést hozott a múlt század 
ötvenes éveiben a Zalatnán beinduló kénsavgyártás. 
Sajnos, a források nem számolnak be a beszerzés 
módjáról [24].

Kénsavgyártás

A vegyipar „kenyerének” tartott kénsavról csak a 
múlt század közepétől bukkannak fel adatok. A kora
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beli Magyarországon az első kénsavgyárat a Batthyá
nyiak létesítik borostyánkői (ma Ausztria) birtokukon 
az 1790-es években. Erdélyben későbben indulhatott 
el a kénsavgyártás fejlődése. Az említett Irinyi János 
1836-ban Berlinben német nyelvű vegytan könyvet ad 
ki, amelyben tág teret szentel a kénsavnak. Kellő for
ráskutatás hiányában az első adat erdélyi előállításá
ról csak 1842-ből való, ez alkalommal is brassói vo
natkozású.

Az első országos szintű felmérés Debreczeni Márton 
1848-as átirata az Ipar és Kereskedelmi Minisztérium
nak, amelyben a kénsav felhasználásáról és beszerzési 
módjáról érdeklődik* [25]. A minisztérium válaszából 
kiderül, hogy akkoriban a kénsavfogyasztás jelentős 
volt, gyártása viszont nemrégiben kezdődött el egyet
len helyen, Pesten**.

Úgy látszik, az erdélyi kénsavgyártás nem lehe
tett számottevő, mivel nem tartották nyilván. A kö
vetkező adat a Nagyszeben területén működő sztea- 
ringyárra utal, ahol 1854-ben 1474 mázsa kénsavat 
gyártottak. Ezután Újmoldován kezdenek gyártani, 
az Osztrák Államvasutak vállalkozásában, majd 1876- 
tól Zalatnán. Zalatnán vas-szulfátot, réz-szulfátot, 
Glauber-sót és ként is gyártottak. Itt már az indulás 
éveiben, 1878-ban Anton Hauch jelentős eredményt 
ért el egy új kénsavgyártási módszer alkalmazásá
val és szabadalmazásával, amelyet több európai or
szág átvett. Eljárásának lényege (amelyet Vajda Lajos

* Részletek az átiratból: „Klauzál Gábor földművelés, ipar és 
kereskedési Minister úrnak. Az ország érdeke meg-kívánja, hogy 
más iparágak űzésére szükséges anyagoknak kiállítása a kül
földről a lehetőségig függetlenül tétessék, minthogy ezen tekin
tetben a kénsav nem kis szerepet visel, ’s annak termesztésére 
az országban mi sem hiányzik: bátor vagyok a Minister urat 
meg keresni (...) minél előbb tudatni szíveskednék: a) milly bel
földi helységekben b) milly intézeteknél c) milly mennyiségben 
szoktak kénsavat fogyasztani, különös tekintettel a stearin és 
papírgyárakra d) honnan és milly utakon szokták ezen czikke- 
ket a fogyasztási helyekre szállítani (...) Budán sept. 3.-án. A 
pénzügyi Minister meghagyásából a bányászati osztály helyet. 
Debreczeni Márton”.

** Részletek a válaszból: „...a mennyiség, melyben kénsa
vat iparunk fölhasznál, már eléggé tetemes. Szükséges kelléke a 
kénsav több iparágnak, legnagyobb mértékben használja azt a 
stearingyártás, mely hazánkban három helyen, Pesten, Szeben- 
ben és Temesvárott üzeték; szükséges továbbá a kénsav a papír
gyárakban, kékfestőknél, olajfinomításnál 's vegyszergyárakban 
(...) A kimutatások szerint behozatott hazánkba az ausztriai 
örökös tartományokból 10 600 mázsa kénsav. Ebből legtöbbet 
használnak fel a stearingyárak, hozzávetőleg 3000 mázsát, a 
papírgyártásra talán 1 0 0 0  mázsa fordíttatik, olajfinomítóknál 
500 mázsa (...) Hazánkban csak most történik az első kezdés 
a kénsavnak gyártására a pesti vegyészeti gyárban f. év június 
hónapban kezdetett meg a kénsav előállítása.”

*** Az akkoriban kiemelkedőnek ezámító vegyszergyár 
20 000 pft. állandó forgalmi tőkével alapíttatott. (A pft. a pen
gőforint rövidítése — a szerk.) Évenként 500 mázsa kék- és 50 
mázsa „veres savas haméleg”, 150 mázsa „villo” és 60 mázsa 
rézzöld termelésére számítottak. A termékeket főleg külföldön 
szándékoztak eladni, ami évi 5000 pft. vitelbért igényelne. A 
nehézségek közül a cikkíró nemcsak a felszerelés és a vegysze
rek beszerzését emeli ki, hanem a jogiakat is, mivel a megyei 
törvényhatóságokhoz tartozó falu nem biztosít olyan jogokat, 
mint a város. A gyártáshoz a következő nyersanyagokat hasz
nálták fel: 4000 mázsa szaruhulladék, 2700 mázsa őrölt csont, 
700 mázsa bánsági hamuzsír, 200 mázsa öntöttvas Resicáról, 
200 mázsa „kénsavas rézéleg” Erdélyből, 3000 anyaggöreb Lip- 
páról, 100 mázsa kénsav külföldről. Az évi költségvetés 172 000 
pft. Mindez 2 cseh munkavezető, 20 munkás és több napszámos 
segítségével valósult meg.

tanulmányában részletesen ismertet) az, hogy össze
köti a színesfémek dúsítását vegyi termékek gyártásá
val, ami által lehetővé vált a szegényebb ércek felhasz
nálása is. A gyakorlatban gyors koncentrálást és egy
szeri olvasztást alkalmazott az addig szokásos több
szöri helyett; a kénsavas feltárásra saját elképzelésű 
reaktort készített. (Sajnos az eljárás műszaki részle
teiről nem sikerült forrást találni.)

Egyéb vegyi termékek

A felsoroltakon kívül egyéb, kis mennyiségben gyár
tott vegyipari termékről is van adatunk. A timsóról az 
első adat 1656-ból, majd 1677-ből való [26, 27]. Ekko
riban a festők, gyertyaöntők, tímárok és aranyműve
sek használták. 1701-ben a behozatal 17 bécsi mázsa. 
Az 1792-es összeírás alapján a sebes-vidéki talmácsi 
uradalomban volt néhány évig timsó égetés. Terme
lése ipari szinten 1869-ben kezdődött Nagybocskón.

Az alkalmazott szabadalmak közül, Hauch kénsav
gyártási eljárása mellett még egyet szeretnénk ki
emelni: 1853-ban Nagybányán Béreséi Lajos azotin 
nevű bányaipari robbanószert szabadalmaztat [28]. 
Sikeres termék lehetett, mivel Topánfalván is gyár
tották. Sajnos, a kereskedelmi kamara jelentése csak 
a felszerelést és a munkások számát közli, a gyárt
mány műszaki leírását nem. így csak annyit tudha
tunk róla, hogy a felszerelést 6 zúzda és több rosta 
képzete, a munkaerő 12 munkásból, egy művezetőből 
és egy felügyelőből állott. Évente kb. 77 mázsát gyár
tottak, gyártásáról 1898-ban is vannak adatok.

A zalatnai és nagybocskói gyárak mellett kisebb 
üzemek is működtek. Ezek közül kiemelkedik Eg
genberg Lajos Temesvár melletti mehalai vegyszer
gyára a múlt század negyvenes éveiben. Ránk ma
radt termény- és nyersanyaglistájából következtethe
tünk a reformkor vegyi üzemének színvonalára, ne
hézségeire*** [29].

A századforduló környékén egyre több vegyi üzem 
létesül. 1900-ban 20 vegyi üzem létezett Erdélyben 
húsznál több alkalmazottal [30, 31]. Néhányat em
lítésre méltónak találunk: Törpényi János marosvá
sárhelyi „Tenta és vegyi termékek gyárá”-t (1892), 
a „Temesvári Első Gyufa, Kocsikenőcs és Vegyitech
nikai Gyár Rt.” és az „Első Erdélyi Festékgyár”-at, 
Rimer Gusztáv székelyföldi vállalatát. [32]

Néhány adat a külkereskedelemről: 1857-ben a 
vegyi termékek behozatala 1129, kivitele 4997 forint 
értékű volt. A festékek esetében ez 51 638, illetve 2480 
forintnyi volt [33].

A kézirat beérkezett: 1 9 9 2 .  f e b r .  1 1 .
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Könyvismertetés
Jahrbuch für den Praktiker,
1991 Chemieprodukte: Haushalt, 

Bewerbe, Industrie.

A Verlag für Chemische Industrie, 
H. Ziolkowsky AG, Augsburg jóvoltá
ból — az 1989-es évhez hasonlóan — 
a Magyar Kémikusok Lapja 1991-ben 
is hozzájutott a fenti igen praktikus 
könyv tárgyévi kiadásához.

Az előzőhöz hasonlóan most is le
hetőséget kaptunk, hogy az érdeklő
désre számottartó recepteket a Magyar 
Kémikusok Lapja Receptúrák rovatá
ban ismertessük. A továbbiakban be
vezetésként rövid összefoglalót adunk 
a könyvről. A számunkra már érdek
telen 1991-es rendezvény-tervek ismer
tetése után a könyv 7 fő fejezetre osz
lik. Ezek közül 5 ismertet recepteket, 
a 6. az előző hagyományokat folytatva 
a vízre veszélyes anyagokra vonatkozó 
előírásokat ismerteti. Végül a befejező 
tárgymutató megmutatja, hogy mely

termék milyen cégnél vásárolható Né
metországban. Általában megállapít
ható, hogy a szerkesztők nehezen bir
kóztak meg az anyag elrendezésének 
problémájával, így pl. mosószerekkel 
több helyen, több fejezetben lehet ta
lálkozni attól függően is, hogy melyik 
cég ismerteti az ilyen típusú termé
keit.

Az első fejezet a tenzidtartalmú ter
mékeket tárgyalja, köztük a háztar
tási mosó- és tisztítószereket, az ipari 
tisztítószereket, kozmetikumokat. Fo
kozottabb teret szentel a könyv ebben 
a fejezetben és a következőkben is an
nak, hogy a konkrét receptek előtt, az 
adott tématerület legújabb fejlesztési 
eredményeit összefoglalóan ismertesse. 
Természetesen az itt megadott új ter
mékek, az adott fejezetet író pl. Hen
kel termékeire „támaszkodnak”, de az 
összefoglalás mégis iránymutató a té
mával foglalkozó szakember számára 
szakmai szempontból is.

A második fejezet a gyantákkal, ra
gasztókkal, tömítőanyagokkal, lakkok
kal, építészeti segédanyagokkal, korró
zióvédőszerekkel foglalkozik.

A harmadik fejezet a technikai fo
lyadékok címet viseli. Ide kerültek a 
hidraulika-olajok, az aerosolok.

A negyedik fejezet a konzerválósze
rekkel, fungicidekkel, inszekticidekkel 
foglalkozik. Végül a befejező szak
mai fejezetbe kerültek segédanyagok, 
additívumok címmel az antisztatiku- 
mok, diszpergáló emulgeálószerek, töl
tőanyagok, hidrofobizáló anyagok és 
lágyítók, hogy csak néhány címszavat 
említsünk.

A fenti hézagos felsorolás is mu
tatja, hogy a 91-es kiadás szélesítette 
a könyv tárgyalási anyagát. A rovat 
céljához ragaszkodva sajnos a fejezetek 
szakmai bevezetőjéből nem fogunk is
mertetést adni, ezt úgyis csak a hozzá
értő olvasó saját maga végezhetné el.

Dr. Körtvélyessy Gyula
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i4  magyar vegyipar

A korm ány középtávú iparpolitikája I.
Általános iparpolitika és a vegyipar várható fejlődésének 
irányvonala

A kormány 1993. januárjában hagyta 
jóvá középtávú iparpolitikáját, ame
lyet az ipari és kereskedelmi minisz
ter terjesztett eló. Az iparpolitikának 
alapvető célja az, hogy a reális hely
zet elemzésére alapozva felvázolja az 
ipar jövőképét és meghatározza mind
azokat a tennivalókat, amelyek a kí
vánatos fejlesztés érdekében szüksége
sek.

Közleményünk első részében az ipar- 
politika általános — az ipar egészére 
— vonatkozó helyzetképét, célkitűzé
seit, valamint a vegyipar általános 
helyzetértékelését és az ezredfordulóig 
várható fejlődését ismertetjük az Ipari 
Szemle 1992. évi 6. száma és az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztérium által ren
delkezésre bocsátott „Ágazati fejlődési 
tendenciák” c. és az előterjesztés füg
gelékét képező dokumentumok alap
ján. A közlemény második része a 
vegyipar egyes gyártási ágai fejlődési 
tendenciáit mutatja be az előbb felso
rolt dokumentumok felhasználásával.

Megjegyezzük, hogy az iparpolitika 
elkészítése 1992. novemberében fejező
dött be. Az abban foglalt információk 
és elképzelések az akkori, ill. az azt 
megelőző helyzetet tükrözik.

Az ipar általános felmérése és a 
fejlődés irányvonalai

Az iparpolitika érvényességi területe

A koncepció alapvetően a jelen év
tized fejlődési tendenciáinak és ten
nivalóinak a bemutatására, megfogal
mazására terjed ki. A 2000 évig ter
jedő időszak a kül- és belgazdasági fo
lyamatok miatt a korábbinál nagyobb 
bizonytalanságokat tartalmaz. Emel
lett az iparfejlődés mai szakaszában 
a mennyiségi tényezők helyett a fej
lődés minőségi elemei kerülnek elő
térbe. Mindez az előrejelzések, jövő
képek megfogalmazásánál szükségsze
rűen háttérbe szorította a folyamatok 
kvantifikálására irányuló esetleges igé
nyeket.

Az iparfejlődést körülvevő nagyfokú 
bizonytalanság, a külső feltételrend
szer állandóságának hiánya és a belső 
feltételrendszer változtatásának igénye 
együttesen indokolja, hogy a kormány
zat középtávú iparpolitikája ne lezárt 
koncepcióként éljen tovább.

A koncepció a feldolgozóiparra és az 
építőiparra vonatkozik. Az energiapo

litikai koncepciót — a kormány jóvá
hagyását követően — a közelmúltban 
tárgyalta az Országgyűlés.

Az iparpolitikai koncepció szerves 
részét képező ágazati jövőképek nem 
tekintendők fejlesztési terveknek. Ezek 
az ágazati részanyagok az adott ágazat 
várható nemzetközi fejlődési tendenci
áit és a hazai adottságokat figyelembe 
véve egy kívánatos (és mai tudásunk 
szerint lehetséges) fejlődési pályát vá
zolnak fel.)

Az ipar általános helyzetfelmérése

Az iparvállalatokat az elmúlt há
rom évben a hirtelen gazdasági nyitás, 
a kényszerű piacváltás és a vállalati 
szubvenciók megszűnése rákényszerí- 
tette az alkalmazkodás felgyorsítására. 
Megindult egy strukturális átrendező
dés, megjelentek a valódi tulajdonosok 
és valódi vállalkozók. A korábban for
dított piramisként jellemzett vállalati 
méretszerkezet kezd talpára állni, és a 
termelő szférában is (bár a kívánatos
nál kisebb mértékben) megsokasodtak 
a kisvállalatok. Az elmúlt két évet je
lentős exporteredmények is jellemzik, 
bizonyítva, a jelenlegi iparnak is van
nak versenyképes szegmensei.

A helyzetkép sötétebb részletei kö
zül kiemelhető a radikálisan zsugo
rodó termelés, a növekvő munkanélkü
liség, a vállalati csődök sokasága, a ko
rábbi sikerágazatok egészének válság- 
helyzete. Az ipari termelés 1992 köze
pére az 1985. évi 60 százalékra esett 
vissza, a munkanélküliség rátája 13 
százalék körül mozog, az állami ipar- 
vállalatok mintegy 20 százaléka jelen
tett az év eleje óta csődöt.

Minthogy a termeléscsökkenésnél 
kisebb mértékben esett vissza a fog
lalkoztatottság, az elmúlt két évben 
tovább romlott a nemzetközi össze
hasonlításban egyébként is alacsony 
termelékenység, jelentősen romlott a 
kapacitások kihasználtsága, ugrássze
rűen megnőtt a veszteséggel működő 
szervezetek száma.

A jövőkép és célkitűzés

A gazdaság méreteinél, nyitottságá
nál és eladósodottságánál fogva az ipar 
jövőképe csak a nemzetközi környezet 
változásaihoz illesztve vázolható fel.

Mivel a KGST összeomlása nyomán 
Magyarország fő kereskedelmi part
nere az Európai Közösség, amelynek 
iparcikk-import dinamikája a világát
lagnál kedvezőbb, ezért a jelenlegi 
trendek folytatódása esetén 2000-ig a 
feldolgozóipari kivitel növelése általá
ban nem ütközik számottevő keres
leti korlátokba. Ugyanakkor, az EK- 
ba való magyar integrálódásnak — 
akár lassabban, akár gyorsabban megy 
végbe — a hazai ipar erőteljes szerke
zeti szelekciójával kell együtt járnia.

Az EK és a magyar ipar ága
zati szerkezetében mutatkozó hasonló
ságok mindenekelőtt az ún. hagyomá
nyos ágazatokra (kohászat, fémfeldol
gozás, textil- és ruházati ipar, élelmi
szeripar, mechanikai gépgyártás, bizo
nyos elektromos háztartási készülékek 
gyártása, vegyipar, üveg- és kerámia
ipar stb.) vonatkoznak. Magyarország 
ipari kivitelének döntő hányada ezek
ből az ágazatokból származik (szem
ben az Európai Közösséggel, ahol már 
a leépülő szektorok közé tartoznak). 
Magyarországon viszont az ipari fejlő
dés élvonalába tartozó ágazatok és ter
mékek még nem, vagy csak embrioná
lis állapotban vannak jelen. Ez a pi
aci szempontból kedvező komplemen
taritás — a struktúrapolitika közvetett 
eszközeinek alkalmazása hiányában — 
kétségtelenül a jelen struktúra konzer
válásának veszélyével jár együtt.

Természetes mobilitása következté
ben sajátos lehetőségei vannak az épí
tési exportnak mind az EK, mind pe
dig a közép- és kelet-európai térség pi
acán.

Jelentősebb bizonytalansággal jelez
hető előre Közép- és Kelet-Európa szá
munkra változatlanul fontos térségé
nek jövője. A stabilizáció és a konszo
lidáció jelei mellett helyenként az erő
södő válság és politikai bizonytalanság 
a jellemző. A magyar ipar korábban 
meghatározó keleti kapcsolataiban to
vábbi jelentős leépüléssel nem számo
lunk, de valószínűtlennek tekintjük a 
helyzet számottevő javulását is.

A jelenlegi helyzetképből, valamint 
a nemzetközi gazdasági környezet vár
ható tendenciáiból kiindulva bontako
zik ki a magyar ipar és építőipar jö
vőképe. Ez a jövőkép elválaszthatatlan 
a gazdaság egészének fejlődési tenden
ciáitól, így a ma ismert és elfogadott 
gazdasági peremfeltételekre épül.

A termelés dinamikáját tekintve a 
2000-ig terjedő időszak két jellegzete
sen eltérő alperiódusra bontható. A 
következő 3-4 évben a sikeres válság
kezelést követő stagnálás, illetve kis
méretű (1-2%-os) növekedés alapoz
hatja meg az időszak második felében
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várható évi 4-5%-os ipari, illetve 5- 
7%-os építőipari növekedést.

Az iparon belüli arányváltozások te
rén az iparpolitika elő kívánja segíteni:

1. az anyag- és energiaigényes ága
zatok súlyának csökkentését;

2. az élőmunka-, illetve K+F-igényes 
tevékenységek arányának emelke
dését;

3. a világkereskedelemben dinami
kus termékcsoportok arányának 
növekedését.

Az első alperióduson belül, 1995-ig 
az ipar gazdaságon belüli foglalkozta
tottsági, GDP-termelési arányának to
vábbi csökkenése lesz jellemző, mivel:

1. várhatóan ennyi időt vesz igénybe 
a KGST-együttmüködésre alapo
zott, s feleslegessé vált kapacitá
sok fokozatos leépítése, a megma
radó kapacitások korszerűsítése;

2. folytatódik a hagyományos tevé
kenységek (bányászat, kohászat, 
textil-, ruházati- és cipőipar, fa- 
feldolgozás stb.) importverseny 
hatására valamelyest gyorsuló, de 
foglalkoztatási szempontok miatt 
fékezett ütemű visszafejlesztése;

3. a szolgáltatási szektor bővülési 
üteme — a felhalmozódott elma
radások pótlására sarkalló meg
növekedett fejlesztési igények, egy 
sor szolgáltatás ipari szerveze
teken kívülre kerülése miatt — 
meghaladja az iparét.

Az iparban foglalkoztatottak száma 
az ezredfordulón várhatóan hatszáz- 
ötven-hétszázezer körül lesz. Az ipar 
nemzetgazdaságon belüli súlyának csök
kenése azonban nem jelenti feltétlenül 
az ágazati termelési érték vagy a hoz
záadott érték volumenének folyamatos 
csökkenését, stagnálását, de azzal szá
molnunk kell, hogy adottságainknak 
csak egy a korábbinál kevesebb létszá
mot foglalkoztató, de hatékonyabb és 
korszerűbb ipar felel meg.

Az ipar szerkezetében a minőségi 
áttörés csak 2000 és 2010 között ér
hető el. Az iparpolitika nagy kihívása, 
mennyire sikerül a felzárkózási időt le
rövidíteni, s már a 90-es évtized végén 
jelentősebb javulást elérni a fejlettsé
get meghatározó tényezőkben. Ezek:

1. a hazai vállalatok, vállalkozók 
adaptív képessége;

2. az állam gazdasági szerepvállalá
sának sikeressége;

3. a külgazdasági feltételek, s azon 
belül különösen

3.1 az EK-ba való integrálódás 
sebessége;

3.2 a külföldi tőkebefektetések adós
ságszolgálati terheket esetlege
sen enyhítő, gazdasági mozgás
teret meghatározó nagysága.

mkl

Iparpolitikánk célja rövid távon a 
kialakult válsághelyzetek megoldása, 
középtávon a leépülési folyamat meg
állítása és a növekedési pályára való ál
lítás, hosszú távon pedig a világgazda
sági felzárkózás. Ezek a feladatok ter
mészetesen egymásra épülnek és sem 
egymástól, sem a gazdasági élet egyéb 
szereplőinek tevékenységétől nem vá
laszthatók el.

Az ipari struktúra kedvező irányú 
átrendeződése

Az ipari termelés jelentős vissza
esése a korábbi iparszerkezetet sem 
hagyta érintetlenül. Az ágazati struk
túra is elmozdult, de a lényeges vál
tozások csak ennél mélyebb bontás
ban érzékelhetők. Tények igazolják 
az elektronikai, híradástechnikai ipar 
vagy a műtrágyagyártás jelentős há
nyadának eltűnését, és a leépülést el
lensúlyozni nem tudó, de kétségtelenül 
új tevékenységek (pl. a személygépko
csigyártás) megjelenését.

A magyar ipari struktúra előre
láthatóan hosszabb távon is kompa
ratív előnyök létrehozására és fenn
tartására képes területei közé tartoz
nak az élelmiszergazdasághoz kapcso
lódó ipari tevékenységek (biotechno
lógia, intermediergyártás, élelmiszeri
par, mezőgazdasági gépgyártás, hűtő
ipar, élelmiszeripari gépgyártás, tar- 
tósítőipar), az egészségügyi rendsze
rek bizonyos elemei (gyógyszeripar, or
vosi műszergyártás, kórháztervezés és 
-építés komplett egészségügyi rendsze
rek formájában, gyógyászati segédesz
közök gyártása stb.), az alumíniumi
par egyes fázisai (új felhasználási mó
dokhoz, szerkezetekhez kapcsolódva). 
A járműipari alkatrészgyártás, illetve 
az összeszerelés is több kapcsolódó 
beszállító ágazat, tevékenységi terü
let fejlődését dinamizálhatja, ilyenek 
páldául a járműelektronika, a mflbőr- 
és bőripar, a festékipar, műanyagfel
dolgozóipar. Továbbra is kedvezőek a 
bútoripar nemzetközi piaci esélyei, s 
ugyanez igaz néhány más könnyűipari 
tevékenységre (konfekcióipar) is.

A magyar iparnak széles tartomány
ban célszerű adaptív és követő jelleg
gel kooperációs bedolgozói szerepkör 
ellátására berendezkednie. Ez nem ala
pulhat a szakképzetlen és az alacsony 
szakképzettségű munkaerő nemzetközi 
összehasonlításban alacsony költség- 
színvonalán, amely munkaerő túlnyo
mórészt hagyományos technológiákat 
működtet. A folyamatosan megbízható 
minőség biztosítása és költséggazdál
kodási szempontok alapján nem kerül
hető meg a gyártásautomatizálás, il
letve az elektronizált folyamatvezérlés 
elterjesztése. Ez az adaptív jellegű ko

operációs, bedolgozói szerepkör jelent
heti:

1. a bérmunka konstrukciók maga
sabb műszaki-technológiai szin
ten történő folytatását;

2. a széles tartományban erős speci- 
alizációt.

Az ipar kívánatos struktúrájának 
kialakulását a kormányzat nem kí
vánja ágazati programokkal vagy ál
lami termelő célú nagyberuházásokkal 
befolyásolni. A tartósan kézben ma
radó ipari tevékenységek új szervezeti 
struktúrája is azt a célkitűzést tükrözi, 
hogy az ilyen döntéseket alapvetően 
a piaci impulzusok hatására maguk a 
vállalatok, a vállalkozók hozzák meg.

Az ipar jelenlegi súlyos helyzete, va
lamint az átmenet időszakának prob
lémái, követelményei ugyanakkor nem 
teszik lehetővé, hogy a kormányzat a 
kívülálló megfigyelő szerepkörét vegye 
fel. Mint ahogy a jelenlegi válságke
zelő programokat vagy a gyógyszeripar 
külpiaci rendezésére tett törekvésein
ket az iparpolitika szerves, de minden
képpen csak kivételes és átmeneti esz
közeként fogjuk fel, ugyanígy a jövőben 
sem zárható ki hasonló lépések szük
ségessége. Alapjában véve azonban a 
kormány a kívánatos változásokat:

1. ösztönző, innovatív környezet ki
alakításával;

2. a műszaki fejlesztés kormányzati 
programjaival;

3. a korszerű infrastruktúra kiépíté
sével és

4. a tágabban vett szolgáltatások 
(külpiaci, pénzügyi, humánpoliti
kai, oktatás stb.) biztosításával 
segíti elő.

Miután iparpolitikánk nem ágazati 
programokra épül, 8 figyelembe véve 
azt a tényt, hogy a hazai és külpi
aci feltételrendszer változásai rendkí
vül felgyorsultak, igen nehéz ma meg
alapozottan megjelölni a perspektivi
kus, húzóágazatok, tevékenységek kö
rét. Mégis itthonról és külföldről is szá
mos formában újra és újra felmerül 
ilyen igény az iparpolitikával szemben. 
Ennek kívánnak a kidolgozók eleget 
tenni, amikor az 1. táblázatban a kü
lönböző szakértői véleményeket figye
lembe véve összefoglalják, hogy mely 
területek fejlődési lehetőségeit tekint
hetjük (termelési, export és foglalkoz
tatási vonatkozásokban) az átlagos
nál kedvezőbbnek, illetve kedvezőtle
nebbnek. (Egyes sikeriparágak tényle
ges fejlődése szorosan kapcsolódik pél
dául a hazai agrárgazdaság, egyes inf
rastrukturális ágazatok fejlesztéséhez, 
1. az 1. táblázatot.)
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A magyar vegyipar

1. táblázat
A várhatóan sikeres, ill. h áttérb e ssoruló Iparágak 2010-ig

Várható sikeriparágak
1995 2000 2010

Élelmiszergazdasághoz 
kapcsolódó ipar 

Gyógyszeripar 
Műanyagfeldolgozás 
Nyomdaipar

Élelmiszergazdasághoz 
kapcsolódó iparok 

Egyes gépipari 
termékcsoportok * 

Gyógyszeripar 
Finomvegyipar 
Konfekcióipar 
Nem fogyasztói 

elektronika 
Építőipari és építő- 

anyaggyártás

Élelmiszeripar 
(biotechnológia) 

Gyógyszeripar 
Konfekcióipar 
Mezőgépgyártás 
Építőipar 
Nem fogyasztói 

elektronika 
Finomvegyipar 
Környezetvédelmi ipar

ágak

* mezőgazdasági gépek, villamos berendezések és készülékek, egyedi gépek, 
személygépkocsimotorok, -alkatrészek és -részegységek stb.

Előreláthatóan visszaszoruló iparágak
1995 2000 2010

Bányászat
Kohászat
Finommechanikai ipar
Építőanyagipar
Mikroelektronika

Bányászat
Acélipar
Híradástechnika
Textilipar

Bányászat
Acélipar

A struktúraváltás általános 
iparpolitikai eszközei

A szerkezeti alkalmazkodást elő
mozdító általános és tartós jellegű 
iparpolitikai eszközök közül az iparpo
litika az alábbiakat jelöli meg:
-  beruh ázás-ösztönzés,
-  vállalkozás-ösztönzés,
-  technológia-politika,
-  export ösztönzés,
-  ipar- és piacvédelem,
-  foglalkoztatás-politika,
-  regionális politika,
-  az infrastruktúra fejlesztése.

Az iparpolitika szabályozási és szol
gáltatási feladatokat is előirányoz, ame
lyek közül kiemelkedik a minőségügy, a 
környezetvédelem, a humánpolitika és 
az érdekegyeztetésben való közreműkö
dés.

A magyar vegyipar várható 
fejlődésének általános 

irányvonala

A vegyipar termelési- és exportdina
mikája, valamint élőmunka- és eszköz
hatékonysága az elmúlt két évtizedben

az ipar átlagánál kedvezőbben alakult. 
Vezető, húzó ágazat volt, és a válságje
lenségek is kisebb mértékben és később 
jelentkeztek, mint a többi ágazatnál.

A vegyipar lehetőségei az ezredfor
dulóig kedvezőnek ítélhetők. Termelése 
és exportja már 1993-tól növekedő ten
denciájú lesz.

Változatlanul perspektivikus terület 
marad a petrolkémia és a gyógyszeri
par, melyek jelenleg az energetikai sza
kágazatok nélküli vegyipar termelési 
értékének közel kétharmadát adják. 
Exportjuk 1991-ben meghaladta a 900 
MUSD-t. Kiépített kapacitásaik kor
szerű, ill. közepes színvonalúak, széles 
körű, stabil piaci háttérrel rendelkez
nek, termékeik többsége minden pia
con versenyképes.

A petrolkémiai iparban a meglévő és 
bővíthető alapanyagbázison hatékony, 
kedvező megtérülésű fejlesztések reali
zálhatók. A fejlett országok gyakorla
tához hasonlóan a tömegigényeket kie
légítő nagyvolumenfi gyártásfejlesztést 
a speciális igényeket kielégítő, magas 
hozzáadott értéket képviselő gyártmá
nyok, a vertikumok továbbszélesítése 
váltja fel.

A fejlesztések nagyságát és irá
nyait nagymértékben befolyásolják a 
privatizációs lehetőségek. A petrolké
miai bázisvállalatok (TVK Rt., Bor- 
sodchem Rt.) privatizációja folyamat
ban van.

Az új petrolkémiai fejlesztések meg
valósításáig a nagyvolumenben gyár
tott alapanyagok (aromások, műanya
gok, vegyiszálak) a jelenlegi szinten, 
prognózisok szerint javuló világpiaci 
árak mellett stabilan értékesíthetők.

Termelésben az 1980-as szint alá 
visszaeső műanyagfeldolgozás a fel
használó ágazatok (építőipar, mező- 
gazdaság) megélénkülésével és az autó
ipari lehetőségek kihasználásával fejlő
désnek indul. A vegyesvállalati forma 
ezen a területen bevált és tovább ter
jeszthető.

A gyógyszeripar komparatív elő
nyei, korábbi tradíciói és piaci pozíciói 
miatt a külföldi működő tőke számára 
vonzó. Fejlődésének ütemét az elkövet
kező években alapvetően a FÁK or
szágok fizetőképessége határozza meg. 
Amennyiben a régió fizetőképessége ja
vul, a korábbi, 10% körüli növekedési 
ütem biztosítható.

A műtrágyagyártás és növényvédő- 
szergyártás drasztikus leépülését ipar- 
politikai eszközökkel meg kell állítani. 
Az átmeneti — főleg piaci — ne
hézségek áthidalásával a nitrogén mfi- 
trágyaipar rugalmasan és jó minőség
ben képes ellátni a hazai mezőgazda
ságot, a szabad árualap exportképes. 
A növényvédőszergyártás jövője a ha
zai mezőgazdasági igények növekedésé
től és a FÁK országok fizetőképességé
től függ.

A gumiipar tradicionálisan erős ex
portorientációja a jövőben is megma
rad. Termelésének csak lassú ütemű 
növekedése várható (1-3%) az im
portverseny és a felhasználó ágazatok 
visszaesése, mérsékelt igénye miatt.

Az abroncsgyártás kialakult kriti
kus helyzetének feloldása külső for
rások, szakmai befektetők bevoná
sát igényli. A TAURUS privatizációja 
megkezdődött.

A kozmetikai és háztartási vegyipar
ban, a lakk-festékiparban és a fotóké
mia iparban igen differenciált fejlődés 
várható. Mindhárom területen vannak 
korszerű üzemek, ezek egy része tőke
bevonásra és termelésbővítésre alkal
mas. Az elavult kapacitások nem fog
ják túlélni a struktúraváltási folyama
tokat. A felsorolt alágazatok erőteljes 
piaci versenyhelyzetben vannak, ezért 
rendkívül fontos a piaci orientáció erő
sítése és a megfelelő privatizációs part
nerek kiválasztása.

Sz. G.
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A magyar vegyipar

BEMUTATJUK VÁLLALATAINKAT
KEMIKÁL Építőanyagipari RT.

1872-ben, a Soroksári út keleti ol
dalán, az Aleóbikarét 9607 ez. telken, 
Weil József vegyészeti cikkekkel fog
lalkozó ügynök, egy fafészekben építő- 
anyagkereskedést és kátrányvegyészeti 
üzemet nyitott. Ezzel kezdődött meg a 
KEMIKAL Építőanyagipari Rt. máig 
120 éves, fordulatokban bővelkedő tör
ténete.

Ezt a történetet ismertetni inkább 
egy, a magyar vegyészeti ipar törté
netét feldolgozó munkában lenne ér
demes, itt csak egy-két olyan érdekes
séget említünk meg, melyek többsége 
máig hat.

A cég történelmére meghatározó a 
Helvey-korszak. Helvey Tivadar, a Zü
richben végzett vegyész 1887-ben lé
pett be a céghez. „Dr. Helvey Tiva
dar Vegyészeti Gyára” 1947 végén ke
rült államosításra. Az átívelt 60 év rö
vid története a gyors fejlődéstől a vi
rágzáson keresztül a hadiüzemmé nyil
vánításig és a porig bombázásig tart. 
Szinte hihetetlen, de a mai profil már 
a múlt század utolsó évtizedére kiala
kult! Gyártottak már „Dachpappe”-t, 
vagyis fedéllemezt, hő-, hang-, talajvíz- 
és falszigetelő anyagokat, melyekkel az 
akkori kiállításokon több díjat is nyer
tek.

A századfordulón megalakult a Mű
szaki Osztály, melynek feladata a cég 
termékeivel végzett kivitelezés (útasz- 
faltozás, karbantartás, tető- és te
raszszigetelések, talajvíz- és faiszige
telések stb.) volt. A század első év
tizedében kerültek a termékskálába 
a vízüvegoldatok és a festékek. Az 
első világháború után kezdték meg a 
beton- és habarcsadalékszerek, a har
mincas évek elején a Bonobit gyár
tását! Érdekesség az is, hogy a cég
nél már 1905 végén a mait megköze
lítő létszám, mintegy 500 munkás dol
gozott. Piaca és üzleti kapcsolatai az 
Osztrák-Magyar Monarchia területén 
túl az egész Balkánra, Törökországra 
és Egyiptomra is kiterjedtek!

Helvey Tivadar a hazai kémiai ipar 
egyik úttörője volt. Ahogyan 1929- 
ben bekövetkezett halálakor a „Vegyi 
Ipar” c. folyóirat XXVIII. évfolyam 
10. száma méltatja: „Lehullott egy 
fényes csillag a magyar vegyészeti ipar 
egéről.”

A cég gyors fejlődésének, hosszú vi
rágzásának „titkai” a nagy egyéniségen 
felül a szinte máig követett vállalat- 
politikában rejteznek: intenzív fejlesz
tés, új termékek és technológiák be
vezetése, az alkalmazástechnika „kony
hakészre” csiszolása saját kivitelezés és

külső kivitelezők segítségével, kiterjedt 
kereskedelmi kapcsolatok. A fejlesztés
-  rövid időszakoktól eltekintve — pi
acvezérelt, sőt, néha a piaci igényeket 
megelőző.

A KEMIKÁL újabb kori — államo
sítás utáni — története, sajnos, megint 
szinte nulláról indul: a mai Építési Ve- 
gyianyaggyár a föld színéig bombázott 
telkéről. Áz abban a korszakban min
dennapos név-, szervezet- és felügye
leti szerv-változások, összevonások, és 
szétválasztások után az újbóli fejlődés 
a hatvanas években indult meg előbb 
intenzív, majd a hetvenes években ex- 
tenzív módon.

Az eddig utolsó vállalattörténeti 
momentum a cég 1992. június 30-i át
alakulása részvénytársasággá. Jelenleg 
a privatizáció előkészítése folyik.

A mai KEMIKÁL négy önálló gyár
ral, öt saját nagy- és kiskereskedelmi 
üzlettel, több hazai és vegyes tulaj
donú kft-ben érdekeltséggel, kiterjedt 
szerződéses forgalmazói hálózattal ren
delkezik.

Főbb tevékenységei vegyi áruk, mű
anyagtermékek, szigetelőanyagok gyár
tása, forgalmazása, építőanyag nagy- 
és kiskereskedelem.

Jellemző termékcsoportjai az aláb
biak (egy-két ismertebb terméknév fel
tüntetésével):
-  homlokzati, és más építőipari festé

kek (pl. Vliesin, Diszlazur);
-  vízzáró, pórusos és egyéb szárazha

barcsok (pl. Reeolit);
-  felületkiegyenlítő anyagok (pl. Pad- 

lópon, Braplaeta);
-  szakipari ragasztók (pl. Szileton B, 

Tenaxok);
-  epoxigyanták és epoxi alapú termé

kek (pl. Epokoll, Pietrepox);
-  szilikonbázisú termékek (pl. Sziliko- 

fób Anhydro);
-  betonadalékszerek (pl. Kalcidur);
-  kittek, tömítőanyagok (pl. Origó 

tapaszok);
-  vízüvegoldatok;
-  műanyag épületszerkezetek (pl. D-3 

felülvilágító rendszer);
-  bitumenes szigetelőanyagok (pl. Bi- 

tulax, Bitugel);
-  bitumenemulziók és oldatok (pl. 

Sereg-emulziók, Bonobitok).
Az alkalmazotti létszám hatszázat 

meghaladó, ebből kb. 450 fő — a 
zömmel a termelésben foglalkoztatott
-  fizikai dolgozó.

A K+F területen mintegy 40 fő dol
gozik. A munkatársak fele szakirányú 
egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel

mkl

rendelkezik. A termékek fejlesztésén, 
a gyártástechnológiák kialakításán túl 
foglalkoznak alkalmazástechnikai kér
désekkel, esetenként vásárolt eljárások 
adaptációjával is.

A más jellegű műanyagfeldolgozási 
technológiákon és a bitumeneslemez 
gyártáson kívül a gyártástechnológiák 
nagy része keverés (porok és paszták), 
vizes oldatok (vízüveg, betonadalék
szerek) készítése, szerves oldószeres ol
datok (bitumen, szilikongyanta stb.) 
gyártása, diszpergálások (bitumene
mulziók, bitumenes habarcsok, festé
kek).

Vegyész szemével nézve tán a leg
érdekesebb az epoxigyanták, térhálósi- 
tók és aktív hígítók kutatása, fejlesz
tése, gyártása. Ezen a területen a cég 
sok szabadalommal rendelkezik, több 
eljárást élvonalbeli európai cégek is 
megvásároltak, az export sem jelenték
telen.

A fejlesztési célok ugyan időről- 
időre változnak (sajnos, néha kény
szerítő körülmények hatására nem kí
vánatos irányba is, ilyen pl. az im
port „keret” nyolcvanas évekbeni szű
kössége nyomán folytatott alapanyag
helyettesítések), de az, hogy a K+F 
a cég tevékenységének középpontjában 
áll, nem.

Az utóbbi pár évben a fejlesztés fő 
gondja a finanszírozási források szű
kössége. Ezért a fejlesztés iránya a 
nagyobb ráfordítást és több esetben 
beruházást is igénylő új termékcso
portok, termékek helyett a termék
skála komplettírozása, egy-egy építési
felújítási probléma megoldásához szük
séges termékkör eddigi „lyukainak”, 
hiányainak pótlása.

A finanszírozási nehézségek annál is 
szomorúbbak, mert a cég a hatvanas 
évek eleje óta úttörő szerepet vállalt új 
építési kultúra, alkalmazástechnikák, 
korszerű anyagok meghonosításában.

Az eddigi stratégia eredményessé
gét bizonyítja a társaság tulajdonában 
levő nagy számú saját szabadalom és 
védjegy. Többek között ezek és a kia
lakult innovációs lánc is hozzájárultak 
a cég hírnevének öregbítéséhez.

A társaság piaci helyzete az utóbbi 
évtizedben nagyot változott: a hiány
piac a keresletcsökkenéssel párhuza
mosan végbement kínálatnövekedéssel 
versenypiaccá fordult. Sajnos a forrá
sok a K+F-nél már említett szűkössége 
pontosan ebben a kritikus időszak
ban az addig átlagosnál jobbnak mi
nősíthető marketing-területen is erő
sen éreztette hatását. A propaganda 
kényszerű visszafogása a lehető leg
rosszabbkor, az erre a célra kifogyha
tatlannak tűnő eszközökkel rendelkező 
külföldi konkurens cégek piacralépése- 
kor következett be.
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Az, hogy a társaság piaci részesedé
sét ilyen körülmények között is megő
rizte, az részint az „örökölt” lendület
nek, részint a rugalmasságnak, a piaci 
körülményekhez való gyors alkalmaz
kodásnak köszönhető.

HÍREK AZ IPARBÓL

A Vegyész Alapítvány 1992. 
évi díjnyertes pályázatai. A Ma
gyar Vegyipari Dolgozók Szakszerve
zeti Szövetsége Vegyész Alapítványá
nak Kuratóriuma 1992-ben pályázatot 
hirdetett az alumínium, gumi, gyógy
szer, kőolaj, gáz, műanyag, vegyipar, 
a kutatás és fejlesztés területén export 
növelési témakörökben, különös tekin
tettel az új munkahelyek teremtésére 
a munkábaálló fiatalok elhelyezkedésé
nek megkönnyítésére.

A beérkezett pályázatok eredmény- 
hirdetésére 199S. december 15-én ke
rült sor a Vegyipar Házában (Buda
pest, VI. -Benczúr u. 45.) Dr. Szekér 
Gyula a kémiai tudományok doktora, 
mint a bíráló bizottság elnöke és dr. 
Rátosi Ernő oki. vegyészmérnök négy 
díjazásra érdemes pályázatot fogadott 
el.

I. díj 150 000,- Ft díjazással
„Alumíniumporok előállítása gyors- 

hűtéees eljárással”
Jelige: „RS-SOO"
Paksa Rudolf Ajkai Alumínium Kft. 

öntödei technológus
Fábián Zoltán Ajkai Alumínium Kft. 

beruházási csoport vezető
Dr. Stefániay Vilmos ALUTERV, 

FKI laborvezető
II. díj ISO 000,- Ft díjazással
„Kifejlesztett eljárás katalitikus úton

gyártható fehérolajok előállítására”
Jelige: „Fehérolaj”
Kun János MÓL Rt. Dunai Fino

mító igazgató helyettes
Zsida László MÓL Rt. Dunai Fino

mító fejlesztési, beruházási osztályve
zető

Czágler István MÓL Rt. Dunai Fi
nomító főosztályvezető

III. díj 90 000,- Ft díjazással 45-J5 
ezer Ft-os megosztásban

„Anódbevonatok képzése és módo
sítása alumíniumon szikráé üzemmód
ban”

Jelige: „Rubin”
Dr. Gyurka Attila MÓL Rt. orosházi 

üzeme technológiai koordinátor

Napjainkban a cég másfél milliárd 
Ft-ot megközelítő vagyonértékkel gaz
dálkodik, ezzel ezt meghaladó terme
lési értéket állít elő. A bruttó kiskeres
kedelmi forgalom 1992-ben csaknem 
700 MFt volt.

„Benzil- és benzilidénvegyületek, il
letve segédanyagként használható ben- 
zilvegyületek gyártási lehetőségei Ma
gyarországon”

Jelige: „Platán"
Máté Csaba Kossuth Lajos Tudo

mányegyetem Debrecen, Alkalmazott 
Kémia Tanszék, doktori ösztöndíjas

V. J.

A M agyar Innovációs K am ara 
Tudom ányos Testületé állásfogla
lása a hazai kutatás-fejlesztési koncep
ció kialakításáról. A testület 1992. de
cember 12-i ülésén hozott határozatot 
figyelembe véve a december 10-i, kép
viselőkkel folytatott kerekasztal meg
beszélés, az IKM technológiapolitika, az 
OMFB Innovációs Stratégia anyagait 
is. Az állásfoglalást kivonatosan ismer
tetjük:

A jelenleg a K+F szférában szer
vezetlenül és spontán folyó átalakulási 
folyamatok tudatos és célirányos alakí
tása kormányzati feladat. Ezért egysé
ges kutatási-fejlesztési koncepciót kell 
kialakítani és kormányporgram szintre 
emelni. Ez kiterjed a tudományos, 
K+F, felsőoktatási és innovációs terü
letekre. A végrehajtáshoz pedig meg 
kell teremteni a szervezeti feltételeket. 
A jelenleg 3-5 minisztert érintő tu
dományos, oktatási és kutatási terü
let áttekintésére, összehangolására, és 
működőképes intézményrendszer kia
lakítására Tudományos és Felsőokta
tási Technológiai Kabinetet kell a kor
mányon belül az érintett miniszterek
ből létrehozni.

Az INN OVAPRESS tanulmánya 
a műszaki fejlesztésről összegzőleg meg
állapítja, hogy az ipari K+F szféra 
1991-ben a központosított műszaki fej
lesztési alapból az 1990-es érték mint
egy harmadát kapta. A nagy tudású 
szakemberek eltávoznak az üzemekből 
és elviszik tapasztalataikat, a termé
kekről szerzett pótolhatatlan ismerete
iket. Elmennek vállalkozónak, pedig a 
magyar szakemberek tudományos ka
pacitása — Derek de Solla Price 70- 
es években tett megállapítása szerint 
— nagyobb, mint amennyit az ország

A társaság közeljövőre vonatkozó 
legfontosabb célja a privatizációhoz 
komoly, szakmai befektető partnert 
találni, olyat, akivel talán az elsőhöz 
hasonlóan sikeres és jövedelmező újabb 
120 év munkáját lehet megkezdeni.

Gittinger Pál

gazdasági teljesítménye alapján el le
het várni.

A bérek nem fedezik a megélhetési 
költségeket, a GDP kétharmada kerül 
a helyi és központi államháztartásba. 
Ezért kisebb a vásárlóerő és ez fékezi 
a műszaki fejlesztést mind a termelés, 
mind a piac oldaláról.

A vállalati műszaki fejlesztés ösz
tönzéséhez ezért a tanulmány szerint 
elengedhetetlen:

a) a bérek liberalizálása;
b) az adóhalmozás csökkentése, na

gyobb export adó visszatérítés;
c) a műszaki fejlesztés adózással tör

ténő büntetésének megszüntetése 
(lásd az új gépek vásárlásának 
adóztatása);

d) korszerű amortizációs kulcsok, adó- 
és hitelkedvezmények az innová
cióban, a műszaki fejlesztésben;

e) hozzáférhetőbbé kell tenni a kül
földi hitelkereteket (pl. tőkejutta
tás);

f) növelni szükséges az üzemek in
formációval való ellátottságát;

g) intézményesíteni kell a kormány
beszerzéseknél a magyar beszál
lítók lehetséges preferálását, le
hetővé kell tenni, hogy a ma
gyar vállalatok kapcsolódhassa
nak más kormánybeszerzési, nagy- 
vállalati beszerzési trenderekhez. 
Garanciákat kell nyújtani a ma
gyar vállalatoknak a világbanki 
tendereken való részvételükhöz;

h) a magyar üzemeket el kell látni 
magasan képzett szakemberekkel, 
akiknek több van a fejében.

A B udapesti Vegyiművek az
1992 első tíz hónapi bértömeg 3%-át 
fizette lei a dolgozóknak még karácsony 
előtt. Átvették a felszámolás alatt álló 
Északmagyarországi Vegyiművektől a 
fluometuron finanszírozását és értéke
sítését, mivel ennek előállításában az 
egyik komponens a BVM terméke, a 3- 
amino-benzo-trifluorid. Az átalakulá
suk az Állami Vagyonügynökség előtt 
van: a humán erőforrás felméréséről és 
a környezetvédelmi célú állapot meg
határozásról kért és kapott kiegészíté
seket az ÁVU.

EU R É K A . Megjelent az EURÉKA 
program általános ismertetője. Ennek 
Magyarország 1992. május 22-én lett a
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tagja, elsőként a közép-európai térség
ből. Az 1985-ben létrejött EURÉKA 
program polgári célú együttműködés 
a tudomány és technológia területén 
a termelékenység és a versenyképesség 
növelésére. Alulról építkezve kell lét
rehozni a több országra kiterjedő pro- 
jecteket, az EURÉKA segít az együtt
működésben és utat mutat a lehet
séges pénzügyi fedezetek megszerzésé
ben. Saját pénzeszköze nincs. Jelen
leg kb. 3000 intézmény vesz részt és 
több mint 8 milliárd ECU-t költöttek 
illetve költenek el. Nálunk az OMFB és 
a PHARE programon belüli ACCORD 
pályázatok elbírálásánál előny, ha EU
RÉKA projectről van szó. Tagjai az 
EK 12 tagországa, a 6 EFTA ország, 
Törökország és Magyarország.

A csatlakozás módjai:
-  meglévő projecteknél először érte

síteni kell az EURÉKA Titkársá
got (Nyíri Lajos OMFB elnökhelyet
tes), majd megismerni az ott lévő 
adatbázisból a project ún. 18 pontos 
adatlapját, felvenni a kapcsolatot a 
project vezetőjével és megegyezni a 
csatlakozás feltételeiben. Ide tarto
zik a szabadalmi jogokkal, a piaci ré
szesedéssel kapcsolatos megegyezés, 
annak tisztázása, hogy kell-e fizetni 
az eddigi eredményekhez való hozzá
jutásért stb. Biztosítani kell a rész
vételhez az anyagi hátteret (OMFB, 
ACCORD, hazai megvalósító stb.). 
A HLG, a Vezető Tisztségviselők 
Csoportja dönt a felvételről.

-  most induló vagy általunk kezde
ményezett project esetén a lebonyo

lítás annyival egyszerűbb, hogy az 
egyezkedés a másik országbeli part
nerekkel tiszta lapról indul.
Az EURÉKA-hoz hasonló az 1971- 

ben alapított COST program, de ez in
kább alapkutatás jellegű. A két project 
közötti kapcsolat erősítése napirenden 
van a párhuzamosságok kiszűrésére.

A projectek biológiai, kommuniká
ciós, energia, környezetvédelmi, infor
matikai, lézertechnikai, anyagtudomá
nyi, robotikai és a közlekedéssel kap
csolatos területekre oszthatók. A bi
ológiai területen igen széles körű, bi
otechnológiai, szeparációs, orvosi és 
gyógyszerfejlesztési projecteket foglal 
magába. Néhány érdekesebb téma: a 
Safoni és az Organon közös anti- 
atherosclerolitikum fejlesztési munkája, 
H3 receptor agonista termékek, egy 
oxodipine nevű gyógyszer kifejlesztése 
és hasonlók. Az energiaterületen ab
szorpciós hőpumpa, hidrogénmeghaj- 
táeú robbanómotorok, mikrobiológiai 
olajkinyerés. Igen nagyszámúak a kör
nyezetvédelemmel kapcsolatos témák: 
többféle ultraszűrős project, monito
ring rendszerek, műanyagok recirku- 
láltatása, a falfestékek mikrobiológiai 
korróziójának gátlása, gáz emissziók 
szűrése, szennyvízkezelés biológiai nit- 
rifikálással. Az anyagtudományokban 
az autóiparhoz szükséges szerkezeti 
anyagok fejlesztése, és természetesen 
a szupravezetők szerepelnek a vizsgált 
témák között.

Az EGIS G yógyszergyár R t.
1993-ban tizenhét új terméket hoz

A vegyipart közvetlenül érintő kormányzati rendelkezések

Örvendetes, hogy a közelmúltban a 
vegyipart néhány előnyösen érintő kor
mányzati intézkedés látott napvilágot. 
Ezek az alábbiak:

-  Korkedvezményes nyugdíjban része
sültek a robbanóanyagipar dolgozói 
a 161/1992 (XII.15.) korm. rendelet 
alapján. Az intézkedés a VDSz 17 
éve folyó harcát zárja le nagy siker
rel, hiszen az Érdekegyeztető Tanács 
elé vitt mintegy 60 munkakör kor
kedvezményes nyugdíj kérelme közül

került elfogadásra a közúti közleke
dés dolgozóinak, valamint az autó- 
buszvezetők kérelmével együtt.

-  A kormány csökkentette a vegyipari 
alapanyagként technológiai célra szol
gáltatott földgáz árát. A földgáz új 
ára: 6600,- F t/m 3. Megjegyezzük, 
hogy a régi ár: 7200,- F t/m 3 volt. 
Mindezt az ipari és kereskedelmi mi
niszter 25/1992 (XII.29.) IKM ren
deleté tartalmazza.

-  A Magyar Vegyipari Szövetség kez
deményezésére a Nemzetközi Gaz
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forgalomba, köztük a Hotemin-készít- 
ményeket.

1993. január 1-vel működésbe lé
pett az EGIS-NUTRICIA Tápszerkc- 
reskedelmi Kft. Alaptőkéje 100 MFt, az 
EGIS Rt. mellett a másik tulajdonos a 
NUTRICIA holland tápszergyártó vál
lalat, melynek éves forgalma 700 millió 
dollár. Az EGIS Hírlapban Takács Zol
tán ügyvezető igazgató kifejtette: az 
EGIS részesedése ma a hazai piacon 
90-95%-os. Ezt a pozíciót szeretnék 
megtartani a NUTRICIA-val, akinek a 
forgalma klinikai tápszerek tekinteté
ben az első, csecsemőtápszerekben pe
dig második Európában. Új speciális 
termékek kerülnek ezáltal a hazai for
galomba: a Nutrilon soya, mely tejér
zékenység esetén használható, a Nut
rilon premium, mely anyatejpótló és 
még sok más termék. A Kft. kezdet
ben csak a kereskedelemmel fog foglal
kozni, de a továbbiakban felmerülhet 
NUTRICIA termékek gyártása Kör
menden, az EGIS Lacta-ban.

A Dorogi Égetőm ű Vállalat Rt.
részvényeinek 52%-át francia cég veszi 
meg. Az EGIS, Richter, Chinoin tu
lajdonú korszerű égetőműben az EGIS 
nem adta el részvényplakettjét. A fran
cia cég többségi tulajdona után is 
csak hazai hulladékokat fognak égetni, 
nem terveznek létszámcsökkentést és 
továbbra is 3,5%-ot kap a forgalomból 
a Dorogi Önkormányzat.

Dr. Körtvélyessy Gyula

dasági Kapcsolatok Minisztériuma 
03/1992 (XII. 11.) számú határoza
tával behozatali kontingenst állapí
tott meg nitrogénműtrágyákra. A 
rendelkezés értelmében a közzété
teltől számított egy évig lényegé
ben a volt KGST országok terüle
téről Magyarországra csak az alábbi 
mennyiségű műtrágyaféleségek hoz
hatók be:

Karbamid 20 kt
Ammónium-nitrát
és mészammon-salétrom 50 kt

A mennyiségek telkelsúlyokra vo
natkoznak.

Sz. G.



(f\jakovfotbó! a gyakorlatnak___
ÚJ GÉPEK ÉS KÉSZÜLÉKEK
Spirálcsöves, önkeverő laboratórium i készülékek

V O D N Á R  JÄ N O S *

A spirálcsöves, önkeverő laboratóri
umi készülékeket a szerzó az utóbbi 
években szabadalmaztatta [1—4]. Az 
elsó ilyen típusú készülék gyártásba- 
vételét a Tordai Üveggyár vállalta 
el és Vodnár-féle készüléknek nevezte 
el. Ez az elnevezés szerepel a ter
méklistájukon is, ami a megrendelés
hez szükséges. A spirálcsöves önke- 
verö készülékek nagyon jó eredménnyel 
használhatók gázoknak szilárd, folya
dék és gáznemű szennyeződésektől való 
tisztítására, gázkeverékeknek összete
vőikre történő elválasztására, külön
féle gázok oldatainak elkészítésére, gá
zoknak megfelelő folyadékokkal való 
szárítására és végül folyadék-gáz ill. 
szuszpenzió-gáz rendszerű kémiai re
akciók tanulmányozására.

Az eddigi kísérleti eredmények igen 
figyelemre méltók. így pl. a kén- 
hidrogénnek N-metil-pirrolidonban, a 
sósavnak vízben, a szén-dioxidnak ká- 
lium-hidroxid vizes oldataiban való 
folyamatos abszorbciójakor elért ab- 
szorbcióe fok 90-94%-os relatív nö
vekedést mutat összehasonlítva egy 
spirálcső nélküli, de azonos töltési 
térfogatú és belső átmérőjű készü
lékkel); alkil-benzolnak gáznemű kén
dioxiddal végzett szulfonálásánál a 
szénhidrogénre számított összkonver- 
zió relatív növekedése 97,8%-os, míg a 
toluol folyamatos klórozásánál ugyanez 
az érték, toluolra számolva, 195%-os.

E készülékek mindenek előtt labo
ratóriumi kísérletezéseknél tesznek jó 
szolgálatot, de eredményesen használ
hatók félüzemi és ipari méretű készü
lékek gyanánt is, különösen olyan ese
tekben, amikor a használt gáz minél 
teljesebb elnyelése vagy vegyi átalakí
tása a cél.

Eddig a készülékek 5 változatát 
sikerült megvalósítani.

A készülékek technikai-gazdasági 
előnyei

A Vodnár-féle készülékek számos 
előnnyel rendelkeznek az ugyanarra a 
célra használt megszokott készülékek
kel szemben. Ezek közül említésre mél
tók a következők:
-  lehetővé teszik a gázok nagyfokú 

tisztítását;

* Kolozsvári „Babes-Bolyai” Tudo
mányegyetem, Közgazdasági Kar, Ipar- 
gazdaság és Technológia Tanszék, Kolozs
vár

-  rugalmasak a gázhozam változásá
val szemben (pl. ha a spirálcső belső 
átmérője 4,8 mm, a gázhozam 1-50 
liter/óra lehet);

-  megvalósul a bennük levő folyadék 
önkeverése;

-  használhatók mind folyadékfilm rend
szerű, mind buborékoltató készülé
kekként;

-  nem reagálnak érzékenyen a be
vitt vagy a használatuk ideje alatt 
keletkező diszpergált szilárd fázis
sal szemben (ami nem mondható 
el a porózus gázelosztóval ellátott, 
ugyanolyan rendeltetésű készülékek
ről);

-  a folyadékok (szuszpenziók) és gá
zok közötti érintkezés igen jó körül
mények között valósul meg, aminek 
eredményeként az elérhető abszorp
ciós fok- és összkonverzió-értékek lé
nyegesen, esetenként néhányszor na
gyobbak, mint a megszokott készü
lékekben (lásd a fentiekben mega
dott példákat);

-  könnyen elkészíthetők mind üveg
ből, mind fémes anyagokból.

A laboratóriumi készülékek 
leírása

A továbbiakban a már említett ké
szülékek 5 változatának leírása sze
repel, melyek célszerű rövid jelzése 
a következő: Vodnár-1, Vodnár-2 ... 
Vodnár-5 készülék. Az 1. ábra a 
Vodnár-1 készüléket szemlélteti. En
nek részletes leírását közöljük, míg a 
többi változat esetében csupán a kü
lönbségeket fogjuk megemlíteni.

9

S. ábra. A szobahómértéHcten is jól 
használható Vodnár-l készülék

A Vodnár-1 készülék szerkezeti ele
mei közé tartozik a fázisok (gáz-fo
lyadék) elválasztására szolgáló 1 kam
ra, a gáz bevezetésére szolgáló £ cső, a 
S nyílás, ami a folyadék szabad recir- 
kulációját teszi lehetővé, a ^ spirálcső, 
amelyben megvalósul a fázisok érint- 
keztetése buborékolás vagy folyadék
film képződése útján, a folyadék recir- 
kulációjára szolgáló 5 cső, a fázisok be
vezetésére szolgáló 6 kamra, a 7 ütköző 
(amely esetenként hiányozhat), ami 
megakadályozza a folyadék szétfröcs- 
kölését, a 8 csiszolatos dugó, a megma
radt gáz elvezetésére szolgáló 9 csonk 
(lehetőleg csiszolatos csatlakozással), a 
készülék félgömbölyű alakú 10 alja, a 
11 csiszolatos csatlakozó, a készülék 
1£ nyaki része, amit célszerű 29 min
es csiszolatból készíteni. A Vodnár-1 
készüléket a megszokottnál magasabb 
hőmérsékleten végzendő kísérletezés
kor ajánlatos használni, amikor szűk-
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ségessé válik a készülék ultratermoez- 
tátba való helyezése.

A S. ábra a Vodnár-2 készüléket 
szemlélteti, amelyet szobahőmérsékle- 
ten lehet jól használni. Mivel ezt nem 
kell termosztát-fürdóbe meríteni, ezért 
tartozékai közé lehetett iktatni a ké
szülék könnyebb kiürítésére szolgáló 10 
csapot (ami mintavételre is szolgál
hat).

3. ábra. Folyamatos eljárásokhoz alkalmas 
Vodnár-3 készülik

A Vodnár-1 és Vodnár-2 készülék 
szakaszos munkamódszer esetén hasz
nálható, a 3. és 4- ábrán szemléltetett 
Vodnár-3 és Vodnár-4 típusú készülék 
pedig folyamatos munkamód esetén. 
Az utóbbi két készülék, az első ket
tőhöz viszonyítva, el van még látva a 
folyadék folyamatos bevezetésére szol
gáló 10 csővel, és a keletkezett folya
dék elvezetésére szolgáló, csappal ellá
to tt IS csőcsonkkal. A Vodnár-3 készü
léket a megszokottnál magasabb, míg 
a Vodnár-4 készüléket szobahőmérsék
leten lehet használni jó eredménnyel.

A készülék működése

A készülékeket beindításukkor meg 
kell tölteni a használandó folyadékkal a 
4 spirálcső magasságának kb. a feléig, 
ha a gázhozam 10 1/h-nál nagyobb és 
kb. 3/4-éig vagy teljesen, ha a gázho
zam ennél kisebb. Ezután elkezdődhet 
a gáz fokozatos bevezetése, majd be
állítható a szükséges gázhozam. A gáz

behatol a készülék 6 kamrájába, át bu
borékol az ott található folyadékréte
gen, majd kénytelen behatolni a 4 epi- 
rálcsőbe, ahol megindul a gáz-folyadék 
keverék felfelé irányuló áramlása, mi
közben megvalósul a gáz buborékolása, 
illetve a folyadékfilm képződése, a spi
rálcső belső falán. A keveréknek a spi
rálcsőből való kijutása után, az 1 kam
rában lejátszódik a fázisok szétválása, 
a megmaradt gáz folytatja útját s a 9 
csonkon át távozik a rendszerből, míg 
a folyadék az 5 csövön keresztül ál
landóan visszafolyik a 6 tartályrészbe 
(kamrába). Ezáltal megvalósul a ké
szülékben levő folyadék önkeverődése 
(amit a gáz felhajtó ereje és az 5 ej
tőcsőben levő folyadék hidrosztatikus 
nyomása biztosít).

4. ábm. Folyamatos műveletekhez 
szobahSmirsikleten is használható Vodnár-4 

készülék

A többi készüléktípus működési elve 
is megegyezik az itt leírttal, azzal a kü
lönbséggel, hogy a Vodnár-2 készülék 
lehetővé teszi a folyadék könnyű eltá
volítását, esetleg a szükséges mintavé
telt a 10 csapon keresztül. A Vodnár-3 
és Vodnár-4 készülék pedig rendelkezik 
még a folyadék folyamatos bevezeté
sére szolgáló 10 oldalcsővel és a fázisok 
érintkeztetése nyomán kapott folyadék 
elvezetésére szolgáló 13 csőcsonkkal.

A Vodnár-5 készülék (5. ábra) alkal
massá tehető mind szakaszos, mind fo
lyamatos működésre és el van látva a 
IS mintavevő csővel, aminek az alsó ré

ezé kapilláris alakú és az 5 cső belsejé
ben helyezkedik el, úgy hogy alsó vége 
belemerül a 6 kamrában levó folya
dékba. Mintavételkor meg kell szívni 
a b csonkot, így a folyadék behatol a 
12 mintavevőbe, ahonnan a csappal el
látott a kapillárison keresztül ki lehet 
folyatni a kívánt térfogatú mintát. A 
megmaradt gáz a 14 csőcsonkon át ke
rül a levegőbe.

42 .

5. ábra. M ind t  zakót zot, mind folyamatot 
eljár átokra alkalmat Vodnár-5 kétzülék rajza

Amennyiben a spirálcső elkészítésé
hez használt cső hossza 1 m, a belső 
átmérője 4,8 mm, az 5 ejtőcső magas
sága 120 mm (a 6 kamra fölötti része), 
a használt gázhozam 4-44 l/h , a ké
szülékbe vitt folyadék mennyisége 70 
ml, akkor a folyadék recirkuláció 8-16 
l/h hozammal valósul meg. Ebből kö
vetkezik, hogy a folyadék teljes recir- 
kulációja óránként 114-229-szer való
sul meg.

A kézirat beérkezett: 1990. júl. 9.
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N agyteljesítm ényű acélok a berendezések 
m egm entéséhez  ^

A hőcserélőket, vegyianyag-tároló- 
kat, reaktorokat, hevítő és egyéb fo
lyamat berendezéseket több évtizedes 
időtartamra korrózióálló acélokból ter
vezik. A leggyakoribb USA ASTM 304 
és 316 típusú korrózióálló acélok (kö
zelítően azonosak az MSZ 4360 sze
rinti KO S3, ill. KO 38 acélok) viszony
lag olcsók és kielégítő korrózióállóság
gal rendelkeztek a legtöbb üzemi felté
tel esetében.

és külső felületét egyaránt igénybe ve
szik a korróziós hatások. Pl. egy hőcse
rélő csövei belülről ellenállnak a folya
mat anyagáramában lévő kénsav álta
lános korrozív hatásának, a külső felü
letük azonban lyukmaródást (pitting) 
szenvedhet a hűtővíz klorid-ion tar
talma következtében.

Ez a körülmény egyaránt súlyos 
hatással lehet mind a beruházási, 
mind az üzemeltetési költségekre, mert

1. táblázat
A közönséges és szuperausztenites acélösszetételek összehasonlítása

Összetétel tömeg % -ban
C Mn Si Cr Ni Mo Cu

304 0,08 2,0 1,0 19,0 9,5 - -
316 0,05 4,7 0,5 17,5 12,5 2,5 -

N 08020 0,02 0,4 0,3 20,0 33,0 2,2 3,2
N 08024 0,02 0,4 0,3 23,0 37,0 4,0 1,0
N 08026 0,02 0,4 0,3 24,0 36,5 5,7 3,0

2. táblázat
A  közönséges és szuperausztenites acélok viszonylagos 

korrózióállósága különböző súlyosságé korróziós igénybevétel
esetében

Korróziós
igénybevétel

Általános korrózió Helyi korrózió
H2SO« h 2p o 4 lyuk- vagy 

réskorró
zió

feszültségi
korróziós
repedés

Súlyos N08020 N08026 N08026 N08026
N08024 N08024

N08020
Közepes-súlyos N08024 N08020 N08024

N08026
Közepes N08020
Gyenge-közepes 316 316
Gyenge 316 304 304

Megjegyzés: Laboratóriumi és helyszíni korróziós adatok összesítése alapján.

Újabban azonban a nagyobb nyo
másokon és hőmérsékleteken végzett 
vegyipari folyamatokban, a töményebb 
és tisztább savak, különösen a klorid- 
tartalmú korrozív közegek jelenlétében 
a közönséges korrózióálló acélok igény- 
bevétele egyre jobban megnövekedett. 
Egyes esetekben a berendezések belső *

* A Chemical Engineering 1992. janu
ári számának 116-118. oldalán található 
cikk alapján tömöritette: Szántay Balázs, 
1117 Móricz Zs. körtér 15.

veszteségeket okozhatnak a termék- 
szennyezések, a leállási idők, a karban
tartások és felújítások miatt. A gyen
gébb korrózióállóság felemésztheti az 
olcsóbb szerkezeti anyag alkalmazásá
ból eredő megtakarításokat.

A vegyi üzemek ezeket a korróziós 
problémákat a szuperausztenites acé
lokra való áttéréssel oldhatják meg. 
A szuperausztenites acélok családjá
nak alábbiakban ismertetett három öt
vözete egyaránt ellenáll az általános

korróziónak és a helyi korrozív hatások 
különböző fajtáinak, mint a feszültségi 
korrozív repedés, a pont- illetve réskor
rózió.

Közönséges ausztenites acélok ese
tében ezek a korrózió-fajták klorid
ionok jelentlétében lépnek fel, általá
ban 50°C felett.

A feszültségi korróziós repedezés 
akkor lép fel, ha a korrozív hatás 
az anyagban húzófeszültséggel párosul. 
A lyuk- illetve réskorróziót a helyi 
oxigénhiány okozza.

A szuperausztenites acélok alacsony 
széntartalma ELC  (Extra Low Carbon) 
nikkel-, króm-, molibdén- és réztar
talmú acélötvözetek, amelyek ötvöző
anyag-tartalma nagyobb, mint 50 tö
meg %.

A szuperausztenites acélcsalád há
rom tagja az Egységes Számozási 
Rendszer (UNS) jelöléseivel az N 08020, 
N 08024 es N 08026. Mint az 1. táblá
zatból látható, az összetételük eltér a 
szokványos 304 és 316 típusú acéloké
tól.

A 2. táblázat az ausztenites és szu
perausztenites acélok általános és helyi 
korróziós ellenállóképességét mutatja 
különböző közegekben.

Az UNS N 08020 minőség a há
rom ötvözet közül a legnagyobb kor
rózióállóságot mutatja olyan közegek
ben, amelyekben nincsenek vagy csak 
nyomokban vannak jelen kloridok. 
Kloridok jelenlétében azonban lyuk
vagy réskorrózióra hajlamos. 5000 ppm 
klorid-tartalomig az N 08024, 5000 
ppm felett az N 08026 a legellenállóbb 
ötvözet.

Mindhárom ötvözet gyakorlatilag 
ellenáll a kloridok okozta feszültségi 
korróziós repedezésnek. Jóllehet az N 
08024 és az N 08026 az N 08020 öt
vözettel összehasonlítva a kénsavban 
veszít valamelyest az általános korró
zióállóságából, a helyi korróziós hatá
sokkal szembeni tökéletesített ellenál
lóképességük az általános korrózióálló
ságukat is javítja és megnöveli élettar
tamukat.

Az N 08026 ötvözetből készült 
foszforsav-lepárlónál 6000 ppm fluori- 
dot tartalmazó 70 tömeg %-os fosz
forsavban 0,5 mm/év falvastagság
csökkenést tapasztaltak.

A króm növeli a korrózióálló acélok 
ellenállóképességét az általános kor
rózióval szemben. A három szupera
usztenites ötvözet 20...24 tömeg %-os 
krómtartalma ellenállóvá teszi azokat 
az olyan erős oxidáló közegekben, mint 
a kénsav, foszforsav és salétromsav.

A nikkel megnöveli az ausztenites 
és a szuperausztenites acélok általá
nos korrózióállóságát az olyan redu
káló közegeket tartalmazó környeze
tekben, mint a HC1. A 25%-ot meg
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haladó Ni-koncentráció megjavítja az 
acélok ellenállóképességét a kloridok 
okozta feszültségi korróziós repedezés- 
sel szemben. A szuperausztenites acé
lok Ni-tartalma 30...35 tömeg % között 
van.

A molibdén a korrózióálló acélok
ban javítja a halogének okozta pont- 
és réskorrózióval szembeni ellenállást. 
A krómmal együtt növeli az ellenállást 
oxidáló közegekben. Hatása a krómtar
talom háromszorosa. A Cr% 4- 3 Mo% 
összeget „hatástényező’’-пек nevezik. 
Ennek értéke a 316 acélnál £5,0, a

szuperauszteniteseknél 26,6...41,1 kö
zött van. A Mo-tartalom növelése ará
nyosan növeli az acél lyukkorrózió
val szembeni ellenállását, de csök
kenti a kénsavval szembenit. A kö
zeg halogénion-tartalmának növekedé
sével a nagyobb molibdén-tartalom ál
tal nyert előnyök kifejezőbbek lesznek 
a három ötvözet között.

A réz hozzáötvözése a szuperauszte- 
nites acélokhoz kénsavas környezetben 
általános korrózióval szembeni ellenál
lást ad. A krómmal, nikkellel kombi
nálva a réz stabilizálja azt a passziváló

Nagyon csekély gáz$ram ok mérése

Sok nehézséget okoz csekély gá
záramok, kis gázmennyiségek mérése 
és a nehézségek növekednek, ha na
gyon csekély, néhány 100 ml/h méré
séről van szó. Érdekes megoldást al
kalmaznak az EARL 210 típusú gáz- 
mennyiségmérőben a nagyon csekély 
gázmennyiségek mérésére. A mérési el
vet az 1. ábrán láthatjuk.

1. ábra. Gázmennyiségméri működén elve

Üvegből készített U cső két szárát 
pontosan meghatározott magasságban 
összekötik és az alsó (belépő) csat
lakozásig feltöltik valamilyen zárófo
lyadékkal. Túltöltéssel a gázáram út
jába folyadékdugót helyezve, az össze
kötő csőszakaszban megmérhető a fo
lyadékdugó sebessége és így az átá- 
ramló gáz mennyisége. A folyadékdugó 
a cső végén az U cső másik szárába ke
rül és a közlekedőedények törvénye sze
rint a másik szárban újabb folyadék
dugót képez. A gáz szabadon továbbá

ramolhat. A folyadékdugót optoelekt- 
ronikus érzékelőkkel érzékeli a mérő- 
rendszer és számítógéppel (mikropro
cesszorral) értékeli ki a dugó haladási 
sebességét, a gázáramot és az értékeket 
kijelzi, kiadja.

A folyadékdugó térfogatát a cső ki
alakítása, a folyadékszint és a gázáram 
pillanatnyi értéke határozza meg. Ez a 
térfogat változhat a gázáram változá
sával, a kilépésnél bekövetkező csepp- 
elhordáesal, a gázba történő elpárol
gás miatt, A pontos méréshez gondos
kodni kell arról, hogy mindig legyen fo
lyadékdugó a csőben, ezért önműködő 
szabályozást építettek a műszerbe.

A folyadékdugó önműködő szabá
lyozását a csepp-, ill. dugóképződés 
idejének mérésével kapcsolták össze. 
Az időtartamot ( tt) a folyadékoszlop 
magassága ( h) határozza meg. Megfe
lelő fojtással ezt az összefüggést állan
dóvá lehet tenni. Minthogy a dugó
képződési időt közvetlenül nem tudjuk 
mérni, az alábbi összefüggésből szá
mítják:

<21 =  ( [ S a  +  í j ]  : í  1 ) <12 +  <(,,

ahol
<12 az L i és Lg fénysorompók 

közötti futásidő;
Í21 az Lg fénysorompó elha

gyása és az új dugónak 
az L i fénysorompónál való 
megjelenése közt eltelt idő; 

s lt за és а,  az ábrán jelzett távolsá
gok.
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réteget az acél felületén, amelyet a kén
sav egyébként megsemmisítene.

Az acélok korrózióállóságának növe
kedésével, kevés kivétellel, növekszik a 
feldolgozási költségük. A nikkel alapú 
ötvözetek, mint a Hastelloy-féleségek 
tökéletesített korrózióállóságot kínál
nak, de négyszer, ötször drágábbak, 
mint a közönséges acélok. A N 08020 
2...2 l/2-szer az N 08026 háromszor 
drágább, mint a 316.

A  kézirat beérkezett: 1992. febr. 20.

Gyakorlati tapasztalat alapján sta
bil mérés érhető el, ha <(, értéke 1-3 
s között van. Az önműködő folyadék
dugó szabályozó ezért növeli a folya
dékadagolást, ha tb kisebb, mint 2 s és 
csökkenti, ha nagyobb, mint 2,5 s.

A kiértékelő műszeren folyadékkris
tályos kijelző van, amely 4 sorban 16 
jelet tud mutatni. Villamos analóg je
let ad ki, amelynek értéke 20 mA 3000 
ml/h-nál. A műszer méréstartománya 
1:1500 így 2 ml/h még mérhető rajta. 
Analóg kijelzésnél ilyen széles mérés
határ nem értékelhető, ezért szűkített 
tartományok is meghatározhatók.

A műszernek frekvenciakimenete is 
van, ez a mért gázárammal arányos, 
legnagyobb értéke 10 kHz, ami 3000 
ml/h-nak felel meg. Az előzőekben 
említett szűkített tartomány itt is 
érvényes.

A méréstartományon belül 8 kap
csolási pontot lehet kijelölni. További 
csatlakozási lehetőséget ad a soros RS 
232C felület.

Az EARL 210 jelű műszerhez nyo
másérzékelőt és hőmérséklet érzéke
lőt is lehet csatlakoztatni és megfelelő 
jelfeldolgozással tömegáram mérésére 
is alkalmassá tehető. Mind lanorató- 
riumi, mind üzemi alkalmazásra hasz
nálható.

Forrás: Platow, D.: Kleinstgasmengen- 
messer, CAV 1990. július, p. 72.

Nagy Iván



Gyakorlatból a gyakorlatnak

MŰVELETI SZÁMÍTÁSOK
H ő átad ás  kaparókéses keverős készülék belső falán 
keresztül

CZE RM AN N  J Á N O S  *

Kaparókéses keveróvel ellátott hűtő
készülék belső falán keresztüli hőáta
dás számítása [l] Weitser szerint a kö
vetkező egyenlettel történik [2]:

Nu = 1 ,2Re°'s ■ Pr0'33 ■ Z °’™,

ahol

N  u = ak
dx

Pr = í t  
к ; Re = ndfo

Jelölések:

a = hőátadási tényező; W /m2K 
n = keverő fordulatszáma; s_l
dk = keverő átmérője; m
á r  =  tartály átmérője; m
c =  folyadék fajhője; kJ/kgK

f* =  folyadék viszkozitása; kg/ms
к =  folyadék hővezetőképessége;

W/mK
7 =  folyadék fajsúlya; kg/m3
Z = kaparókéses keverők száma; -

Érvényességi tartomány:

150 < Re < 1,8-10*
7 < Pr < 200 
2 < Z < 4

Az összefüggés megoldható HP 97 
vagy HP 67 zsebszámológépen vagy 
átírható más gépre.

Példa:

n =  2,4 s_l 
dk =  0,99 m

1. táblázat

Lépés Utasítás Input Billentyűk Output

1. Program beolvasása 
(Lásd az 2. táblázat)

2. Adatok betáplálása
n e" 1 STO 0
dk m STO 1
dx m STO 2
Z - STO 3
c kJ/kgK STO 4
P kg/ms STO 5
к W/mK STO 6
7 kg/m3 STO 7

3. Program indítás
4. Eredmény kiírás a

* 1118 Bp. Ménesi u. 3.

dx = 1 m
Z = 3
c = 4,197-103 kJ/kgK
P = 355T0-6  kg/ms
к = 667-10“ 3 W/mK
7 = 966 kg/m 3

A számítás eredménye = 3513 W /m2K. 
A számítás menetét lásd az 1. 

táblázatban.

IRODALOM

[1] Weitser, H. — Vogelpohl, A.: 
Maschinenmarkt. 81. Nr 44. 796 
(1975).

[2] VDI WÄRMEATLAS 4. kiadás 
1984. Düsseldorf.

2. táblázat
001 *LBLA 21 11 025 -62
002 RCL0 36 00 026 2 02
003 RCL1 36 01 027 X -35
004 X2 53 028 RCL3 36 03
005 X -35 029 -62
006 RCL7 36 07 030 2 02
007 X -35 031 6 06
008 RCL5 36 05 032 Y1 31
009 -r -24 033 X -35
010 -62 034 RCL6 36 06
011 5 05 035 ENT| -21
012 Y1 31 036 RCL2 36 02
013 RCL4 36 04 037 -24
014 ENTj -21 038 X -35
015 RCL5 36 05 039 DSPO -63 00
016 X -35 040 RTN 24
017 RCL6 36 06 041 ENTT -21
018 -r -24 042 RCL2 36 02
019 -62 043 -f -24
020 3 03 044 X -35
021 3 03 045 DSPO -63 00
022 Y1 31 046 RTN 24
023 X -35 047 R/S 51
024 1 01

mkl1803 .  X LV II I .  É V F O L Y A M .  3. SZÁM 129



Gyakorlatból a gyakorlatnak

RECEPTÚRÁK
A foszfor-funkció m ódosításának  lehetőségei a preparatív  
szerves kém iában III.*

A P = 0  csoport redukciója szilícium-vegyületekkel
KEGLEVICH GYÖRGY **

mérsékleten állni hagyjuk. A reakció
idő letelte után az oldószert vízváku
umban ledesztilláljuk, majd a mara
dékot motorvákuumban frakcionáljuk. 
Termelés: 2,5 g (62%); Fp.: 55°C/81 
Pa.

Quin, L.D. — Szewczyk, J.: Phosphorus 
Sulfur SI, 161 (1984) alapján.

Trifenilfoszfin előállítása

Alapreakció:
+ Cl,Si H — -

' C,H.1,9 + Cl,Sí OH
Visszafolyóhűtővel ellátott 250 ml

es lombikba 14 g (0,05 mól) trifenil- 
foszfin-oxidot, 50 ml száraz benzolt és 
10,1 ml (0,1 mól) triklórszilánt mé
rünk be, és az elegyet 2 órán keresz
tül refluxáltatjuk. Lehűlés után, hűtés 
közben 40%-os nátrium-hidroxid oldat 
hozzáadásával hidrolizáljuk az elegyet. 
A szerves fázist elválasztjuk, kevés víz
zel mossuk, nátrium-szulfáton szárít
juk és az oldószert vízvákuumban le
desztilláljuk. Az így kapott maradé
kot etanolból átkristályosítjuk. Terme
lés 13 g (98%); Op.: 80°C.

A szerzők beszámolnak arról, hogy 
a redukció oldószer alkalmazása nélkül 
autoklávban, illetve csak egy ekviva
lens triklórszilánt mérve be, de ekvi- 
mólos trietilamin jelenlétében is elvé
gezhető.

Fritzsche, H. — Hasserdodt, U. — Körte, 
F.: Chem. Bér. 98, 171 (1965) alapján.

1,8 g (10 mmól) fenil-metil-n-propil- 
foszfin-oxidot és 0,72 g (6,7 mmól) fris
sen desztillált fenilszilánt mérünk be 
egy vissz afolyóhűtővel ellátott 10 ml-es 
lombikba. A lombik tartalmát keverte- 
tés közben óvatosan melegíteni kezd
jük olajfürdővel. A hidrogén lassú fej
lődése jelzi a reakció beindulását. En
nek megtörténte után eltávolítjuk az 
olajfürdőt és készenlétben tartunk egy 
jeges-vizes hűtőedényt arra az esetre, 
ha a reakció túl hevessé válna. A hidro
génfejlődés alábbhagyása után még 1 
órán át kevertetjük a lombik tartalmát 
80-100°C-on, majd a hűtőt desztillá
ciós feltétre cseréljük, és a terméket 
motorvákuumban ledesztilláljuk. Ter
melés: 1,6 g (96%); Fp.: 70°C/34 Pa. 
A redukció során a foszforatom konfi
gurációja változatlan marad. A szerző 
négy másik foszfin-oxid hasonló módon 
végzett redukciójáról is beszámol.

Marsi, K.L.: J. Org. Chem. 89, 265 
(1974) alapján.

l-Dietilamlno-3-metil-3-foszfolén
előállítása

Fenil-metil-n-propilfoszfin
előállítása Alapreakció:

Alapreakció:
C.H, y t . CH,

,-------/
Ph Si H, -  - Pl nC ,H ,-' i и

CH, CH, o'* ''Ш С .Н ,!,

PhS ÍH,

Kt,V,
* A közlemény a szerkesztőség hibájá

ból nem sorrendjének megfelelően jelenik 
meg, amiért a T. olvasóktól és a szerzőtől 
elnézést kérünk

** Budapesti Műszaki Egyetem, Szer
ves Kémiai Technológia Tanszék, Buda
pest

4,6 g (24,6 mmól) l-dietilamino-3- 
metil-3-foszfolén-l-oxidot, 2,7 g (24,6 
mmól) fenilszilánt és 5 ml benzolt mé
rünk be egy kis lombikba. A lombi
kot bedugaszoljuk és 3 hétig szobahő-

l-Klór-3-metil-3-foszfolén
előállítása

Alapreakció:

C1.SÍH
piridtn

Visszafolyóhűtővel rendelkező 100 
ml-es lombikba 2,98 g (22 mmól) 
l-klór-3-metil-3-foszfolén-l-oxidot, 50 
ml benzolt, 2,4 ml (24 mmól) tri
klórszilánt és 5,8 ml (72 mmól) piri- 
dint mérünk be, majd a lombik tar
talmát keverés közben 2 órán keresz
tül refluxáljuk és utána állni hagyjuk. 
Másnap kiszűrjük a kivált amin-sót és 
a szűrletről atmoszférikus nyomáson 
ledesztilláljuk az oldószert. A mara
dékot egy 20 cm-es Vigreaux-kolonna 
segítségével vízvákuumban frakcionál
juk, majd újradesztilláljuk. Termelés: 
1,83 g (66%); Fp.: 78-80°C/2,9 kPa.

Quin, L.D. — Szewczyk, J. Phosphorus 
Sulfur SI, 161 (1984) alapján.

Fontos megjegyzés: Valamennyi re
akciót nitrogénnel átöblített rendszer
ben és nitrogén atmoszféra alatt (célsze
rűen a hűtő végére csatlakoztatott nit
rogént tartalmazó ballonnal) kell leját
szatni. Oldószermentesítés és desztillá- 
ció után a vákuumot nitrogénbevezetés
sel kell megszüntetni.
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jesületi élei
BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
EASTCHEM  kiállítás és konferencia

1993. január 26-28 között rendezték 
Budapesten a Kongresszusi Központ
ban a teljes nevén: „Kiállítás és konfe
rencia a Közép- és Kelet-Európa vegyi
paráról” című rendezvényt, ami a cím
ben foglaltaknak megfelelően együtt 
kiállítás és konferencia volt.

A vegyipari kiállítás (szervező a 
holland Expoconsult) a Kongresszusi 
Központ folyosóján kapott helyet. A 
kiállítás a közép- és kelet-európai, va
lamint néhány nyugat-európai mul
tinacionális konszern együttműködé
sét és kapcsolataik jövőbeni fejlődését 
reprezentálta. A mintegy 27 kiállító 
színvonalas termékismertetővel, felké
szült szakértőkkel nyújtott egymásnak 
kölcsönösen marketing információt, és 
alapozta meg a további kapcsolatokat.

A 13 országból érkezett kiállítók kö
zül legnagyobb számban (5-5 kiállító)

az Egyesült Királyság és az USA kiál
lítói voltak jelen. Közülük több ismert 
cég mint a Fluorochem, Ferro Chemi
cals, Universal Process Equipment. De 
a többi nyugat-európai országból is ne
ves kiállítók érkeztek mint a BF Good
rich Hollandiából, az E. Merck Német
országból, a Phillips Petroleum Belgi
umból.

Kelet- és_ Közép-Európából, 5 or
szágból (FÁK, Lengyel Köztársaság, 
Csehszlovákia, Románia, Magyaror
szág) érkeztek kiállítók. A magyar cé
gek közül a Chemolimpex Rt. és a Nit- 
rokémia vett részt a kiállításon.

A kiállítók között számos ismert ki
adó ill. szaklap, valamint kutatóinté
zet is szerepelt, mint például az angol 
Manufacturing Chemist, az European 
Chemical News, a német Battele Eu
rope.

TÁJÉKOZTATÓK
RENDEZVÉNYEKRŐL
FATIPEC Kongresszus B udapesten

Az MKE Lakk- és Festékipari Szak
osztályának szervezésében Budapesten 
kerül sor a XXII. FATIPEC kong
resszusára és kiállítására 1994. júniu
sában WORLD COAT ’94 néven.

A Lakk- és Festékipari Szakosztály 
vezetősége bemutatkozó összejövetelre 
hívta meg a hazai potenciális résztve
vőket és kiállítókat 1993. január 19-én.

Dr. Horkay Ferenc, a Szakosztály 
elnöke, röviden ismertette a FATIPEC 
nemzetközi szervezet történetét.

A FATIPEC, a Lakk- és Festéki
pari Egyesületek Európai Szövetsége, 
1950-ben alakult 5 ország részvételé
vel — Belgium, Franciaország, Hollan
dia, Olaszország, Svájc — Genfben. 
Pár évvel később csatlakozott a szö
vetséghez Németország. Magyarország 
1965-ben lett a FATIPEC tagja dr. Ko
vács Lajos, akkori szakosztályi vezető

iniciálására. Most van folyamatban a 
cseh, a lengyel, a spanyol és az oszt
rák egyesületek társult tagságának ké
relme.

A szervezet kétévenként tart kong
resszust és kétévenként évkönyvet ad 
ki a szakmai terület fejlődésének köve
tése érdekében.

Magyarországon 1978-ban volt elő
ször FATIPEC kongresszus, melynek 
sikerére emlékezve a tagok várják az
1994-es budapesti összejövetelt. Erről 
a magyar tagszervezet az előző FA
TIPEC kongresszuson Amsterdamban 
1992-ben már információt adott.

Az 1994-es kongresszus fő szpon
zora a Chemol Rt. A Szakosztály fel
kérésére Demszky Gábor Budapest fő
polgármestere már elfogadta a fővéd- 
nökségi tisztet. A kiállítást a francia 
IDEXPO cég rendezi meg Budapesten.

Az 1993. évi Vegyészkonferencia

1993. július 5. és 7. között Kaposvá
rott a Pannon Agrártudományi Egye
temen kerül megrendezésre az 1993. 
évi Vegyészkonferencia. A konferencia

témája a szerves- és gyógyszerkémia 
legújabb hazai eredményeinek bemu
tatása az alábbi területeken: elméleti 
szerves kémia, szintetikus szerves ké

A konferencia témaköre a kelet
nyugat közötti vegyipari áruforgalom 
jelenlegi helyzetére és várható alaku
lására irányult. A 21 előadásból a leg
több (6 előadás) a FÁK-kal foglalko
zott és hírt adott a vegyipari szerke
zetváltozásról, nyersanyag helyzetéről, 
növényvédőszer- és műtrágyaiparáról. 
A másik témakör előadásai a közép
európai országok vegyiparának hely
zete és problémái köré csoportosultak. 
Az előadások különböző (egyes esetek
ben ellentétes) szempontból mutattak 
rá a végbemenő változásokra, egyik
másik tanácstalanságuknak is kifeje
zést adva. Egy-egy előadás ismertette 
a lengyel, a csehszlovák, a román és a 
magyar vegyipar helyzetét.

A rendezvényen mintegy 200 kül
földi és 1000 magyar látogató vett 
részt, akik közül többen eredményes 
tárgyalást folytattak a jövőbeni együtt
működésükről, vagy kaptak jó informá
ciókat ahhoz.

Sz. G.

A kongresszus és kiállítás helye a Bu
dapest Kongresszusi Központ lesz.

A rendezők elvárják a magyaror
szági festékipar és festék felhaszná
lók aktivitását mind a kongresszuson, 
mind a kiállításon. Ezt hangsúlyozta 
Tónk Emil is, a FATIPEC Marketing 
igazgatója, aki kiemelte még, hogy a 
rendezvény az 1966-os budapesti vi
lágkiállításhoz közeli időpontban lévén 
nagyobb érdeklődésre tarthat számot 
a világban és ez jó reklámlehetőséget 
adhat a résztvevőknek.

Bognár János, a Lakk- és Festékipari 
Szakosztály titkára kiemelte, hogy a 
budapesti kongresszus híd szerepet 
kíván betölteni a szervezetben kelet és 
nyugat között, amelyre kb. 80 előadást 
várnak a kiállítók mellett.

A FATIPEC „főpróbájának” tekin
tik az 1993. májusában megrendezésre 
kerülő EMP’93-at (Eastern Meeting 
Point of Paint Business) az MKE és a 
Chempoint szervezésében, melyről la
punkban már hírt adtunk. Ez az első 
találkozás keleti országok festékipari 
szakemberei és üzletemberei között ha
gyománnyá válhat, fórumot teremtve a 
szakma képviselői számára.

mia, természetes eredetű anyagok ké
miája, gyógyszerkémia.

A szervezők hat felkért plenáris elő
adás mellett előadás és poszter szekci
ókat terveznek.

További, részletesebb információt az 
MKE titkársága ad.
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Egyesületi élet

MKE HÍREK

A s M K E  Intézd B izottsága
1993. évi első ülését január 13-án tar
totta. Az ülés 1. napirendi pontjaként 
Dr. Edelínyi András a Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottságának elnöke szá
molt be a különböző nemzetközi szer
vezetek munkabizottságaiban az MKE 
képviseletéről és annak aktivitásáról a 
résztvevőktől bekért információk alap
ján.

A FECS-ben (Federation of Euro
pean Chemical Society) — az Európai 
Kémikus Egyesületek Szövetsége — 11 
munkabizottságából 10-ben van aktív 
képviselete az MKE-nek.

Az EFCE-Ъеп (European Federa
tion of Chemical Engineering) — 
az Európai Mérnökszervezetek Szö
vetsége — 20 munkabizottság műkö
dik, melyből 11-ben van MKE képvi
selet. A Nemzetközi Bizottság elnöke 
javasolta, hogy a határterületeken mű
ködő munkabizottságoknál az aktivi
tás alapján kell mérlegelni a képviselet 
átadását más egyesületnek, illetve egy 
tudományterület magyarországi akti

M T E S Z  HÍREK
(M T E S Z  é r te s ítő  a lap ján )

A M T E SZ  Szövetségi Tanács
1992. december 4-én megtartott ülésén 
a napirendi pontok előtt került sor a 
MTESZ Díj és a MTESZ Emlékérem 
kitüntetések átadására. MTESZ Díj
ban 6 fő részesült. MTESZ Emlékér

mkl

vitásának növelésével eddig nem kép
viselt munkabizottságba belépni.

Az MKE-nek további 7 nemzetközi 
szervezetben van aktív képviselete:
EFMC -  European Federation for 

Medical Chemistry
FATIPEC -  International Federation of 

the Lacquer and Paint In
dustry

ICTA -  International Committee
of Thermal Analysis

IUPAC -  The International Union 
of Pure and Applied Che
mistry

IVSS -  International Federation of
the Prevention of Occupa
tional Risks

-  European Federation of 
Corrosion

IFSCC -  International Federation of 
Societies of Cosmetic Che
mists

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizott
sága elnökének összefoglaló javaslata 
szerint a nemzetközi szervezetekben 
való rszévételt három fő terület fi

met 12-en vettek át, köztük dr. Várnai 
György a KÖKÉL szerkesztője.

Napirendi pontként beszámoló hang
zott el a MTESZ 1991-92. évi munká
járól, melyet a Szövetségi Tanács elfo
gadott.

gyelembevételével lenne ajánlatos szer
vezni:

oktatás,
professional affairs,
környezetvédelem.
A beszámolóban és a javaslatban 

Edelényi Gábor kiemelte, hogy az ak
tivitást a részvételek és a rendezvény- 
szervezések alapján ismerik el a szer
vezetekben. E tevékenységnek azonban 
a költségkihatásai nem jelentéktelenek 
az Egyesület számára, melyet a rész
vételekről szóló döntéseknél figyelembe 
kell venni.

A javaslatot az IB egyhangúlag 
elfogadta.

A források biztosítására Dr. Harsá
nyt László főtitkár hangsúlyozta, hogy 
az alapítványok adta lehetőségeket fel 
kell tárni és kihasználni. Gálost György 
ügyvezető főtitkár jelezte, hogy az 
OMFB Mecenatúra és a Phare prog
ram pályázataira való jelentkezéseket 
már elindították.

2. napirendi pontként az egyesü
leti Alapszabály módosításánask rész
letes megtárgyalását kezdte meg az IB. 
A módosított alapszabály az első fél
évben összehívandó közgyűlésen kerül 
majd elfogadásra.

Az ülésen tisztújításra került sor. 
A Jelölő Bizottság előterjesztése alap
ján az előterjesztett jelöltek program- 
beszéde után a Szövetségi Tanács tit
kos szavazással két évre a MTESZ el
nökének Dr. Náray-Szabó Gábort vá
lasztotta. További személyi változások 
bejelentésére is sor került az időköz
ben távollévő tisztségviselők helyének 
betöltésére lezajlott választásokról.

Banat Endréné
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Összefoglaló kémiai 

tudománypolitika

Az Európai Vegyipari Szövetség 
(CEFIC) aggódik az Európai Közösség 
létrejöttével az európai vegyiparért: 
meg tudja-e tartani évszázados vezető 
szerepét a világ kémiájában és vegyi
parában, amelynek jelenleg 30%-át je
lenti évi 317 milliárd ECU (404 milli
árd USD) éves értékesítésével, amit 2 
millió ember állít eló.

Ezt az eredményt 1990-ben 18 mil
liárd ECU (23 milliárd USD) értékű 
kutatás-fejlesztési ráfordítás támasz
totta alá. Ugyanakkor az USA 1990. 
évi K+F ráfordítása az európainak 
72%-a volt és Japáné annak 61%-a. 
Az európai vegyipar vezető szerepe egy 
évszázada ilyen intenzív K-f-F mun
kára támaszkodott.

Ez azonban önmagában csak az 
egyik tényezője a sikernek, a másik 
a kedvező társadalmi légkör. Ez min
denekelőtt a szabadalmaztatás, az en
gedélyeztetés, a szabványok- és előí
rásoknak az iparra kedvező törvény
hozási és államigazgatási környezetét 
jelenti. Ezzel szemben elsősorban a 
környezetvédelmi, üzembiztonsági és 
a közúti-vasúti vegyitermék szállításra 
vonatkozó előírások már most is szi
gorúbbak az európai országokban az 
USA-ban és Japánban érvényeseknél 
és a közös európai előírások ezekre ra
kódnak majd rá; már látható, hogy a 
tovább-szigorodás irányába.

A harmadik előfeltétele a vegyi
par eredményességének a tudományos 
és műszaki szakemberek utánpótlása, 
képzése, ez pedig inkább gyengülő ten
denciájú, pl. Franciaországban a ve
gyészmérnökképzés tanmenetét, a ter
vezett reform során, a jelenlegi 6 évről 
5-re akarják csökkenteni.

A CEFIC tanulmányt adott ki „Eu
rópai tudományos és technológiai poli
tika” címmel, amiben fenntartotta azt, 
hogy a kutatás-fejlesztést elsősorban 
az ipar finanszírozza, mégis szükséges, 
hogy a kormányok és az ipar működ
jenek együtt a tudománypolitika ki
dolgozásában és tervezésében. Az ál
lam szinte katalizátorként viselkedjék 
azon tudományos kutatások és fejlesz
tések szervezése terén és a megvaló
sítás során az együttműködés tekin
tetében, melyek meghaladják egyetlen 
ország lehetőségeit akár azért, mert 
túl bonyolultak, vagy multidiszcipliná
ris erőfeszítést, ill. túl nagy volumenű 
munkát igényelnek. A vegyipar terüle
tén ezt elősegítendő a CEFIC prioritá
sokat jelöl meg; ezek: reakcióképesség, 
katalízis, tiszta és gazdaságos techno
lógiák, biotechnológia, környezetvéde
lem, új anyagok, hulladékok újrafeldol
gozása, ill. visszaforgatása a technoló
giába. Az, hogy az európai vegyipar

meg tudja-e tartani vezető helyét a vi
lágban attól függ, hogy a társadalom 
nagy kérdéseire meg tudja-e a válaszo
kat találni, és ebben ő legyen az első.

[Forrás: Infochimie. No 3S7 p. 55 (1992. 
április)]

Kumol és fenol problémák

A fenolszintézis világszerte jelen
leg túlnyomórészt benzolból indul ki, 
amit fémklorid katalizátoron propi
lénnel kondenzálnak izopropil-benzollá 
(kumol), amiből oxidativ hidrolízis
sel ekvimoláris mennyiségben, iker
termékként, fenol és aceton állítható 
elő, mely utóbbinak értékesíthetősége 
szabja meg az eljárás gazdaságosságát. 
Jelenleg ilyen veszély nincsen, mert 
az ólommentes motorhajtó benzin ko
pogásgátló adalékanyagaihoz aceton 
vagy annak derivátumai (pl. izopropil- 
alkohol) keverhetők. Az ikertermék 
acetonnak csak 1/2 mólját fogyasztja 
minden mól fenolra annak legdinami
kusabban fejlődő származéka: a biszfe- 
nol-A, ami a polikarbonát műanyagok 
és epoxigyanták monomerje; ez a fe
nolfelhasználás 30%-át teszi ki; maguk 
a fenoplasztok jelentik a fenol legje
lentősebb származék-csoportját 33%- 
os részarányukkal. Jelentős származék 
még a ciklohexanol (20% részarány), 
ami a kaprolaktám nyersanyaga, ebből 
poliamid-6 szintetikus szálat és műa
nyagot állítanak elő.

Kisebb a finomkémiai fenol-felhasz
nálás (15%) a növényvédőszerek (klór-, 
ill. nitrofenolok), az antioxidánsok és 
aromaanyagok (difenolok), a gyógysze
rek (szalicilsav), poliamid 66 (adipin- 
sav cikloaxonolból) területén.

A nyolcvanas évek közepén a fe
nol iránti igény a világon évi 7-8%- 
kal nőtt, az USA-ban 10%-kal, majd ez 
5%-ra mérséklődött; emiatt az USA- 
ban és Európában csak az alig növekvő 
nemzeti jövedelmi rátával bővítették, 
ill. pótolták a korszerűsítések során a 
fenolkapacitásokat, kivétel ez alól Eu
rópában a világ vezető fenolgyártója, 
a Phenolchemie, ahol Antwerpenben 
új 200 000 tonnás üzemet építenek 
a meglévő félmillió tonnás évi kapa
citású termelési lehetőségeiken felül. 
Délkelet-Azsiában a petrolkémiai, ill. 
szerves alapanyagimporttól szabadulni 
akarnak (ott átlagosan ma is évi 10%- 
kal nőnek a fenol-kapacitások), de pl. 
Japánban az utolsó 3 évben 600 000 
tonnára, a háromszorosára nőtt a fenol 
termelési kapacitása. A világtermelés 
jelenleg 5 millió tonna évente.

A fenolkereslet és a -kínálat között 
a közeljövőben várható világfelesleg 
már ma is tükröződik az áresésben (az 
1990. évi 1550-1600 DM/kg-ról 1992- 
re 850-1000 DM/kg-ra).

[Forrás: Infochimie No JJ7 p. 85 (1992. 
április)]

Alvállalkozás a világ 
vegyiparában

A vegyipari bérmunka (aminek so
rán a megbízó technológiai és ellenőr
zési előírásokat ad és gyakran nyersa
nyagot, de berendezést is szállít) és a 
valódi alvállalkozást jelentő beszállítás 
a megrendelő gyártásához, annak üte
mezése szerint, de az alvállalkozó sa
ját (kidolgozandó, ill. vásárolt) techno
lógiájával és berendezésében: összessé
gében világszerte jelenleg 12,5 milliárd 
USD-t tesz ki. A világon kb. 400 ilyen 
alvállalkozó vegyipari céget tartanak 
nyilván (ebből 154-et Európában és 
164-et az USA-ban, de van közöttük 
magyar és csehszlovák is); az európai 
piac értéke 4,5 milliárd USD/év, az 
emerikai 5,5 milliárd USD/év. A tech
nológiák száma kb. 300, amikhez az 
alvállalkozó cégeknek alapvetően érte
niük kell, és rendelkezniük a szükséges 
műveleti- és folyamat-berendezésekkel 
a megkívánt összhangolt kapacitással. 
Természetesen sikeres múltjuk során 
erkölcsi tőkére kellett szert tenniök és 
ezt a közvetítő mérnök- és gazdasági 
tanácsadó cégekkel, valamint a legfon
tosabb potenciális megrendelőkkel fo
lyamatosan ismertetniük kell.

A vegyipari termelés-beszállítói vi
lágpiacból 45%-ot igényel a gyógysze
ripar, 25%-ot az agrokémia, 10%-ot 
a kozmetikumok, illatszerek, 8%-ot az 
élemiszeripari adalékok, 6%-ot a gyan
ták és a mfianyagfeldolgozás, 3-3%-ot 
a foto- ill. színezékipar.

Persze a bérmunka kockázata és 
nyeresége viszonylag csekély, míg a be
szállításé megközelítheti a megrende
lőét.

Az innovációkat megvalósító cégek
nek mérlegelniük kell, hogy különösen 
az első időszakban előnyösebb-e szá
mukra a saját gyártási-, ellenőrzési- 
, értékesítési vertikum kiépítése, vagy 
jobban járnak felkészült alvállalkozók 
bekapcsolásával (megvalósítási idő, be
ruházási költség, közbeeső termék át
vételi ár). Egy innovációs termék in
duló áránál nem szokott a termelési 
költség részaránya jelentős lenni; ez 
a fajlagos kezdeti ráfordítások 10%-át 
szokta kitenni, ideértve a fejlesztés-, 
amortizációs- és a ráeső bevezetési 
költségeket is. Az alvállalkozók kivá
lasztásánál nemcsak azok technikai ké
pességét kell figyelembe venniök, ha
nem az országok gazdaság-igazgatási 
klímáját és előírásait is, továbbá a szál
lítás kockázati tényezőit, ideértve a ti
toktartás megbízhatóságát is. Az al
vállalkozónak — aki jelentős vegyipari 
termelőcég is lehet — a megrendelés
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1. táblázat

Cégek K+F, milliárd USD K+F-intenzitás, %

BP, Exxon, Shell 0,5- 0,9 0,5-0,9
Dow, ICI; BASF, DuPont 2,2- 2,5 6 -3
Ciba-Geigy, Hoechst, Bayer 3 -  3,5 11 -6
At+T, IBM 5 -10 5 -4
Ford, General Motors 7 -11 4

a lehetséges konkurrencia megerősödé
sét, a rendelő szerződéses kötelessége
inek betartási valószínűségét is, a vál
lalkozása gazdasági mérlegelésén túl.

A legtöbb alvállalkozó vegyipari cég 
Nagy-Britanniában van (51), ezután 
Franciaország (34), Olaszország (21) 
és Németország, valamint Svájc kö
vetkezik (13 ill. 11), de a lakosság 
egy főjére vetített termelési értékben 
Svájc vezet a világ alvállalkozói át
lagának 160%-ával, szemben Nagy- 
Britannia 90%-os, az USA és Franci
aország 60%-os és Olaszország, ill. Né
metország 20%-os ilyen mutatójával. 
A vegyipari alvállalkozás jellegzetesen 
munkaigényes, ezért a sikeres és a ke
vésbé sikeres cégek egy főre jutó ter
melési értéke az átlagtól ±20%-kal tér 
csak általában el.

A gyógyszeripari cégek jellegzetesen 
a hatóanyagokról a specialitások irá
nyában szeretnének továbbfejlődni, a 
vegyipariak az alapanyagok felé; az al
vállalkozás ennek megfelelően az ellen
kező irányban érdekli őket általában. 
Az alvállalkozóknál, a több megren
delő egyidejű kielégítése következtében 
mind a két tendencia együttesen érvé
nyesülhet.

[Forrás: Infochimie. No. SS7, p. 138 
(1992. április))

Növényből dízelolaj

A milánói Novamont az olaszor
szági Livornoban 60 kt/év kapacitás
sal, megújuló energiaforrásokból, azaz 
növényolajokból kiinduló dízelmotor 
hajtóanyag üzemet tervez építeni. A 
termék neve „Diesel-Bi”, kenet egyál
talában nem tartalmaz és a legszennye- 
zőbb anyagok közül a kipuffogó gázok 
csak feleannyi kormot hordoznak, mint 
a hagyományos ásványolaj alapú díze
lolajok. Mint minden növényi eredetű 
tüzelő-, ill. üzemanyag szaldóban ez 
sem növeli a légkör szén-dioxid tartal
mát, hiszen a növényi anyagok a nap
fény energia besugárzásának hatására

a légkör szénsavtartalmából asszimilá
ció útján jöttek létre. Mindezt mérle
gelve, ez az üzemanyag nem esik az Eu
rópai Közösség előirányzott légtiszta- 
ságvédelmi adója alá.

A gyártáshoz felhasznált növényo
lajok a következők: napraforgó, szója, 
kanoba. A másik nyersanyag a meti- 
lalkohol. A gyártási eljárás átésztere- 
zés katalizátor felett 90% növényolajat 
és 10% metanolt tartalmazó elegyből. 
A transzész terezés során a növényola
jokban natív olajok metilészterei kelet
keznek, amit további tisztítás nélkül 
közvetlenül fel lehet használni a dízel
motorral hajtott gépkocsik üzemelteté
sére. A Diesel-Bi ára meg fog egyezni 
az ásványolaj alapú hagyományos dí
zelüzemanyagok árával.

A Novamont egy második ilyen üze
met is szándékszik építeni Európában. 
Jelenleg Németország vagy Franciaor
szág jön telephelyként számításba.

[Forrás: CE. 99. No. 4. p. 21 (1992. 
április)]

Japán útburkolat víztisztítási 
iszapból

A Mitsubishi International Nagoyá- 
ban 1989 óta 80 000 m2 kerámiai 
útburkolólapot gyártott víztisztítómű
vek hulladékiszapjából. A gyártás so
rán az iszaphoz azonos súlyban ada
lékanyagot kever, amely 90%-ban por
celántörmelékből és 10%-ban agyagból 
áll. Ezt a pépet formába öntés után 
1000 fokon 20 órán keresztül kemen
cében izzítja ki, szemben a szokvá

nyos kerámiai burkolólapok 300 fokos 
gyártási hőmérsékletével. A magasabb 
égési hőmérsékleten a kisebb moleku
lasúlyú szerves anyagok a pépben le- 
bomlanak; emiatt a burkolólap szilár
dabb is lesz. Japánban ennek a lapnak 
ára a hagyományosénak kétszerese, de 
jobb tulajdonságai miatt ezt meg is fi
zetik.

A Mitsubishi most erre a burkoló
lapra az USA-ban is üzemet kíván épí
teni.

[Forrás: CE. 99. No. 4. p. 23 (1992. 
április)]

Kutatási-fejlesztési ráfordítások 
összehasonlítása

A Shell kőolaj-vegyipari világcég 
1990. évre összehasonlította a legjelen
tősebb kőolajfeldolgozási-, vegyipari-, 
elektronikai- és távközlési-, valamint 
gépkocsigyártó cégek kutatási-fejlesztési 
ráfordításait egyrészt milliárd dollár
ban, másrészt e ráfordítások fejlagos 
számait az értékesítés %-ában (K+F 
intenzitás). A kép a következő Id. 1. 
táblázat:

Feltűnő a vezető vegyi világcégek 
kiemelkedő kutatási-fejlesztési intenzi
tása a ráfordítások és az értékesítés há
nyadosából képzett mutatószám alap
ján; különösen kiemelkedő a nagyobb
részt finomkémiával foglalkozó vegyi
cégeké.

[Forrás: Cl. 115. No. 4. p. 5. (1992. 
április)]

S. GV.

A Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületének 
Szövetsége tagjának lapja a magyar vegyipar vállalatainak támogatásával. A szerkesztésért felel: 
SZEKERES GÁBOR; Szerkesztőség: 1027 Budapest, Fő u. 68 Telefon: 201-8056. Kiadja a Magyar Kémi
kusok Egyesülete. Felelős kiadó: GÁLOSI GYÖRGY. Tördelő szerkesztő: LÉDERER PÉTER. A számító- 
gépes szedést végezte: CheMicro Kutató Fejlesztő Kft. Budapest. Készítette: MOHA Bt., Budapest. Fele
lős vezető: HARKAI ISTVÁN. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal
nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Le
hel u. 10/A — 1900 — közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 219- 
98636 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési ára egy évre 1800,—Ft. Egy szám ára 150,—Ft.

Index: 25 541 I I HU ISSN 0025— 0163

mklAIV. 1 0 9 3 .  XLV1II.  É V F O L Y A M .  3. SZÁM



EGIS G Y Ó G Y SZ E R G Y Á R  
R É SZ V É N Y T Á R SA SÁ G

A részvénytársaság az Egis Gyógyszergyár általános jogutódja, az 
átalakulás napja: 1991. december 31.

A társaság tevékenységi köre:

Gyógyszeripar
Vegyipari kutatás és fejlesztés
Gyógyszer-nagykereskedelem
Gyógyszerkereskedelem
Belkereskedelmi ügynöki és szaktanácsadói tevékenység 
/

Aruk, műszaki-szellemi termékek és szolgáltatások külkereskedelme 
Külkereskedelmi képviseleti tevékenység 
Egyéb külkereskedelmi szolgáltatás
Hirdetés, propaganda, reklámtevékenység, kiállításszervezés, piackuta
tás
Veszélyes hulladékok kezelése 
Vegyipari kutatás, kísérleti fejlesztés

EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

1106 B udapest, Keresztúri ú t 30-38. 

Telefon: 252-7222 

Telex: 22-4101 egis h 

Telefax: 183-4554



Ára: 150.- Ft

A Magyar Kémikusok Lapját támogató 
vállalatok és intézmények

M E S S E R  G R IE S H E IM  

0
HUNGÁRIA

[ R B M M L *

•dp* FORTE



m agyar
kémikusok

lama



M agyar  Kémikusok Lapja Hungarian Chemical Journal

T A R T A L O M C O N T E N T S

Réti Tamás: Újra részvénytársaság a NITROKÉMIA 133 T. Réti: NITROKÉMIA is a Joint-Stock Company 
Again

Szilágyi Árpád — Maros József — Szommer László — 
Bodnár Ákos: Telítetlen poliésztergyanták katalitikus 
előállítása
Bálint Sándor — Boros Sándor — Damján Jánosné — 
Pelyva Jenő: Új, hazai növényvédőszer: a propizoklór

Bareza Imréné: Hulladékszegény technológiák kuta
tása a Nitrokémiában
Kránitz Tibor: Az RCL-reakciókaloriméter alkalma
zása környezetvédelmi és kutatási célokra a Nitroké
miában

Rajnai Kálmán: Foszfonátok a Nitrokémiában

Dukai József — Sebők Dezső: A triticumex szerkezeti 
igazolása

Somogyi István: Speciális VARION ioncserélők és ad- 
szorbens a hulladékfeldolgozásban és a szennyvízkeze
lésben
Sebők Dezsőné: Felszíni vizek gázkromatográfiás vizs
gálatánál jelentkező problémák megoldása

Tóth Jánosné: A  Nitrokémia környezeti hatásvizsgáló 
rendszerének ismertetése

136
142
144
150
154
159
163
169
173

A. Szilágyi — J. Maros — L. Szommer — A. Bodnár: 
Catalytic Manufacturing of Unsaturated Polyester 
Resins

S. Bálint — S. Boros — Mrs. J. Damján — J. Pelyva: 
New Home Herbicide: the Propisochlor

Mrs. I. Bareza: Development of Environment Friendly 
Technologies at NITROKÉMIA

T. Kránicz: Use of Reaction Calorimeter RC1 in Envi
ronmental Protection and Research at NITROKÉMIA

К. Rajnai: Phosphonates at NITROKÉMIA

J. Dukai — D. Sebők: Structural Identification of 
Triticumex
I. Somogyi: Use of Special VARION Ion Exchange 
Resins and Adsorbents in Waste Processing and Waste 
Water Treatment
Mrs. D. Sebők: Problems Occurring During the Gas- 
Chromatographic Testing of Surface Waters

Mrs. J. Tóth: Environmental Impact Assesment Sys
tem in the NITROKÉMIA

A m agyar vegyipar  

E gyesü leti élet 

S zem le ... Szem le... Szem le

177
180
184

Jelen célszámunk szakmai szerkesztését Söptei Csaba (Nitrokémia

The H ungarian Chem ical Industry  

The S o c ie ty ’s Life 

R ew iew ... R eview ... R eview

Rt.) végezte.

Címképünk: D im etil-foszfit gyártó üzem  a N itrokém iában (leírását lásd a 179. oldalon).
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Réti Tamás: Újra részvénytársaság a NITR O K É- 
M IA

A Nitrokémia Ipartelepek Állami Vállalatot az Állami 
Vagyonügynökség Rt. 1993. január hó elsejével ismét rész
vénytársasággá alakította. A vállalat 1992. évi árbevé
tele több mint 9 milliárd Ft, létszáma eléri a 3000 fót. 
A gyártott termékek 6 fő csoportba sorolhatók: növény
védőszerek, szerves alapanyagok, szervetlen alapanyagok, 
műanyag-alapanyagok, műanyagfeldolgozás, ipari robba
nóanyagok. A termékek száma megközelíti a 150-et. A ré
szeredmények ellenére a vállalat nem kerülhette el a gaz
dálkodási problémákkal való szembenézést és átfogó stra
tégiája kidolgozását. Ezt a stratégiát a vállalat vezetése 
háromlépcsős privatizációs tervbe foglalta össze, amely
nek célja a versenyképesség javítása, a további tőkebevo
nások lehetőségének biztosítása és a tulajdonosi szerkezet 
átalakítása.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  1 3 3  ( 1 9 9 3 ) ]

Szilágyi Árpád — Maros József — Szommer László — Bod
nár Ákos: T elítetlen poliészter gyanták katalitikus 
előállítása

A munka során, melynek célja a POLIKON márkanevű 
telítetlen poliészter gyanták gyártástechnológiájának fe
lülvizsgálata és korszerűsítése volt, különböző polikonden- 
zációs katalizátorokat felhasználva vizsgálták a legenergi- 
aigényesebb eljárás intenzifikálását. Olyan kobalttartalmú 
katalizátorkeverékeket alakítottak ki, amelyek az eredeti 
technológiához viszonyítva a polikondenzáció ciklusidejét 
mintegy 40%-kal csökkentették. A jelentős gazdasági ered
ményeken kívül az ilyen módon gyártott poliészter gyan
táknak számos előnyös tulajdonsága volt a szokásos úton 
előállítottakhoz hasonlítva. Ennek alapján új poliészter 
gyanta termékcsoportot alakítottak ki.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  13 6  ( 1 9 9 3 ) ]

Bálint Sándor — Boros Sándor — Damján Jánosné — 
Pelyva Jenő: Új, hazai növényvédőszer: a propizok- 
lór

A propizoklór herbicid, kémiai nevén 2-etil-6-metil- 
izopropoximetil-klóracetanilid, a metolaklór (2-etil-6-me- 
til)-N-l-metil-2-metoxietil (-klóracetanilid) szerkezeti izo- 
merje. A két vegyület biológiai hatékonyságát széleskö
rűen elemezve bebizonyosodott, hogy szinte teljesen azo
nos spektrumot fednek le. A szerzők részletes biológiai 
vizsgálatokat végeztek kukoricában, napraforgóban, cu
korrépában, borsóban és burgonyában. Az eredmények 
szerint a propizoklór tartalmú Proponit 720 ЕС gazda
ságosan használható szelektív gyomírtószer készítmény.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  1 4 2  ( 1 9 9 3 ) ]

S U M M A R I E S

T. Réti: N ITR O K ÉM IA  Is a Join t-S tock  C om pany  
A gain

From January 1, 1993. the Nitrokémia Industrial Estab
lishment State-Owned Enterprise was transformed again 
into a joint-stock company by the State Property Agency 
Co. The income of the enterprise exceeded 9 billion Ft. 
in 1992. while the number of employees might be put at 
3000. The products can be divided into 6 main groups: 
plant protecting materials, inorganic basic materials, or
ganic basic materials, basic materials for plastics produc
tion, plastics processing, industrial explosives. The num
ber of products is nearly 150. In spite of the partial results 
the enterprise could not avoid coping with economic prob
lems and the elaboration of a comprehensive strategy. This 
strategy was summarized by the management in a three- 
step plan aiming at the establishment of private ownership 
in order to increase competitiveness, at securing the pos
sibility of drawing in additional capital and at reshaping 
the owner’s organization.

A. Szilágyi — J. Maros — L. Szommer — A. Bodnár: 
C atalytic M anufacturing o f U nsaturated  Polyester  
Resins

During the work aiming at the revision and updating 
of the manufacturing technology of unsaturated polyester 
resins (with trade mark POLIKON), the intensification 
of the most energy-consuming process was studied using 
different polycondensation catalysts. Cobalt containing 
catalyst mixtures were developed, which can decrease 
the cycle time of the polycondensation with about 40% 
comparing to the cycle time the conventional technology. 
In addition to the significant economical results, the 
unsaturated polyester resin manufactured this way has 
several advantageous properties comparing to that of 
manufactured on the conventional way. On the basis of 
this a new polyester resin product line has been developed.

S. Bálint — S. Boros — Mrs. J. Damján — J. Pelyva: 
N ew  Home H erbicide: the Propisochlor

The propisochlor herbicide, chemically the 2-ethyl-6- 
methyl-N-isopropoxymethyl chloracetanilide, is a struc
tural isomer of the metolachlor (2-ethyl-6-methyl-N-l- 
methyl-2-metoxyethyl-chloroacetanilide). The analysis of 
the biological efficiency of the two compounds proved 
that the two compounds cover nearly completely identi
cal spectrum. Comprehensive biological tests were carried 
out on maize, sunflower, sugar beet, peas and potato. On 
the basis of the results it can be stated that the Proponit 
720 EC, which contains propisochlor, is a selective weed 
killing agent which can be economically used.
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Barcza Imréné: H ulladékszegény technológiák kuta
tása a N itrokém iában

A Nitrokémia Ipartelepeknél a biológiai szennyvíz tisz
títás kifejlesztése és megépítése után a környezetvédelmi 
kutatás a hulladékszegény technológiák kidolgozása felé 
fordult. A közlemény részletesen ismertet ezen fejleszté
sek közül néhányat.

Ezek:
-  a formaldehid tartalmú szennyvízből formaldehid-dime- 

til-acetál előállítása;
-  a kationcserélö gyártásnál képződő hulladék kénsav 

salétromsavval végzett regenerálása;
-  az anioncserélő gyártásánál alkalmazott sóié regenerá

lása;
-  az acetoklór-gyártás szennyvizének extrakciós tisztítása 

és
-  az AD-67 antidótum-gyártás szennyvizének extrakciós 

tisztítása.
[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  1 4 4  ( 1 9 9 3 ) ]

Kránicz Tibor: Az R C l reakciókalorim éter alkalm a
zása környezetvédelm i és kutatási célokra a N itro
kém iában

Az RCl reakciókaloriméter számítógépvezérelt elektro
nikus védelmű üstreaktor. A rendszer információt szolgál
tat a hőhatással járó vegyipari műveletek fejlesztéséhez, a 
kémiai adatok biztonságtechnikai célú meghatározásához. 
E mellett alkalmas rögzített paraméterezésű, nagy feldol- 
gozottságú termékek gyártására is.

Az RCl reakciókaloriméter szolgáltatásait a Nitrokémia 
jelenleg a környezetvédelem, valamint a kutató-fejlesztő 
munka során hasznosítja.

Jelen munkában az RCl reakciókalorimétert, és felhasz
nálásának tapasztalatait mutatja be a szerző néhány fon
tosnak ítélt szempontot kiemelve.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  IS O  ( 1 9 9 3 ) ]

Rajnai Kálmán: Foszfonátok a N itrokém iában
A szerves foszfonátokat használják vízkezelésre (vízkő

lerakódás-gátlás, korróziógátlás), a másodlagos olajkinye
résnél, a textiliparban, az iszap diszpergáláshoz, a foszfát
mentes mosóporok, folyékony detergensek, tisztítószerek, 
fogkrémek, szappanok kompozícióiban.

Ez a sokféle alkalmazhatóság néhány funkcionális tu
lajdonságunknak köszönhető, mint a komplexképző erő, a 
küszöbhatás és a jó hidrolitikus stabilitás magas hőmér
sékleten.

A Nitrokémia a foszfonátok közül az l-hidroxietán-1,1- 
difoszfonsavat (HEDP), és a nitrilo-tri-(metilén-foszfon- 
sav)-at (NTMP) és nátrium-sóit gyártja. Az alapanyag a 
klór-acetil-klorid előállításból származik, mint mellékter
mék.

Ez a cikk rövid áttekintését adja ezeknek a folyamatok
nak.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  1 5 4  ( 1 9 9 3 ) ]

Dukai József — Sebők Dezső: A  triticum ex szerkezeti 
igazolása

A triticumex herbicid, amely a klórszulfuron és a béta- 
ciklodextrin zárványkomplexe. A komplex vegyület szer
kezetének igazolására a szerzők infravörös spektrofotomet- 
riát, direkt tömegspektrometriát, differenciál scanning- 
kalorimetriát alkalmaztak. A tiszta kiindulási vegyületek, 
azok mechanikus keveréke, valamint a béta-ciklodextrines 
komplexbe vitt klórszulfuron jellemzőit megmérték a fenti 
módszerekkel. A komplex vegyület esetében a klórszulfu
ron jellemző értékei nem találhatók meg. Kvantitatív mé
rési módszert dolgoztak ki a triticumex meghatározására.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  1 5 9  ( 1 9 9 3 ) ]

Mrs. I. Barcza: D evelopm ent o f  Environm ent Fri
endly  Technologies at N itrokém ia

The environmental research of Nitrokémia Ipartelepek 
has been focused on the development of low waste 
technologies following the development and installation 
of the biological waste water treatment facility.

The paper deals with some achievements in this field:
-  formaldehyde-dimethyl-acetal manufacturing from 

waste water having formaldehyde content,
-  regeneration of waste sulfuric acid, formed during the 

cation exchange resin manufacturing, with nitric acid,
-  regeneration of brine used at anion exchange resin 

manufacturing,
-  extractive purification of the waste water formed during 

acetochlor manufacturing and
-  extractive purification of the waste water formed during 

the manufacturing of antidote AD 67.

T. Kránicz: Use o f R eaction  C alorim eter R C l in En
vironm ental P rotection  and R esearch at N IT R O 
K ÉM IA

The reaction calorimeter RCl is a computer controlled 
batch reactor with electronical protection.

The system gives information for the development of 
chemical processes acompanied by heat effects, and for 
the determination of chemical data to be used at safety 
technical procedures.

The reaction calorimeter is suitable for the manufac
turing of products with high extent processing at fixed 
parameters.

The reaction calorimeter RCl is used by Nitrokémia 
in the field of environmental protection, research and 
development.

In the present paper the reaction calorimeter RCl and 
the experience obtained with it are shown emphasizing 
certain important issues.

K. Rajnai: Phosphonates at N ITR O K ÉM IA
The organic phosphonates are used for water treatment 

(scale prevention, corrosion control), secondary oil reco
very, textile processing, slurry dispersion, in compositions 
of phosphatfree powder detergents, liquid detergens, hard 
surface celaners, toothpastes, soaps.

This various applicability is due to some functional 
properties as the complexing power, the threshold effect 
and their good hydrolitic stability at high temperatures.

The Nitrokémia produces from the phosphonates the 
l-hydroxyetylidene-l,l-diphosphonic acid (HEDP), the 
nitrilo-tris (methylenephosphonic acid) (NTMP) and their 
sodium salts.

The rawmaterial comes from the manufacturing of 
chloro-acetic acid as by-product.

This paper takes a short survey of these processes.

D. Sebők — J. Dukai: Structural Identification o f  
Triticum ex

The Triticumex herbicide is an inclusion complex of 
chlorosulfuron and beta-cyclodextrin. Infrared spectros
copy, direct mass spectrometry, differential scanning ca
lorimetry were used for the verification of the structure 
of the complex compound. The features of the pure star
ting compound, the mechanical mixtures of those, and the 
chlorosulfuron incorporated into betacyclodextrine were 
measured with the above-mentioned methods. In case of 
the complex compound the characteristic values of the 
chlorosulfuron cannot be found. Quantitative measuring 
method was developed for the determination of the Triti
cumex.
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Újra részvénytársaság a NITROKÉMIA

A Nitrokémia Ipartelepek állami vállalatot — a vál
lalatvezetés kezdeményezésére — az ÁV. Rt. igazga
tósága 1993. január 1-vel 4075 millió Ft-os alaptőkével 
ismét részvénytársasággá alakította.

A hajdani részvénytársaságot 3 nagy bank alkotta 
szindikátus hozta látre 1921. augusztus 29-én Magyar 
Lőporgyárüzem Rt. néven, amelyet 1928. július 1-jén 
Nitrokémia névre változtattak. A vállalat jogelődje 
megalakulását annak köszönhette, hogy az akkori 
kormány egy stabil hadi-vegyipari hátteret kívánt 
biztosítani a magyar hadsereg számára.

Az intenzív fejlesztések eredményeként az 1922- 
ben megkezdett építkezéseket követően 1927-ben már 
működött az erőmű, a vízmű, a teljes infrastruktúra és 
megkezdődött a különféle lőporok gyártása. A vállalat 
kiváló termékei révén rövid idő alatt világhírre tett 
szert és ennek köszönhetően Törökországba 1934- 
ben TNT üzemet, 1938-ban Brazíliába lőporüzemet, 
1939-ben Finnországba lőporüzemet szállított, illetve 
helyezett üzembe.

A II. világháború befejezését követően a gyár be
rendezéseinek nagy részét a német és a szovjet had
sereg elszállította, így 1945-től kezdődően a vállalat 
életében új fejezet kezdődött. Ebben az átalakítási pe
riódusban nagy segítséget jelentett az „Ipari Kutatók 
Szövetkezete”, amely a Nitrokémia talpraállításában 
fontos szerepet töltött be. A társaság kvalitását olyan 
nevek határozták meg, mint Zemplén Géza, Csűrös 
Zoltán, Gerecs Árpád.

A vállalat fejlődését ebben az időszakban két 
irány határozta meg. Egyrészt megkezdődött a hadi
vegyipar újjászervezése, másrészt fokozatosan jelen
tek meg a vállalat termékszerkezetében a polgári ter
mékek.

A mai termékstruktúra a vállalat céltudatos fej
lesztési tevékenysége nyomán alakult ki. Az ország
ban jelentkező új igényeket és lehetőségeket felismerve 
a Nitrokémia mindig saját szellemi és anyagi erejére 
támaszkodva teremtette meg az új termékek gyártá
sának feltételeit. Mára a vállalat forgalmának több 
mint 50%-a saját kutatások eredményeképpen létre
hozott termékekből tevődik össze. A Nitrokémia mai 
termékszerkezetét, ill. az értékesítés %-os megoszlását 
az 1. ábra szemlélteti.

* Nitrokémia Rt., Balatonfűzfö

RÉTI  T A M Á S ,  vezér igazga tó*

A vállalat 1992. évi árbevétele több mint 9 Mrd 
Ft volt. Létszáma eléri a 3000 főt. Az árbevétel döntő 
hányada a vegyipari cikkek értékesítéséből származik. 
A gyártott vegyipari termékek az 1. ábrán szereplő 6 
termék főcsoportba sorolhatók be, a termékek száma 
megközelítően 150, de a választékokat is figyelembe 
véve eléri a 400-at. Ez a „több lábon állás” tette lehe
tővé a vállalat számára a termelés szerkezetének piaci 
igények szerinti folyamatos átrendezését. Egyrészt en
nek köszönhető a mai napig megőrzött pénzügyi sta
bilitás és nyereséges gazdálkodás.

A szerteágazó vegyipari, hadiipari és egyép profil 
a 70-es évek végétől kezdve egyre jelentősebb környe
zetvédelmi és infrastruktúrális gondokat okozott. Ezt 
felismerve a vállalat a szakintézmények és a hatóságok 
által megfelelőnek tartott és általuk támogatott meg
oldásokkal kiépítette alapvető környezetvédelmi léte
sítményeit. 1982-től kezdődően létrehozta a biológiai 
szennyvízkezelő rendszerét, megépítette szilárd és fo
lyékony hulladékok megsemmisítésére alkalmas hulla
dékégető üzemét. Környezetvédelmi ellenőrző szolgá
latának részeként — az országban elsőként — 1990-től 
monitoring rendszert üzemeltet, amellyel a térségben 
többirányú (növény, talaj, humán toxikológiai) kör
nyezetterhelési vizsgálatokat folytat. A hatásvizsgála
tok legnagyobb eredménye, hogy rámutatott a prob
lémák eredetére.

Mindezek megoldását még sürgetőbbé tette az 
utóbbi évek gazdasági recessziója, a volt KGST piac 
felbomlása. Ennek nyomán a termelés a vállalatnál 
folyamatosan csökkent, bár a konvertibilis valutáért 
történő értékesítést sikerült jelentősen növelni. Az 
erőfeszítések eredményeként ennek az össztermelésen 
belüli részaránya 1992-re megközelítette az 50%-ot a 
korábbi évek 20%-ával szemben.

A részeredmények ellenére a vállalat nem kerül
hette el a gazdálkodási problémákkal való szembené
zést és átfogó stratégia kidolgozását az elkövetkező 
évekre.

Ezen stratégiát a vállalat vezetése háromlépcsős 
privatizációs tervben foglalta össze, amelynek célja 
a cég versenyképességének javítása, a további tőke
bevonások lehetőségének biztosítása és a tulajdonosi 
szerkezet átalakítása.

A privatizációs stratégiai terv részét képezi a válal- 
lat jövőbeni termékszerkezetének meghatározása, az 
új szervezeti keretek kialakítása és az egyes lépcső-
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1. ábra. A  Nitrokémia R t. mai termékszerkezete és az értékesítés %-os megosztása

fokok meghatározása, amelynek eredményeként az új 
részvénytársaság kialakul.

A termékszerkezetben a növényvédő szerek megha
tározó szerepe továbbra is fennáll, de a klasszikus ter
mékek helyét fokozatosan átveszik a biológiai úton 
előállított, környezetkímélő növényvédő szerek. Erő
södni fog az intermedier, ill. a műanyag profil, ezen 
belül is elsősorban az ioncserélő műgyanta és az épí
tőipari kemikáliák előállítása.

A szervezet átalakításával kapcsolatban fő követel
mény a hatékony irányítás megteremtése, a bürokra
tikus nagyvállalati szervezet lebontása, amelyben a 
hadiipar is megfelelően helyére kerül.

A szervezet lebontásának azonban vannak ésszerű 
korlátái:
-  egyes üzemek szoros vertikalitása;
-  közös infrastruktúra (energia-rendszer, közműháló

zat, vasút);
-  a környezetvédelmi problémák összefüggő kezelése, 

egységes szennyvízkezelő-, tisztítórendszer, hulla
dékmegsemmisítő üzemeltetése, a hulladékok, mel
léktermékek zártkörű hasznosítása;

-  a kutatás-fejlesztési tevékenység hatékony működé
sének biztosítása;

-  a vegyipari tevékenység fejlesztési tőkeigényének 
megteremtése;

-  a vegyipari biztonsági követelmények érvényesítése.
Ezen korlátok figyelembevételével a vállalat önálló 

üzletegységek kialakítását tervezi, miután az infrast- 
ruktúrális és szolgáltató egységeket leválasztotta a 
vegyipari tevékenységekről.

Az üzletegységek profitcentrumként fognak mű
ködni gazdálkodási önállósággal a társaságon belül. 
A tervezett üzleti egységek a következők:
-  Ioncserélő üzem;
-  Építőipari kemikáliákat előállító üzem;

-  Növényvédő szerek és intermedierek;
-  Hadiipari gyártó üzemek;
-  Vegyes termékek;
-  Infrastruktúrális szolgáltatások.

A társaság irányító szervezete a controlling eszkö
zeivel ellenőrzi az üzleti egységeket és biztosítja a ha
tékony összmüködést.

Ehhez a vállalatvezetés új információrendszert ve
zet be, amelynek hardver alapja egy nagy kiterjedésű 
számítógépes hálózat. A hálózaton integrált, több üz
letág elkülönített adatbázisainak kezelésére alkalmas 
komplex vállalatirányítási programcsomag fut, amely 
az összes fő irányítási funkciót (kereskedelem, terme
lésirányítás, pénzügy, számvitel) tartalmazza.

A privatizációs programban kiemelten szerepel a 
környezetvédelmi stratégia, egy környezetvédelmi sza
nálási alap létrehozása, amely lehetővé teszi a vállalat 
egész megújhodását. Az alapot a privatizációs bevé
telből, a KKA-tól, és külföldi forrásokból szándéko
zunk feltölteni.

A társaság előtt álló feladatok megoldását jól szol
gálhatja az a kibontakozási program is, amelyet a 
Kormány „A Nitrokémia pénzügyi-gazdasági stabi
litásának megteremtéséhez szükséges intézkedések” 
címszóval terjeszt rövidesen a Gazdasági Kabinet elé.

Ez az intézkedési csomag foglalkozik a hadiipar 
okozta többletterhek kezelésével, a környezetvédelmi 
feladatok finanszírozásával, a FÁK országaiban el
szenvedett piacvesztés csökkentését szolgáló intézke
désekkel, a vállalat finanszírozását biztosító pénzügyi 
források előteremtésével.

Meggyőződésünk, hogy az átalakulást követően a 
társaság tervezett intézkedéseinek és a Kormányprog
ram megvalósításának hatására megnő a Nitrokémia 
Rt. jövedelemtermelő képessége, piaci versenyképes
sége, privatizációs esélye és csökken a továbbfejlődést 
akadályozó tőkehiány.
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Dr. Kompolthy Tivadar
(1914-1993)

1993. február 12-én elhunyt Dr. Kompolthy Tivadar 
Kossuth-díjas vegyész, a Nitrokémia Vállalat egykori 
főmérnöke, a Vegyi- és Robbanóipari Felügyelet Ku
tató Laboratóriumának nyugalmazott igazgatója.

Eötvös kollégistaként a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen szerzett képesítést kémiai és fizikai tudo
mányokban és kapott 1938-ban doktori oklevelet. Pá
lyafutását Fűzfőn a Nitrokémia központi laboratóri
umában kezdte Dr. Demény László vezetése mellett. 
Fejlesztési feladatai ellátása mellett a lőpor- és robba
nóanyag gyártás technológiáival, biztonságtechnikai 
berendezéseivel, továbbá ezen üzemek fejlesztési célja
ival átfogóan megismerkedett. Kutatási témái között 
szerepeltek az akkor fontos gernyeszegi gázhasznosí
tás kapcsán az acetilénkémia (Reppe-szintézis) labo
ratóriumi kísérletei is. Széleskörű ismereteit és ered
ményes munkáit az igazgatóság már akkor kiváló mi
nősítéssel ismerte el.

A háborús gyári átszervezések során 1943-ban a 
gyalogsági és tüzérségi lőporüzemek vezetője lett és 
maradt 1945 tavaszáig. 1944-45 telén konspirativ irá
nyítóként, más üzemek hazafias érzelmű vezetőit is 
bevonva megakadályozta a német hadsereg szakem
berei és a nyilasok nyomására leszerelt gyári berende
zések elszállítását (a ládákba értéktelen megtévesztő 
holmikat csomagoltak, az értékeseket pedig elrejtet
ték).

1945-ben az orosz küldöttségekkel és a kirendelt 
leszerelő osztagokkal olyan kapcsolatot tudott tartani, 
hogy a gyári berendezéseket gyakorlatilag sikerült 
megmentenie.

A jövedelem nélkül maradt gyár alkalmazottainak 
ellátása érdekében mérnöktársaival és ügyes szakmun
kásokkal megszervezte a még meglévő berendezések
ben csereképes cikkek (keményítő-cukor, napraforgóo
laj, zöldség- és gyümölcssűrítmények, rézgálic, timsó, 
borkősav, borpárlat stb.) gyártását.

1948 után a gyár rekonstrukciójánál Dr. Komplothy 
Tivadar, mint a gyár legjobb szakembere és mint ki
tűnő szervező szakgárdájával együtt nélkülözhetetlen 
volt. A gyár 1950-re eredeti profiljának megfelelő ter

melésre állt vissza, s utána a rekonstrukció meghatá
rozta a gyár további fejlesztését. Érdemeit az akkori 
kormányzat 1951-ben Kossuth-díjjal ismerte el.

A hadiipari termelés az 1955-ös politikai fordulat 
után megtorpant.

Újra jövedelempótló gyártásokról, illetve kiegészítő 
beruházásokról kellett gondoskodni. Kompolthy Tiva
dar mint állhatatosan helyén maradó főmérnök új ter
mékek bevezetésével (plexi-üveg, lakk-alapanyagok, 
nitroszínezékek stb.) ezt a feladatot is sikerrel oldotta 
meg. A hagyományos és kiegészítő termelés zavarta
lan volt az 1956-os forradalomig.

A forradalom alatt és az azt követő hónapokban re
ális helyzetmegítéléssel, a gyár érdekeinek mindenkori 
szem előtt tartásával eredményesen egyengette a gyár 
és alkalmazottai ügyesbajos dolgait egészen a meg
torlásokig. Ekkor már ő sem tudott sikerrel harcolni. 
Vádtalanul ugyan, de kimerült idegekkel félrevonult és 
megvált a Nitrokémiától. Vitathatatlan érdeme, hogy 
az egész háború alatt, a háborút követő viszontagsá
gos években, a gyár rekonstrukciója során, a megpró
báltatásokkor is képes volt a gyár vezetőségében meg
maradni több igazgatóváltást átvészelve. Közel húsz 
éven át őrizte a Nitrokémia műszaki szellemét, amely 
az állandó veszélyeztetettségben élők egymásrautalt
ságából és bizalomigényéből született.

Robbanóipari szaktudását és széleskörű műszaki 
intelligenciáját 1957 után is megbecsültén hasznosí
totta a Vegyi- és Robbantástechnikai Kutató Labo
ratórium igazgatójaként. Szorgalmazta több bizton
sági szabályzat kidolgozását, szakvélemények, tanul
mányok készítését, irányított biztonságtechnikai vizs
gálatokat és kísérleteket. Innen ment nyugdíjba. Szak
tudását műszaki főtanácsosként továbbra is hasznosí
totta a VEGYTERV-nél és több más szakintézetnél 
apadhatatlan szorgalommal és példamutatással egé
szen súlyos megbetegedéséig.

A magyar vegyipar és műszaki szellemiség kimagas
lóan értékes embert veszített személyében.

H. J.
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Telítetlen poliésztergyanták katalitikus előállítása
SZILÁGYI Á RPÁD* 

M A R O S  JÓ Z S E F *  
S Z O M M E R  LÁSZLÓ** 

B O D N Á R  ÁKOS**

Bevezetés

Napjainkban egyre sürgetőbb szükségszerűség a 
termelési folyamatok intenzifikálása, ezáltal az egy
ségnyi termékre jutó-, energia- és eszközráfordítások 
csökkentése.

A Nitrokémia Ipartelepek a telítetlen poliészter
gyanták gyártásának több mint húsz évvel ezelőtti 
megindításával jelentős hatást gyakorolt a térhálós 
polimerek (ezen belül elsősorban az üvegszálerősíté- 
ses telítetlen poliészter szerkezeti anyagok) gyártás- 
technológiájának hazai elterjedésére és műszaki kul
túrájának fejlődésére. A telítetlen poliésztergyanták 
gyártmányválasztéka (az alaptípusoktól a különleges 
korrózióállóságú gyantákon át a hő- és lángálló gyan
tatípusokig) ma már minden vonatkozásban korszerű 
termékskálát képvisel. A szóbanforgó gyanták előál
lítására alkalmazott technológia azonban a legutóbbi 
időkig lényegében változatlan volt. Tekintettel arra, 
hogy az alkalmazott eljárás meglehetősen energia- és 
időigényes folyamat, szükségessé vált tehát a techno
lógia felülvizsgálata és korszerűsítése.

Tudvalevő, hogy a telítetlen poliésztergyanták vi
szonylag kis moltömegű, polimerizációra képes szeg
menseket tartalmazó oligomerek ugyancsak polime- 
rizábilis monomerekkel (leggyakrabban sztirollal) ké
szült oldatai. Előállításuk energiaigényes lépése a poli
észter oligomerek polikondenzációs reakció útján tör
ténő előállítása. A feladat tehát abban áll, hogy ezt 
a folyamatot alkalmas módon intenzifikáljuk. Kézen
fekvő megoldás a polikondenzációs reakció meggyor
sítása katalizátorok alkalmazásával.

A telítetlen poliésztergyanták polikondenzációja

A telítetlen poliésztergyantákat leggyakrabban ún. 
direkt ész terez éssel állítják elő. Ennek során telített és 
telítetlen dikarbonsavak (vagy azok anhidridjei) rea
gálnak kétértékű alkoholokkal (glikolokkal) az alábbi 
reakcióséma szerint:

n HOOC-R-COOH + n HO-R'-OH 
H[OOC-R-COOR'] n OH + (2n -  1) HOH

illetve:
n Otp-R-CpO + n HO-R'OH 

H[OOC-R-COOR'] n OH + (n -  1) HOH
A polikondenzációs reakcióban melléktermékként 

víz keletkezik, amelyet folyamatosan el kell távolítani 
a reakcióelegyből. Az egyensúlyi kémiai reakció ily 
módon a poliészter képződés irányába eltolható [1].

* Műanyagipari Kutató Intézet, Budapest
** Nitrokémia Rt., Füzfógyártelep

mkl

Eltekintve attól a gyakorlatban alkalmazott eljárás
tól, hogy a technológiai veszteség pótlására a reak- 
cióelegy összeállításakor 3-5% glikol-felesleget alkal
maznak, a fenti reakcióban a COOH, illetve az OH 
funkciós csoportok száma azonos. A polikondenzációs 
reakció eszerint bimokeluláris kondenzációs reakció
lépésekből áll, így elméletileg kinetikailag másodrend 
szerint megy végbe. A tárgykörben végzett rendkí
vül kiterjedt vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy 
a reakciórend és a reakciósebesség számos tényezőtől 
függ;
-  a reakcióba vitt savak és glikolok kémiai természe

tétől (aciditás, sztereokémiái adottságok stb.) [2,
4];

-  a reakciókörülményektől;
-  az alkalmazott katalizátorok kémiai minőségétől [4).

A kémiai reakciók sebességi egyenletének általános 
alakja d-rendű reakcióra (ha d ф 1)

1 i i
d -  1 Cd~ x ~  C * -1 d *'

Másodrendű reakciókra tehát:

< 2 >

ahol C -  funkciós csoport koncentrációja a t időpil
lanatban (mol/g);

C0 -  funkciós csoport koncentrációja t = 0 
időpillanatban (mol/g); 

k j  -  reakciósebességi állandó (g/mol min).
Szakirodalmi adatok egybehangzó véleménye alap

ján gyenge szerves savak (pK > 4) polikondenzációs 
reakciója d=2,5 rend szerint megy végbe. Ezzel szem
ben erős dikarbonsavak (maleinsav, o-ftálsav, HET- 
sav stb.) glikolokkal végbemenő reakciója d = 2 rendű 
kinetikát követ [3, 4].

A legtöbb telítetlen poliésztergyanta szintézise so
rán a receptúrában használt dikarbonsavak egyike 
maleinsav, ill. maleinsavanhidrid.

Polikondenzáció és katalízis

A dikarbonsavakból és glikolból kiinduló poliészte- 
rezési reakciót a reakcióelegyben lévő protonok kata
lizálják.

Savas jellegű katalizátor hiányában a reakcióelegy 
dikarbonsav komponense szolgáltatja a katalízishez 
szükséges protont. Ennek értelmében az ilyen típusú 
poliészterezési reakciók autokatalitikus reakciók.

A poliészterezési reakciók meggyorsítására külön
böző kémiai szerkezetű és tulajdonságú anyagokat
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használnak. A leggyakoribb vegyülettípusok a követ
kezők szerint csoportosíthatók:

Erős sav katalizátorok. Az észterezési reakció gyor
sítására gyakran használnak erős ásványi- és/vagy 
szerves savakat (pl. kénsav, p-toluolszulfonsav, ben- 
zolszulfonsav stb.) [5-8]. Tapasztalatok szerint ezek a 
katalizátorok csak olyan észterezési reakciók gyorsí
tásában hatékonyak, amelyekben a reakcióelegy csak 
gyenge (pK > 4) karbonsavakat tartalmaz. Erős kar
bonsavak észterezésében a katalizátor vagy nincs ha
tással a reakciósebességre, vagy esetleg még csökkenti 
is azt [7-9].

Bázikus katalizátorok. Viszonylag ritkán alkalma
zott katalizátorok poliészterezési reakciókban. Leg
hatékonyabb képviselőik a szulfonamidok, primer-, 
szekunder- és tercier aminok [10, 11], foszfotiazinok 
[ 12 ] .

A katalizátorok ezen típusába tartozó vegyületek, 
miután a telítetlen poliésztergyanta térhálósítási re
akciójára kifejtett hatásuk nem elhanyagolható, a 
gyakorlatban nem használatosak poliészterezési reak
ciók gyorsítására.

Fémion katalizátorok. A katalizátorok ezen csoport
ját azok a vegyületek alkotják, amelyek olyan féme
ket tartalmaznak, amelyek a periódusos rendszer III— 
VIII. csoportjába (főként a IV, VI В és VII A cso
portjába) tartoznak.

Fradet és Mareschal [4, 14] igen kiterjedt vizsgála
tokat folytatott titán-alkoxi vegyületekkel, mint po- 
liészterező katalizátorokkal. Megállapításaik szerint a 
témával kapcsolatos korábbi ellentmondásos eredmé
nyek a szóbanforgó katalizátor reakció közbeni hid
rolízise miatt keletkeztek. Megállapításaik szerint az 
összes ismert észterező katalizátor közül a titán-alkoxi 
vegyületek a leghatékonyabbak, de víz jelenlétében 
a katalizátorok hidrolízis következtében jelentős mér
tékben veszítenek hatékonyságukból.

Maiekés munkatársai [15, 16] széleskörű vizsgálato
kat végeztek a tárgykörben, munkájuk során számos 
fém-vegyület katalitikus hatását hasonlították össze. 
Megállapításaik szerint a reakciók másodrendű kine
tika szerint játszódnak le. Esetenként azt is megál
lapították, hogy a reakciórend a fémionra nézve 0,5 
rend szerinti. Kísérleteikből kitűnt, hogy a reakciók 
aktiválási entalpiája gyakorlatilag megegyezik a ka
talizátor nélküli reakcióéval, de az aktiválási entró
pia értékek fémion-katalízis esetében lényegesen ala
csonyabbak. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 
katalizátor hatására olyan átmeneti komplexek kép
ződnek, amelyekben a kötések igen szilárdak. Vizsgá
lataik alapján kvalitatív sort állítottak fel a különböző 
fém-vegyületek észter-katalitikus hatékonyságára vo
natkozóan. Az általuk felállított sorrend a következő:

Ti > Sn > Bi > Zn > Pb > Sb > A1 > Mn > Со
A katalizátorként szereplő fémionok katalitikus 

aktivitása az esetek túlnyomó többségében erősen 
függ a fémion kémiai kötésállapotától is. Néhány 
kivétel ez alól a Pb- és Sn-származékok esetében 
mutatkozik.

A reakció feltételezett mechanizmusa szerint a kata
litikus hatású fémion és glikol molekulák között átme

neti komplex képződik, amelyhez karbonsav molekula 
kapcsolódik (R-COO)x M[O-(CO2)„-0H]I/ összetétel 
szerint. A feltételezés szerint ennek az átmenti komp
lexnek a képződése gyors folyamat. A reakciósebessé
get meghatározó lassú lépés ennek az átmeneti komp
lexnek a reakciója egy további glikol molekulával, mi
közben észter képződik és az átmeneti komplex re
generálódik. Különböző kutatók számos kísérleti bi
zonyítékát találták ennek a reakciómechanizmusnak. 
[17] _

Mind a telített-, mind a telítetlen poliésztergyanták 
szintézisét gyakran valósítják meg fémion-katalízissel.

Kísérleti rész

A vonatkozó szakirodalom áttekintését követően 
kísérleti programot terveztünk és hajtottunk végre, 
amelynek során katalizátor hozzáadása nélkül, vala
mint különböző katalitikus hatásúnak ismert anyag 
jelenlétében kísérleti polikondenzációs reakciókat vé
geztünk. A munka során különös figyelmet fordítot
tunk a fémionok katalitikus hatásának tanulmányo
zására, miután az irodalmi adatok tanúsága szerint 
ezek erős- és gyenge karbonsavat tartalmazó reakci- 
óelegyekben egyaránt hatákony katalizátorok. A cél 
a reakciósebesség számottevő gyorsítása a katalizátor 
megfelelő típusának alkalmazása által.

Az egyes reakciókból származó telítetlen poliészter
gyanták néhány főbb jellemzőjét határoztuk meg: sav
szám, viszkozitás, gélidő stb.

Polikondenzációs kísérletek

A kísérleti gyantafőzéseket 250 ml térfogatú, négy
nyakú, csiszolatos szulfuráló lombikban hajtottuk 
végre. A lombikot bemerülő hőmérővel, keverővei, pá
raelvezető csővel és gázbevezető csővel szereltük fel. A 
lombikból eltávozó párát léghűtéses felszálló kolonná
val és vízhűtéses leszálló kondenzátorral ellátott pá- 
raelvezetőn vezettük ki a reaktorból.

A kondenzált párát mérőhengerben gyűjtöttük 
össze. A reaktor szilikonolaj fürdőbe merült, amely
nek fűtését elektromos főzőlap és a fürdőbe bemerülő 
fütőparton biztosította. A reaktor működését három 
darab ellenállásmérő jelének folyamatos regisztrálásá
val ellenőriztük. A hőmérők az olajfürdő, a reaktore- 
legy és a páraelvezető kolonna felső végének hőmér
sékletét mérték. A reaktor működését (előre mega
dott hőmérséklet-program szerint) egy mikroszámító
gép által vezérelt szabályozó kör biztosította.

A víznek a reakcióelegyből történő eltávolítását N2 
gáznak a reakcióelegyen történő átbuborékoltatásával 
segítettük elő. A gázbevezetést a kondenzáció megin
dulásakor kezdtük meg. A gáz áramlási sebességét úgy 
szabályoztuk, hogy a kolonna fejhőmérséklete ne ha
ladja meg a 100°C-ot. A reakcióidő feléhez közeledve 
a kondenzáció lelassul. Ekkor a páravezetékbe szerelt 
léghűtéses reflux kolonnát eltávolítottuk a víz eltávo
zásának további megkönnyítése céljából. A normális 
üzemmenet során a N2 áramlási sebessége 5 (1/h) volt.
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A reakció követése céljából meghatározott időkö
zönként 0 ,5-1,0 g körüli mennyiségű mintát vettünk 
a reakcióelegyből és azt az ismert módon, acetonos 
oldás után metanolos KOH mérőoldattal, brómtimol- 
kék indikátor jelenlétében megtitráltuk. A méréssel a 
gyanta adott időponthoz tartozó savszám értékét ha
tároztuk meg. A későbbiekben ismertetett kinetikai 
számításokban ezeket az adatokat használtuk fel.

A kísérleti gyantafőzések alkalmazásával POLI- 
KON P 210 receptúrájú rekcióelegyekkel dolgoztunk.

Polikondenzáció katalizátor nélkül

A feltételezetten katalitikus hatású anyagok haté
konyságának megállapítása céljából nagyszámú alap- 
kísérletet végeztünk olyan reakcióelegyekkel, amelyek 
nem tartalmaznak semmiféle adalékot. Az automati
kus polikondenzációs reakciók során a reakcióelegyek 
savszáma a reakcióidő függvényében az 1. ábra szerint 
változott.

Savszim, 
mg KOH g ' 1

Ю0-

50-

100 200 300 400 Reakciéidő. min

1. ábra. Savszám változása autokatalitikus polikondenzdcióban a 
reakcióidő függvényében

1. táblázat
A kísérleti gyantafőzések során m ért 

adatokból az azonos reakcióidőkhöz tartozó  
értékek átlagolása

Reakcióidő,
min

Savszám,
mgKOH/g

Yd= 2,
g/mol

160 132,6 0,3271
210 107,3 0,4268
260 91,1 0,5198
310 78,4 0,6196
360 68,2 0,7266
410 62,4 0,8031

A kísérleti gyantafőzések során mért adatokból az 
azonos reakcióidőkhöz tartozó értékeket átlagoltuk. 
Ezeket az átlagértékeket, valamint az ezek felhaszná
lásával a (2) egyenlet segítségével számított adatokat 
az 1. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat harma
dik oszlopában feltüntetett mennyiségek a (2) össze
függés bal oldalán szereplő kifejezés d =  2 feltételezé
sével számított értékek. A reakció kinetikai rendűsé-

mkl

gének megállapítása céljából ezt a szímítást d = 1,5, 
d =  2, 5 és d =  3 értékek feltételezésével is elvégez
tük. Az ennek eredményeként kapott Y  — t értékpárok 
felhasználásával szerkesztettük a 2. ábrát.

Y
lg mmol ’Id,}

2. ábra. A  reakciórend megállapítása autokataUtikus polikondenzációs 
reakció vizsgálatában

Ebből kitűnik, hogy a ponthalmazból csak a d = 2 
feltételezéssel számítottak fekszenek origón átmenő 
egyenes mentén. Ebből következik, hogy az általunk 
vizsgált reakció kinetikailag másodrendű. Az 1. táb
lázatban ezért már csak a d = 2-höz tartozó adato
kat tüntettük fel. Az 1. ábrán feltüntetett valamennyi 
pontra elvégeztük az említett számítást d = 2 feltéte
lezésével. Az így származtatott adatok alapján szer
kesztettük a S. ábrát.

Y
I g mmol"11

3. ábra. Másodrendű kinetika szerinti sebességi állandó értékének 
meghatározása autokataUtikus polikondenzdcióban

Ezen feltüntettük a számítás eredményeként kapott 
Y  — t ponthalmazt, valamint az ehhez a legkisebb 
négyzetek elve alapján (számítással) meghatározott, 
legjobban illeszkedő egyenest. Ennek az egyenesnek 
a paraméterei, valamint a görbeillesztés jóságára jel
lemző ún. korrelációs együttható (r) értéke a követ
kező:

meredekség m = 2 ,01 • 10-3  Y / t  = kd
tengely metszet b = —0,00118 

r = 0,98636
A görbeillesztésből adódó m  meredekség tulajdon

képpen a reakció másodrendű kinetika szerinti sebes
ségi állandója.
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Az autokatalitikus reakció tehát másodrendű. A 
reakció sebességi állandója:

A:2 = 2,01 (g mmol-1  ■ min-1 ).

Az 1. és S. ábrákon a különböző telítettségű pontok 
a különböző reakciósarzsokból származó értékeket 
jelölik.

Savas katalizátorok. A vonatkozó szakirodalom [3, 
14] szerint észterezési reakciók meggyorsítására ez a 
vegyülettípus a leggyakoribb. Ezen belül is a legelter
jedtebben használatosak a következők: PTS (p-toluol- 
szulfonsav), foszforsav. Az előzőekben leírt kísérleti 
körülmények között ezen katalizátorok jelenlétében 
végzett polikondenzációs reakciók tapasztalatai a kö
vetkezők:

A reakció d = 2 rendű kinetika szerint megy végbe 
a katalizátor 10- 4- 10~2 (mol/dm3) koncentrációja 
mellett.

A görbeillesztéssel meghatározott reakciósebességi 
állandók értékei:

fc2 p t s = 1j68 • 10~3(g mmol-1  min-1 ) 
fc2 h 3 p o 4 = 2 >2 1  1 0 - 3 ( g  mmol-1  min-1 )

Fémion katalizátorok. A kísérletsorozatban külön
böző fémvegyületek katalitikus hatását vizsgáltuk. 
Megvizsgáltuk néhány fémtartalmú katalizátorkeve
rék hatékonyságát is. A mérési adatok értékelése so
rán megállapítottuk, hogy a polikondenzációs reakció 
fő szakasza másodrendű kinetika szerint játszódik le. 
A reakciók minden esetben homogén reakcióelegyben 
mentek végbe, a fémvegyületeket a reakcióelegyben 
oldódó sóik, ill. komplexeik formájában adtuk a lom
bikba.

A számított másodrendű sebességi állandók érté
keit (fc2) a 2. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat
M ásodrendű sebességi állandók értékei

Katalizátor
típusa

k2 ■ 103
g mmol-1  min-1

r

Autokatalízis 2,01 0,98636
PTS 1,68 0,99032
Foszforsav 2,21 0,99932
Bizmut 2,17 0,99300
Ón 1,97 0,98675
Cink 2,41 0,97457
Kobalt 2,30 0,99244
Co-K2 2,38 0,99256
Со-КЗ 2,43 0,98875
Co-K2 = kobalt-tartalmú, kétkomponensű katalizátor. 
Co-КЗ = kobalt-tartalmú, háromkomponensű katalizátor, 
r = dimenzió nélküli szám, a regressziós analízis alkalmával 

görbeillesztés „jóságára” jellemző mennyiség 
PTS =  p-toluol-szulfonsav

Ugyanitt feltüntettük a görbeillesztés jóságának jel
lemzésére szolgáló r paramétereket is. A jobb össze
hasonlíthatóság érdekében ugyancsak feltüntettük a

korábban már közölt másodrendű sebességi állandók 
értékeit is.

A táblázat adataiból látható, hogy a fémtartalmú 
katalizátorok mindegyike jelentős hatással van a re
akciósebességre. A kobalt tartalmú katalizátorok, kü
lönösen a Co-КЗ jelű katalizátorkeverék az autoka
talitikus reakcióhoz képest mintegy 20%-kal nagyobb 
reakciósebességi állandót eredményez.

Kísérleti poliésztergyanták vizsgálata

A kísérleti polikondenzációk termékeit alapvizsgá
latoknak vetettük alá, annak megállapítása céljából, 
hogy az előállításuk során alkalmazott katalizátorok 
miként befolyásolják a termék főbb jellemzőit. A vizs
gálatokat a polikondenzátumok 70 : 30 tömegarányú 
sztirolos oldatainak felhasználásával végeztük. A vizs
gálatsorozat célja annak megállapítása, hogy az alkal
mazott katalizátor miként módosítja az alapgyanta 
műszaki paramétereit.

Az összehasonlító gyantaminta az autokatalízis kö
rülményei között előállított P 210 receptúrájú telítet
len poliésztergyanta.

A polimerizációs kísérletek során az MSZ 10097 sz. 
szabvány előírásait követtük. Az SPI gélidő meghatá
rozásakor 2 m /m % benzoilperoxid iniciátort használ
tunk. A vizuális gélidő meghatározásakor 1,5 m/m % 
metiletilketonperoxidot és Co-katalizátort nem tartal
mazó minták esetében 0,8 m/m % Со-l aktivátort ke
vertünk a gyantamintákhoz. A tárolási stabilitás meg
határozásakor 10 g gyantamintát 100°C hőmérsékletű 
szárítószekrénybe helyeztünk és meghatároztuk azt az 
időtartamot, amelynek elteltével a gyantában az első 
gélcsomó megjelenik. A kapott adat a gyanta tárolha
tóságára vonatkozó következtetéseket teszi lehetővé. 
A fenti vizsgálatok mérési eredményeit is a S. táblá
zatban foglaltuk össze [18].

Az SPI adatokból kitűnik, hogy a kobalt tartalmú 
katalizátorok kivételével a katalizátor típusa a vizs
gált paraméterekre csak jelentéktelen hatással bír. A 
táblázat adataiból ugyanakkor az is látszik, hogy a 
kobalt tartalmú katalizátorokkal készült gyantamin
tákban a Co-ionok hatása egyenértékű a kobaltot nem 
tartalmazó katalizátorral előállított gyantákhoz ada
golt Со-l aktivátor hatásával.

A gyantaminták 100°C-on mért stabilitási adatai 
szerint a polikondenzációs katalizátorok mindegyike 
ront az alapgyanta stabilitásán. A keverék katalizáto
rok hatása ezzel éppen ellentétes. A Co-КЗ jelű ka
talizátor keverékkel előállított gyanta stabilitása oly 
mértékben megnövekedett, hogy ennek alapján az ún. 
trópusálló típusokkal szembeni követelményeket is ki
elégíti [20].

Az egyes polikondenzációs kísérletsorozatból szár
mazó kondenzátumok 70 : 30 tömegarányú sztirolos 
oldatainak 25°C-on mért viszkozitás adatait a 4■ táb
lázatban foglaltuk össze. A táblázat adatainak össze
hasonlításából látható, hogy a foszforsav és a kobalt 
tartalmú katalizátorok hatására a gyantaminták visz
kozitása az alapgyantához képest csökken, míg a többi
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S. táblázat
K atalizátorral és katalizátor nélkül előállított telítetlen  poliésztergyanták kopolimerizációs

vizsgálata

Katalizátor
típusa

SPI Vizuális
gélidő,

min

Stabilitás 
100°C-on, hGélidő

min
Kikemé- 

nyedés, min
Csúcs hőmér

séklet, °C
Autokatalízius 4,05 5,7 204±3 20±3 min 5
Foszforsav 4,05 5,8 204±1,8 22±1 min 3
Bizmut 4,0 6,0 200±2,5 27±2 min 3
Ón 4,3 6,0 202± 2,0 28±3 min 3
Cink 4,33 6,12 206±3,8 31±2 min 1,5
Kobalt 5,89 7,66 201±6,9 19±2 min 4,5
Co-K2 4,75 6,65 215±2,8 26±3 min 4
Co-K3 5,48 7,33 189±3,2 33± min 10

katalizátor növeli a gyanták viszkozitását. Ebben a te
kintetben a Bi-ionok hatása a legkifejezettebb.

A kobalt-tartalmú katalizátorok jelenlétében elő
állított gyantaminták viszkozitása kisebb, mint az 
alapgyantáé. Annak vizsgálatára, hogy ez a csökkent 
viszkozitás a polikondenzátum kisebb moltömegéből 
(és ennek következtében csökkent vegyszerállóságá
ból) adódik-e, megvizsgáltuk a legjellemzőbb gyan
taminták sósavval szembeni korrózióállóságát. Ennek 
érdekében a vizsgálatba bevont gyantamintákból 3 
mm vastagságú mintalemezeket öntöttünk.

A lemezkészítéshez a poliésztereket 1,5% ciklohe- 
xanon-peroxid (CIKLONOX LNC) és 0,8% Со-l ak- 
tivátor hozzáadásával keményítettük ki, üveglapokból 
összeállított szerszámban, szobahőmérsékleten. A ki
keményített lemezeket a szerszámmal együtt 5 órán 
át 100°C-on utópolimerizáltuk.

4. táblázat

K ülönböző katalizátorok jelenlétében készült 
telítetlen  poliésztergyanták viszkozitása  

25°C-on

Katalizátor
típusa

Viszkozitás,
mPa-s

Autokatalízis 1206Í148
Foszforsav 1050Í112
Bizmut 1600±265
Ón 1225Í177
Cink 1223±249
Kobalt 882±173
Co-K2 913±215
Co-K3 948±167

A szerszám lehűlése után kivettük a 3 mm vas
tagságú próbalemezt, és mechanikai megmunkálással 
10x15x3 mm méretű próbatesteket vágtunk ki be
lőle. A minták egy részét etalonnak félretettük, a má
sik részét pedig 1 : 1 higítású sósav oldatban reflux 
mellett forraltuk. A vegyszeres kezelés közben 3, 6 és 
12 óra elteltével megfelelő számú próbatestet kiemel
tünk a fürdőből, vízzel leöblítettük és megszárítottuk.

mkl

A kezelés végeztével a mintákat két órán át 50°C-on 
temperáltuk, majd meghatároztuk a hajlítószilárdsá
gukat Dynstat készülékkel.

A mérés eredményeit a 5. táblázatban foglaltuk 
össze. A táblázatban er^-val jelzett adat a hajítószi
lárdság értéke kN/mm2-ben kifejezve, a m % értékek 
pedig a maradék hajlítószilárdság értékek a kezeletlen 
minták megfelelő értékének százalékában kifejezve.

5. táblázat

K atalizátor jelenlétében és katalizátor nélkül 
készített telítetlen  poliésztergyanták  

hajlítószilárdságának változása sósavas 
kezelés hatására

Katalizátor
típusa

Sósavas kezelés időtartama, h
0 3 6 12

Autokatalízis
m, %

13,886
100

7,109
51,0

1,647
11,9

0,971
7,0

Kobalt
m, %

12,668
100

8,944
70,6

3,803
30,0

1,261
10,0

Co-K3 Oh.
m, %

12,944
100

10,459
80,8

7,709
59,6

1,858
14,4

о h ~  hajlítószilárdság, GPa
m, % =  maradék hajlítószilárdság, %

Az 5. táblázat adataiból látszik, hogy a minták 
mindegyike a 12 órás kezelés hatására tönkrement. A 
kobalt tartalmú minták minőségromlása időben job
ban elhúzódó folyamat, mint az alapgyantáé. Ennek 
alapján megállapítható, hogy a katalizátor jelenlété
ben előállított gyanták sósavas korrózióval szemben 
nem kevésbé ellenállóak, mint az alapgyanta. Cikli
kus rövid időtartamú korróziós hatást a katalizátorral 
előállított gyanták várhatóan jobban elviselnek.

A feldolgozástechnikai és alkalmazástechnikai szem
pontból alapvetően fontos jellemzők összehasonlító 
vizsgálata alapján a félüzemi technológiai kísérletek 
alkalmával a Co-КЗ jelű katalizátorkeveréket alkal
maztuk polikondenzációs katalizátorként. A szóban- 
forgó katalizátor jelenlétében a hagyományos polikon-
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denzációs reakcióidőhöz képest a ciklusidő mintegy 
40%-kal rövidebb.

Ezáltal a meglévő gyártókapacitás megkétszere
ződik. A katalizátor alkalmazása jelentős gazdasági 
eredménnyel jár, anélkül, hogy a gyártott gyanta az 
alap gyantatípushoz képest műszakilag csökkent ér
tékű lenne. Ellenkezőleg, a polikondenzációs katali
zátor komponensei előnyösen befolyásolják a poliész
tergyanta feldolgozástechnikai és alkalmazástechnikai 
jellemzőit. A módosított gyanta előnyös tulajdonságai 
a következők:
-  a gyanta tárolási stabilitása az alapgyantáénak a 

többszörösére növekszik;
-  a módosított gyanta térhálósításakor a peroxid ini- 

ciátor mellé nem szükséges (az egyébként nélkülöz
hetetlen) Co-naftenát, vagy Co-oktoát (Со-l akti- 
vátor) hozzáadása, mivel a szükséges mennyiségű 
kobaltot a gyanta tartalmazza;

-  a módosított gyanta tapadása az üvegszál erősítő- 
anyaghoz jobb, mint az alaptípusé.
Mindezen előnyös tulajdonságok alapján a gyártó 

úgy határozott, hogy termékválasztékát egy új gyan
tacsaláddal bővíti. Ezek a telítetlen poliésztergyanták 
a fentiekben ismertetett katalizátor jelenlétében ké
szülnek, aminek eredményként Co-aktivátort tartal
maznak.

A gyantacsalád megkülönböztetésére a márkanév
ben a típusjelet A-val egészítik ki. így pl. a POLI- 
KON P 210 F típusú gyanta módosított változatának 
jelzése POLIKON P 210 FA [19].

A katalizátor jelenlétében, illetve a nélküle előál
lított telítetlen poliésztergyanta polikondenzátumok 
moltömegeloszlásának összehasonlítása céljából gél- 
permentációs kromatográfiás vizsgálatokat is végez
tünk. A direkt összehasonlítás eredménye a 4■ ábrán 
látható. Ebből kitűnik, hogy a katalizátor jelenlétében 
előállított polikondenzátum moltömege és moltöme- 
geloszlása gyakorlatilag azonos a hagyományos úton 
előállított gyantáéval. Az átlagos moltömeg kismér
tékben növekedett, a moltömegeloszlás diszperzitása 
csökkent a katalizátor jelenlétének hatására.

4- ábra. Polikondenzátumok összehasonlító GPC görbéi

Mindezek összhangban vannak a gyantaminták 
összehasonlító vegyszerállósági vizsgálatának tapasz
talataival, melynek jellemző példáját a sósavas kezelés

eredményeinek összehasonlításával ismertetünk. Né
hány más közeggel végzett hasonló vizsgálatok (desz
tillált víz, Na2C0 3 -oldat, etanol stb.) eredményei is 
azt igazolják, hogy a katalizátor jelenlétében előállí
tott gyanta korrózióállóság tekintetében hasonló az 
alapgyantához.

Összességében a katalitikus polikondenzációval elő
állított telítetlen poliésztergyanta műszakilag egyen
értékű, vagy jobb paraméterekkel jellemezhető, mint a 
receptúrálisan neki megfelelő hagyományos úton elő
állított gyanta.

Összefoglaló

A POLIKON márkanevű telítetlen poliésztergyan
ták gyártástechnológiájának felülvizsgálata és kor
szerűsítésére irányuló munka során megvizsgáltuk a 
gyantagyártás legenergiaigényesebb folyamatának in- 
tenzifikálását különféle polikondenzációs katalizáto
rok alkalmazásával. A munka során olyan kobalt- 
tartalmú keveréket dolgoztunk ki, amely a polikon- 
denzáció ciklusidejét a hagyományos technológia cik
lusidejéhez képest mintegy 40%-ra lerövidíti.

A jelentős gazdasági eredményen túl az így előállí
tott telítetlen poliésztergyanta számos előnyös tulaj
donsággal rendelkezik a hagyományos eljárással elő
állítotthoz képest. Ennek alapján lehetőség nyüt egy 
telítetlen poliészter gyantacsalád kialakítására.

A kézirat beérkezett: 1991. nov. 21.
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Uj, hazai növényvédőszer: a propizoklór

A Nitrokémia az 50-es években kezdte meg a her- 
bicid hatású növényvédőszerek gyártását. A gyors fel
zárkózás érdekében először a közismert, széles körben 
alkalmazott növényvédőszerek nagyüzemi termelését 
valósította meg. A fejlesztési munkák csak ezen ter
mékek gazdaságos előállítására alkalmas gyártási el
járások kidolgozására irányultak.

Elsőként a 2,4-diklórfenoxiecetsav és a belőle ké
szíthető növényvédőszerek nagyüzemi gyártása való
sult meg, majd fokozottan egyre több növényvédőszer 
és azok hatóanyaga jelent meg a vállalat termékei kö
zött, nevezetesen:

2,4-dinitro-6-metil-fenol,
2- klór-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazin,
S-etil-düzobutil-tiokarbamát,
S-etil-dipropil-tiokarbamát,
3- fenil-1,1-dimetil-karbamid,
3-(3,4-diklórfenil)-l,l-dimetil-karbamid,
N-izopropil-klór-acetanilid.
A 70-es évektől jelentősen nőtt a kereslet a 2,6-di- 

alkil-N-alkoximetil-klór-acetanilidek iránt.
Különösen keresett volt a 2,6-dietihN-metoximetil- 

klór-acetanilid és a rizskultúrában is szelektív hatású 
2 ,6-dietil-N-butoximetil-klór-acetanilid. Ezen hatóa
nyagok gyártására vállalatunk nem rendezkedett be, 
helyette a NEVIKI-vel közösen kutatást folytatott 
olyan növényvédőszer kifejlesztésére, amelynek hatóa
nyaga a 2-etil-6-metil-N-etoximetil-klór-acetanilid. A 
kutató munka eredményesen zárult. A 2-etil-6-metil- 
N-etoximetil-klór-acetanilidet tartalmazó növényvé
dőszerek kiváló tulajdonságuk folytán rövid idő alatt 
elterjedtek, idehaza több mint egymillió hektár szátó- 
területen nyertek alkalmazást és a hazai felhasználás 
többszöröse került értékesítésre külföldi piacokon.

Szakmai körökben a 2,6-dialkil-N-alkoximetil-klór- 
acetanilidek szelektív herbicid hatását az alkoximetil 
csoport felhasadásakor megjelenő formaldehiddel hoz
ták összefüggésbe. Ez a feltételezés 1974-ben megdőlt
[1], a Ciba-Geigy AG ugyanis ebben az évben számolt 
be a Nr.: CGA-17020 kódszámú — 2,6-dimetil-N- 
metoxietil-klór-acetanilid — vegyületének kiváló her
bicid tulajdonságáról.

Ezen vegyület a nitrogénen alkoximetil csoportot 
nem tartalmaz, így a kedvező hatás elérésében a 
formaldehid irányú bomlás nem játszhat szerepet. 
A felismerés ipari hasznosítása is megtörtént, ebbe 
a csoportba tartozik ugyanis a Ciba-Geigy CGA. 
Nr.: 24705 kódszámú — 2-etil-6-metil-N-(l-metil-
2-metoxietil)-klór-acetanilid — vegyülete is, mely 
Dual márkanéven került forgalomba. A Dual kiváló 
szelektív herbicid hatása lehetővé tette, hogy olyan 
érzékeny kultúrákban is alkalmazzák, amelyekbe az

* Nitrokémia Rt., Fűzfőgyártelep

mkl

B Á L I N T  SÁ N D O R*
B O R O S  SÁ N D O R*

DA MJÁN JÁ N OS N É *
PELYVA JE N Ő *

addig ismert klór-acetanilid-származékok nem, vagy 
csak korlátozott mértékben voltak bevihetők. Az 
érzékeny kultúrákból a Dual a többi klóracetanilid 
származékot fokozatosan kiszorította.

A kialakult körülmény olyan feltételezésre adott le
hetőséget, hogy azokat a dialkil-klór-acetanilideket, 
amelyek a nitrogénen alkoximetil csoportot tartal
maznak indokolt külön csoportba sorolni, tekintettel 
a felhasználási területük korlátozott voltára. Ehhez 
a csoporthoz tartozni azonban rangot nem jelent, sőt 
bizonyos tekintetben leértékelő, abból kiindulva, hogy 
ennek a csoportnak nincs olyan tagja, amely egyen
rangú volna az alkoximetil csoportot nem tartalmazó 
Duallal.

Tekintettel arra, hogy a 2,6-dialkil-N-alkoximetil- 
klór-acetanilidek hatásmechanizmusára vonatkozó fel- 
tételezés alapvetően megváltozott, indokoltnak ítél
tük az idetartozó vegyületek vizsgálatát annak meg
ismerése céljából, hogy a klór-acetanilid molekulába 
beépített szubsztituensek és a herbicidhatás alakulása 
között milyen összefüggés áll fenn.

Elsődlegesen arra a kérdésre kerestünk választ, 
hogy a 2-etil-6-metil-(l-metil-2-metoxietil)-klór-acet- 
anilid kiváló szelektív herbicidhatása összefüggésbe 
hozható-e azzal, hogy ez a vegyület a nitrogénen 
alkoximetil csoportot nem tartalmaz, és így belőle 
formaldehid nem szabadulhat fel.

A kísérleteket az alábbiak figyelembe vételével ren
deztük be. A 2,6-dialkil-klór-acetanilidek szelektív 
herbicidhatással nem rendelkeznek. Ezen vegyülete- 
ket egy megfelelő szubsztituensnek a nitrogénre tör
ténő beépítésével lehet szelektív herbicidhatású ve- 
gyületté alakítani. A szelektív herbicidhatást tehát a 
nitrogén szubsztituense hozza létre, de lényeges mó
dosító szerepet játszanak a fenil-alkil szubsztituensei 
is. A tapasztalat szerint, ha fenil-alkil szubsztituen- 
seinek a szénatomszámát növeljük, azonos nitrogén- 
szubsztituáció mellett, a kapott vegyületek szelektív 
herbicidhatása csökken.

A kísérletek végzésénél oly módon jártunk el, hogy 
elkészítettük az előnyös tulajdonsággal rendelkező
2-etil-6-metil-N-(l-metil-2-metoxietil)-klór-acetanilid 
egyik izomer vegyületét. A lehetséges izomerek közül 
azt választottuk ki, amelynek szerkezeti képlete a leg
közelebb áll a bázis-vegyülethez és a nitrogénen lévő 
szubsztituense alkoximetil csoport. Gyakorlatilag te
hát csak a nitrogénen lévő szubsztituenst módosítot
tuk oly módon, hogy benne alkoximetil kötés alakul
jon ki. Ezt a feltételt az összes lehetséges izomerek kö
zül a 2-etil-6-metil-N-izopropoximetil-klór-acetanilid 
elégíti ki. Ezen vegyület előállítását az 1. ábra mu
tatja be.

A két izomer vegyület szelektív herbicishatását 
1987 óta folyamatosan, párhuzamos összehasonlító
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Alkoholizis

A két izomer vegyület szelektív herbicishatását 
1987 óta folyamatosan, párhuzamos összehasonlító 
méréseket végezve vizsgáltuk. A méréseket üvegház
ban és szabadföldön az ország több intézményénél és 
a SZU-ban is ellenőriztettük. A kontroll eredmények 
azonosak voltak az általunk tapasztaltakkal. A két 
izomer vegyület szelektív herbicidhatása azonosnak 
bizonyult, eltérések csak a kísérleti hibahatárokon be
lül jelentkeztek.

Az elvégzett kísérletek igazolták, hogy a 2-etil-6- 
metil-N-(l-metil-2-metoxietil)-klór-acetanihd kiváló 
szelektív hatása nem egyedülálló, és nem hozható 
összefüggésbe azzal, hogy a nitrogénen lévő szubsz- 
tituense nem alkoximetil csoport, mert az alkoximetil 
csoportot tartalmazó izomerje azonos szelektív herbi- 
cidhatással rendelkezik.

A kísérleti munka során szerzett ismeretek gazda
sági jelentősége a vártnál lényegesen nagyobb, mert 
egy új növényvédőszer kifejlesztéséhez nyitotta meg 
az utat.

A 2-etil-6-metil-N-izopropoximetil-klór-acetanilid 
alkalmazásával elért eredmény ipari hasznosítását a 
vállalat tervbe vette. A hatóanyag igen jó hozammal 
és egyszerű gyártástechnológiával állítható elő. Vár
ható, hogy az új növényvédőszer széleskörű alkalma
zásra talál, mivel a Duallal azonos értékű, de alkalma
zásával a kezelési költségek kedvezőbben alakulnak.

A 2-etil-6-metil-N-izopropoximetil-klór-acetanilid 
üzemi gyártástechnológiáját már kidolgoztuk, vele 
20 t terméket állítottunk elő, a hatóanyagot formáltuk 
és a vállalat Propizoklór 720 ЕС néven forgalomba 
hozta. Az első évi eredmények azonosak a kísérleti 
eredményekkel.

A Propizoklór 720 ЕС ideiglenes korlátozott fel
használási engedéllyel került felhasználásra.

A végleges felhasználási engedély megadásához 
szükséges adatok kimérése még folyamatban van. 
Eddig olyan körülmény nem merült fel, amely a 
végleges engedély megadását kétségessé tenné.

A  kézirat beérkezett: 1992. ápr. 1.

C l-C H 2 -N -C O -C H 2-C l
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[1] Wegler, R.: Chemie der Pflanzenschultz — und Schädlings 
— bekämpfungsmittel. Springer Verlag. Berlin — Heidel
berg — New York (1977).
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1. ábra. A  propizoklór előállítóra
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Hulladékszegény technológiák kutatása a Nitrokémiában

A Nitrokémia a 60-as évek óta foglalkozik környe
zetvédelmi kutatásokkal. Először kidolgoztuk a válla
lattól elfolyó szennyvizek biológiai tisztítási technoló
giáját, a 70-es években elkészült a Biológiai szenny
víztisztító első része, melynek folyamatos fejlesztése, 
bővítése a mai napig tart.

1982-re felépült egy vegyes- (szilárd-iszap) és egy 
folyadékhulladék-égető berendezés.

A 80-as években azonban előtérbe kerültek a 
szennyezések kibocsátásának megelőzésére, illetve 
csökkentésére irányuló kutatások. Egyrészt egyes 
technológiákból kikerülő melléktermékek, hulladékok 
hasznosítására dolgoztunk ki eljárásokat, másrészt he
lyi tisztítási módszereket dolgoztunk ki olyan szennye
zőanyagok eltávolítására, melyek biológiai úton nem 
bonthatók és a befogadó vizek hasznosítása (halasta
vak táplálása, öntözés, ivóvíz kinyerés) miatt kibocsá
tásukra rendkívül szigorú előírások vannak.

Melléktermékek hasznosítása

Formaldehid tartalmú szennyvíz hasznosítása

Vállalatunk egyik termékének gyártása során na
ponta 9 m3, átlagban 12% formaldehidet tartal
mazó szennyvíz keletkezik; egy másik termék gyártá
sához pedig formaldehid-dimetil-acetált használ fel. 
Kidolgoztunk egy eljárást, mellyel a szennyvízben 
lévő lormaldehidből, sósav jelenlétében metanollal 
formaldehid-dimetil-acetál állítható elő. A formalde
hid a metanollal savas közegben a következő reakció 
szerint reagál [1]:

H C ^ °  +  2  CH3-OH Щ .  H2C /0СН з +  н 2 0 .  
ЧН OCH3

A diacetál képződés egyensúlyi reakció és a for
maldehid csak akkor reagál maradéktalanul, ha a 
metanolt feleslegben alkalmazzuk és a képződött 
formaldehid-dimetil-acetált folyamatosan kidesztillál
juk a rendszerből.

A gyártási folyamat tehát két lépésből áll. Az első 
lépésben a formaldehid-dimetil-acetált állítjuk elő, 
a másik lépésben pedig a feleslegesen alkalmazott 
metanolt nyerjük vissza.

A Nitrokémiában — tiszta anyagokból — jelenleg 
is folyik a formaldehid-dimetil-acetál gyártás, de ezen 
üzem kapacitása a híg formaldehides szennyvíz bevi
telére nem elégséges, ezért a szennyvíz feldolgozására 
egy új, szakaszos üzem létesítését javasoltuk. A gyár
tás folyamata a következő (1. ábra): A formaldehid
tartalmú szennyvizet egy gyűjtőből szivattyúval az
( l)  10 m3-es, 450 mm átmérőjű, 8 mm magas ko
lonnával (2) ellátott Lampart készülékbe nyomatjuk, 
majd a (S) 5 m3-es zománcozott vagy műanyag bélésű 
szedőből hozzáadjuk a visszanyert metanolt, az üzemi
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tárolóból pedig a még szükséges friss metanolt. Az 
elegyet sósavval megsavanyítjuk, majd az (1) készü
lék fűtésével a képződött formaldehid-dimetil-acetált 
a (2) kolonnán és a (4) 12 m2-es korobon hőcserélőn 
keresztül az (5) 5 m3-es zománcozott, vagy műanyag
bélésű szedőbe desztilláljuk. A formaldehid-dimetil- 
acetál egy részét a (4) hűtő aljáról a (2) kolonnába ref- 
luxként visszavezetjük. A formaldehid-dimetil-acetál 
kinyerése után a feleslegben alkalmazott metanolt 
desztilláljuk ki, ugyancsak reflux alkalmazásával a
(2) kolonnán és a (4) hőcserélőn keresztül a (S) sze
dőbe. Az ( l)  üstben visszamaradt — gyakorlatolag 
formaldehid- és metanolmentes — szennyvizet a csa
tornába engedjük.

1. ábra. Formaldehid-dimetil-acetál előállítása formaldehides 
szennyvízből

1 desztilláló üst; 2 kolonna; S metanolszedő; 4 kondenzátor; 
5 formaldehid-dimetil-acetál szedő

A technológiát kísérleti üzemi nagylaboratóriumi 
méretben megvalósítottuk és nagyüzemi megvalósítá
sát javasoltuk.

Gazdaságossági számításaink szerint — a szennyvíz 
jelenlegi égetési költségét és a beruházási költséget 
figyelembe véve — az üzemi megvalósítás 73 nap alatt 
megtérül az alábbi számítás szerint:

Beruházási költség: 5,6 MFt
Szennyvízkezelési költség:

KOI 24,3 kg/d 12 Ft/kg 292 Ft/d
sav 48,5 kg/d 7 Ft/kg 339 Ft/d

Összesen: 631 F t/d

Megtakarítások:
Szennyvízégetés

5900 Ft/m3 9000 kg/d 53 100 F t/d
Formaldehid ára

8500 F t/t 3,2 t/d 24 000 F t/d
Összesen: 77 100 F t/d

Megtérülési idő: kb. 73 nap
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Hulladék kénsav regeneráltatása

A kationcserélő gyanta gyártásánál nagy mennyi
ségű (l m3 kész gyantára számítva 1140 100%-osnak 
megfelelő) kb. 70%-os töménységű hulladék kénsav 
keletkezik, melynek egy részét ezidáig az ércbányászat 
ércfeltárásra használta fel, más részét — a felesleget 
— semlegesítés után biológiai tisztításra engedtük. Az 
ércbányászat visszaesése, ill. az üzem bővítése és ezzel 
a hulladékkénsav mennyiségének a növekedése (napi 
kb. 45 t 100%-osnak megfelelő sav) miatt új haszno
sítási módot kellett keresnünk.

Az általunk kidolgozott módszer lényege a követ
kező [2,3]:

A képződő hulladék kénsav tartalmazza a gyöngy
polimerből kioldott monomereket, valamint a duz
zasztószerként használt diklór-etán egy részét. Ezeket 
a szerves szennyezőanyagokat kolonnában 150-240°C- 
on salátromsavval víz-, szén-dioxid és nitrózusgáz 
képződése közben oxidáljuk, majd a kénsavat denit- 
ráljuk, miközben azt 70%-ról 85%-ra töményítjük. Az 
ily módon regenerált kénsav szuperfoszfát gyártásra 
közvetlenül felhasználható. Foglalkozunk további tisz
tításával és töményítésével is, hogy a kationcserélő 
visszavezethető legyen. A módszer üzemi megvalósí
tására a következő berendezést javasoltuk (2. ábra):

Z. ábra. Hulladék kénsav regenerálása

1 gyűjtő tartály; 2 szivattyú; S előmelegítő; 4 kolonna; 5 
salétromsav tároló; 7 desztilláló üst; 8 kondenzátor; 9 gyűjtő; 
10 kénsav töményítő; 11 hőcserélő; IS  regenerált kénsav gyűjtő; 
IS  hőcserélő; 14 szivattyú; 15 salétromsav töményítő; 16 hűtő;

17 szivattyú; 18 hűtő

A 70%-os hulladéksavat az (1) tartályból a (2) szi
vattyúval a (S) előmelegítőn keresztül 170°C-ra me
legítve folyamatosan adagoljuk a (4) oszlopba. Ezzel 
párhuzamosan az (5) tárolóból a (6) szivattyúval a 
(7) üstbe ugyancsak folyamatosan 98%-os salétrom
savat adagolunk. A. (7) üst hőmérsékletét köpenyfű
téssel 240°C-on tartjuk. Az oszlop tetején kidesztil
lált vizet a (8) hőcserélőben kondenzáltatjuk és egy 
részét az oszlopba vezetjük, a másik részét pedig a (9) 
edényben gyűjtjük.

A (7) üstből a kb. 0,2%-os salétromsavat tartal
mazó 85%-os tisztított kénsavat a (10) kolonnába ve
zetjük, ahol az alulról beadagolt gőzzel denitráljuk. 
A regenerált kénsavat a. (11) hőcserélőn keresztül ve
zetve lehűtjük és a (12) tárolóba vezetjük, a kidesz

tillált vizet pedig a. (18) hőcserélőn kondenzáltatjuk 
és a (9) tárolóban gyűjtjük.

A (9) tárolóban összegyűlt 5-10%-os híg salétrom
savat a (14) szivattyúval a (15) kolonnán betöményít- 
jük. Az oszlop alján távozó kb. 55%-os salétromsavat 
a (16) hűtőn keresztül a (17) szivattyúval visszaada
goljuk a (7) oxidációs üstbe, az oszlop tetején kidesz
tillált tiszta vizet pedig a (18) hőcserélőn keresztül a 
csatornába vezetjük.

A kénsav regenerálása során képződő nitrózus gá
zok tökéletes ártalmatlanítására a vállalatunknál je
lenleg alkalmazott oxidációs-vizes mosás helyett a 
szintén hulladékként keletkező hidrogéngázt felhasz
nálva, égetéses módszer kipróbálásán dolgozunk.

Sóoldat regenerálása és újrafelhasználása

Az anioncserélő gyártásánál az ammonolízist köve
tően az ammonolizáló elegyben (formaldehid-dimetil- 
acetál és amin vizes oldata) duzzadt gyantaszemcsé
ket a tiszta vizes közegbe tömény konyhasó olda
ton keresztül visszük. így biztosítható, hogy a kö
zegcsere anélkül történik meg, hogy a gyantaszem
csék károsodnának. A közegváltás lényegében abból 
áll, hogy az ammonolizáló elegyből leszűrt ioncserélő 
műgyantát tömény konyhasóoldatba szuszpendáljuk, 
majd a szuszpenziót vízzel hígítjuk. A művelet közben 
a gyantaszemcsékben maradt ammonolizáló elegy a 
konyhasóoldatba megy át. Korábban ezt az ammono
lizáló elegyet tartalmazó hígított sólevet a csatornába 
engedték. Mind a konyhasó, mind pedig az ammono
lizáló elegy azonban komoly gondot okoz a szenny
vízben. Különösen az utóbbi rendkívül kellemetlen, 
mivel a könnyen illó aminok a szennyvízből felszaba
dulva a gyár környezetében erős büzhatást váltanak 
ki. A nagyfokú környezetszennyezés elkerülésére ki
dolgoztuk a sóoldat regenerálási módszerét.

A hígítás módjának megfelelő megválasztásával el
érhető, hogy a konyhasóoldat, mely tartalmazza a 
gyantaszemcséktől kiszorított ammonolizáló elegyet, 
csak kismértékben híguljon a művelet alatt. Ily mó
don a sóoldatot egy lépésben desztillációval fel lehet 
töményíteni és az ammonolizáló elegyet vissza lehet 
nyerni, melyek a folyamatba visszaforgathatok.

Az eljárás a következő berendezésben valósítható 
meg (8. ábra):

Az ( l)  és (2) hígító oszlopba betöltünk 1-1 sarzs 
sólébe bekevert anioncserélő szuszpenziót, majd a (8) 
edényből а (\)  szivattyúval megkezdjük az (1) oszlop 
felső részébe a víz beadagolását. A víz a gyantáról 
a sólevet leszorítja, mely azután az (1) oszlop aljá
ról a (2) oszlop tetejére, majd a (2) oszlop aljáról az 
(5) gyűjtőbe folyik. A visszavezetést addig folytat
juk, míg a (2) oszlop aljáról kifolyó folyadék sűrűsége 
adott értékre csökken. Ezt követően az ( l)  oszlopt 
lekapcsoljuk és alulról felfelé a gyantatöltetet vízzel 
kimossuk, a mosott gyantát pedig a szokásos módon 
csomagoljuk. Az (1) oszlop lekapcsolása után a (6) 
oszlopot feltöltjük sóleves gyantával és a (2) oszlop 
után kapcsolva, a (2) oszlopba történő víz beadago
lással — ugyancsak a (8) edényből a (4) szivattyúval
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■У. ábra. Sóleves hígítás és sóié regenerálás az ioncserélő gyártásnál
1 higító-mosó oszlop; 2 hígító-mosó oszlop; S kidesztillált víz-gyűjtő; 4 szivattyú; 5 híg sóié gyűjtő; 6 higító-mosó oszlop; 7 lúg adagoló; 
8 szivattyú; 9-10  híg sóié szűrő; 11 előmelegítő; 12 szervesanyag mentesítő desztilláló oszlop; IS  kondenzátor; 14 desztillátum szedő; 
15 szivattyú; 16 szervesanyag mentesítő desztilláló üst; 11 híg sóié gyűjtő; 18 szivattyú; 19 híg sóié bepárló; 20 kidesztillált víz hűtő;

21 betöményített sóié hűtő; 22 betöményített sóié gyűjtő; 28 szivattyú

— megkezdjük a következő higítási ciklust és a műve
let a továbbiakban a fentiek szerint folytatódik.

Az (5) készülékben összegyűlt higított sóléhez — 
ha szükséges — a (7) edényből lúgot adagolunk a só
savban kötött aminok felszabadítása érdekében, majd 
a (8) szivattyúval a (9), ill. (10) szűrőn és a (11) 
előmelegítőn keresztül a (12) oszlopba adagoljuk. Itt 
az illékony szerves komponenseket kihajtjuk a sólé
ből. A gőzöket a (18) hőcserélőben kondenzáltatjuk, 
egy részét refluxként a (12) oszlopba visszaadagoljuk, 
a többit pedig a (14) gyűjtőbe vezetjük, a (15) szi
vattyúval pedig visszavezetjük a gyártási folyamatba.
A (12) oszlopból az illékony szervesanyag-mentesített 
sóié a (16) üstbe kerül, innen a (17) gyűjtőbe folyik. A 
(17) gyűjtőből a híg sólevet a (18) szivattyúval a (19) 
bepárlóba adagoljuk, ahol a kívánt sűrűségűre feltö- 
ményítjük. A kidesztillált vizet a (20) hőcserélőben 
kondenzáltatjuk és a (3) tárolóba gyűjtjük. A betö
ményített sóoldatot a (21) hőcserélővel visszahűtjük 
és a (22) tárolóba vezetjük, innen pedig a (28) szi
vattyúval a felhasználási helyre nyomatjuk.

Helyi szennyvíztisztítási eljárások

Acetoklór-gyártás szennyvizének extrakciója

Az extrakciót már régen alkalmazzák szennyvizek 
szervesanyag-tartalmának csökkentésére, így a Nit- 
rokémiánál is bevett gyakorlat volt. Egyik növény
védőszer, az acetoklór [2’-metil-6’-etil-N-(etoximetil)- 
2-klóracetanilid] gyártásánál a mosóvíz acetoklór- 
tartalmának kinyerésére is extrakciót alkalmaznak.
A jelenlegi kétlépcsős, szakaszos extrakció hatásos
sága nem megfelelő, mivel az extrahált víz acetoklór- 
tartalma 100-500 mg/1, míg a hatósági előírásokat 
és a hígulást figyelembe véve az üzemből legfeljebb

rrikl

1 mg/l acetoklór tartalmú szennyvíz engedhető ki. A 
probléma megoldására először laboratóriumban, majd 
félüzemi méretben folytonos ellenáramú extrakciós el
járást dolgoztunk ki.

146 1893 . X L V I I I .  É V F O L Y A M .  4. S Z Á M

4- ábra. Szennyvíz extraktor



9О10

í 8
7
Pótxilol

6 Ь г

i А

ö

Vissza a gyártásba v. 
égetőbelí

C B Csatornába

5. ábra. Acetoklóros szennyvíz eztrakciója

1 szennyvíz tároló; 2 szivattyú; S rotaméter; 4 szennyvíz előmelegítő; 5 extraháló oszlop; 6 szivattyú; 7 rotaméter; 8 xilol előmelegítő; 
9 filmdesztilláló; 10 xilol kondenzátor; 11 xilol tároló; 12 tisztított víz tároló

Mivel ugyancsak az acetoklór gyártásnál (azometin 
képzésnél) xilolos metil-etil-anilin oldatot reagáltat- 
nak vizes formaldehiddel és ezen reakció lejátszására 
kifejlesztettünk egy ún. Oldshue-Ruston-féle [4] ext
raktort, a szennyvíz extrakciós tisztítási kísérleteihez 
ezt a meglévő félüzemi méretű berendezést használ
tuk.

A berendezés (4- ábra) 0,2 m átmérőjű, 5 m magas, 
zománcozott elemekből összeszerelt oszlop, melyben 
alul és felül 1-1 m magas 0,5 m átmérőjű ülepítőzóna 
csatlakozik.

Az extraháló rész belseje teflonból készült, reke
szekre van osztva, a rekeszek áramlástörővei és tur
bókeverővei vannak ellátva. Extraháló szerként xilolt 
alkalmaztunk, mivel a xilol rendkívül jól oldja az ace- 
toklórt és a gyártás is xilolos oldatban történik. Az 
extrakciót 80°C-on végeztük, mivel a szennyvíz az al- 
koholmentesítőből forrón távozik és az extrakció ha
tásossága (diffúziósebesség nő, a viszkozitás csökken) 
a hőmérséklet emelésével jelentősen nő [5,6,7].

Extrakciós kísérleteinket különböző terhelés mel
lett — 3 rész vízre 1 rész xilolt adagolva — vé
geztük és megállapítottuk, hogy az oszlop maximum 
250 1 szennyvízzel terhelhető. Különböző gyártási sar- 
zsokból származó (56-450 mg/1 acetoklórtartalmú) 
szennyvizek extrakciója esetén a tisztított víz gyakor
latilag acetoklór mentes volt (acetoklórtartalom 0,3 
mg/1 alatt). Végül kidolgoztuk az extraháló xilol re
generálási módját is.

Az extrakciós tisztítás folyamatát a következők 
szerint javasoltuk megvalósítani (5. ábra):

Az etanol kinyerő oszlopból távozó 3 m3/h szenny
vizet az (1) tárolóba gyűjtjük, ahonnan a (2) szi
vattyúval a (S) rotaméteren és a (4) előmelegítőn ke
resztül a 80°C-os vizet az (5) extraháló oszlop felső 
részébe adagoljuk. Egyidejűleg a (6) szivattyúval a 
(7) rotaméteren és a (8) előmelegítőn keresztül órán
ként 1 m3 80°C-os xilolt adagolunk az extraháló osz
lop alsó részébe. Az oszlop felső ülepítő részéből elfo
lyó acetoklórt tartalmazó xilolt a (9) filmdesztillálóba 
vezetjük, ahol a xilol fő tömegét 8-10000 Pa nyomá

son kidesztilláljuk a (10) kondenzátoron és baromet- 
rikus ejtőcsövön keresztül a (11) szedőbe, ahonnan 
a regenerált xilolt a (6) szivattyúval visszaadagoljuk 
az (5) extraktorba. A (11) tároló alján összegyűlt vi
zet visszaengedjük az (1) tárolóba. A filmdesztilláló 
alján kifolyó betöményített acetoklór oldatot vissza
vezetjük a gyártási folyamatba, ill. ha a minőség erre 
alkalmatlan, égetésre visszük. Az extraháló oszlop al
ján távozó tisztított vizet a (12) tárolóba gyűjtjük, 
majd a csatornába engedjük.

AD-67 gyártás szennyvizének kezelése

Az AD-67 (l-oxa-4-aza-spiro-biciklo-(4,5)-dekán) 
antidótum élő vizekbe történő kibocsátására szintén 
rendkívül szigorú hatósági előírások vannak. A ter
mék gyártása során 4 különböző technológiai lépésnél 
összesen óránként 5 m3 200-300 mg/1 AD-67 tartalmú 
szennyvíz keletkezik. Az AD-67 kibocsátás csökkenté
sére kétféle módszert is kidolgoztunk:
-  egyrészt a meglévő technológia alkalmazása esetén 

a szennyvíz extrakcióját,
-  másrészt a technológia olyan irányú változtatására, 

melynél a szennyvízképződés minimális (a jelenlegi 
1/20 része).

AD-67 szennyvíz extrakciója

Az extrakciós kísérleteket — laboratóriumi előkí- 
sérletek után — az előzőekben ismertetett (4- ábra) 
félüzemi extraháló berendezésben végeztük el. Meg
állapítottuk, hogy az extrakciót szobahőmérsékleten 
triklór-etilénnel ellenáramban, két lépcsőben kell vé
gezni, majd a szennyvizet triklór-etilén-mentesíteni 
kell.

Az extraháló triklór-etilént, mely AD-67-et és cik- 
lohexanolt tartalmaz, szintén két lépésben regenerál
juk.

Első lépésben a triklór-etilén fő tömegét desztillá- 
cióval kinyerjük, a második lépésben pedig rektifiká-

mkl1993.  X L V II I .  É V F O L Y A M .  4. S Z Á M 147



6. ábra. AD-67 antidótum szennyvíz eztrakciója
1 szennyvíz gyűjtő; 2 szivattyú; S ülepítő; 4 szivattyú; J szinttartó edény; 6 rotaméter; 7 extraháló oszlop; 8 rotaméter; 9 extraháló 
berendezés; 10 előtisztított szennyvíz gyűjtő; 11 szivattyú; 12 szinttartó edény; IS  rotaméter; Ц  trikolór-etilén tároló; 15 szivattyú; 
16 utóülepítő; 17 hőcserélő; 18 sztrippelő; 19 hőcserélő; 20 kondenzátor; 21 gyorsdesztilláló; 22 kondenzátor; 2S szennyezett triklór- 
etilén gyűjtő; 24 szivattyú; 25 szinttartó edény; 26 rotaméter; 27 előmelegítő; 28 rektifikáló oszlop; 29 kondenzátor; SO rotaméter;

SÍ rektifikáló üst

cióval a maradék triklór-etilént választjuk el a ciklo- 
hexanonos AD-67 oldattól. A két lépésnél visszanyert 
triklór-etilént az extrakcióba visszaforgatjuk, a ciklo- 
hexanonos AD-67 oldatot pedig égetésre visszük.

Az extrahált szennyvíz AD-67 tartalma 0,1-0,7 
mg/1 volt. A módszer üzemi megvalósítására a kö
vetkező folyamatot javasoljuk (6. ábra):

Az üzemből elfolyó szennyvizet az (1) tartályban 
gyűjtjük, melyből a (2) merülő szivattyúval a (8) üle
pítőbe nyomatjuk, ahol a lebegő szennyezőanyag ki- 
ülepítésre kerül. A szennyvizet a (S) ülepítőből a (4) 
szivattyúval folyamatosan az (5) szinttartó edénybe 
nyomatjuk, ahonnan egy része folyamatosan visszafo
lyik a (8) ülepítőbe, a másik részét pedig a (6) ro- 
taméteren keresztül folyamatosan a. (7) extraháló be
rendezés alsó részébe adagoljuk. A (7) extraháló be
rendezés felső részébe ugyancsak folyamatosan a (8) 
rotaméteren keresztül a (9) extraháló berendezés alsó 
részéből kilépő triklór-etilént vezetjük be. A (7) ext
raháló berendezés felső részéből kilépő, részben tisz
tított szennyvíz a (10) edénybe kerül, innen pedig a 
(11) szivattyúval a (9) extraháló berendezés alsó ré
szébe nyomatjuk, ahol a (12) szinttartó edényből a 
(IS) rotaméteren keresztül az extraháló berendezés 
felső részébe vezetett tiszta triklór-etilénnel utótisz
títjuk. A (12) szinttartó edénybe a triklór-etilént a 
(14) tartályból a (15) szivattyúval folyamatosan táp
láljuk be, melyből a felesleg folyamatosan visszafolyik 
a (14) tárolóba.

A (9) extraháló berendezés felső részéből kilépő 
tisztított vizet a (16) utóülepítőbe visszük, ahol az

rrikl

esetlegesen magával ragadott triklór-etilén cseppek 
leülepednek, melyet időközönként visszaengedünk a 
(14) tárolóba. A (16) ülepítőből a tisztított víz ezu
tán a (17) hőcserélőbe folyik, ahol a (18) sztrippelő 
aljából kikerülő triklór-etilén-mentesített szennyvíz
zel ellenáramba vezetve előmelegítjük. A (17) előme- 
legítőből a szennyvíz ezután a (19) hőcserélőbe jut, 
ahol gőzfűtéssel tovább melegítjük 100°C-ig, majd 
a (18) sztrippelő kolonnába vezetjük. A kolonnában 
az alján bevezetett direkt gőz segítségével a triklór- 
etilént a szennyvízből kihajtjuk, majd a triklór-etilén- 
mentesített szennyvizet a (17) hőcserélőn keresztül a 
csatornába engedjük. A triklór-etilén gőzöket a (20) 
hőcserélőben kondenzáltatjuk és a kondenzátum egy 
részét refluxként visszavezetjük a (18) sztrippelő osz
lopba, a többi részét pedig a (14)  tárolóba gyűjtjük. 
A (7) extraháló oszlop alsó részéből elfolyó triklór- 
etilént folyamatosan a (21) gyorsdesztillálóba vezet
jük, ahol a triklór-etilén fő tömegét kidesztilláljuk és 
a gőzöket a (22) hőcserélőben kondenzáltatjuk, a kon- 
denzátumot pedig a (14) tárolóba gyűjtjük.

A (21) gyorsdesztilláló alján elfolyó AD-67-et és 
ciklohexanont tartalmazó triklór-etilén oldatot a (28) 
edénybe gyűjtjük, ahonnan a (24) szivattyúval a (25) 
szinttartó edénybe adagoljuk, melyből egy része — 
a felesleg — visszafolyik a (28) tárolóba, a másik 
rész pedig a (26) rotaméteren és a (27) előmelegítőn 
keresztül a (28) rektifikáló oszlopba folyik. A (28) 
rektifikálóban a triklór-etilént folyamatosan a (29) 
hőcserélőn keresztül kidesztilláljuk, a desztillátum 
egy részét refluxként a (30) rotaméteren keresztül
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visszaadagoljuk, a másik részét pedig a. (14)  tárolóba 
gyűjtjük. A rektifikálóból a (SÍ) üstjében összegyűlt 
AD-67-ciklohexanon oldatát folyamatosan elvezetjük 
és égetésre visszük.

Az AD-67 szennyvíz mennyiségének a csökkentése 
technológiai módosítással

Az AD-67 gyártástechnológia során jelenleg 4 he
lyen képződik szennyvíz, ebből 2 technológiai eredetű, 
2 pedig a termék kicsapatásánál, ill. vizes mosásá
nál keletkezik. Laboratóriumi kísérleteink alapján a 
jelenlegi gyártástechnológia módosítását javasoltuk, 
miszerint a nyers triklór-etilénes AD-67 oldatot vi
zes kicsapatás és mosás helyett betöményítéssel, majd 
alkoholban történő átkristályosítással tisztítsuk. Az 
anyalúg fő tömege és a mosóalkohol visszaforgatható, 
a felesleg pedig égetéssel megsemmisíthető. Ily módon

csak a rendkívül kis mennyiségű (0,27 m3/h) techno
lógiai eredetű szennyvíz képződik, mely szintén ége
tésre vihető.

A kézirat beérkezett: 1992. ápr. 1.
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Szemle . . .  'Szemle . . .  Szemle . . .
Számítógéppel segített műszaki 

tervezés a vegyiparban

A német Műveleti és Vegyipari Mér
nöktársaság (GVC) 1992. év elején 
Kölnben tartott szimpóziumot a szá
mítógéppel segített műszaki tervezés
sel (CAD) nyert tapasztalatokról a 
vegyiparban.

A svájci Ciba-Geigy cég is — mint a 
legtöbb felszólaló cég — az USA Ala
bama államában Huntsville-ben szé
kelő Intergraph cég, ill. annak kölni 
Center of Competence (COC) leány- 
vállalata által kidolgozott Plant De
sign System (PDS =  Üzemtervezési 
Rendszer) mellett döntött, ami egy 
színes-grafikás, képernyős megjelení
tésű, interaktív számítógépes rendszer; 
jelenlegi munkahelyenkénti beruházási 
költsége 25 000-90 000 USD. A Ciba- 
Geigynél 50 ilyen munkahely dolgozik, 
amelyek közül 30 van közös hálózatra 
kötve. A hagyományos rajztáblás ter
vezési munkáknál ez a rendszer 2-8- 
szor gyorsabb, de darabjegyzéket is le
het vele összeállítani, izometriát ké
szíteni, valamint 3-dimenziós nézete
ket, ezeket a térben forgatni, ezenkívül 
csökken a csőszakaszok gyártása során 
keletkező selejt is.

A csőtervekhez olyan kompatibilis 
szoftver is tartozik (CAM =  Com

puter Aided Manufacturing), ami a 
kivitelező előgyártó műhelyeiben au
tomatikusan vezérli a vezetékszakasz- 
gyártó gépsorokat (darabolás, hideg- 
hajlítás méretre). Van olyan szoftver 
is, ami a gyártelep helyszínrajzát (lay
out) megvalósítás közben, majd az üze
melés során, minden földfeletti ellátó
hálózati részletével és -műtárgyával 
visszaadja.

A Ciba-Geigy csak kisebb részben 
tervezi házon belül a fejlesztését, na
gyobbrészt ezzel külső vállalkozókat 
bíz meg; ilyenkor házi tervezői a külső 
munka koordinátorai és ellenőrei.

A Ciba-Geigynél több fokozatban, 
házi tanfolyamokon tanítják be a raj
zolókat, szerkesztőket, de a betaní
tást ki kell terjeszteni a kivitelezők és 
gépgyártók szakembereire is, mert a 
tervismertetés eddig kisminták alapján 
történt (műanyagalkatrészekből össze
állított, arányosan kicsinyített térmo- 
dellek), aminek helyére most a képer
nyős megjelenítés lép, annak több né
zetben lehetséges, forgatásos, a térlá
tást elősegítő technikájával.

A német BASF fejlesztését túlnyo
mórészt saját műszaki tervezési rész
legével dolgozza ki évi 1,3 milliárd 
USD értékben. Ludwigshafenben 70 
Intergraph munkahellyel rendelkeznek. 
Összes tervező létszámuk 1300 fő. Ed

dig kb. 1000 ilyen tervet készített, kö
zülük nyolcat PDS rendszerrel. A PDS 
rendszerrel elsősorban csőterveket ké
szítenek, valamint a velük kapcsolt 
szabályozási-műszerezési (PI, ill. Rí) 
terveket. Nagyon fontosnak tartják az 
adatrendszerek és rajzrendszerek in
tegrációját (a csőterveken feltüntetik 
a méreteket, a szerkezeti anyagokat, a 
tér-koordinátákat, az azonosítási jele
ket — akár a rendelésre-raktározásra 
is —, a bennük áramló közegek össze
tételét).

A 6000 főt foglalkoztató heidelbergi 
erőmfiépítő vállalat (Kraftlagen Hei
delberg = KAH) most tér át az Interg
raph rendszerre, mert be akar törni a 
vegyi- és folyamatipari (Chemical and 
Process Industries =  CPI) beruházási 
piacára.

A Linde mérnökcég a BASF alvál
lalkozója; jelenleg Antwerpenben egy 
gőzpirolízis (olefinüzem) terveit készíti 
PDS rendszerrel, ami 5000 csővezetéki 
és 400 cső- és műszerezési tervet (Rí 
séma) tartalmaz. Az izometriás csősza
kaszrajzokat a 3-dimenziós képernyős 
megjelenítés alapján a computer ké
szíti.

[Forrás: CIT. 61  No. 3. p. A 100. (1992. 
március)]

S. Gy.
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Az RC1 reakciókaloriméter alkalmazása környezetvédelmi és kutatási 
célokra a Nitrokémiában

Bevezetés

A Nitrokémia Ipartelepek 1989-ben vásárolta meg 
Magyarországon elsőként a Mettler (Svájc) cég RC1 
reakciókaloriméter ét. Jelen munka célja az RCl re
akciókaloriméter rövid bemutatása, valamint a Nit- 
rokémiánál, az üzembehelyezéstől eltelt egy év alatt 
szerzett tapasztalatok ismertetése.

A kaloriméter számítógép-vezérelt, elektronikus vé- 
delmű üstreaktor, amely mind vezérlési, mind bizton
ságtechnikai szempontból világszínvonalon működő 
rendszer. A készülék lehetőséget biztosít a Nitroké
mia számára az adatorientált műveletfejlesztésre, a 
kémiai adatok biztonságtechnikai célból történő meg
határozására, a mért és a számított adatok egyidejű 
gyűjtésére.

A rendszer felépítése lehetővé teszi a kémiai reak
ciók kvalitatív megfigyelését, valamint a fizikai-kémiai 
adatok kvantitatív meghatározását, biztosítja a re
akciótechnikai adatok szolgáltatását. Ezek közé tar
toznak a különféle termikus adatok, mint a reakci
óhőmérséklet, reakcióhő. Vizsgálható a hőmérséklet- 
hőáram-idő összefüggés, illetve a kémiai rendszer adi
abatikus viselkedése.

Mindezek mellett a reakciósebesség vizsgálatával 
információt kaphatunk a kémiai reakció kinetikai 
tulajdonságáról.

A rendszer lehetőséget ad fizikai-kémiai adatok 
pontos meghatározására. Ide tartozik többek közt 
az anyagok fajlagos hőkapacitása, oldási-egyesítési 
hőmérséklete.

Az RCl legfontosabb alkalmazási területei

A rendszer felhasználási területeit 3 fő csoportba 
sorolhatjuk.

A műveletfejlesztés támogatása

Az RCl reakciókaloriméter fontos adatszolgáltató 
a laboratóriumi technológia üzemi szintű megvalósí
tásához, azaz a léptéknöveléshez. Segít választ adni 
arra, hogyan kell az üzemméretnövelését elvégezni az 
egyes technológiáknál. Hogyan méretezzük a fűtést, 
hűtést, az energiabiztosítást?

Ehhez kapcsolódóan támogatja a kémiai folyama
tok optimalizálási, reprodukciós vizsgálatát mind a 
hozam, mind a minőség szempontjából.

Kémiai reakciók biztonságtechnikai vizsgálata

Olyan fontos kérdésekre kapunk választ, mint pél
dául:

* Nitrokémia Rt., Fűzfőgyártelep

mkl
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-  Milyen egy adott kémiai reakció lefolyása?
-  Melyek a vizsgált reakciórendszer lényeges paramé

terei?
-  Milyen körülmények között lehet a kedvezőtlen 

mellékreakciókat kiküszöbölni?
A készülék vizsgálhatóvá teszi, hogy milyen prob

lémák adódnak, ha valamely megnövelt méretű üzem 
egy eleme (pl. hűtés, vagy keverés) nem működik.

Preparativ munka

A kétszintű számítógépes folyamatirányító rendszer 
lehetővé teszi a rögzített paraméterezésű, nagy feldol- 
gozottságú termékek gyártását kis méretben. A fo
lyamat paramétereit csak egyszer kell meghatározni, 
mivel ezek tárolhatók és kívánság szerint újra felhasz
nálhatók.

A mérés elve

Az alapegyenlet

A rendszer a különböző hőtani adatokat a kalo
rimetrikus alapösszefüggések segítségével határozza 
meg.

A definícióegyenlet: Q j  = UA(Tr —Tj),
ahol: Q f  -  a hőáram, W

Tr -  a reakcióelegy hőmérséklete, °C 
Tj -  a köpenyben áramló hőközlőanyag hőmér

séklete, °C
U -  az összevont hőátadási tényező, W/m2K 
A -  a hőátadó felület, m2.

A reaktor falán átmenő hőáram a hajtóerővel, 
azaz a reaktorban lévő elegy és a köpeny közti 
hőmérsékletkülönbséggel arányos.

Az arányossági tényezőt [UA) kalibráció segítségé
vel határozhatjuk meg.

A kalibráció

Az „ U” összevont hőátadási tényező meghatározá
sát pontosan ismert mennyiségű hő bevitelével végez
hetjük.

Ezt egy elektromos fútőszál segítségével valósíthat
juk meg, miközben a Tr , T; hőmérsékleteket mérjük.

A számítást a definícióegyenletnek megfelelően vé
gezzük.

A teljes hőenergiamérleg

Egy reakció teljes hőenergiamérlege a következő 
módon határozható meg.
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A mérési adatokból számíthatunk egy mért hőára
mot (Qr) meghatározhatjuk a felhalmozott hőt (Qa), 
az adagoláskor bevitt hőmennyiséget (Qd)- Definiál
hatjuk a hőveszteséget (Qi), valamint egy egyéb hőá
ramot (Qadd)- A fentiek alapján a reakció hőmérlege:

Q — Qr + Qa + Qd + Ql + Qadd-

A műszer felépítése

Az RC1 üstreaktor a kiegészítő egységekkel

Az RC1 reakciókalorimétert és tartozékait az 1. 
ábra mutatja be.

A standard üvegreaktor 2 literes duplikált falú re
aktor, amelyhez különböző szerelvények csatlakoztat
hatók. Ezek:
-  adagoló egység, ami mérlegekből, szivattyúkból és 

egy hőérzékelővel ellátott adagolófeltétből áll;
-  desztilláló és refluxáltató egység, ami lehetővé 

teszi ezen műveletek elvégzését sé a kapcsolódó 
kalorimetrikus feladatok kivitelezhetőségét.

Az RD10 egység

Az RD10 szabályozó egység funkciója az alapszintű 
irányítási feladatok elvégzése, valamint mérési adatok 
gyűjtése és továbbítása a felső irányítási szintnek, ill. 
az onnan kapott parancsok végrehajtása.

A felső szintű irányítási rendszer

A felső szintű irányítási feladatokat egy IBM PC 
XT kompatibilis személyi számítógép végzi. Feladatai 
rendkívül összetettek:

-  mérés közben biztosítja a reaktorrendszer, az RD10, 
valamint a felhasználó közti kommunikációt;

-  a mérés elvégzéséhez szükséges adatokat folyama
tosan megjeleníti és a kiértékeléshez szükséges ada
tokat tárolja;

-  figyeli a megadott biztonsági korlátokat, szükség 
esetén vészprogram indításával beavatkozik;

-  a kiértékelési szakaszban elvégzi a mérési adatok 
feldolgozását és a megfelelő paraméterek megadása 
után végrehajtja a kért számításokat, valamint 
megjeleníti az eredményeket;

-  egyéb kiegészítő jellegű szolgáltatásokat végez (pl. 
adatlemez másolása, szerviz feladatok stb.).

Az RC1 szolgáltatásai

Környezetvédelmi tevékenységhez kapcsolódó 
feladatok

Mint a világon minden vállalatnál, így a Nitroké- 
miában is kulcsfontosságú kérdés a környezetvédelmi 
feladatok megoldása. A vállalatnál keletkező hulladé
kanyagok egy részének megsemmisítése csak égetés
sel valósítható meg. Ez a művelet azonban nagyfokú 
óvatosságot igényel. Különös problémát jelent a hul
ladékanyagok égetés előtti esetleges összekeverése, va
lamint az égetési hőmérsékletre történő felmelegítés 
közbeni viselkedése. Az ilyen műveletek elvégzéséhez 
is segítséget nyújt az RC1 reakciókaloriméter.

Kis mennyiségű mintaanyagok felhasználásával elő- 
kísérletekben tájékozódunk az esetleges reakciók vi
selkedéséről. Az így kapott elsődleges információk bir
tokában kerül sor a kalorimetriás mérés megtervezé
sére, megvalósítására.

Mérjük a vizsgálandó anyagok fajlagos hőkapaci
tását. Vizsgáljuk az összekeverésnél fellépő elegyítési 
hőt, ill. ha van hőhatással járó folyamat, akkor a re
akcióhőt. Egy felfűtési program keretében elemezzük 
az elegy hőhatásra történő viselkedését. Ezen eredmé
nyek birtokában már nagy biztonsággal megtaláljuk 
a veszélyesen viselkedő anyagokat, melyek külön ke
zelést, fokozott óvatosságot igényelnek.

Kutatási célok támogatása

Az RC1 reakciókaloriméter szervesen integrálódott 
a Nitrokémia szerteágazó kutató-fejlesztő munkájába.

Elsődleges feladata a laboratóriumokban kidolgo
zott technológiák, technológiai részfolyamatok hő
technikai tulajdonságainak feltérképezése. Ennek so
rán meghatározzuk a vizsgált anyagok szükséges 
fizikai-kémiai adatait, mint például a fajlagos hőka
pacitást, oldási-elegyítési hőmérsékletet. Vizsgáljuk 
az egyes műveletek hőtani viselkedését, az exoterm- 
endoterm reakciók hőforgalmát. Információt kapunk 
a konverzió időbeni alakulásáról.

Jellemző példaként bemutatunk két kémiai rész
folyamat vizsgálatából származó felvételt (2. és S. 
ábra).
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3. ábra. Alkoholízis vizsgálata idó lóra 1

A 2. ábra acilezési művelet jellemző adatait mutatja 
be. A reakcióhő vs. idő görbe exoterm hőhatású 
folyamatot jelez. A görbe alatti terület a reakcióhővel 
egyezik meg.

A S. ábrán alkoholízis vizsgálata látható. A felvé
tel jelen esetben exoterm folyamat lefutását jelzi. A 
képződött hő egy része (40%) az adagolásnál jelent
kezett. A fennmaradó rész az utóreakció során képző
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dött. Felvételünk segítséget ad az utóreakció időtar
tamának meghatározásához.

A felvételeken használt jelölések:

0 Qr calc [W]: számított reakcióhő
1 Tr [C]: reaktorhőmérséklet
2 Mr calc [kg]: a reaktor tartalmának tömege
3 Conv [%]: konverzió

A bemutatott példákon kívül természetesen más 
típusú kémiai folyamatok is vizsgálhatók.

A szolgáltatott adatok birtokában eredményeseb
ben oldhatók meg a hőhatással járó kémiai folyama
tok optimalizálási, reprodukciós feladatai.

A  kézirat beérkezett: 1991. nov. 21.

Szemle . . .  Szemle . . .  'Szemle . . .

Üvegházhatás a Földön?

Kétségtelen az a felismerés, hogy a 
civilizáció általánossá válása óta meg
gyorsult a légkörben azoknak a mole
kuláknak a töménység-növekedése (je
lenlegi állapot: szénsav 250 milliomod- 
rész, ózon 1 milliomod-rész, metán 1,7 
milliomod-rész, nitróz 0,3 milliomod 
rész, perklórozott-fluorozott szénhid
rogének 1 milliárdad-rész), amelyek a 
földfelszínre jutó besugárzott napfény
ből (a Földet értnek 45%-a), a felszíni 
vizek elgőzöléséből és infravörös éjjeli 
kisugárzásból a légkörbe alulról jutó 
24%-nak a földfelszínre történő vissza- 
sugárzását megduplázzák.

A civilizáció (energiatermelő eltüze
lés, esőerdők csökkenése, közlekedés) a 
szénsav l/3-áért, a nitróz feléért és a 
perhalogénezett szénhidrogénekért fe
lelős és összességében a légkör melege
désének 60%-át okozza, ami a legutolsó 
kis jégkorszak (1550 és 1850 között) 
óta a földfelszín átlaghőmérsékletének 
0,4°C-os melegedését idézte elő, a je
lenlegi 16°C-ra. Legutóbb 125 000 éve 
volt ilyen meleg a Föld légköre.

A földfelszínnek a jövő század vég
ére lehetséges melegedését -  a jelen
legi civilizációs légköri emissziók növe
kedési rátája fennmaradásának figye
lembevételével -  az egyes kutatók 2 és 
6 fok közé prognosztizálják, de az en
nek következtében megjósolt sarki jég
hegy olvadása miatt néhány méterrel 
megemelkedő tengerszintet az elmúlt 
80 év mérései mennyiségileg nem iga
zolták vissza: az emelkedés tízévente 
csupán 1 cm volt. Ebből az is követ
kezik, hogy az üvegházhatást nem ki
zárólag a földi légkör civilizációs el
szennyeződése okozza, hanem van en
nek ellene ható stabilizációs folyamata 
is, nevezetesen az óceáni mélyszíni hi
degáramlatok a Nyugat-Atlanti-óceán 
Labrador-árama a Déli-sark felé, an
nak mentén Ausztrália keleti partjáig, 
ahonnan északira fordul és észak felé 
haladtában az Aleuták szigetcsopor
tig felmelegszik, a felszínre emelke

dik és ottani melegáramként vissza
fordul, Ausztrália északi partja és Af
rika Jóreménység-foka mellett elhalad 
és az Atlanti-óceánba érkezve észak 
felé fordul, amit Nyugat-Európa a me
leg Golf-áramként érzékel, majd az 
Északi-sark felé haladtában lehűl és 
a Labrador hideg mélyárammá válik. 
Ezen óceáni hőmérsékleti körforgalom 
gyengülése a kanadai mezőgazdasági 
tertületet észak felé kiterjeszti és dél 
felé az Egyenlítő körüli félsivatagokat.

A nap sugarai sem érik a Földet 
egyenletesen, nem csak a földközeli- 
földtávoli változó naphelyeztből és a 
földtengely ferdeségéből adódóan az 
Északi- és Déli-félteke közötti különb
ség észlelhető, hanem a 11 évente 
visszatérő napfolttevékenység erősö
dése és esetleg a légköri porszennyezés 
növekedés (aszteroidok becsapódása) 
is.

E bizonytalanságok dacára azért 
meghatározott globális környezetvé
delmi tevékenység indokolt, ezek:
-  a perhalogénezett szénhidrogének 

használatának csökkentése (habo- 
sító, hajtató gázok, hűtőgép-hőközlő 
közegek, Halon tűzoltószer, tisz
tító szerek a ruhatisztítókban és az 
elektronikában),

-  a trópusi esőerdők elpusztításának 
megszüntetése (minden négyzetmé
terük asszimilációja évente 1-2 kg 
karbont köt meg, míg a szántóföldi 
növényeké csak 0,2-0,4 kg/m 2-t),

-  jobb hatásfokú energiatermelés hely- 
hezkötve és közlekedési eszközök
ben,

-  a Föld népesség-számának stabilizá
lása.
[Forrda: CEN. 67. No. 11. p. 25. (1989. 

márc. 13.)]

Amerikai harc a 
természettudományos 

tudatlanság ellen

Az USA általános képzésében a ter
mészettudományos ismereteket elha

nyagolják, minek következtében a ter
mészettudományos alapokon nyugvó 
társadalmi ismeretek hiányossága gátja 
a mindennapos, a megalapozott de
mokratikus politikai véleménynyilvá
nításnak. Az „Amerikai Társaság a Tu
domány Elterjesztéséért” (American 
Association for the Advancement of 
Science) három lépcsőben, egyelőre 6 
millió dolláros/ költséggel, aminek 2/3- 
ad részét az Állami Tudományos Ala
pítvány (National Science Foundation) 
és az IBM komputercég fedezi, orszá
gos tanfolyamokat szervez a laikus köz
vélemény természettudományos isme
reteinek elmélyítésére, ezek tematikája 
a következő:
-  Föld, földkéreg és bioszféra történe

lem,
-  Anyag, energia, erő és mozgás,
-  Az élővilág, a sejtek azonossága és a 

fajták változatossága,
-  Biológiai evolúció,
-  Az emberi faj különlegessége, tanu

lóképessége,
-  Az emberi élet ciklusai,
-  Élettani folyamatok,
-  Egészséges életmód,
-  Orvosi diagnózis és gyógyítás,
-  Társadalom, kultúra, osztályok,
-  Politikai és társadalmi rendszerek,
-  A Föld lakossága,
-  Szociális változások és ezek konflik

tusai,
-  Technológiák és történelmi fejlődé

sük,
-  Matematikai, algebrai és geometriai 

szimbolika,
-  Valószínűségszámítás és prognózis,
-  Adatrendszerek kezelése és a minta

vétel,
-  Logika, az általánosítás veszélyei, 

kísérleti eredmények kiértékelése, 
analógiák.
[Forrda: CEN. 67. No. 11. p. 22. (1989. 

márc. 13.)]
5. Gy.
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Foszfonátok a Nitrokémiában

A foszfonátokról általában

A foszfonátok, mint ismeretes, a foszfonsav szárma
zékai, amelyekben a foszforhoz kötődő hidrogénatom 
helyébe egy más atomcsoport lép olyan vegyületet al
kotva, melyben C-P kötés van.

О

h -|>- OH 
OH

foszfonsav

szerves
reagensek

X О

R- А- I- он, (1) 
X A h

szerves foszfonsav
ahol R egyszerű, vagy összetett alkil-, aril-, vagy egyéb 
más organikus csoport, X rendszerint hidrogén.

A termékek általában szabad sav, vagy só formájá
ban kerülnek forgalomba. Ipari gyártásra legszélesebb 
körben az amino-metilén-foszfonátok és az 1-hidroxi- 
etán-1, 1-difoszfonsav kerültek, amelyeknél a hasznos 
tulajdonságok mellett a gazdaságos előállítási lehető
ségek is megoldhatók voltak.

A foszfonátok alaptulajdonságai

A foszfonátok igen széleskörű és egymástól nagyon 
is eltérő felhasználási lehetőségei mindössze néhány 
alaptulajdonságra vezethetők vissza, melyek az erős 
komplexképző képesség, küszöbhatású lerakódásgát
lás, hidrolitikus stabilitás. Ezek az alaptulajdonságok 
az egyes termékeknél különböző mértékben érvénye
sülnek és egyéb, ugyancsak fontos tulajdonságokkal 
egészülnek ki, mint a felületi aktivitás és diszpergáló- 
képesség, korróziógátlás, kedvező toxikológiai és öko
lógiai jellemzők.

Komplexképző képesség

A foszfonátok a vízben jelenlévő és a különféle nem 
kívánt hatásokat kiváltó alkáli földfém- és nehézfém
ionokkal vízoldható, stabil komplexeket képeznek. A 
komplexképződés leírható, mint a fémion és a foszfo- 
nát ligandum között lejátszódó egyensúlyi folyamat: 

Mm++Ln - =  MLm-n, (2)

ahol M a vízben zavargó kation,
L a foszfonát ligandum, 

m + a kation töltése,
n — a ligandumon levő donoratomok száma.

A tömeghatás törvénye alapján pedig megadható 
a folyamat egyensúlyi állandója, a termodinamikai 
komplexstabilitási állandó:

[MLm~n]
[Mm+][L"-]' (3)

* Nitrokémia Rt., Fűzfőgyártelep
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A foszfonátok olyan ligandumok, melyeken a funk
ciós csoportok, így a donoratomok száma legalább 
kettő, vagy több, ezért igen stabil kelátkomplexek jön
nek létre. A kelátképződés lényege az, hogy a ligan
dum a központi atommal olyan gyűrűt alakít ki, mely 
egyben a központi atomot is tartalmazza, és eközben 
jelentős stabilitás növekedés következik be (kelátha
tás).

A komplexek stabilitása a fémiont tekintve első
sorban annak méretétől és töltésétől függ, a töl- 
tés/átmérő viszony függvényében csökken [1].

A különböző felhasználási területeken a foszfoná- 
tokon kívül számos más komplexképzőt, illetve ion
cserélőt alkalmaznak a fémionok eliminálására. Az 
egyes termékek gyakorlati hatékonysága jól kifejez
hető a Ca-megkötő képességgel, ilyen módon a külön
böző mechanizmus szerint működő fémion elimináló 
reagensek jól összehasonlíthatók (1. táblázat).

Küszöbhatású lerakódásgátlás (threshold)

A foszfonátok a vízben jelenlevő fémionok ke- 
látkomplexbe viteléhez szükséges sztöchiometrikus 
mennyiség töredékében képesek megakadályozni a kü
lönböző fémsók és hidroxidok kicsapódását és lerakó
dását. Gyakorlati tapasztalatok szerint már 5 ppm 
koncentrációban hatékonyak, ami azt jelenti, hogy 
egy rész foszfonátra 300-10000 tipikusan jelenlévő, ki
csapható kation jut.

Ez a tulajdonságuk azzal magyarázható, hogy erő
sen hajlamosak szilárd felületeken való adszorpcióra, 
módosítják a kristálynövekedést, csökkentik a krisz- 
tallitok számát, gátolják a tűszerű képződmények ki
alakulását.

Hidrolitikus stabilitás

Ismeretes, hogy a polifoszfátok magasabb hőmér
sékleten a szerkezetükre jellemző P-O-P kötés fel
hasadása után ortofoszfáttá hidrolizálnak, és ezzel 
elvesztik előnyös tulajdonságaikat. Ez a degradáló
dás különösen gyors alacsonyabb pH értékeknél. Ez
zel szemben a foszfonátok szerkezetére jellemző C-P 
kötés széles pH-tartományban, a gyakorlati felhaszná
lás során előforduló hőmérséklethatárok között, még 
erős oxidálószerek jelenlétében is (hidrogén-peroxid, 
persavak) stabil marad, és a vegyület megőrzi eredeti 
szerkezetét és hatékonyságát.

A foszfonátok alkalmazási területei

A foszfonátok alkalmazási lehetőségei rendkívül 
széleskörűek, szinte minden olyan folyamatban, amely
ben a víz valamiféle szerepet játszik, és a vízben jelen
lévő kationok zavarólag hatnak (ilyen pedig sok van), 
a foszfonátok önmagukban, vagy más komponensek-
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Fémion eliminálására használatos reagensek Ca-m egkötőképessége [2]
1. táblázat

Képlet Kémiai név
Ca-megkötőképesség

20°C-on,
mg CaO/g

NaO-

NaO

О О

1 -0  Л -ONa

ONa
nátrium-difoszfát 114

nátrium-trifoszfát

1-hidroxi-et án-1,1-difoszfonsav

nitrilo-tri(metilénfoszfonsav)

nitrilo-triecetsav

etilén-diamin-tetraecetsav

citromsav

poliakrilsav

poli- (1-hidroxi-akrilsav)

158

394

224

285

219

195

307

228

( - CH-CH -  CH2 -  CH2 - )n
poli-(tetrametilén)-l,2-dikarbonsav 243

HOOC COOH

kel együtt előnyösen használhatók fel. A következők
ben a teljességre való törekvés nélkül, a legfontosabb 
területeket emeljük ki.

Vízkezelés

Hagyományos területe a foszfonátok alkalmazásá
nak. A kezelendő víz rendszerint nem tiszta, külön
féle kationokat, anionokat, oldott gázokat, makroré- 
szecskéket tartalmaz. Egy-egy ciklus során változik a 
hőmérséklete, sótartalma, nyomása, pH-ja, ezek a kö
rülmények mind a csapadékképződés, a szilárdanyag- 
lerakódás és a fokozott korrózió irányába hatnak.

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a foszfonátok 
a legtöbb hagyományosan alkalmazott lerakódásgátló, 
diszpergáló és korróziógátló komponenssel összefér
hető kompozíciókat alkotnak, sőt gyakran szinergikus 
hatást fejtenek ki [3-6].

Legnagyobb volumenű foszfonát-felhasználók a re- 
cirkulációs vízrendszerek, de jelentőségük egyre nő a

kazánvíz előkészítésében és a tengervíz lepárlók telje
sítményének fokozásában.

Olajbányászat

A másodlagos vízbesajtolásos olajkitermelésnél igen 
fontos szempont, hogy a geológiai rétegbe besajtolt 
vízből ne csapódjanak ki a beoldott sók, és ne ra
kódjanak le a diszpergált szilárd részecskék, melyek 
eltömik a réteg kapilláris csatornáit, ezzel csökkentik 
a kút hozamát. Ezen a területen elsősorban a nagyobb 
hidrolitikus stabilitásuk miatt váltják fel a foszfoná
tok a korábban alkalmazott polifoszfátokat.

Mosóporok

A foszfonátok mosópor összetevőként (builder) való 
alkalmazásának jelentősége az utóbbi években, a fosz
fátmentes mosóporok terjedésével nőtt meg. Ez az 
első látásra ellentmondásosnak tűnik, de a nátrium-
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trifoszfát helyettesítésére legjobban bevált Zeolit A 
tulajdonságainak, valamint a foszfonátok alacsony 
koncentrációjú alkalmazásának (0 ,3-2,0%) ismereté
ben nagyon is logikusan következik. A Zeolit A vízben 
oldhatatlan nátrium-alumínium-szilikát, ezért mel
lette mindenképpen szükség van olyan vízoldható 
összetevőre, amely az oldatból a szilárd felületre szál
lítja a kationokat (carrier), ahol végül is ioncsere út
ján megkötődnek. Másrészt a Zeolit A elsősorban a 
kalciumot köti meg hatékonyan, a magnéziumot lé
nyegesen kisebb mennyiségben és csekély sebesség
gel. A foszfonátok (különösen az l-hidroxi-etán-1,1- 
difoszfonsav) szekvesztráló ereje a magnéziumra is 
igen nagy, így megakadályozzák a zeolit által meg nem 
kötött magnézium sók kicsapódását, egyúttal küszöb
hatású lerakódásgátlásuk révén megszüntetik a szi
lárd részecskék lerakódását a mosott ruhán.

További lényeges szerepük a mosópor-kompozíciók
ban az, hogy a fémionok kelátkomplexbe vitelével sta
bilizálják a fehérítésre, foltok eltávolítására szolgáló, 
általában nátrium-borátból és aktivátorból (tetraace- 
tilén-diamin) álló aktív fehérítő rendszert, amely már 
néhány ppm nehézfémion szennyeződés hatására is rö
vid idő alatt lebomlik [7-9].

Folyékony mosószerek, tisztítószerek

Ezek a szerek általában l-hidroxi-etán-l,l-difosz- 
fonsavat tartalmaznak többnyire trinátriumsó for
májában. Részaránya 0,12%-tól 20%-ig változhat az 
adott szer felhasználási területétől függően. Lényegé
ben ugyanazok az előnyös tulajdonságok hasznosul
nak mint a mosóporoknál, de különösen a folyékony 
készítményeknél fokozottan szükség van a többi kom
ponenssel való összeférhetőségre. A háztartási felhasz
nálás mellett jelentős fogyasztók az ipari palackmosó 
üzemek [10-13].

Fogkrémek, szájvizek

A fogkrémekbe és szájvizekbe az 1-hidroxi-etán- 
1,1-difoszfonsav dinátrium-sóját adalékolják sikerrel 
a fogkőképződés visszaszorítására 1-3%, illetve 0,2- 
1% részarányban. Feltehetően olyan módon fejti ki 
hatását, hogy gátolja az amorf kalcium-foszfát áta
lakulását kristályos kalcium-hidroxi-apatittá, vagyis 
megakadályozza a hidroxi-apatit kristályok növekedé
sét. Úgy tűnik, hogy szelektív hatásról van szó, amely 
csak a fogkőlerakódásra korlátozódik anélkül, hogy 
befolyással lenne a fogzománcra. Ilyen alkalmazásnál 
fokozottan előtérbe kerülnek a toxikológiai jellemzők. 
Az l-hidroxi-etán-l,l-difoszfonsav-dinátriumsó akut, 
orális LD50 értéke patkányokra és nyulakra 1340, il
letve 1140 mg/kg-nak bizonyult [14-15].

Szappanok

Szappanok alkotórészeként elsősorban 1-hidroxi- 
etán-l,l-difoszfonsav-trinátriumsót adalékolnak 0,005- 
2,0% mennyiségben a stabilitás fokozására, az elszíne
ződés megakadályozására [16-18].
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Itt a fehérítési eljárásoknál alkalmazott lúgos pe- 
roxid fürdők stabilizálására használhatók már 0,1%- 
os koncentrációban. Korábban elsősorban nátrium- 
szilikátokat alkalmaztak erre a célra, de azok az öb
lítésnél bekövetkező pH-csökkenéskor gyakran képez
tek csapadékot, amely a berendezésekre és a szövetre 
egyaránt lerakodott. Ilyen problémák a foszfonátok 
alkalmazásánál azok erősebb ionmegkötő képessége és 
nagy hidrolitikus stabilitása miatt nem fordulnak elő.

Ércek flotálása, iszap-peptizátorok

Ezeken a területeken a foszfonátoknak a szilárd fe
lületekre való erős adszorbciója, felületaktivitásuk és 
diszpergáló képességük kerül előtérbe. Különösen ma
gasabb üzemi hőmérsékleteken bizonyultak hatáso
sabbaknak a hagyományosan alkalmazott polifoszfá- 
toknál.

Foszfonátok előállítása a Nitrokémiában

Piaci kilátások, termékválasztás

A kereskedelmi forgalomban legnagyobb sikert el
ért foszfonátok mindegyike vagy foszfonsavból, vagy 
foszfor-trikloridból készül, amelyeket viszont elemi 
foszforból gyártanak, így a foszfonát-kapacitás na
gyobbik része annak a viszonylag kevés vállalatnak 
a kezében van, amely elemi foszfort is gyárt. Mellet
tük olyan vállalatok számíthatnak piaci részesedésre, 
amelyeknél a foszfor-triklorid klórtartalmát hasznosí
tani tudják, így annak költségei megoszlanak a foszfo- 
nát és egy másik termék között. Ez utóbbiak közé tar
tozik a Nitrokémia is, ahol a klór-acetil-klorid üzem 
beindulása óta a foszfor-triklorid ecetsavas bontásá
ból a melléktermékként keletkező foszfonsav-oldat, 
mint olcsó alapanyag rendelkezésre áll.

Miután konkrét igény l-hidroxi-etán-l,l-difoszfon- 
sav és nitrilo-tri (metilén-foszfonsv) vásárlására je
lentkezett, és ezeknek alapanyagai a Nitrokémiában 
kapun belül biztosítottak voltak, ennek a két foszfon- 
savnak a gyártását kezdtük meg.

l-hidroxi-etán-l,l-difoszfonsav előállítása

Az l-hidroxi-etán-l,l-difoszfonsav [2809-21-4] más 
elnevezéssel l-hidroxi-etilidén-l,l-difoszfonsav (HEDP), 
aceto-difoszfonsav (ADPA), etán-l-hidroxi-l,l-difosz- 
fonsav (EHDP), vagy triviális nevén editronsav előál
lítására Baeyer és Hofman 1897-ben napvilágot lá
tott, ma már klasszikusnak mondható munkája [19] 
óta több, mint félszáz közlemény jelent meg. Szá
munkra az adott kiindulási anyag összetétele és a mel
léktermékek elhelyezési lehetősége határozta meg a 
szintézis útját.

A Nitrokémiában megvalósított klór-acetil-klorid 
gyártás első lépéseként ecetsavat és foszfor-trikloridot 
reagáltatnak környezeti hőmérsékleten, majd az ele- 
gyet ülepítéssel két fázisra választják szét [20]. Az
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így kapott alsó fázis, amely foszfonsav mellett ecet
savat, ecetsav-anhidridet, acetil-kloridot és hidrogén- 
kloridot tartalmaz, foszfonát alapanyagként felhasz
nálható.

Acetilező ágensnek ecetsav-anhidridet választot
tunk, mert a legegyértelműbb reakcióvitelt és a leg
jobb konverziót ecetsav-anhidriddel értük el. Hogy a 
felfűtés hatására bekövetkező sósav emissziót elkerül
jük, a kiindulási foszfonsav-oldathoz még a melegítés 
előtt hozzáadtuk az ecetsav-anhidrid teljes mennyi
ségének egynegyedét, majd a hiányzó részt 80-120°C 
közötti hőmérsékleten, refluxáltatás mellett adagol
tuk be. Az ecetsav kidesztillálása után víz óvatos be
adagolásával hidrolizáltuk az elegyet, majd ismételt 
vízadagolással és vákuumdesztillációval ecetsavmen- 
tesítettük. Ilyen módon két bruttó reakció játszódik 
le:

2 H3PO3 + CH3COOCI— *
CH3C(0H)[P(0)(0H )2]2 + HC1 (4)
2 H3PO3 + (CH3C0)20 —♦ 
CH3C(0H)[P(0)(0H )2]2 + CH3COOH (5)

Az erősen vízelvonó közegben azonban a HEDP 
acetil származéka is képződik, amely csak nehezen, 
a sztöchiometrikus vízmennyiség többszörösével hid- 
roliz álható:

2 H3PO3 +  (CH3C0)20 ^  
CH3C(CH3COO)[P(0)(OH)2]2 + H20  (6)
CH3C(CH3COO)[P(0)(OH)2]2 + H20 - ^

CH3C(0H)[P(0)(0H )2]2 + CH3COOH (7)

Technológiai szempontból kritikusnak bizonyult a 
hidrolízis megkezdésének pillanata. Számunkra kie
melten fontos volt az alapanyaggal bevitt és a re
akció során keletkezettt ecetsav minél teljesebb ki
desztillálása vízmentes formában, mert csak így tud
tuk a klór-acetil-klorid gyártásba visszaforgatni, vagy 
monoklór-ecetsav előállítására felhasználni. Az ecet
sav fogyásával és az üsthőmérséklet emelkedésével az 
elegy viszkozitása fokozatosan nőtt, szélső esetben tel
jesen megszilárdult a reaktor tartalma. Ez a jelenség 
feltehetően olyan kondenzációs mellékreakcióknak a 
következménye, melyeknek során dimer, illetve trimer 
molekulák képződnek. A kutatóknak a dimer vegyü- 
letet sikerült tisztán izolálniuk, melynek szerkezete az 
I.-nek bizonyult:

P 0 3H2 0
1 II

— C— 0  — 1 P— OH

== P— 0  — c — p o 3h2
OH CH3

I.

Tapasztalataink szerint a viszkozitás-növekedés már 
minimális vízmennyiség beadagolására megszűnt, az 
elegy kihígult, de a teljesen bekötött anyag már igen 
nehezen volt visszaoldható.

A HEDP sav kísérleti gyártása a MÁFKI-val való 
közös kutatási program keretében 1986-ban indult 
meg a Nitrokémiában. Kezdetben 40%-os vizes ol
dat formájában készítettük el, és önmagában, illetve 
NTPM-vel egy-egy arányban keverve Mawa-alap né
ven hoztuk forgalomba.

Az elmúlt év technológiai fejlesztéseit követően 
60%-os szabad sav formájában állítjuk elő és KelaNit 
60 A néven forgalmazzuk. A KelaNit 60 A minőségi 
mutatóinak előírásakor a foszfonátok gyártásában ve
zető cégek hasonló termékeinek specifikációit tekin
tettük mértékadónak, így termékünk azokkal azonos 
minőségben kerül forgalomba.

HEDP sók

A HEDP sók közül eddig a dinátrium [7414-837], 
trinátrium [2666-14-0] és tetranátrium sót hoztuk 
forgalomba 25%-os vizes oldat, illetve finomszemcsés 
granulátum formájában Keladet 2S, 3S és 4S néven, 
ahol az S a nátriumra (sodium), az előtte lévő szám 
pedig a Na-atomok számára utal.

Az egyes oldatok készítése tulajdonképpen üzemi 
méretű titrálás, melynek során a HEDP savat 20%- 
os nátronlúggal reagáltatjuk, és a lúgadagolást 5,5, 
illetve 11,0 pH értéknél fejezzük be. Ugyanilyen 
módon kálium-, vagy ammónium-sók is készíthe
tők.

Poralakú termékeink forgalmazását az elmúlt év
ben kezdtük meg, az első néhány tonna a hazai fosz
fátmentes mosóporokban került felhasználásra.

Nitrilo-trifmetilén-foszfonsav) (NTMP)

A nitrilo-tri(metilén-foszfonsav) [6419-19-8] kísér
leti gyártása a HEDP sav előállítást követően indult 
meg a Nitrokémiában 1986-ban.

Ennek a foszfonsavnak a kereskedelmi sikere jó 
Ca-megkötő képességén túl az egyéb szerves inter
medierek árához képest olcsó alapanyagaiban rejlik. 
A következő bruttó reakcióegyenlet szerint állítjuk 
elő:

3 H3PO3 + NH3 + 3 CH20 —♦
— > N[CH2(0)P(0H )2]3 + 3 H20 , (8)

ahol a foszfonsav alapanyag a klór-acetil-klorid 
üzemi alsó fázis, az ammóniát 25%-os vizes oldat, a 
formaldehidet pedig 36%-os vizes oldat formájában 
visszük be a folyamatába.

Termékünk NMR spektroszkópiás vizsgálatánál 
már a kezdet kezdetén kiderült, hogy néhány százalék 
HEDP savat is tartalmaz. További méréseink azt mu
tatták ki, hogy az alapanyagként felhasznált alsó fá
zis 52-60 s% foszfonsav tartalmából néhány százalék 
eleve HEDP sav, így ezen az alapanyag-bázison nem 
is törekedhettünk az NTMP tiszta formában való elő
állítására. Ennek nem is lett volna értelme, mert ez 
a szennyeződés csak javította a termék felhasználási 
tulajdonságait.
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2. táblázat
Ca-m egkötöképesség 25°C-on

Termék neve Ca-megkötőképesség, 
mg CaO/g hatóanyag

KelaNit 60 A 390
KelaDet 3S 296
KelaDet 4S 264
KelaNit 50 N 246

Az elmúlt évben az NTMP 50%-os vizes oldatá
nak minőségi mutatóit is beállítottuk a foszfonátok 
gyártásában vezető cégek hasonló termékeinek speci
fikációiban megadott értékekre, és azóta KelaNit 50N 
néven forgalmazzuk.

A 2. táblázatban termékeink hatóanyagra vonatkoz
tatott Ca-megkötőképességét foglaltuk össze.

A kézirat beérkezett: 1992. ápr. 1.
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A triticumex szerkezeti igazolása
DUKAI J Ó Z S E F  
S E B Ő K  D E Z S Ő

A Nitrokémia Ipartelepek a 80-as évek közepe 
óta foglalkozik zárvány komplexek előállításával. Ezen 
kísérleteket az tette lehetővé, hogy Magyarországon 
a CYCLOLAB [1] eredményes tevékenysége során a 
ciklodextrinek előállítási költségei és ezáltal az ára 
jelentősen lecsökkent, így mint előnyös nyersanyagok 
jöhettek számításba.

A ciklodextrin-molekula különleges szerepe abban 
nyilvánul meg, hogy molekuláris méretű üres kapszu
lának tekinthető (1. ábra), mely képes különféle ve- 
gyületeket mint „vendég”-molekulákat magába zárni
[2]. A kapott zárványvegyületek az eredeti moleku
lához képest előnyösebb tulajdonságokkal (pl. jobban 
oldódnak, szagtalanok, stabilak stb.) rendelkeznek.

A triticumex a klórszulfuron l-(2-klórfenilszulfo- 
nil)-3-(4-metoxi-6-metil-l,3,5-triazin-2-il)-karbamid 
(I). /3-ciklodextrinbe zárt komplexe. Ezért rendkívül 
fontos annak bizonyítása, hogy a gyártás során való
ban kialakul a zárványvegyület.

11 / И  3S02 -N H  -  C - N H  - ( ( ) n 
N 4

Cl CH3

I.

Munkánk célja az volt, hogy bizonyítsuk a triticu
mex komplex jellegét, és megbízható analitikai mód
szert dolgozzunk ki a komplexbe zárt hatóanyag meg
határozására.

A szerkezet igazolására az infravörös spektrofoto- 
metriát, a direkt MS vizsgálatokat és a differenciál- 
scenning-kalorimetriás (DSC) vizsgálatokat használ
tuk fel.

Az infravörös méréseket KBr-os szilárd techniká
val végeztük el. Összehasonlítottuk a klórszulfuron 
hatóanyag (£. ábra,) a /3-ciklodextrin (S. ábra), a ß -  
ciklodextrin és 12%-os klórszulfuron mechanikus ke
verékét (4- ábra), valamint a triticumexet (5. ábra). A 
felvételek egyértelműen igazolják, hogy a klórszulfu
ron 1720 hullámszámú sávja, amely a ciklodextrinben 
nem található meg, a komplex szerkezet esetén eltű
nik, míg a klórszulfuron és a /3-ciklodextrin keveré
kében megtalálható. Méréseink egyértelműen igazol
ták azt is, hogy az 1720 hullámhosszú sáv alkalmas 
a komplexben nem kötött klórszulfuron kvantitatív 
meghatározására is.

A keverék és a zárványvegyület közötti különbség 
még egyértelműbben igazolható az MS vizsgálatokkal, 
amely vizsgálatokat a MÁFKI-ban végeztettünk el. A 
közvetlenül a tömegspektrométerbe mért keverékben 
a klórszulfuron jóval a ciklodextrin előtt (6. ábra) 
tisztán ionizálódik (7. ábra).

«СО p CD T CD

1. ábra. A különbözS típusú ciklodeztrm-molekulák üregeinek méretei

* Nitrokémia Rt., Fűzfőgyártelep
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4- ábra. A  Uórszulfuron ét a ß-cModextrin keverékének IR  felvétele
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Tómeqspektrum
Minra: 19.NIKE klorszulfuron*ciktoű«xfnn kavarék

6. ábra. A  klórszulfuron és a ß -ciklodeztrin keverékének totál 
ion kromatogramja

A triticumex esetén ugyanilyen körülmények között 
elvégezve a mérést a /9-ciklodextrin és a klórszulfuron 
együtt kerül a rendszerbe (8. és 9. ábra)

Tömaqspaktrum
Minta 16. NIKE triticumex

8. ábra. A triticumex totál ion-kromatogramja

Tömeqspektrum
Minta: 16. NIKE mticumax

SO -OO . S' -00 597 SOO
M/E

9. ábra. A 84-ea Scan számú сайса tömegapektruma

A triticumex feltételezett zárványkomplex szerke
zetét a Veszprémi Egyetemen végzett DSC vizsgála
tok is igazolták. A mérést Perklin-Elmer DSC-2C tí
pusú készülékkel 2,5 °C/min felfűtési sebességgel, nit
rogén atmoszférában végezték.

A klórszulfuron (10. ábra) /9-ciklodextrin (11. 
ábra), a klórszulfuron (12%) és a /9-ciklodextrin me
chanikus keverékének (12. ábra) és a triticumex (18. 
ábra) DSC felvételeit összehasonlítva a következőket 
állapíthatjuk meg. A kiindulási anyagok termikus jel
lemzői a triticumex kialakulásához vezető reakció so
rán jelentősen megváltoztak. A triticumexben telje
sen eltűnt a klórszulfuronra jellemző csúcs, míg a

Tömagspaktrun
Minra: 19.NIKE klórszulfuron »ciklodaxtrin kavarék

1000

I i— о;_____i ____
» 0  SO МО 450 5 00

M/E
7. ábra. A z  58-aa Scan azdmú caúca tömegapektruma

/9-ciklodextrinre jellemző csúcsok az alacsonyabb hő
mérsékletek irányába tolódtak el.

A keverékben a /9-ciklodextrin csúcsai mellett a 
klórszulfuronra utaló csúcsok is megjelennek. Az elő
zőekben bemutatott vizsgálatok egyértelműen igazol
ták, hogy a triticumex nem a klórszulfuron és a /9- 
ciklodextrin keveréke, hanem zárványvegyület, ahol a 
klórszulfuron-molekula a /9-ciklodextrin üregében he
lyezkedik el.
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I ábra. A  klórszulfuron és ß-ciklodextrin keverékének D SC  felvétele

A klórszulfuron-tartalom meghatározására kvanti- 
taív módszert is kidolgoztunk. Az összes bevitt klór- 
szulfuron mennyiségét HPLC technikával határozhat
juk meg (1 4 - ábra), a következő kromatográfiás körül
mények között.

Oszlop: 60x4,6 mm-es ODS Hypersil 3 fim
(Hewlett-Packard gyártmány) 

Eluens: 40% acetonitril, 60% víz
Eluens áramlási sebessége: 0,3 cm3/min
Detektor: UV 254 nm-es
Injektált térfogat: 10 fi\ loop típusú injektoron

A vizsgálatokhoz a mintából 100 mg-ot mérünk be 
és 50 ml metanolban ultrahang kád alkalmazásával 
szorítjuk ki a komplexből a klórszulfuront. A mérés
hez az oldatot szűrjük, majd a szűrőn maradt mara
dékot metanollal mossuk, majd a szürleteket egyesítve

100 ml-re egészítjük ki normállombikban. Majd az 
így kapott oldatot folyadékkromatografálva ismert tö
ménységű klórszulfuron standarddal összehasonlítva 
(külső standard módszer) kapjuk meg az anyag össze
tételét.

A fenti módszer helyességének igazolására a mé
rést dimetil-formamidanos közegben is elvégeztük, eb
ben az esetben a /3-ciklodextrin teljesen feloldódik. A 
metanolos és a dimetil-formamidos közegben végzett 
mérések eredményei jó egyezést mutatnak. A dimetil- 
formamidos közegben végzett mérés hátránya, hogy 
az oszlopra kerülő /9-ciklodextrin néhány mérés után 
jelentősen megváltoztatja az oszlop kromatográfiás 
paramétereit. Ezért a metanolos közegben végzett 
mérés az alkalmasabb a klórszulfuron meghatározá
sára.

• run  * je  aug 1. 1 7 9 1  1 2 : se - 39
S TART

R U H A  3 6  A U G  1 , 1 3 4 1  1 2 :  s e  , 39

I D E N T  I F I E  R , , S T  . K 1 0 R S Z U I
A R E  A %

R í  AREA T Y P E  W I D T H  A R E A *
2 . 1  7* 1 7552A6 4 ГВ 213 1 í *  M « 6 )

T O T A L  A R E A M  7 S S 2 E  * *  7
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SI, 17S292S6 
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Ц  ábra. A klórszulfuron HPL C  felvétele

Abban az esetben, ha a vizsgált minta komp
lexben nem kötött klórszulfuront is tartalmaz, an
nak mennyiségét az infravörös tartományban az 1720 
hullámsávú sáv kvantitatív mérésével határozhatjuk 
meg. Ekkor a HPLC és az IR módszerrel mért klór
szulfuron mennyiségeinek különbsége adja a komp
lexbe zárt hatóanyag értékét.

A kézirat beérkezett: 1992. ápr. 1.
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Speciális VARION ioncserélők és adszorbens a hulladék- 
feldolgozásban és a szennyvízkezelésben

SO MO G Y I  ISTVÁN*

Az ioncserélő gyártás Fűzfőgyártelepen az ötvenes 
évek végén kezdődött el, mégpedig jelentős lépéshát
ránnyal, tekintve, hogy az első szintetikus ioncserélőt 
1903-ban állították elő, az első műgyanta alapú gyár
tási eljárást 1935-ben szabadalmaztatták, az első poli- 
merizációs ioncserélőt 1944-ben készítették és az első 
specifikus gyantát 1948-ban írták le. Ennek ellenére 
a Nitrokémia Ipartelepek a világ ismert, sőt elismert 
ioncserélő gyártójává vált, elsősorban annak köszön
hetően, hogy a VARION ioncserélők mindenkor a pi
aci igényekhez igazodó minőségű termékek voltak, az 
új gyártámányok, technológiák kifejlesztését a kuta
tók hazai és külföldi szakemberekkel együttműködve 
végezték.

A VARION ioncserélők nagy részét ma is, miként 
az első időkben, vízkezelési célokra alkalmazzák, en
nek megfelelően a kutatás főként e termékek fejleszté
sére koncentrálódott. Napjainkra a vállalat, a Nitro
kémia Ipartelepek kínálatában a jól ismert VARION 
KS, VARION AT és VARION AD mellett minden, az 
erőmüvi vízkezelésben és az ipari vízfeldolgozásban 
fontos ioncserélő típus megtalálható ( l /a - l /c  táblá
zatok:). Természetesen a vállalat gondot fordított más 
felhasználók igényeinek kielégítésére is. Régóta gyár
tott és külföldön is jól ismert az atomiparban alkal
mazott VARION AP, az élelmiszeripari célokat szol
gáló VARION KS-E, VARION AD-E,a cukoriparban 
használatos VARION KSM-E és más termékek.

l /а  táblázat
V A R IO N  kationcserélők

Erősen savas
KS-200 gyógyszeripar
KS-660 vízkezelés, sótalanítás
KS-800 vízkezelés, sótalanítás
KS-1000 fémkinyerés, vízkezelés
KS-H sótalanítás, kationmentesítés
KS-NH4 szennyvízkezelés
KS-N atomipari vízkezelés
KS-E élelmiszeripar
KSM-1 vízkezelés, szennyvíztisztítás
KSM-E élelmiszeripar
Gyengén savas
KCO vízkezelés, gyógyszeripar
KCO-E élelmiszeripar

Az utóbbi évtizedben a fejlesztés fő irányai, a mak- 
ropórusos ioncserélők alapjául szolgáló saját polimer 
előállításának kidolgozása és a gyártástechnológiák
nak az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások
hoz igazítása mellett a kutatás egyik eredménye több

* Nitrokémia Rt., Fűzfőgyártelep

speciális termék kifejlesztése volt. Ezek az ioncserélő 
anyagok, igazodva a felmerült igényekhez, elsősorban 
hulladékfeldolgozási, szennyvízkezelési célokra alkal
mazhatók, de más feladatokra is használhatók, mint 
pl. a VARION KSM-300 katalizátor gyanta, amely ki
válóan működik észterezési reakciókban.

1/b táblázat
V A R IO N  anioncserélök

Erősbázisú I. tip.
AT-400 szervesanyag mentesítés
AT-660 vízkezelés, sótalanítás
AT-OH sótalanítás, anionmentesítés
AT-N atomipari vízkezelés
ATM vízkezelés, szennyvíztisztítás
Erősbázisú II. tip.
AD-660 vízkezelés, sótalanítás
AD-OH sótalanítás, anionmentesítés
AD-E élelmiszeripar
ADM vízkezelés, szennyvíztisztítás
ADM-E élelmiszeripar
Gyengebázisú
ADA-660 vízkezelés, szennyvíztisztítás
ADAM szennyvízkezelés, savmentesítés
Vegyesbázisú
ADPM vízkezelés, szennyvíztisztítás

1/c táblázat
Speciális term ékek

Kevertágyas ínyagok
MXT alacsony vez.kép.-ű víz előállítása
MXD nagy tisztaságú víz előállítása
МВТ veszélyes ionok eltávolítása
MBD nagy tisztaságú víz előállítása
Szelektív gyanták
BSNO Cs-szelektív
BTUM Hg-szelektív
BSM Hg-szelektív
BTKM Hg-szelektív
BTAM Hg-szelektív
Mikrogyanták
MIKRO KS feliszapoló szűrők
MIKRO AT feliszapoló szűrők
Adszorbens gyanták
SDAM-17 hidrometallurgia, szennyvízkez.
SDAM 4 szennyvízkezelés, gyógyszeripar
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Higanyszelektív VARION ioncserélők

Ioncserélők esetében a „szelektivitás” viszonylagos 
fogalom. Azonos koncentrációban (0,1 mol/dm3) káli
umot és báriumot, illetve káliumot és céziumot tartal
mazó oldattal egyensúlyban lévő szulfocsoportú (pl. 
VARION KS), illetve nitro- és szulfocsoportú (pl. 
VARION BSNO) ioncserélők gyantafázisában mért 
bárium-kálium, illetve cézium-kálium arány között 
közel egy nagyságrend a különbség, az előbbi javára. 
Ennek ellenére nem szokás a VARION KS ioncserélőt 
báriumszelektívnek tekinteni, ugyanakkor a VARION 
BSNO kétségtelenül céziumszelektív gyanta.

Higanyszelektív ioncserélőként csak olyan műgyan
ták jöhetnek szóba, amelyek azonos koncentrációjú 
oldatokból nagyságrendekkel több higanyt képesek 
megkötni, mint más ionokat. Ez a követelmény ért
hető, ha figyelembe vesszük, hogy a kezelendő köze
gek gyakran igen tömény sóoldatok, amelyek néhány 
mg/dm3 higanyt tartalmaznak, vagy még kevesebbet, 
és kezelés után a maradék higany mennyisége csak né
hány, vagy néhányszor tíz fj,g/dm 3 lehet.

Az elmúlt évek fejlesztő munkájának eredménye 
négy, higanyra nézve nagy szelektivitású ioncserélő. 
E gyanták szelektivitása igen magas, olyannyira, 
hogy mérése a szokásos kémiai analitikai úton nem 
oldható meg. Radiometrikus módszer alkalmazásával 
megállapították [1], hogy 0,1 mol/dm3 higany(II)-iont 
és ugyanannyi kálium-iont tartalmazó oldatból több 
mint négy nagyságrenddel több higanyt kötnek meg, 
mint káliumot (2. táblázat).

2. táblázat
H iganym egkötés

Típus Hg(II)/K arány
VARION BSM 2,6 104
VARION BTUM оT-Hoóсо"

VARION BTMK 1,9 ТО4
VARION BTAM 3,8 104

Az egyes típusok egyensúlyi higany megkötése a 
modellkísérletek szerint nemcsak a pH, hanem a je
lenlévő többi ion (a kísérletben nátrium-klorid) kon
centrációjától is függ (1.-2. ábrák). Az eredményekből 
az is kitűnik, hogy a VARION BSM ioncserélő ala
csony pH-tartományban „lassabban dolgozik” , mint 
a három másik típusú.

A dinamikus vizsgálatokban a négyféle VARION 
higanyszelektív ioncserélőt ma már régóta beveze
tett és jól imsert IMAC TMR gyantához hasonlítva 
az eredmények (S. táblázat) kedvezőek. A higany
szennyezés durva eltávolítására előnyösen használható 
a viszonylag olcsó VARION BTUM, vagy nagyobb pH 
értékeknél a VARION BSM. Ez utóbbi higanykötése 
lúgos közegben (Ph=10 felett) közel azonos az IMAC 
TMR gyantáéval. A VARION BTUM és a VARION 
BSM előállítási költségei lehetővé teszik regenerálás 
helyett az ioncserélőt károsító higanydesztilláció al
kalmazását. A VARION BTAM, de főként a VARION 
BTKM a finomtisztítási igényeknek is megfelelnek,

H -konc. az oldatban, pH

1. ábra. A gyantafázis egyensúlyi higanytartalma a pH  függvényében

100 cm3 oldat (500 mg/dm3  Hg(II)+10 g/dm 3 NaCl) és 0,25 g 
ioncserélő, 4 óra érintkeztetési idő: 1 VARION BSM; 2 VARION 

BTUM; 3 VARION BTMK; 4 VARION BTAM

2. ábra, A gyantafázis egyensúlyi higanytartalma a sókoncentráció 
fügvényében

100 cm3 oldat (500 mg/dm 3 Hg(II)+X g/dm 3 NaCl), és 
0,25 g ioncserélő 3,5 óra érintkeztetési idő: 1 VARION BSM, 

2 VARION BTUM; 3 VARION BTAM

ugyanakkor kevésbé érzékenyek a nátrium-klorid kon
centráció növekedésére, mint más termékek.

VARION BIM rézszelektív ioncserélő

Az imino-diecetsav aktívcsoportú ioncserélők vol
tak az első piacra kerülő specifikus gyanták. Általá
ban primer amint tartalmazó anioncserélő monoklór- 
ecetsav sóival vagy észtereivel történő kapcsolása és a 
karboxil csoport felszabadítása, vagy dietanol-aminos
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gyanta részleges oxidációja útján állították elő. Az 
első esetben a melléktermékként keletkező mono- vagy 
triecetsavas csoportok, a másodikban az ugyancsak 
melléktermék nem, vagy nem kellően oxidált, vagy ép
pen túloxidált csoportok rontják le a tulajdonságokat. 
A megfelelő megoldást az imino-diecetsav-észterrel 
végzett aminálás kidolgozása hozta meg. A VARION 
BIM ioncserélő az utóbbi módszerrel készül. Előnyös 
tulajdonságait a speciális vázanyag eredményezi. A 
vállalatnál a makropórusos anioncserélők gyártására 
használt P15/6 vagy SDAM-4 polimerből készített 
VARION BIM-6 vagy VARION BIM-4 rézzel telítve 
és 20 nk°-ú ivóvízzel érintkeztetve, egyensúlyban né
hány mg/dm3 rezet ad le. A SDAM-7 polimerből 
gyártott VARION BIM-7 rézleadása azonos körülmé
nyek között kisebb, mint 0,05 mg/dm3.

S. táblázat

H iganyszelek tív  ioncserélők néhány üzem elési 
jellem zője

Kimerítőoldat: 100 mg Hg(II) + 10 g NaCl/dm3
pH: 3
Áramlási sebesség: 6 ágytérfogat/h
Jell.-k 1250 
ágytérf.-ig

VARION IMAC
TMRBSM BTUM BTKM В ТАМ

Kötött Hg,
mg/cm3 30 112 122 121 120
Vízminőség, 
mg Hg/dm3 76 10,6 2,1 3,3 3,7
Hatásfok, % 24 89 98 97 95
Min. Hg-t, 
mg/dm3 50 0,5 0,003 0,025 0,007

Az imino-diecetsavas ioncserélőket szokás rézsze- 
lektívnek nevezni, de természetesen más, főként két
értékű fémionok megkötésére is alkalmasak. Néhány 
mg/dm3 nikkel tartalmú szennyvíz fémtartalmát pél
dául a komplexometriás kimutatási határ alá szorítja 
a gyantával végzett kezelés. Ugyancsak eredményes
nek mutatkozott a VARION BIM-7 7-13 mg/dm3 
cinket tartalmazó, enyhén lúgos szennyvíz tisztítására 
is (S. ábra). A gyakorlatban előnyös kb. 28 ágytérfo- 
gat/h átfolyási sebesség mellett az előírt határértékű 
tisztításig a gyanta hasznos kapacitása több, mint 0,6 
mol/dm3. Regeneráláskor 30 ágytérfogat 10%-os kén
sav a megkötött cink több mint 94%-át eluálja. Teljes 
regenerálás kb. 100 ágytérfogattal érhető el.

VARION BIM előtét oszlop alkalmazása, miként 
azt kimutatták [2], lassítja az ioncserélő rendszer 
baktériumos fertőződését.

VARION ADPM vegyesbázisú anioncserélő

A vízkezelésben a rétegeltágyas anioncserélő töl
tetek felváltására dolgozták ki az erős- és gyenge
bázisú aktív csoportokat is tartalmazó anioncserélő- 
ket.

S. ábra. A  kezelt szennyvíz cinktartalma az átbocsátóit mennyiség 
függvényében

Belépő Zn(II)-koncentráció 7-13 mg/dm3, áramlási sebesség 28 
ágy térfogat/h

4■ ábra. A  kezelt víz ezüsttartalma az átbocsátóit mennyiség 
függvényében

Belépő Ag-koncentráció 1 g/dm3, áramlási sebesség 1 ágytér- 
fogat/h

A VARION ADPM ilyen, a különböző erősségű cso
portokat egymástól kémiailag meghatározott távol
ságra tartalmazó vegyesbázisú anioncserélő. Előállí
tása a szokásos szintézisúton (polimerizáció-klórmeti- 
lezés-aminálás) történik. Aktív csoportjai matemati
kailag egyenlő részben erősek, középerősek, gyengék 
és igen gyengék lehetnének, azonban az általánosan 
elfogadott vélemény szerint kapacitása zömének ne
gyedrendű és elsőrendű aminpárokból kell állnia. A 
termék mért kapacitás adatai inkább a matematika
ilag adódó szerkezetet valószínűsítik, de más kiindu-
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lási anyagokkal végezve a szintézist igazolható, hogy a 
kapacitás zöme harmadrendű és másodrendű aminpá- 
rokból áll. Az ehhez képest magas sóbontó kapacitás 
különböző kölcsönhatások következménye.

Átbocsátót! mennyiség, agytérfogat
5. ábra. A z eluáló oldat ezüsttartalma az dtbocsdtott mennyiség 

függvényében

Áramlási sebesség 0,3 ágytérfogat/h: 1 friss; 2 visszaforgatott 
regeneráló oldat

Az eredetileg vízkezelési célokra kifejlesztett VA
RION ADPM, miként azt megállapították [3], igen 
jól használható ezüst visszanyerésére különböző hul
ladékvizekből. A közel állandó összetételű, 1 g/dm3 
körüli ezüst-tartalmú hulladékvízből az ezüst-megkö
tés hatásfoka mintegy 40 ágytérfogatig kedvező (4- 
ábra). A regenerálást 3 mol/dm3 koncentrációjú ká- 
lium-rodanid, vagy ammónium-rodanid oldattal vég
ezve, az első 2 ágytérfogat tartalmazza a leszorítható 
ezüst 90%-át (5. ábra), ezáltal a használt regeneráló
szer közvetlenül elektrolízisre kerülhet. Az ezüst elekt
rokémiai leválasztása után a közel 12 g/dm3 ezüst
tartalmú rodanid oldat ismételten felhasználható a 
kimerült ioncserélő regenerálására. Természetesen az 
eluálás hatásossága némileg csökken (kb. 87%), azon
ban a regenerálószer pótlását a friss rodanid oldatnak 
4 ágytérfogat visszaforgatott oldat átfolyása után az 
oszlopon történő átbocsátásával végezve a maradék 
ezüst is lemosható.

VARION SDAM-7 adszorbens gyanta

Az aktív csoport nélküli adszorpciós műgyanták 
klasszikus értelemben nem ioncserélők, azonban ha
sonló felhasználási módjuk, az ioncserélők alapjául 
szolgáló polimerekével azonos előállítási technológiá
juk és nem utolsó sorban a közös gyártó miatt szoro
san kötődnek az ioncserélőkhöz.

A VARION SDAM-17 az adszorpciós gyantákon 
belül is külön helyet foglal el. Az ilyen anyagok szó-

mkL

6. ábra. A  rögzített TBP a gyanta tömegének százalékában, a 
széntetraklorid oldat TB P  koncentrációjának függvényében

kásos felhasználása a tisztítandó anyag szennyezőinek 
adszorpciója, vagy a visszanyerni, dúsítani kívánt al
kotórész megkötése a közegből. A VARION SDAM- 
7 ezzel szemben extrahálószer, tributil-foszfát (TBP) 
rögzítésére szolgál. Az így előálló rendszer egyesíti 
magában az extrahálószer és az ioncsere előnyeit pl. 
a ritkaföldfémek előállításában.

7. ábra. A kezelt oldat fenoltartalma az dtbocsdtott mennyiség 
függvényében

A kiindulási oldat Hg(II)-koncenterációja: 1 15 mg/dm3; 2 
58 mg/dm3; S 105 mg/dm3; 4 127 mg/dm 3

Az akriláttal módosított szerkezetű sztirol-divinil- 
benzol koopolimer nagy porozitású (térfogattömege 
300±10 mg/cm3), nagy fajlagos felületű (kb. 300 
m2/g) anyag. A speciális feladatra, a TBP rögzí
tésére optimalizált tulajdonságok eredményeként a
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VARION SDAM-17 saját tömegével közel azonos 
mennyiségű extrahálószert tud megkötni (6. ábra). 
Természetesen ez nem történhet tisztán adszorpció
val. A TBP nemcsak adszorbeálódik a pórusok falán, 
hanem duzzasztja a gyanta vázát is. Ezt nyilvánva
lóvá teszi a polimer kb. 100%-os térfogatnövekedése 
az extrahálószer megkötése közben.

8. ábra. A kezelt víz színezék-koncentrációja az átbocsdtott mennyiség 
függvényében

1 Azur(II)-eozin; 2 Reaktív-kék; S Fast-Green

9. ábra. A z eíuátum színezék-koncentrációja az átbocsdtott mennyiség 
függvényében

1 Azur(II)-eozin; 2 Reaktív-kék (metanol); 8 Fast-Green (ace- 
ton)

A VARION SDAM-17 az eredeti célon túl más fela
datokra is használható. így alkalmas fenol-szennyezés 
eltávolítására vizes közegből (7. ábra). Az alacsony

fenol-koncentrációknál adszorpciója hasonló a jól is
mert és többek között fenolra is javasolt Amber- 
lite XAD-4 gyantákhoz. Magasabb (g/dm3 nagyság
rendű) fenol-koncentrációknál a váz duzzadása mel
lett igen nagy fajlagos megkötés érhető el.

10. ábra. A kezelt víz aktivitás-csökkenése a belépő aktivitás 
százalékában, az átbocsdtott mennyiség függvényében

Áramlási sebesség 1 ágy térfogat/h: 1 Ag-110; 2 Co-58; 8 Co-60; 
4 Mn-54; 5 Cs-134; 6 Cs-137; 7 összes aktivitás

11. ábra. A gyantán kötött aktivitás az átbocsdtott mennyiség 
függvényében

Áramlási sebesség 1  ágy térfogat/h, az izotópok mennyisége a 
kezeletlen vízben (Bq/dm3): 1 Ag-110 (5000); 2 Co-58 (1000); 

8 Co-60 (600); 4 Mn-54 (150)

Tisztán adszorpció a VARION SDAM-17 színezék 
megkötése (8. ábra). A rögzített festékanyagok megfe-
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Átbocsátóit eluáló oldat mennyisége, 
agytérfogat

12. ábra. A z  elúció hatásfoka a megkötött aktivitás százalékában, az 
átbocsátóit mennyiség függvényében

Áramlási sebesség 0,02 ágy térfogat/h: 1 Ag-110; 2 Co-58; S Co- 
60; 4 Mn-54; A im  salétromsav-metanol; В  2 m salétromsav-víz 

oldat

lelő eluáló szerrel tömény (néhány g/dm3) oldat for
májában visszanyerhetek (9. ábra).

Megvizsgálták [4] az adszorbens anyag használha
tóságát atomerőművi csurgalékvizek tisztítására. A 
csurgalékvíz aktivitása jelentősen csökken a VARION 
SDAM-17 adszorbenssel történő kezelésnél. Az egyes 
izotópokra eltérő a szorpciós hatékonysága, ami az 
átbocsátott oldatmennyiség függvényében is változik, 
sőt, deszorpció is fellép, azonban mindezek ellenére 
a vizsgált mintáknál az ossz aktivitást tekintve közel 
90%-os a hatásfok még 1000 ágytérfogatnál is (10. 
ábra). Az Ag-110, a Co-58, a Co-60 és a Mn-54 izotó
pokra, amelyek a vizsgált csurgalékvíz aktivitásának 
jelentős részét adják, tanulmányozták az adszorbeált 
aktivitás (11. ábra) eluálását. Az elúció hatásfoka 0,6- 
26% (12. ábra), azonban az összes aktivitást tekintve 
mindössze 4,7%, még kétlépcsős regenerálás esetében 
is.

A  kézirat beérkezett: 1992. nov. 21.
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Felszíni vizek gázkromatográfiás vizsgálatánál jelentkező problémák 
megoldása

S E B Ő K  D E Z S Ö N É *

Vállalatunk elhelyezkedése környezetvédelmi szem
pontból kritikus. A Balaton közelsége a környezetvé
delmi előírásokat fokozottabban szigorítja annak el
lenére, hogy vizeink nem a Balatonba, hanem a Séd, 
Nádor, Sió vízrendszerén keresztül a Dunába kerül
nek.

Fokozott problémát jelent az a tény is, hogy 
ezen vízgyűjtő területen a vállalatunk által gyártott 
növényvédőszereket a mezőgazdaság is alkalmazza és 
ezáltal a növényvédőszerek mennyisége kumulálódik 
a vizekben. így fordulhat elő az is, hogy a Sió
csatornában több növényvédőszer mérhető, mint a 
vállalattól elfolyt vizekben.

Ezen objektív tényezők mellett szubjektív problé
mák (mintavétel, csúcsegybeesés stb.) is meghamisít
ják a vizsgálati eredményeket. Mindezek alapján né
hány fontosabb tényezőt szeretnénk bemutatni vál
lalatunknál a 60-as évek óta folyó környezetvédelmi 
vizsgálatok tapasztalataiból.

A rendelkezésünkre álló módszerek hibái

A megbízható ellenőrzés, amely rendszeresen nagy 
számú minta vizsgálatát jelenti, nem teszi lehetővé 
minden egyes komponens állandó mérését, ezért a leg
nagyobb volumenű termelésből származó komponen
seket (pl. propaklór, atrazin, AD-67, acetoklór), vagy 
a kellemetlen szaghatású komponenseket (pl. klórfe
nolok, EPTC) vizsgáljuk rendszeresen gázkromatog
ráfiával. A vizsgálatok elvégzését nehezíti, hogy a kör
nyezetvédelmi szabványok hiányoznak, vagy a meglé
vők nem megfelelőek [1-6]. Példaként a propaklór mé
résével foglalkozó magyar szabványt (MSZ 1275029- 
83) [4] mutatjuk be.

A szabvány alapján a mérések extrakcióval egyér
telműen elvégezhetők.

A szabványos vizsgálat számos hibát rejt magában, 
mivel töltetes kolonnákat ajánl, amelyek használata 
során elkerülhetetlen a különböző szennyezések csú
csainak átfedése, amit GC-MS vizsgálatokkal egyér
telműen lehet igazolni.

A standard oldására a szabvány acetont használ, 
ami több problémát hordoz. Az aceton reagál a pro- 
paklórral és különösen a visszanyerési vizsgálatoknál 
jelentős veszteség keletkezik (l. és 2. ábra). Az aceton 
más vegyületekkel is reagál, ezáltal a kromatogramon 
több álcsúcs jelentkezik.

A szabványos vizsgálatok hosszadalmasak és külön
böző szennyezettségű mintáknál rendszeresen kell el
végezni a visszanyerési vizsgálatokat. Ezáltal rendsze
resen nagy számú minta elemzésére a módszer nem al
kalmazható. Ezért volt szükség megbízható analitikai 
módszer kidolgozására.

* Nitrokémia Rt., Fűzfőgyártelep

1. ábra. S00 pg /l propaklórt tartalmazó acetonos oldat 
gázkromatográfiás felvétele közvetlenül az összemérés után

2. ábm. S00 p.g/1 acetonban oldott propaklór standard oldat felvétele 
két nap állás után

Szermaradványok meghatározása vízből

Méréseink azt bizonyították, hogy az elektronbefo
gási detektor alkalmas 100 /tg propaklór, acetoklór, 
atrazin, AD-67/liter koncentrációig közvetlenül a víz
ből történő elemzésére. A közvetlen injektálás elő
nye, hogy nincsen extrakciós veszteség, így megfe
lelő kalibrációval közel a tényleges szermaradvány-

mkl1993 . X L V III. É V F O L Y A M . 4. SZÁ M 169



mennyiségek határozhatók meg, amit a standard hoz- 
zámérési kísérletek egyértelműen igazoltak.

A vizsgálatokat Hewlett-Packard 5890 típusú gáz
kromatográfiával és Hewlett-Packard 3396 A típusú 
számítógép integrátor adatfeldolgozóval végeztük. A 
gázkromatográfiás vizsgálat mérési paraméterei a 
következők voltak:
Kapillár kolonna: HP-Ultra 1 25mx0,32mmx0,52^m 

(alternatív: HP-10 12 /xmx0,2 mmx 0,2 дш és 
HP-20M 25 mx0,32 mmx 0,3 fim. 

Hőmérséklet: programozott
induló hőmérséklet: 65°C
első izoterm szakasz: 10 min
felfűtési sebesség: 10 °C/min
véghőmérséklet: 270°C
második izoterm szakasz: 20 min
Vivőgáz: nitrogén, áramlási sebesség 1 ml/min
Injektor hőmérséklet: 250°C
Detektor hőmérséklet: 270°C
Injektált térfogat: 1 /Л

A S. ábrán egy tipikus üzemi kijövő víz felvételét 
mutatjuk be a fenti feltételek alkalmazása mellett, 
míg a 4- ábrán a standard munkaoldat felvétele 
látható.

S. ábra. Üzemi kijövő viz gázkromatográfiás felvétele közvetlen 
injektálással

Gázkromatográfiás vizsgálat extrakció után

A 100 /zg/liter alatti mérési tartományban az egyes 
vízmintákat a következő módszer szerint dolgoztuk 
fel. 1 liter vízmintát háromszor 100 ml alt. diklór- 
metánnal extraháltuk és az egyesített diklórmetános 
fázisokat szobahőmérsékleten szárazra pároltuk, majd 
etilalkohollal (1-szer 2 ml, majd 2-szer 1 ml) felvettük 
a szervesanyagokat és egy mérőedénybe vittük, bepá
roltuk, majd a koncentrációtól függően 500 vagy 100 
fú térfogatú etilalkohollal felvettük és a mérést ebből 
végeztük.

mkl

4 ábra. Standard munkaoldat gázkromatográfiás felvétele közvetlen 
injektálással

1. Propaklór; 0,111 mg/1
2. Atrazin: 0,110 mg/1
3. AD-67: 0,100 mg/1
4. Acetoklór: 0,110 mg/1

5. ábra. A vállalattól elfolyt egyik tisztított víz gázkromatográfiás 
felvétele eztraktumból

A komponensek retenciós idejének meghatározásá
hoz 1 liter ismert koncentrációjú mg/1 standard vizes 
munkaoldatot készítettünk és a fenti módszer szerint 
extraháltuk, s a mérést ebből az extraktumból végez
tük.

Az 5. ábrán a vállalattól elfolyó tisztított víz felvé
telét, a 6. ábrán a visszanyerés ellenőrző gázkromatog
ráfiás felvételét mutatjuk be a fenti feltételek és az elő
zőekben leírt extrakciós módszer szerint, amelynél a 
vissz anyerési % elektronbefogási detektornál 65-70%. 
A 7. ábrán pedig egy, a vállalattól távol eső felszíni 
víz felvételét szemléltetjük.

A minták GC-MS vizsgálata

A felszíni vizekből történő mérés esetén különösen 
alacsony koncentrációknál komoly gondot jelent a csú
csok átfedése olyan esetekben, ha a kapott eredmé-
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6. ábra. A visszanyerés ellenőrző gázkromatográfiás felvétel 
eztraktumból

1. Propaklór: 1,23 mg/1
2. Atrazin; 1,11 mg/1
3. AD-67: 1,15 mg/1
4. Acetoklór: 1,24 mg/1

nyék a határértékek fölé esnek, illetve ha kétség me
rül fel az eredmények megbízhatóságával kapcsolat
ban, minden esetben szükség van a GC-MS azonosító 
vizsgálatok elvégzésére. A GC-MS vizsgálatokkal ki
szűrhető a vízben mindig jelenlévő olaj-komponensek 
zavaró hatása (ha a víz klórozva volt, a keletkező ve- 
gyületeket az ECD is érzékenyen jelzi).

Egy vállalati szennyvíz példáján szeretnénk szem
léltetni a GC-MS vizsgálatok szükségességét. A gáz
kromatográfiás vizsgálatok során mért AD-67 kon
centráció kiugróan magas volt. A második kolonnán 
elvégzett mérés más eredményt adott ugyan, de min
dig magasat. Ezért elvégeztük a minta GC-MS vizs
gálatát.

A totál ion-kromatogramon (8. ábra) szintén meg
jelent az AD-67 helyén a csúcs, de a csúcs apexnél 
kapott tömegspektrum (9. ábra) nem egyezik meg 
az AD-67 tömegspektrumával (10.ábra). Ezért a GC- 
MS mérést SÍM (Szelektív Ion Monitor) üzemmód
ban megismételve (11. ábra) egyértelműen igazolható

volt, hogy a kapott csúcs összeolvadt egy másik anyag
ból kapott csúccsal és mennyisége a gázkromatográ
fiásán kapott értéknek csak töredéke. Az összeolva
dást jól szemléltethetjük egy nagy felbontású totál 
ion-kromatogramon. A GC-MS méréssel az is igazol
ható volt, hogy másik kolonnán miért kaptunk eltérő 
értéket: az ok egy másik csúccsal történő egybeesés.

7. ábra. A vállalattól távol eső egyik felszíni víz gázkromatográfiás 
felvétele eztraktumból

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a fel
színi vizek vizsgálatánál igen nagy körültekintéssel 
kell a vizsgálatokat végezni, mivel számtalan körül
mény befolyásolhatja a vizsgálati eredményeket.

A vizsgálatoknál nem elegendő csak kromatográfiás 
azonosítást végezni, ha kis mennyiségű szennyező 
anyagot keresünk.

A mérések szempontjából kritikus a mintavétel; 
tapasztalataink szerint itt is számos hibát lehet 
elkövetni. Példaként néhány ezek közül:

A mintázást soha nem szabad merítéssel elvégezni, 
mivel a víz felszínén a felületi molekuláris rétegben a 
poláros komponensek koncentrációja nagyságrendek
kel nagyobb, mint a vízre jellemző tényleges érték.

A mintázást nem szabad műanyag-edényekben el
végezni, mivel a műanyag adszorbeálja a szerves ve- 
gyületeket, ami alacsonyabb koncentrációjú víz min
tázásánál jelentős hibát okozhat, így álcsúcsok jelent
kezhetnek a gázkromatográfiás felvételen.

Acetont alkalmazni oldószernek nem szabad, mivel 
az a vizsgált vegyülettel és önmagával is reagálni
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8. ábra. A vállalati elfolyó viz totál ion-kromatogramja
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képes, ezáltal nagy számú álcsúcsot hozunk létre 
mesterségesen.

A kézirat beérkezett: 1991. nov. 1.

IRODALOM

[1] MSZ 12739/6-84: Felszíni vizek üledékének vizsgálata. 
Acetoklór meghatározása.

[2] MSZ 12739/10-80: Felszíni vizek üledékének vizsgálata. 
Triazin típusú gyomirtószerek meghatározása.

[3] MSZ 12750/28-83: Felszíni vizek vizsgálata. Triazinok 
meghatározása.

[4] MSZ 12750/29-83: Felszíni vizek vizsgálata. Propakiór 
meghatározása.

[5] MSZ 12750/2-71: Felszíni vizek vizsgálata.Mintavétel és 
mintatartósítás.

[6 ] MSZ 12739/13-80: Felszíni vizek üledékének vizsgálata. 
Klórfenoxiecetsav herbicidek.
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A Nitrokémia környezeti hatásvizsgáló rendszerének ismertetése

Bevezetés, célkitűzés

A Nitrokémia tevékenységét már a hatvanas évek
ben is az jellemezte, hogy a környezetvédelmet és a 
biztonságot a vállalat vezetésének integráló alkotója
ként kezelte. E két — egymástól nehezen elválaszt
ható — területen szakembereivel mindmáig javaslat- 
tételekkel, koncepciók ajánlásával, esetenként kriti
kával kommentálta az országos szabályozási munkát. 
Megkísérelte harmonizálni, a gyakorlatban alkalmaz
hatóvá tenni a különböző szakhatósági rendelkezése
ket és folyamatosan — példaértékű tevékenységgel
— fejlesztette környezetvédelmi munkálatait. Évek
kel ezelőtt a cél még elsősorban a gyártástechnoló
giák emisszióinak csökkentése volt, amely feladat el
végzése érdekében a vállalat — a komplex szervezési 
technológiák mindmáig legjobbikával — az értékelem
zés módszerével vizsgálta felül környezetterhető te
vékenységét. Az értékelemző teamjavaslatok gyakor
lati bevezetése minőségi ugrást jelentett a Nitrokémia 
környezetvédelmében, és egy egységes környezetbarát 
magatartás kialakításán túl megalapozta a vállalati 
hatásvizsgáló hálózat felállítását.

E trendre irányult a vállalat azon törekvése, amely
nek kapcsán környezeti hatásvizsgálattal kívánta fel
mérni kibocsájtásainak minőségi mutatóit, ill. elkülö
níteni a más objektumokkal közös környezetterhelé
sektől a Nitrokémia részét.

Mindezeket együttesen értékelve jött létre 1990-ben 
egy kutatás-fejlesztési szerződés a Nitrokémia Iparte
lepek és a MÉM Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 
között azzal a céllal, hogy mérje fel a vállalat mű
ködése folyamán képződő és a környezetbe kerülő ve
gyianyagok veszélyeztető hatását többsíkú, összetett 
monitoring rendszer kialakításával és kb. 3 éves üze
meltetésével. A program logikai felépítését, a rész
feladatok kapcsolódási pontjait az 1. ábrán szemlél
tetjük. A hatásvizsgáló munka kapcsán a vállalatot
— kb. 15 km-es sugarú körrel — határolt térség
ben 80 monitorpontot jelöltünk ki. A monitorpon
tokon honos növényi, állati és talaj-élet állapotának 
felmérésére, azaz idődinamikai nullpontjának megha
tározására a logikai folyamatábrán jelzett tevékeny
ségeken kívül szenny vízvizsgálatokat, hidrogeológiai 
feltárásokat is végeztünk. A vizsgálatsorozathoz ren
deltük még a térség énekesmadarainak költésbiológiai 
megfigyeléseit, valamint azok hang- és képanyagainak 
összegyűjtését is.

A monitoring munka eredményeinek összefoglalása

A munka első fázisában a vállalat 56 kiemelt gyárt
mányát, ill. alapanyagát és félkésztermékét minősítet
tük víz-, hal-, méh-, humán-toxikológiai és egyéb ve
szélyességi szempontokból. Megállapítható volt, hogy

* Nitrokémia Rt., Fűzfőgyártelep
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a minősített kémiai anyagok nagy része bevizsgáltnak 
tekinthető, és ezért az élővilág megvédhető a fenti ke
mikáliákkal szemben. A vizsgált vegyületkör 26 tag
jára vonatkozóan viszont a szakirodalomban sem ta
lálhattunk megfelelő paramétergyűjteményt, ily mó
don különböző célvizsgálatoknak vetettünk alá 12 ki
emelt anyagot.

A terhelő anyagok fluoreszcencia vizsgálata alapján 
funkciójuknak megfelelően az Aktikon, Afalon, Ma
krán kifejezetten fotoszintézist gátló herbicideknek 
bizonyultak. A szulfanilsav, AD-67, ftálsavanhidrid, 
klóracetilklorid 20 mg%-os koncentrációban vákuum 
infiltrációval juttatva a levelekbe nem tekinthető fi- 
totoxikusnak. Fitotoxikus tulajdonságúnak bizonyult 
viszont gőz, ill. gáz alakban a formaldehid, 2,4-diklór- 
fenol, xilol, klórmetil-etil-éter, sósav, klór.

A légszennyezés hatásának vizsgálatára végzett mo
dellkísérletek az alábbiakat mutatják:

Klórgáz, sósavgáz 100 mg/m3-es és 500 mg/m3-es 
koncentrációban a tavaszi árpára, kukoricára, napra
forgóra és paradicsomra nem voltak hatással. A salá
tát gyengén károsították. Megállapítható volt, hogy 
a növények korai fenofázisukban kapott sokkhatást 
is képesek kiheverni, míg a későbbi fenológiai állapo
tokra a klór- és sósavgáz szennyezések gyakorlatilag 
hatástalanok.

Hasonló körülmények között vizsgálva a formalin 
csak 48 óra elteltével okozott fitotoxikus elváltozá
sokat. A Nitrokémia biológiai szennyvíztisztítójának 
környezetében vett levegőminták nem mutattak mu- 
tagén aktivitást а ТА 100 baktérium törzsön.

A talaj- és szennyvízvizsgálatok összefoglaló értéke
lése azt mutatja, hogy egyaránt magas volt mind a 
víz, mind a talaj nátrium-, klorid-, szulfát-, nitrit-ion 
koncentrációja a kontrolihoz képest.

A vállalat környezetterhelő anyagainak esetleges 
rovarkárosító hatását négy monitorpontra telepített
3-3 méhcsalád általános állapotának, viselkedésének 
megfigyelésével ellenőriztük. Megállapítható volt a 
vizsgálatok alapján, hogy a kísérleti méhcsaládok 
egészségi állapotára, viselkedésére, fejlődésére nem 
volt negatív hatással a Nitrokémia közelsége, viszont 
a méhcsaládoktól májusban pörgetett repceméz íz
aroma rontottnak minősült. Az „osszvirágzás” után 
pörgetett akácmézben az idegen ízt, ill. aromát már 
csak enyhén lehetett felfedezni. A napraforgómézet 
a júliusi érzékszervi minősítés emberi fogyasztásra 
100%-ban alkalmasnak találta. Ezek a vizsgálati 
eredmények az 1990-es évre vonatkoztak. A vállalat 
időközbeni intézkedései következtében, ugyanez a 
megfigyelés és vizsgálatsorozat már teljesen pozitív 
volt, és az organoleptikus szaghatás egyáltalán nem 
volt érzékelhető az 1991. évi mézmintákban.

A Nitrokémia által kibocsátott levegőt szennyező 
komponensek hatásának vizsgálatát a csapadékterhe
lés ellenőrzésével is elvégeztük.
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1. ábra

1990-ben 5 monitorpontról vett 5-5 db mintát 
gázkromatográfiás módszerekkel
-  atrazin és
-  2,4-D
tartalomra vizsgáltuk. A minták analitikai eredmé
nyei a kimutathatósági határ alatt tartalmazták a jel
zett komponenseket, hasonlóan a későbbi— 1991. évi 
időszakok vizsgálataihoz. A különböző vizsgálatokra 
begyűjtött minták mennyiségét az 1. táblázat szem
lélteti.

A Nitrokémia környezetterhelő anyagainak a növé
nyi flórát érintő esetleges károsító hatását a helyek 
bonitálásával: növénytársulási, morfológiai és szövet
tani vizsgálatokkal állapítottuk meg.

A monitoring munka ezen részében mértük a ter
mészetes és kultúrtársulásokban bekövetkezett vál
tozásokat. Az esetleges teratomás változások észle
lése, elemzése — egyéb információkkal összevetve — 
a vegyszer-elsodródás típusának, mértékének megálla
pítását segíti. A szövettani vizsgálatok egyértelművé 
teszik a vegyszerhatást.

A monitorpontok közül e feladatkörben a szántó
földek, legelők, és az ún. ruderáliák rendszeres vizs
gálatára került sor.

A botanikai (cönológiai, morfológiai) vizsgálatok 
alapján a szántóföldek kultúrnövényein fitotoxikus 
hatással nem találkoztunk, kivéve a gyár szennyvíztá-

mkl

1. táblázat

Peszticid-analitikai vizsgálati céllal 
összegyűjtött minták összegzése

Megváltozott anyag Minták száma, db
megnevezése alap- ellen- össze-

minta minta sen

1. Monitorpontok rendszeres
vizsgálata
Talaj, 0-10 cm-es rétegből 217 434 651
10-20 cm-es rétegből 162 324 486
Talajminta összesen 379 748 1137

Növényi részek 88 176 264
Csapadékvíz 16 32 48

2. Hatósági szemle kapcsán
vett minták
Talaj 34
Növény 12

3. Öntözővíz szennyezettségéhez
kapcsolódó mintavételek
Talaj 15
Növény 4
Öntözővíz 1
Minták száma mindösszesen: 1515
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rozéihoz közeli repcetáblákat. Ezeken a táblákon 1990 
tavaszán a repce virágzás előtt mutatott rendellenes 
elváltozásokat a szövettani feltételek tanúsága szerint.

A károsító hatásokat a növények később kihever
ték. A ruderáliákon nagyszámú növényfajjal lehet ta
lálkozni, amelyek között túlsúlyban a klórtriazinokkal 
szembenálló fajok voltak 1990-ben.

1991 tavaszától jelentős borítási értékeket elérve 
tovább bővült a növényfajok száma, ami egyértel
műen bizonyítja a vegyszerhatás jelentős csökkenését. 
A Nitrokémia működésének korábbi éveiben a növényi 
tenyészidő folyamán gyakran jelentkeztek vegyszerha
tás okozta károsodások, időnkénti növénypusztulások 
is észlelhetők voltak. A kártételek okainak kiderítése 
tette szükségessé a széleskörű vizsgálatsorozat indítá
sát és ennek keretében történt a kertészeti kultúrák 
megfigyelése is.

A részfeladat 22 monitorpontja közül 18 db zárt- 
kert, ill. házikert volt számtalan kertészeti növénnyel.
1 db zártkert kukoricával, és 2 db nagyüzemi szőlő- 
ültetvénnyel szerepelt. A monitorpontok egyikén — 
Királyszentistvánon — különböző teszt növények ve
tésére is sor került.

Az 1990. évi megfigyelések az alábbiakban össze
gezhetők.

Királyszentistvánon június közepén salátán, szőlőn 
levéldeformáció, torzulás, babnövényeken klorózis, 
zsázsán, őszirózsán perzselés tünetei jelentkeztek.

Balatonfüzfőn perzselést találtunk mandulalevélen, 
borsón és bableveleken.

Vilonyán a lucernatábla károsodott, melynek haj
tásai kifehéredtek.

Litéren és Papkeszin a fentiekhez hasonló tünetek 
csak szórványosan voltak találhatók.

Az 1991. évi hatásvizsgáló tevékenység kertészeti 
kultúrákra vonatkozó vizsgálatai az előző évi káro
sításoknak nyomait sem találták. A lakosság által is 
elismerten örvendetes javulás következett be a vegy
szerhatások csökkenésében.

A botanikusok szomorú ténymegállapítása az volt 
viszont, hogy a monitoring térség növénykultúráinak 
egészségi állapota lényegesen rosszabb, mint az ország 
más területein, ami a növényápolási munkák elhanya
golása miatt következett be.

Az erdők, erdőtársulások vizsgálatának célja az eset
leges károsító hatások felderítése az erdőterületeken, 
amelyek hosszú ideig álltak ezen terhelések alatt. A 
fás növények ezeket a heveny elváltozásokat megőrzik, 
és több év múltával a hatás akut megbetegedési tünet
ként mutatkozik meg. A térség erdőterületein kijelölt 
monitorpontok faállománya igen változatos összeté
telű, a területen előforduló természetes és mesterséges 
erdőtársulásokat jól képviselik.

A monitorpontok kb. 60%-án légszennyezésből 
származható károsodás nem volt megállapítható sem
1990-ben, sem 1991-ben, míg más helyeken az imissziós 
hatás következtében az erdei fás növényeken jelentke
zett kártétel. A jelzett monitorpontok a Nitrokémia 
hulladékégetője, ill. szennyvíztározói közelében van
nak, és a települések közül Királyszentistván és Vilo- 
nya körzetében okoztak kiheverhető terheléseket.

A növényi részek szermaradék-vizsgálata 10 moni
torpontról 14 növényminta képviseletében 31 anali
tikai vizsgálatot jelentett. A megvizsgált mintákon 
Simazin-t, MCPA-t, és 2,4-D-t nem találtunk, tehát 
legfeljebb a kimutathatósági határ alatti mennyiség
ben lehettek jelen. Egyedül a Balatonkeneséről szár
mazó 1 minta mutatott 0,005 mg/kg-nál magasabb 
atrazin koncentrációt. Ez a tény tehát azt indokolja, 
hogy a Nitrokémia esetleges légszennyezései a növényi 
életben károsodásokat nem okoztak.

A vállalati környezet talajának kemikáliái terhelései 
kimutatására 72 mintából 109 analitikai vizsgálatot 
végeztünk. Az alábbi komponensek kimutathatósága 
atrazin és simazin esetében 0,005 mg/kg volt, míg
2,4-D-re 0,19 mg/kg, MCPA-ra vonatkozóan 0,005 
mg/kg-nak adódott. A vizsgálatok eredményét a S. 
ábra szemlélteti, amelynek bizonysága szerint csak 
a korábbi évek imissziójától felhalmozódott atrazin 
mennyiség okozott a környék talajában károsító ter
heléseket. (A szermaradványok többsége csak a kimu
tathatósági határ körüli koncentrációban volt jelen a 
talajmintákban.)

A környezeti hatásvizsgáló program keretében 22 
monitorponton hét szántóföldi és négyféle gyümölcs
minta vizsgálatával állapítottuk meg a térség növény- 
kultúráinak tápanyag-ellátottságát.

Tápelemek címen határoztuk meg a növényminták 
N, P, K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu és В tar
talmát. A tápelemek növénybeli mennyiségeit a vo
natkozó Bergmann-féle határértékek segítségével érté
kelve megállapítottuk, hogy a növényminták toxikus 
elemmennyiségeket sehol sem tartalmaznak, viszont 
voltak mikroelem-hiányos növényminták is. Egyéb 
elemek címen határoztuk meg a növénymintákban az 
Al, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, S és Se elemek mennyiségeit 
a Lakenen/Ervio módszer segítségével.

Az előfordulás gyakorisága és a káros elemtartalom 
mennyisége szempontjából a kadmium volt a legjelen
tősebb szennyező elem a 31 megfigyelt monitorpon
ton. Kisebb-nagyobb mértékű elemszennyezettséget a 
króm, nikkel és kobalt elemekre kaptunk.

Az ólomszennyezettség csak a közútak mentén 7 
mintateret érintett. Áttekintve a monitoring prog
ram ICP talajvizsgálati anyagát is, megállapítottuk, 
hogy a növényeken, ill. talajokban mért elemtartal
mak nem fedték egymást sem a tápelemek, sem a 
szennyező elemek vonatkozásában. Ilyen esetekben 
— különös tekintettel még arra is, hogy a jelzett 
szennyező elemeket hordozó vegyületeket a Nitroké
mia nem gyártja, és nem is forgalmazza — gon
dolni kell arra, hogy a növények, ill. talajok szennye
zése a levegőn keresztül — távolabbi térségekből — 
történt.

A monitoring program működésének 3. évében lesz 
képes — az országos adatok birtokában is — meg
állapítani az esetleges káros elemtartalmak forrásait. 
A talaj biológiai tesztelése érzékeny jelző növényekkel 
és a talajélet mikrobiológiai vizsgálata is a fentiekben 
ismertetett mintatereket találta kedvezőtlenebbeknek 
a kontroll területeknél.
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Összefoglalva megállapítható, hogy a Nitrokémia 
környezetvédelmi hatásvizsgáló hálózata
— úttörő munkát végzett a térség ökológiai alapálla

potának feltárásában,
— példaértékű munka és követésre méltó hasonló 

környezetvizsgáló tervek számára, és

-  jó alapul szolgál a Nitrokémia környezetbarát tech
nológiájának kifejlesztésére, valamint

-  a vállalat környezetbarát termékszerkezetének kia
lakítására is.

A kézirat beérkezett: 1992. ápr. 1.

mkl176 1993. X L V III . É V F O L Y A M . 4. S Z Á M



i A  m a y y a f  v e g y i p a r

1992: tovább  csökkent az ipar és a vegyipar term elése
Az ipari termelés 1991. évben 19%- 

kal, 1992. évben lényegesen alacsonyab
ban, 9,8%-kal maradt el az előző évtől, 
úgy hogy az egyes hónapok termelése 
az 1991. decemberi szint körül ingado
zott, a visszaesés üteme az év folyamán 
fokozatosan csökkent. Az I. félév so
rán 16,6%-os visszaesést, а II. félévben 
már csak 2,5%-os mérséklődés követte. 
A novemberi termelés 3,6%-kal megha
ladta az 1991. decemberit. Az ipari ter
melés értéke 1992. évben 1946,1 Mrd 
Ft volt, összehasonlító árszinten 9,8%- 
kal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.

A termelés-csökkenés továbbra is el
sősorban a nagyobb vállalatoknál kö
vetkezett be (17,2%-os), a kisszerve
zetek a dinamikusan növekvő terme
lésükkel csak mérsékelni tudták az 
ágazat visszaesését. Az ipar értékesí

tése a termelésnél kevésbé, 6,4%-kal 
csökkent. Belföldre 7,1%-kal, exportra 
3,9%-kal kevesebb árut értékesítettek, 
mint egy évvel korábban.

Az ipar szerkezetében jól tükröződik 
a szervezeti-tulajdonosi viszonyok vál
tozása. A régi nagyvállalatok egy ré
szének szétválása kisebb gazdasági tár
saságokká, valamint a nagyszámú új, 
zömmel kisméretű gazdálkodó szerve
zet létrejötte következtében az ipari 
gazdálkodók csupán egyötöde műkö
dik 50 főnél nagyobb létszámmal (ide 
tartozik az ipari létszám 86%-a), míg 
a szervezetek négyötöde 50 főnél ke
vesebbet foglalkoztat (az ipari létszám 
14%-át). A nagyobb termelőegységek 
termelése és exportja 1991-hez képest 
csökkent, a kisszervezeteké megkétsze
reződött. Ennek ellenére az ipari ter

melés 86%-át, az ipari export 93%-át a 
nagyobb vállalatok adják, tehát a kon
centráció még mindig nagyon jelentős.

Az ipari termelés 1992-ben — élel
miszeripar nélkül — folyó áron 1276,2 
Mrd Ft-ot ért el, összehasonlító áron 
18,4%-kal volt kevesebb, mint egy évvel 
korábban. Valamennyi fő ipari ágazat 
termelése elmaradt az előző év azonos 
időszakában elért értékektől. A terme
lés visszaesése az 1. táblázat adatai sze
rint a második félévben jelentősen ki
sebb, mint az I. félévi volt.

A vegyipar termeléscsökkenése te
hát a villamosenergia-iparban (a k ö n 
nyűiparral azonos mértékben) a legki
sebb.

A vegyiparon belül az egyes gyártási 
ágak volumenindexei az előző év azo
nos időszakához viszonyítva (előző év 
=  100) a 2. táblázatban láthatók.

A fontosabb termékek termelését a 
S. táblázat m utatja be.

1. táblázat 2. táblázat
Az ipari term elés alakulása A vegyipar gyártási ágainak volum enindexei 1991-hez viszonyítva

összehasonlító árszinten
(Előző év azonos időszaka = 100%) "
_______________________________  Termelés Értékesítés Export

Iparág I. félév II. félév 1992. év

Bányászat 73,7 89,7 80,9
Villamos-
energia-ipar 87,4 89,8 88,5
Kohászat 65,3 85,7 73,7
Gépipar 63,8 83,4 73,2
Építőipar 76,6 97,0 86,4
Vegyipar 77,5 98,0 86,4
Könnyűipar 76,4 91,5 83,5

Kőolajfeldolgozó ipar 
Gázgyártás és elosztás 
Szerves és szervetlen vegyipar 
Műtrágya és növényvédőszer gyártás 
Műanyag- és vegyiszál gyártás 
Műanyagfeldolgozó ipar 
Gumiipar 
Gyógyszeripar
Háztartási és kozmetikai vegyipar

101,9 105,9 108,1
75,9 73,6 234,7
89,5 89,4 89,6
68,6 72,9 76,5
90,9 91,8 107,2
91,3 94,4 104,8
75,6 70,6 64,0
74,5 74,8 74,4
81,2 81,3 96,4

S. táblázat
Fontosabb termékek term elése a vegyiparban

Megnevezés Mennyiségi
egység 1989.

Mennyiség 
1990. 1991. 1992.

1989. év 
=  100,0

1991. év 
= 100,0

Vitaminok kg 43482 1621 19390 1014 2,3 5,2
Antibiotikumok kg 708382 687473 577307 652182 92,1 113,0
Benzin ezer t 2809 2606 2250 2299 81,8 102,2
Műanyag alapanyag tonna 643195 614547 624417 692085 107,6 110,8
Műbőr ezer m2 29261 27658 14402 11746 40,1 81,6
Vegyi szálak tonna 36285 31129 30557 24942 68,7 81,6
Mosó- és mosogatószer tonna 109317 122124 89700 77530 70,9 86,4
Műtrágya (hatóanyagban) ezer t 896,7 748,7 344,3 203,8 22,7 59,2
Növényvédőszer (hatóanyagban) tonna 39717 24420 13976 13083 32,9 93,6

Sz. G.

332 MFt-os vagyon értékesítésével ki-
HÍREK AZ IPARBÓL fizetni. 1993. december i31-ével a va-

gyonkezeló megszűnik es maradó tulaj-
donát az AV Rt.-nek adj;1.

Az AV R t. Ü gyvezető Igazga- kul Dalai Pál igazgató vezetésével. A 1993. január 1-vel megalakult a
tósága február elején döntött, a Mű- múlt évi hitelezőkkel történt :mege- MÜKI Kft., ügyvezető igazgató dr.
anyagipari Kutató Intézet átalakulá- gyezés szerint 1993. sz;eptember 11-ig Antal István. Feladata: a műanyagipar
sáról. A MUKI állami tulajdonú ku- köteles a mintegy 250 millió Ft-nyi kutatás-fejlesztési szükségletének kié-
tató intézet, vagyonkezelő szervvé ala- adósságot a vagyonkezelőnél maradó légítése és majd az Anyagtudományi
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Centrumhoz való csatlakozás. A Kft. 
vagyona 67 MFt, ebből 22 MFt a Pan- 
nonplast Rt. készpénz tőkéje, 43,5 MFt 
a műszerek értéke és 1,5 MFt 21 sza
badalom értéke.

Az A V  R t. Igazgatósága 11 tagú. 
Elnöke: dr. Teleki Pál a MÓL Rt. 
igazgatóságának volt elnöke.

Tagok:
Dr. Bakay Árpád (az Ipari és Keres

kedelmi Minisztérium nyugalmazott 
államtitkára)

Dr. Gelenczei Csilla (a Miniszterel
nöki Hivatal kormányfőtanácsosa)

Dr. Hajtó Ödön (a TETA Tervező 
és Tanácsadó Mérnüki Kft. mérnök ta
nácsadója, a Mérnöki Kamara elnöke)

Dr. Kindler József (a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem vál
lalatgazdasági tanszékének egyetemi 
tanára)

Nógrádi László (a Rainbow Compu
ters Rt. elnöke)

Osváth György (a miniszterelnök 
személyes tanácsadója)

Dr. Szekeres Szabolcs (az Informa
tion for Investment Decisions Inc. igaz
gatója)

Szolnoky Péter (az Ernst and Young 
Rt. igazgatója)

Takács у Sándor (a Messieurs Hot- 
tinguer Bananiers (Páris) tanácsadója)

dr. Tárkány Szűcs Attila (az AV Rt. 
vezérigazgató-helyettese)

Az AV Rt. felügyelőbizottságának 
tagjai:

Dr. Horváth Jenő (Elnök), Amon 
Zsolt, Dr. Bánáti János, Bohus Mátyás, 
Dr. Rieb László, Dr. Sebestyén József.

A  S H A R P  Industries francia cég 
— amint már röviden hírül adtuk — 
megvette a Dorogi Égetőmű Válla
lat tulajdoni részesedésének 51,99%-át. 
A Richter Rt.-nél marad a 25% +  1 
szavazat a 47-ből, ezzel kisebbségi jo
gait biztosította. Az EGIS megtartotta 
20%-át, a Chinoin 33%-ából 30-at ela
dott, de az égetést szerződésben bizto
sította magának. A vagyonértékelést, 
a mérlegauditálást és a piaci érték
meghatározást a KPMG Reviconsult 
és az Ernst and Young végezte. Az 
új tulajdonos Európa egyik legjelen
tősebb hulladékkezelő cége, 13 beren
dezése üzemel Olaszországban, Belgi
umban, Angliában, Spanyolországban, 
Svájcban. Azt várják, hogy fejleszteni 
fogja az Égetőművet, pl. kórházi hul
ladékot adagoló és hordódaráló beren
dezéssel. Fejleszteni kell a környezetvé
delmi megoldásokat, az üzembe helye
zés óta kifejlesztett módszerekkel.

Az E G IS  R t. megalapozott opti
mizmussal tekint az 1993. év elé. A ter
melés volumenben nem fog nőni, csak 
értékében 5%-kal, a költségeket min
denhol csökkenteni kell, kivéve a ke
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reskedelemben és a kutatásban. Ké
szítményből a belföldi forgalom 20, a 
külföldi 7-10%-kal nő, az alapanyag
export kétharmadára csökken. Növe
kedés várható a keleti piacokon is. 
Az adózás előtti nyereség az idei
hez hasonló, 1,4 milliárd forint kö
rüli lesz. A kutatásra 900 millió forin
tot, karbantartásra 750 milliót tervez
nek. A tavalyi bérátlag 400 EFt/főév 
volt, az egyik legmagasabb a vegyipar
ban, most januártól visszamenőlegesen 
19%-ot emelnek. A létszám természe
tes csökkenését nem pótolják, egész
séges belső létszámmozgást kívánnak 
megvalósítani.

Az EGAL-nak a talponmaradás 
a célja. A keleti piac összeomlása mi
att egyik tulajdonosuk, a Reanal meg
bízásai a tervezett 40 millió forinttal 
szemben 2,2 volt 1992-ben. A másik 
tulajdonossal, az EGIS-szel 10 milli
óval a tervezett fölött forgalmaztak, 
de a saját EGAL termékek 63 mil
liós forgalmával együtt ez sem volt elég 
a 0-szaldó elérésére. A saját termékek 
(Egaver, Methachol, vanilia eszencia, 
Egaplast) forgalmát visszavetette az, 
hogy nem tudtak kellő mértékű propa
gandát kifejteni. A záró létszám, a 114 
fő 1993-ban 100 körülire fog beállni a 
természetes fogyás következtében. Új 
termékeik, a légzésjavító tapasz és az 
orrcsepp. További gyógyhatású készít
mények bevezetését 1994-re tervezik.

Az EGAL változatlanul a Reanal és 
az EGIS Rt. közös vállalata, több mint 
400 millió könyvszerinti vagyonnal. A 
vállalat átalakulása, a vagyon esetleges 
értékesítése több formában napirenden 
volt az elmúlt évben, nyilvánvalóan 
e kérdésben csak a két tulajdonos 
dönthet.

1992. január 1-jével — ahogy azt 
már előzetesen hírül adtuk — meg
alakult a Pannonplast Rt. és a szö
uli Lucky Ltd. 50-50%-os közös vál
lalata, a P annon-Lucky Rt. Az alap
tőke több mint 1 milliárd forint. Ez a 
cég magában foglalja nemcsak a Pan
nonplast volt Budapesti Gyárának be
rendezéseit, hanem azt a know-how-t 
és a szabadalmakat is aportként, me
lyek az eddigi termékpalettát megala
pozták. Idén az ismert padló, lágyfólia 
és erősített fólia termékek mellett hét 
új termékkel számolnak (négy padló, 
három fólia). A cégnek két ügyvezető 
igazgatója van: C. S. Hwang, egy dél
koreai PVC-gyártó vállalat volt igaz
gatója és dr. Csekő Gyula, a Budapesti 
Gyár volt igazgatója.

B ogsch  Erik, a R ichter Ge
deon V egyészeti Gyár R t. ügyve
zető igazgatója 1993. január 11-én ve
zetői értekezleten tájékoztatott a cég

helyzetéről. A cég árbevétele az 1988- 
as 14 milliárd forintról 1990-re 17 mil- 
liárdra nőtt, majd 1991-ben 16 mil- 
liárdra, 1992-ben 14 milliárdra csök
kent. Az A tervváltozat 22,5, а В pedig 
17,9 milliárdot irányzott elő. Az inf
láció figyelembevételével ez 40-50%-os 
csökkenés. A fő ok az, hogy a FÁK te
rületére csak 35 millió dollárnyi termé
ket adtak el. A belföldi 5,25 milliárd fo
rintos tervvel szemben a tényszám 3,82 
milliárd Ft. Probléma a magas raktár- 
készlet, közel félmilliárd Ft és a kétes 
kintlevőségek, melyeket nem lehet be
hajtani. A hitelekre nézve az új tulaj
donos, a ÁV Rt. év végéig meghosszab
bította a garanciát.

1993-ra 5 milliárd forint belföldi ér
tékesítést terveznek a beindult és jól 
működő orvoslátogató hálózat segítsé
gével. A kelet-európai országokba 15 
millió, a FÁK-ba 25 millió $ expor
tot terveznek. Összes tervezett bevé
tel 14,6 milliárd forint, 4,5%-os növe
kedés 1992-höz képest. Tervezett nye
reség 500 millió forint, együtt a Dorogi 
Égetőmű eladott részvényértékével.

A létszám csökkenése 1992-ben 400 
fő volt. További csökkentésre van szük
ség. Az év folyamán a kozmetikai ága
zatot és az állatgyógyászatot — lehe
tőleg külföldi partnerrel — leválaszt
ják leányvállalat formájában. A szál
lítás és a karbantartás átszervezésére 
év közepéig kerül sor. Ez is jelent lét
számcsökkentést, de ezeknek a részle
geknek önmagukban is nyereségesnek 
kell lenniük. A bérköltség egyáltalán 
nem elhanyagolható, jelenleg az össz
költség 19%-a. A Richter bérszínvo
nala a legrosszabb, ezért az 1992-re 
tervezett 18-20%-os bérfejlesztést igen 
differenciáltan kívánják elosztani.

Januártól átszervezik a műszaki 
igazgató alá tartozó, eddig keveredő 
tevékenységeket: az üzemfejlesztés és 
a beruházás a termelési vezérigazga
tóhelyetteshez, Godó Lászlóhoz tarto
zik. Különválasztják a kutatást és a 
fejlesztést. Előbbihez tartozik a farma
kológiái és a kémiai kutatás, a kutatói 
analitika, a mikrobiológia és a minő
ségi kutatás (dr. Görög Sándor). Irá
nyítója dr. Vas Adám, orvos. A fej
lesztéshez tartoznak dr. Thaler György 
vezetésével a gyógyszertechnológia, a 
törzskönyvezés és dokumentáció és a 
projekt menedzserek. Ilyen témafele
lősöket neveznek ki a farmakológián, 
az originális területen, a reprodukciós, 
illetve hatóanyag témáknál. A licensz 
termékeket ezentúl dr. Kovács László, 
a kereskedelmi vezérigazgatóhelyettes 
alá tartozó stratégiai marketing fogja 
össze.

1993-ban két új terméket hoz a 
Richter a hazai piacra: a Quamatel 
nevű gyomorfekély elleni szer törzs
könyvezése megtörtént, tavasszal kerül
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Magyar vegyipar

a patikákba. Az Ednyt vérnyomáscsök
kentő forgalmazása az év második fe
lében indul meg.

A vállalatnál 1993. február l-től a 
termelésirányítás szerkezete a követ
kező: A Kémiai III, VI és a Biokémia 
II üzemből, ahol a szteroid totálszin
tézist és a fermentációt végzik, Szte
roid üzemcsoport alakul, Major Ottóné 
vezetésével. A Kémiai I és II üzemek 
Szintetikus üzemcsoportjának vezetője 
Aracs Jánosné, a Gyógyszerformákat 
kikészítő üzemcsoport vezetője dr. Pap 
András. A maradék üzemek (biokémiai 
I szervüzem és a növényüzem) közvet
lenül a termelési vezérigazgatóhelyet
tes irányítása alá kerülnek. A technoló
giai főosztály új vezetője Pogány Mik
lós.

Az O TK A  1993-ban 2440 millió 
forint összeggel gazdálkodhat.

D r. D érczy Ferenc a Vegyép- 
szer vezérigazgatója évnyitó tájékoz
tatóján szolid, de pozitív eredmény
ről számolt be. 1992-ben a Vegyép- 
szer a hazai piac beszűkülése miatt 
bezárta petőfibányai gyárát. Nyeresé
ges volt a Szerelési Divízió, a Szál
lítási és Gépellátó Főmérnökség és a 
Külkereskedelmi-Jamburgi és Engine
ering Igazgatóságok. A többi egység

A dimetil-foszfit gyártó üzem a 
Nitrokémia Rt. saját fejlesztésű — 
szabadalommal védett — eljárásával 
dolgozik.

veszteségesen gazdálkodott. A cég nye
resége 70 MFt körüli, adózás után. 
Néhány sikeres munka: az eszter
gomi SUZUKI gyár, a százhalom
battai HDS üzem. Bekapcsolódtak a 
MÓL Rt. töltőállomás-létesítési prog
ramjába, több töltőállomást építettek. 
Néhány termék: Ventur Mix desztillá
ciós és abszorpciós tányér, Siemensnek 
készített elégető kamra.

A létszám 5040 fő, a teljes mun
kaidősök átlagkeresete 248 565 Ft/év 
volt.

A múlt év végén Nagy Elek er
délyi építészmérnököt választották a 
Vegyépszer Rt. igazgatóságának elnö
kévé.

A Vegyépszer Rt. privatizációs stra
tégiáját az AVU elfogadta. Eszerint a 
céget nem egyben, hanem részenként 
kívánják értékesíteni. így a salgótar
jáni és a tiszakécskei gyárat önálló vál
lalattá alakítják, és az MVR keretében 
dolgozó tulajdonlást is számításba ve
szik.

A M agyar Viscosa csődegyezségi 
tárgyalására elkészítette öt éves pi
aci tervét Bakos György gazdasági
kereskedelmi vezérigazgatóhelyettese 
vezetésével. Ebben a jelenlegi termék- 
szerkezetre vonatkozó piaci adatokat 
adták meg, hozzávéve a nyersanya

A РС1з és a metanol reagáltatása 
— speciális reaktorban — folyamatos 
üzemmódban történik. A gyártástech
nológiát — biztonsági és gazdaságos

gokra vonatkozó adatokat is. Ebből ki
derül, mely termékeket érdemes és kell 
gyártaniuk. Az üzleti tervből kiderül, 
hogy hosszabb távon is képes a Viscosa 
nyereségesen működni. Nagyon fontos 
azonban, hogy a hitelezőikkel meg tud
janak egyezni, ehhez jó alapot biztosít, 
hogy kétharmadukkal előzetes egyez
ségre jutottak.

H írek a B udapesti Vegyiművek 
R t.-bő i. Elkészült a vállalat minőség
ügyi átvilágítása. A Controll Iroda az 
erről készült tanulmányt 1993. január 
25-én mutatta be a vállalat vezetőinek. 
Ezt követően Eifert Gyula műszaki ve
zérigazgatóhelyettes vezetésével mun
kacsoport alakult a Minőségügyi Kézi
könyv elkészítésére.

Bonyolult a helyzet a Garé-i, nagy 
halogéntartalmú veszélyes hulladék ége
tőmű körül. A BVM Rt. kezdeménye
zésére, a svájci kormány támogatásá
val felépülő létesítmény mellett, an
nak közelében, Kökényen, svájci ma
gánvállalkozók egy másik égetőt akar
nak építtetni, persze szintén svájci kor
mánysegélyre számítva. Természetesen 
a svájci kormány felfüggesztette a tá
mogatását.

Körtvélyessy Gyula

sági szempontok miatt — 9 db folya
matirányító számítógép felügyeli.

Az üzemhez kapcsolódik egy ugyan
csak automatizált, korszerű véggázé
gető berendezés, amely biztosítja a 
környezetvédelmi előírásoknak megfe
lelő termelést.

Az üzem terméke belföldi és export 
piacokra kerül.

Címképünk: Dimetil-foszfit gyártó üzem a Nitrokémiában
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BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
XXIV. K rom atográfiás  tanfolyam

С д ц е в Ш И  é l d _

А XXIV. Kromatográfiás tanfolyam 
1993. január 27-29. között került meg
rendezésre Szegeden a MTESZ Szék
házban (Kígyó u. 4. Szeged).

Bernáth Gábor professzor megnyitó
jában kis visszatekintést adott a kro
matográfiás tanfolyamokkal kapcsolat
ban, utalva a kezdeti időszakokra és 
a tanfolyam mind progresszívebb jelle
gére, ami természetesen főleg az éven
ként visszatérő reprezentatív előadók
nak köszönhető.

Először talán azt az általános meg
jegyzést szeretném előrebocsátani, hogy 
a résztvevőire és kiállítóira nézve az 
egyik legsikerültebbek közé tartozott a 
rendezvény.

A tanfolyam kezdő (jan. 27.) napjá
nak első előadója Dr. Nyiredy Szabolcs, 
a Gyógynövénykutató Intézet igazga
tója volt, aki igen reprezentatív előa
dásban tájékoztatta a tanfolyam részt
vevőit a növényi anyagok tisztításáról, 
elválasztásáról és azonosításáról, nagy 
súlyt helyezve az utolsó problémára az 
azonosításra és azzal kapcsolatos köve
telményekre.

Az MKE, valamint a Kozmetikai és 
Háztartás-Kémiai Társaság szervezésé
ben 1993. október 4-6. között kerül 
megrendezésre а III. Nemzetközi Koz
metikai és Háztartásvegyipari Kong
resszus Budapesten.

A kongresszus célja fórumot biztosí
tani a kozmetika és háztartásvegyipar 
területén végbement fejlődés bemuta
tásának az egész világ, de különösképp 
Magyarország vonatkozásában. Az elő

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
és a Magyar Tudományos Akadémia 
1994. augusztus 29. -  szeptember 2. 
között rendezi a 13. Nemzetközi Tö- 
megspektrometriai Konferenciát Bu
dapesten. A rendezvény hároméven
ként kerül megszervezésre. A tudomá
nyos program a tömegspektrometria 
minden területével kíván foglalkozni.

Dr. Kremmer Tibor az elválasz
tástechnikák biokémiai alkalmazásáról 
számolt be, míg munkatársa Edesné 
Boldizsár Mariann a HPLC daga
natkutatásban történő felhasználásá
ról beszélt.

Az első nap délután a már említett 
előadáson kívül Lippel Géza a BME- 
ről a biopolimerek HPLC elválasztását 
ismertette.

Január 28-án délelőtt Dr. Tyihák 
Ernő a túlnyomásos rétegkromatográ- 
fia újabb eredményeivel foglalkozott.

Délután került sor Rátonyi Iván és 
Dr. Biacs Péter (KÉKI Bp.) „Gyors 
HPLC módszerek az élelmiszer ana
litikában”, Atman Mária, Harkay Ta- 
másné, Tolna Pál „Nutrasweet meg
határozása rétegkromatográfiával és 
HPLC-vel” c. előadására, amit Harkay 
Tamásné tartott.

Ezt követően Dr. Téren József a mi- 
kotoxinok kimutatásáról beszélt takar
mányokban és élelmiszerekben. Két li
pid témájú előadással zárult a napi 
program; Dr. Farkas Tibor: „Foszfoli- 
pid molekula speciensek elválasztása”

adások a tudományoknak a természet
tel, az egészséggel és a környezetvéde
lemmel való kapcsolatát mutatják be. 

A kongresszus fő témakörei:

új kozmetikai, gyógy kozmetikai, pa- 
ramedicinális és háztartásvegyipari 
készítmények;
természetes hatóanyagok, különös 
tekintettel a gyógynövények kutatá
sára és alkalmazására;

Meghívott plenáris előadások mellett 
poszter szekcióban van lehetőség az 
eredmények bemutatására.

A konferenciával párhuzamosan ki
állításon lesz lehetőség az eszközök és 
az irodalom bemutatására.

A konferencia főbb témakörei: 
Elméleti eredmények 
Berendezések, új technikák

és Dr. Kovács László: „Lipidek kvanti
tatív rétegkromatográfiás meghatáro
zása” címmel.

Pénteken (jan. 29-én) délelőtt Dr. 
Leisztner László a validálás alapjai
val ismertette meg a résztvevőket. Dr. 
Pásztor József „Szuperkritikus kroma- 
tográfia jelene és jövője” és Török 
Béla: „Sztereoizomer ciklobután szár
mazékok vizsgálata GC-MS módszer
rel” címmel tartottak előadást.

A tanfolyamot naponta 80-100 részt
vevő kísérte figyelemmel; akik egyhan
gúan nagyon sikeresnek értékelték a 
rendezvényt.

Az első nap estéjén a résztvevők jó 
hangulatú baráti találkozón cseréltek 
nézeteket egymással és a jelenlévő 
előadókkal.

Jól egészítette ki az előadásokat a 
témakörben rendezett kiállítás. Össze
sen 6 kiállító vett részt és a „Camag” 
cég igen értékes információs anyagot 
bocsátott rendelkezésükre. A kiállítók 
között megtalálható volt a szegedi „Ze
non” Kft. (Berzsenyi u. 3. Szeged) 
ugyanúgy, mint a következő cégek Bu
dapestről: Merck Kft. (Bp., Keleti K. 
u. 15/B), Labinform Kft. (Bp., Gyenes 
u. 5.), Aktivit Kft. (Bp., Pétervárad 
u. 14.), REANAL Finomvegyszergyár 
(Bp., Szeged).

Dr. Matkovics Béla

új alapanyagok;
technológia, gyártás, csomagolás; 
minőségellenőrzés és mikrobiológiai 
vizsgálatok;
metodikai fejlődés a farmakológiai, 
kozmetológiai és klinikai kutatás
ban;
egészségápolás és -védelem;
környezetvédelem;
marketing.
A tudományos program keretében 

plenáris előadások és szakterületi szek
ciók, valamint poszterek lesznek. A 
rendezőség kiállítási lehetőséget bizto
sít a kozmetikumok, gyógytermékek és 
háztartásvegyipari termékek bemuta
tására.

Különböző körülmények között in
dukált disszociáció 
Gázfázisú ionkémia 
Többszörösen töltött ionok 
Szerkezet-magyarázatok 
Biokémia, biomedicinák 
Gyógyszerek, metabolizmusok, toxi
kológia, törvénykezés 
Élelmiszeripari alkalmazások 
Minőségellenőrzés 
Kemometria a tömegspektrometriá- 
ban stb.

TÁJÉKOZTATÓK 
RENDEZVÉNYEKRŐL_________
III. Nemzetközi H áztartásvegyipari Kongresszus

13. Nemzetközi T öm egspektrom etria i Konferencia
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Egyesületi élet

8. „T ihany” Sugárkémiai Szimpózium

Az MKE Sugárkémiai Szakosztálya 
és az MTA 1994. szeptember 3-8. kö
zött rendezi a 8. „Tihany” Sugárké- 
miai Szimpóziumot Dr. Schay Géza 
professzor emlékére Balatonszéplakon.

1961 óta négyévenként kerül meg
rendezésre a „Tihany” sugárkémiai 
szimpózium. A rendezvény főbb téma
körei a szervetlen és szerves rendsze

MKE HÍREK

A z M K E Intézőbizottsága 1993. 
február 3-án megtartott ülésén az 
alábbi napirendi pontokat tárgyalta 
meg:

Első napirendi pontként az 1993. 
évi Közgyűlés elé terjesztendő Alap
szabály módosítás tervezetet fogadták 
el végleges formában. Ebben a formá
ban a szakosztályok, területi csoportok 
megkapják a tervezetet véleményezésre 
és javaslattételre.

A második napirendi pontban Gá
lost' György ügyvezető főtitkár számolt 
be a MTESZ Szövetségi Tanácsának 
január 21-i üléséről, ahol döntés szüle
tett arról, hogy megszűnik a MTESZ 
főtitkári és Titkárság vezetői pozí
ció. Az operatív feladatokat ügyvezető 
igazgató látja el. A Szövetségi Tanács 
Halmai Lászlót bízta meg ezzel a fela
dattal határozatlan időre.

A MTESZ újság megindulásának 
előkészítése a külföldi partnerrel a 
végső fázisnál tart. 25 000 példányban 
az év első felében jelennek meg a 
próbaszámok.

Megalakult a MTESZ Világkiállítási 
Bizottsága Fejes János vezetésével, aki 
a MTESZ Vállalkozási és Pályázati iro
dájának a vezetője. Ez a bizottság ko
ordinációs feladatokat fog ellátni a ta
gegyesületek világkiállítással kapcsola
tos programcsatlakozási területein.

A MTESZ és az OMFB együtt
működésében az OMFB továbbra is 
számít a szakértői tevékenységre, me
lyet Dr. Náray-Szabó Gábor elnök és 
Dr. Veress Gábor OMFB elnökhelyet
tes megbeszélésén megerősítettek.

rek radiolízise kiemelt tekintettel a vi
zes oldatokra, polimerekre, szénhidro
génekre és a radiometriára. Az előadá
sokon mind az elméleti, mind az alkal
mazott kutatások új eredményei kerül
nek bemutatásra.

A hagyományosan korlátozottabb 
létszámú, családias légkörű összejöve
tel jó lehetőséget nyújt az élő konzul

További napirendi pontként Hencsei 
Pál, az Intéző Bizottság tagja tájékoz
tatást adott arról, hogy az MKE által 
a világkiállítás idejére tervezett „In
formatika és Kémia” című konferen
cia szervezésének előkészítése megin
dult. Ez a konferencia jól illeszthető a 
világkiállítás „Kommunikáció egy jobb 
világért” jelmondatához.

A világkiállítás szervezői által kiírt 
pályázatokra lehet jelentkezni progra
mokkal az év első felében. Az MKE él 
ezzel a lehetőséggel a fenti konferenci
ának a szervezésével kapcsolatban.

T iszteletbeli tag. 1993. február
19-én került sor Dr. Ettre László pro
fesszor tiszteletbeli taggá nyilvánítá
sára. Dr. Ettre László tevékenységét la
punk korábbi számában már ismertet
tük.

Banal Endréné

A Zemplén G éza Dijat, amit a
-  Budapesti Műszaki Egyetem,
-  a Magyar Tudományos Akadémia,
-  az Országos Műszaki Fejlesztési Bi

zottság,
-  a Magyar Kémikusok Egyesülete,
-  az Ipari Minisztérium és a
-  Magyar Gyógyszeripari Egyesülés 

alapított
1983-ban, s ahol a jogutód nélkül meg
szűnt Gyógyszeripari Egyesülés helyét 
ezidéntől a Magyar Gyógyszergyártók 
Országos Szövetsége vállalta át, tize
dik alkalommal osztjuk ki, kiemelkedő 
szerves kémiai teljesítmények díjazá
sára.

tációkra és információcserére. A rende
zőség némileg szélesíteni kívánja ez al
kalommal a találkozó kereteit több ke
rékasztal és műhely diszkusszióval. Az 
említett témákon kívül sor kerül olyan 
terület bemutatkozására, mint pl. a 
pozitronim kémiája. Néhány hagyomá
nyos téma is kiemelésre kerül, mint pl. 
a természetes polimerek, szintetikus és 
biopolimerek sugárkémiája, vagy a kü
lönböző „sugárhatások” (elektron, ion, 
UV, lézer) összehasonlítása.

Banai Endréné

Az I. D íjat Harsányi Kálmán, a 
kémiai tudomány doktora, a Richter 
Gedeon Rt. nyugdíjas osztályvezetője 
kapja.

Személyével egy harminc évet a 
gyógyszeripari kutatásban eredménye
sen tevékenykedő kutatót díjaz a Ku
ratórium, kinek szabadalmi tevékeny
sége, s a realizált eredmények példa
mutatók. Nevéhez is fűződik a Sensit 
és a Libexin sikere, s tevékeny része 
van a Magyarországon is forgalmazott 
fekélygátló anyagok előállításában.

A II. D íjjal Kerékgyártó Jánost, a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem te
hetséges fiatal kutatóját jutalmazza a 
Bizottság. Képességeit a szénhidrát
kémia egyik legnehezebb területén, a 
glikopeptidek szintézisében bontakoz
tatta ki és nagy hozzáértésén kívül 
kreativitása és nagyszerű kapcsolat
teremtő alkata hozta meg számára e 
megérdemelt sikert.

A N ovicardin Díj is már kilencedik 
alkalommal kerül kiosztásra, az alapító 
Králik Lajos végakarata szerint hol a 
díj nevében jelzett területen folytatott 
kutatásokért, hol pedig a daganatterá
pia területén maradandót alkotóknak.

Idén Sugár János professzort, az On
kológiai Intézet ny. igazgatóját java
solta az interdiszciplináris bizottság e 
kitüntetésre.

Munkája során foglalkozott a rák 
keletkezésének mechanizmusával, a rák
előző állapotok vizsgálatával, szinteti
kus kémikusokkal együttműködve po
tenciális kemoterapeutikumok vizsgá
latával (így pl. a Degranol, ill. a ka- 
tarantin származékok hatásvizsgálatá
val), nem utolsósorban pedig, úgy is, 
mint hosszú éveken át a Pathológiai 
osztály vezetője, a daganatok szövet
tani diagnosztikájával.

G. Á.
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Egyesületi élet

A VEGYESZTARSADALOM HÍREI
U N ESC O  egyetemi környezetvédelmi oklevélkiosztó 
ünnepség  B udapesten

Az UNESCO Nemzetközi Műszaki 
Egyeteme európai környezettudomá
nyi és környezetmérnöki master fo
kozatú okleveleinek átadására került 
sor március 2-án a Budapesti Mű
szaki Egyetemen. Az egy éves angol 
nyelvű posztgraduális tanfolyam részt
vevői vehették át eredményes vizsgáik 
után okleveleiket. Az európai master 
fokozatot adó posztgraduális kurzuson 
az Eötvös Lóránd Tudományegyete
men, a Budapesti Műszaki Egyetem, a 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Központ, athéni, belfasti, brüsszeli,

A MTESZ Szövetségi Kamarájának 
elnöke dr. Náray-Szabó Gábor egyetemi 
tanár megalakította a Mérnökök a 
Fenntartható Fejlődésért világszerve
zet magyarországi bizottságát, amely
nek elsődleges célja a fenntartható fej
lődés hazai, a későbbiekben regionális 
feltételeinek vizsgálata.

A fenntartható fejlődést úgy kell te
kintenünk, mint a gazdasági, társa

londoni, páduai egyetemek professzo
rai, munkatársai oktatnak az Európai 
Közösség TEMPUS Programja kereté
ben az International Centre for Techni
cal Research London szervezésében. A 
kiváló tanulók lehetőséget kapnak ösz
töndíjjal nyugat-európai egyetemeken 
a PhD fokozat elnyerésére is.

Az ünnepségen, amelyen a tudomá
nyos élet, a műszaki fejlesztés, szá
mos egyetem képviselője, a magyar 
UNESCO bizottság és a magyarországi 
TEMPUS iroda vezetői is résztvettek, 
dr. Réffy József a Műegyetem rektorhe

dalmi és technikai kapcsolatok átala
kításának folyamatát, illetve program
ját abból a célból, hogy a jövő generá
ciók számára megőrizzük a természeti 
és emberi környezetet azzal a helyes 
felismeréssel, hogy a természet önma
gában érték. Mindez felöleli az ökoló
giai folyamatok és ökoszisztémák in
tegritásának rehabilitását és fenntar
tását, a genetikai sokféleség védelmét 
és általában a természet megőrzését,

lyettese üdvözölte az ünnepség részt
vevőit. Adrian Badran az UNESCO 
tudományos főigazgatóhelyettese be
szédében méltatta a környezetvédelem 
szerepét és a tanfolyam jelentőségét, 
majd átadta a nemzetközi diplomákat. 
Sir John Palmer a diplomákat kiállító 
UNESCO Nemzetközi Műszaki Egye
tem igazgatótanácsa elnökének szavai 
után, Prof. Dr. Bhaskar Nath az Inter
national Centre for Technical Research 
igazgatója díjat adott át a tanfolyam 
két legjobb résztvevőjének. A végzősök 
nevében Cserey Balázs mondott elis
merő szavakat.

Reméljük, hogy a nemzetközi dip
loma tulajdonosai hasznos művelői, 
munkásai lesznek a környezetvédelem
nek a kémiai tudományok, a környezet- 
barát technológiák és a magyar vegyi
par terén is.

az emberi egészség, biztonság és jólét 
jobbá tételét és védelmét, a természeti 
erőforrások fenntartható használatát.

A MTESZ keretében megalakult Bi
zottság elnöke Dr. Somlyódy László 
egyetemi tanár (BME Vízellátás-Csa
tornázás Tanszék), titkára Dr. Stein- 
gaszner Pál egyetemi tanár (BME Ké
miai Technológia Tanszék) lett. Kíván
juk, hogy az új bizottság tevékenysége 
eredményes legyen a fenntartható fej
lődés és a hazai környezet- és termé
szetvédelem terén.

Szebényi Imre

M érnökök a Fenn tartha tó  Fejlődésért
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Az Oroszlányi Bányák Kft. 

Szénelőkészítő és Szolgáltató  Üzemének 
Központi Gépjavító Részlege

—  a korábbi KGÜ —  rövid határidőre vállalja

NORMÁL ÉS ROBBANÁS BIZTOS VILLAMOS GÉPEK, KÉSZÜLÉKEK, VALAMINT MŰSZE
REK felülvizsgálatát, karbantartását, javítását.

1993. ÁPRILIS 30-IG

az általunk kínált kedvezményeket igénybe vevők részére a munkadíjból

15% ENGEDM ÉNYT ADUNK.

Kedvezményeink:

-  mennyiségi díjkedvezmény (300 kW összteljesítmény felett),
-  készpénzfizetési engedmény.

AZ 1993-RA MEGKÖTÖTT ÉVES KAPACITÁSFOGLALÁSI SZERZŐDÉSEK FEJÉBEN
ugyancsak 10%-os munkadíjkedvezményt biztosítunk.

A kölcsönös megállapodáshoz részletesen kidolgozott, irányjellegű díjtételjegyzéket küldünk. 
Szolgáltatásaink igénybe vehetők mind egyedi, mind szerződéses formában.
Javító bázisunkat az OFB feljogosította arra, hogy robbanásbiztos villamos gyártmányok műszaki 
felülvizsgálatát, karbantartását és javítását szakszerűen elvégezze és Vizsgáló Állomásként működjön. 
(Eng. sz.: OFB 2005/88.)
A jogosítvány hatálya kiterjed a CH4- és СО-mérő műszerekre is.

Állandóan ellenőrzött javítási technológiánk során:
-  „H” (180°C) hőosztályú itatólakkal vákuumimpregnálást (üsttérfogat: 15 m3)
-  minden — max. 3000 kg tömegű — forgórésznél dinamikus kiegyensúlyozást
-  az Ex d védelmű berendezéseknél — a II.В alkalmazási alcsoportig ellenőrző gyújtásátterjedési 

vizsgálatot alkalmazunk.

Bármilyen védelmi módú robbanásbiztos villamos gép javítását és minősítését el tudjuk végezni. 
Telefonegyeztetés szerinti napon végzett gyújtásátterjedési vizsgálat, valamint a szabványos forgóré
szek dinamikus kiegyensúlyozása a helyszínen megvárható.
Javításainkra 6 hónapi jótállást vállalunk.
Több mint 25 éves — a villamosgépek és készülékek hatósági engedélyhez kötött javítása, 
karbantartása során szerzett — szakmai tapasztalattal a megrendelők szolgálatában az:

OROSZLÁNYI BÁNYÁK Kft.
SZÉNELŐKÉSZÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ÜZEMÉNEK 
KÖZPONTI GÉPJAVÍTÓ RÉSZLEGE 
2841 Oroszlány, Felsőtelep Pf.: 22.

Telefon: (34) 60-122, vagy 61-122/23-88 mellék Telefax: 60-615 
Telex: 27-597, 27-588.

Ha megrendelést hoz, jutalékrendszerben honoráljuk.
Várjuk megbízásaikat!
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Drága és bizonytalan a légköri 
szén-dioxid-szennyezés 

csökkentése

A földi jólét és civilizáció terjedé
sének egyik legfontosabb előfeltétele 
az energiaellátás, aminek zömét je
lenleg fosszilis energiahordozók elége
tésével nyerik. A karbontartalomból 
a légkör mind növekvő szén-dioxid- 
tartalma következik, ez pedig, mennyi
ségénél fogva, a légköri fokozatos fel- 
melegedésért a legjelentősebb résza
rányban felelős (üvegházhatás).

A világ legnagyobb szén-dioxid- 
kibocsátója az USA. Ennek Energia 
Hivatala (DOE) emiatt tanulmányt 
adott ki az okozott üvegházhatás csök
kentésére. A fő kérdés az volt, hogy 
a részleges csökkentés az ezredfordu
lóig, ill. a jövő század első évtizede
iben milyen mértékben lenne lehet
séges, illetve mibe kerülne, mekkora 
gazdasági visszaesést okozna, ha a pi
aci gazdasági rendszerrel összhangban 
„karbonadóval” sújtanák az energia- 
termelést. A szén-dioxid-kibocsátás és 
az üvegházhatás mértékének összefüg
gése azonban bizonytalan. Különösen 
ha ezeket a Föld egyes régióira vetí
tik. Ugyanaz a helyzet az északi és a 
déli félteke vonatkozásában is (hiszen 
az északi félteke sokkal nagyobb lakos
ságszáma és civilizációs szintje miatt 
is, ott keletkezik a legtöbb szén-dioxid, 
és az egyenlítő: légkör-keveredési gát 
is -  meleg légfüggöny). Ezért megkér
dőjelezhető minden csökkentési mérték 
becsült hatása.

Ha azt a célt tűzzük ki, hogy 2000-re 
az USA szén-dioxid-kibocsátása 20%- 
kal csökkenjen, ez évi 95 milliárd dollár 
költséggel járna, amit minden tonna, 
a légkörbe kibocsátott karbonra kive
tendő 500 dolláros adóval kellene fe
dezni. Ez azt jelentené, hogy a mai 
kőolaj-, ill. a földgázárat a kútfejnél 
3 1/2, ill. négyszeresére kellene fel
emelni. Mindez az USA gazdaságát 
1,4%-kal vetné vissza.

A kibocsátott karbon minden ton
nájára kivetendő, ennél kisebb, 100 
USD adó: a motorbenzin árakat 50%- 
kal emelné meg, de akár egy 750 dol
láros adó sem tudná akár 2010-re vagy 
2030-ra az USA-ban a szén-dioxid- 
kibocsátást a felére csökkenteni.

[Forrás: HP. 71. No. 1. p. 29. (1992. 
január)]

Európai vegyipar-fejlesztési 
stratégia

Az Európai Vegyipari Tanács (CE- 
FIC) „Európai tudományos és tech
nológiai stratégia” címmel tanulmányt 
jelentetett meg, mert úgy véli, hogy

az európai vegyipar versenyképessége 
hátrányba került a két konkurrens fő 
régióhoz (USA, Japán) képest. En
nek egyrészt törvényhozási, másrészt 
fejlesztési súlypont-eltolási előfeltételei 
adódnak.

Törvényhozást előfeltételek:
-  a veszélyes anyagokra vonatkozó 

törvény módosítására vonatkozó ter
vezetet meg kell változtatni, mert 
benne az tükröződik, hogy a tör
vényelőkészítők nem rendelkeznek 
kellő ismeretekkel és tapasztalatok
kal a vegyiparról (különben a vegy
ipari termelés ellehetetlenülne);

-  az új vegyianyagok (különösen a 
gyógyszerek) szabadalmi védettsé
gének időtartamát azonos szintre 
kell emelni az USA-ban és Japán
ban érvényessel (különben elveszne 
a gyártmányfejlesztés versenyképes
sége);

-  javítani kell a tudományos és tech
nológiai képzést (az Európai Közös
ségben egy lakosra már kevesebb ku
tató jut, mint a két konkurens főré
gióban).
A vegyiparfejlesztés stratégiai előfel

tétele:
-  előzetes (prenormatív) kutatást is 

kell végezni;
-  ki kell dolgozni a jelentős problémák 

megoldásának technológiáját;
-  nem kell ugyan növelni a kutatás- 

fejlesztés költség-volumenét, de a 
súlypontot az alábbi 5 főirányba kell 
eltolni:
-  katalízis.
-  biotechnológia,
-  környezetvédelem,
-  szintézis,
-  feldolgozás és újrafeldolgozás a 

funkciót szolgáló és a szerkezeti 
anyagoknál.

[Forrás: ECN. 57. No. 1505. p. 5. (1992. 
febr. 3.)]

A „visegrádi hármak" útban 
Európába

Az Economist angol gazdaságpoli
tikai folyóirat 1992. évi világprognó
zisa szerint Csehszlovákia, Lengyelor
szág és Magyarország részére 15, 38, 
ill. 10,5 millió fős lakosságának az egy 
főre jutó össznemzeti termék tekinteté
ben (GDP) a következő lesz a gazda
sági színvonala: 3330, ill. 2950, ill. 4200 
USD. Ezen országok közül Magyaror
szág és Lengyelország 1989-ben egya
ránt kb. 40-40%-os részarányban bo
nyolította külkereskedelmi forgalmát a 
volt KGST, ill. az OECD országokkal 
(ettől Csehszlovákia tért el 50% KGST 
és 30% OECD részaránnyal), de a 
bekövetkezett rendszer- és orientáció- 
váltás következtében 1991-re mindhá

mkl

rom országban 20%-ra esett vissza 
a KGST-forgalom részaránya és az 
OECD-be irányulóé 60%-ra nőtt. Ezen 
arányeltolódáson belül, két év alatt, az 
import OECD relációban 32%-kal, az 
export 31%-kal nőtt.

Az Economist becslése szerint a 
kelet-európai országokban tovább csök
ken a GDP 1992-ben is, mégpedig 
átlagban 16%-kal, de pl. ezen be
lül Lengyelországban 2%-os növeke
dést várnak. Hosszú távon azonban 
valamennyi kelet-európai országnak a 
fejlett tőkés (OECD) országokba irá
nyuló exportja nőni fog, alapvetően 
a munkaóra-költségek lényeges különb
sége következtében. Amíg jelenleg pl. 
Németországban egy munkaóra össz
költsége 21 USD-re rúg, (a rárakódó 
állami és biztosítási terhekkel együtt), 
a keleti tartományok vegyiparában a 
munkabérek a volt NSZK tartományok 
átlagában ott fizetetteknek még min
dig csak 65%-át érik el és pl. az Egye
sült Királyságban 13 USD-t tesznek 
ki, addig Magyarországon ez 5 USD, 
Csehszlovákiában és a volt Szovjetu
nió tagköztársaságaiban ennél valami
vel kevesebb és Lengyelországban csak 
3 USD.

Egészen más a helyzet a kelet
európai országok környezeti szennye
zése terén, ami az edinburghi egye
tem Gordon Huges közgazdász kuta
tója szerint a közszájon forgó isme
reteknél jóval kedvezőbb, így Buda
pest, Prága és Varsó levegőjében talál
ható por és korom mennyisége nem ha
ladja meg az Európai Közösség főváro
saiét, sőt Zágráb és Bukarest levegőjé
nek kénszennyezése a legmagasabb Eu
rópában, de néhány éve még Milánóé 
volt ilyen. A fővárosok füstszennye
zése tekintetében az Európai Közös
ség átlagát kissé meghaladja Athén és 
Madrid, de 20%-kal London és 25%-kal 
Brüsszel és Koppenhága, a többi kö
zösségi ország felének levegője szennye- 
zettebb Varsóénál és harmadának Bu
dapestnél.

Európa legszennyezettebb folyója 
a Rajna (szervetlen sóterhelésével a 
Schelde vezet), a Duna és a Tisza 
jelentős higany szennyezése még mindig 
alacsonyabb a Temzéénél. Az USA-ban 
az élővízben oldott oxigénre vonatkozó 
szabványérték Kelet-Európábán csak a 
második legrosszabb még megtűrtnek 
felel meg; bizonyíték: ebben a régióban 
él a legtöbb medve, gólya és halászó 
sas. A kelet-európai légszennyezési 
határértékek szigorúbbak az USA- 
énál és az Európai Közösségéinél (pl. 
Kelet-Európábán a határérték 24 órás 
időpontra, a Közösségben éves átlagra 
vonatkozik.

[Forrás: Economist SSS. No. 7744. p. 29. 
(1992. febr. 1.) és „World 1992”, p. 85.]
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Környezetvédelem és demokrácia

Ronald Hoffmann, az USA Cornell 
egyetemének fizikaprofesszora, akit 
1981-ben a kémiai Nobel-díjjal tüntet
tek ki az atomok elektronhéjának ke
ringési szimmetria-törvényéért, 1990. 
áprilisában elnyerte az Amerikai Ké
miai Társaság legnagyobb kitünteté
sét, a Priestley érmet. Ez alkalomból 
beszédet tartott „Kémia, demokrácia 
és felelősség a környezetért” címmel, 
amikor is a francia forradalmi nemzet- 
gyűlés 1789. augusztusi Emberi Jogok 
deklarációjából idézett:

„4. Az ember szabadságjogainak 
határa az, hogy nem gátolhatja a 
társadalom más tagjait abban, hogy 
ezeket a szabadságjogokat gyakorolja.

5. A társadalomra káros tevékenysé
get a törvény korlátozza.”

Az emberi társadalom évezredei so
rán a tudomány, benne a kémia és gya
korlatának előrehaladása biztosította 
azt, hogy mára az emberiség jelen
tős része elérte a jólétet, ebből a ve
gyészek is méltányos részt mondhat
nak magukénak. Nem így a társada
lom tiszteletéből, hiszen termékeiket 
természetidegennek, az előállítókat pe
dig természet-rombolóknak kiáltják ki. 
Irracionális kémiaellenesség vesz körül.

Az ilyen irracionális érzést az elide
genedés okozta félelem szüli. A cselek
vésre képtelenség béklyóiban kétségbe
esés terjedt el a közvéleményben a ter
mészetes környezet és emberi életfelté
telek romlása miatt.

Az elidegenedés alapja a tudáshiány, 
a kémiai tudatlanság pedig gátolja a 
társadalmi demokráciát.

Az egyszerű állampolgárt is képessé 
kell tenni arra, hogy dönteni tudjon 
olyan kérdésekben is, mint a génmani
puláció, a hulladéktemetők, a termelés 
biztonsága. Nem elég ehhez, hogy meg
ismerheti a szakértők véleményét, hi
szen nem a szakértők döntenek egy de
mokráciában, hanem maguk az embe
rek, többnyire képviselőik útján, akiket 
erre felhatalmaztak. A szükséges ál
lampolgári tudás elterjesztésére az is
kolákban és azokon kívül olyan előadá
sokat kell tartani, amelyek körét úgy 
érik el, hogy azok az ott hallottakat 
elfogadhassák.

De hogyan ismertessük meg az em
berekkel bonyolult tudományunkat és 
tudassuk velük, hogy ők is moleku
lákból állnak? Az 1989. évi Priestley 
éremmel kitüntetett George Pimentel- 
lel (aki a kémia előtt álló feladatokról

írt jelentéséért nyerte el azt) a rész
letekben ugyan különbözve, de érde
met tekintve, vele egyetértésben a lé
nyeg az, hogy ezt a feladatot egyénileg 
kell felvállalnunk, apró lépésekkel. Jus
sunk be gyermekeink iskolai osztálya
iba, vigyünk oda szerkezeti modellt és 
végezzünk nekik kísérleteket, vegyük 
rá kedvenc lapunkat, hogy szenteljen 
rendszeresen rovatot a tudománynak, 
ha egyetemi oktatók vagyunk, vegyük 
rá legjobb hallgatóinkat, hogy a ta
nári pályát válasszák. Tartsuk köteles
ségünknek, hogy munkánkról népszerű 
ismertetőt írjunk. Ellenőrizzük a ké
miával foglalkozó nyilvános könyvtári 
készletet (meg fogunk lepődni, milyen 
szegényes ez).

A kémia, a vegyészek, a barátaink 
számára nincs más választásunk, mint 
a személyes kollektív felelősség válla
lása, ami a kémiai ismeretek terjeszté
sét és a demokráciát jelenti.

[Forrás: CEN. 68. No. 17. 25. (1990. ápr.

Buborékok fiziko-kémiája

1842. október 5-én írta Vörösmarty 
Mihály a „Fóti Dal”-t. Ebben zengi a 
bor buborékainak dicséretét emígyen:

„Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi.

Tőle senki e jogát el 
Nem veszi.

Törjön is mind ég felé az 
A mi gyöngy,

Hadd maradjon gyáva földön 
A göröngy.”

Manapság persze nem csak a bor
ban száll felfelé a gyöngy, hanem az 
ásványvízben, az üdítő italokban, a 
sörben és a pezsgőben is. Mindegyik
ben másképp jelenik meg az italra jel
lemző módon. De nem csak múló bu
borékok vannak (Erkel Ferenc operá
jában: a Bánk bán-ban Egressy Béni 
szövegkönyve szerint: a női hűség „el- 
oszlik mint a buborék”), hanem tar
tósak is, ezek rendszerint az ital szí
nén gyűlnek össze (sörhab), vagy fá
radságosan felveréssel tartósított ha
bok (tejszínhab), vagy ha utólag meg
sütjük őket, el is állnak (tojáshab, a 
„jaj, de jó a habossütemény”-en), nem 
is buboréknak nevezzük őket, hanem 
habnak és meghatározott mértékük és 
állékonyságuk a követelmény (1. a sör
nél). A buborékok és a habok mine- 
műsége függ a nyomástól, ill. az en
nek függvényében lineáris mértékben

elnyelt gáztól (Henry törvény), a nyo
más többé-kevésbé hirtelen lefúvásá- 
ból (palacknyitás, sörcsapolás), az el
nyelt gáztól (ásványvízben, üdítő ita
lokban, a sörben, borban és pezsgőben 
ez szén-dioxid; a tejszínhabban hagyo
mányosan levegő, de újabban a nitro
gén, mert az kevésbé oldódik a víz
ben, mint a szén-dioxid és az oxigén, és 
inert kémiai hatású; a habverés során 
levegőt emulgálunk mechanikus ener
gia bevitelével a tejszínbe vagy tojás- 
fehérjébe).

A szénsavas italoknál az a cél, hogy 
a buborékok hamar és nagy mennyi
ségben szabaduljanak fel, ne legyenek 
aprók, hogy frissen lehörpintve ne csak 
savanyítsák (üdítsék) az italt, hanem 
ínyünkön elpattanva, ingereljék is azt 
és ezzel fokozzák az ízanyagok felszí
vódását (lüktetés a garatban). A bor
ban és a pezsgőben már kisebb bubo
rékok és lassúbb felszabadulásuk kívá
natos, mert azokat lassan élvezik, nem 
hirtelen öntik le a garaton. A jó sört 
is lassan, élvezettel isszák, tehát itt a 
hab tartós legyen. Ezt általában az ital 
fehérjetartalma okozza, mert növeli a 
buborékok felületi feszültség előidézte 
stabilitását.

A repedések, a piszok, az ajkak zsí
ros nyoma és az ajakpír (rúzs), ezt a fe
lületi feszültséget csökkenti, ezért kell 
a sörös poharakat, az esztétikai és higi
éniás okokon kívül, a stabil hab érde
kében, minden használat után alapo
san elmosni és ezért töltik az utánren- 
delt csapolt sört mindig friss pohárba, 
a dobozos sört pedig egyszerre kell — a 
nagyobb habot is befogadó — korsóba 
üríteni. Egyébként a csapolásnál éppen 
ellentétes a cél, hirtelen kell a habnak 
képződnie, ezért a csap belső felüle
tére apró lyukakat fúrnak, hogy a sör 
szájukmenti áramlása okozta vákuum: 
apró kezdőbuborékok alakjában szívja 
be a furatokból a levegőt a sörbe, a bu
borékok aztán az oldott szénsavval ha
mar meghíznak, megnőnek, mert a kis 
buborékokban, a térfogatukhoz képest 
nagyobb felületük miatt, a felületi fe
szültség nagyobb nyomást fejt ki, mint 
a nagyobbakban.

Szóval — a gyöngyöző buborékok
ban manapság nem csak szépség, élve
zet, hanem tudomány is van elrejtve. 
A fentiek a Schweppes üdítőital és a 
Guinness angol-ír sörcégek ismereteit 
tükrözik.

[Forrás: TCE. No. 464. 17. (1989. dec.)]
S. Gy.
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Somogyi István: Speciális VARION ioncserélők és 
adszorbens a hulladékfeldolgozásban és a szenny
vízkezelésben

A Nitrokémia Ipartelepek több, mint harminc éve 
gyárt és fejleszt ioncserélő műgyantákat. Mára az is
mert és elismert VARION vízkezelő ioncserélők mellett 
a gyár kínálatában megjelentek speciális termékek: VA
RION BTUM, VARION BSM, VARION BTKM, VA
RION BTAM higanyszelektív, VARION BIM kelátképző, 
VARION ADPM vegyesbázisú anioncserélő és VARION 
SDAM-17 adszorbens gyanta. Ezek a gyártmányok első
sorban szennyvízkezelési, hidrometallurgiai célokra szol
gálnak az élet sok területén.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  1 6 3  ( 1 9 9 3 ) ]

Sebők Dezsőné: Felszíni vizek gázkrom atográfiás vizs
gálatánál jelentkező prob lém ák  megoldása

A Nitrokémia Ipartelepek analitikus szakemberei évti
zedes tapasztalattal rendelkeznek felszíni vizek nyomnyi 
szennyezőinek gázkromatográfiás meghatározásával.

A növényvédőszerek vízből történő gázkromatográfiás 
vizsgálatában nem ajánlatos töltetes oszlopot (csúcsátfe
dések) és reaktív oldószert (pl. acetont) alkalmazni. Elő
nyös és ajánlható módszer a közvetlen beinjektálásos ka- 
pillár kolonna, elektronbefogásos detektorral. Mindezek 
kiegészítésére ajánlják a GC-MS méréseket is segítségül 
hívni. Különös figyelmet kell fordítani a mintavételezésre 
(felületi réteg, edényzet szerepe).

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  1 6 9  ( 1 9 9 3 ) ]

Tóth Jánosné: A N itrokém ia környezetvédelm i ha
tásvizsgáló rendszerének ism ertetése

A Nitrokémia saját környezetre gyakorolt hatását fő
ként külső szakemberekből álló vizsgáló rendszerrel figyeli. 
A monitoring rendszer elemei közé tartozik többek kö
zött a termékek, melléktermékek biológiai károsító hatásá
nak megállapítása, a légszennyezés hatásának vizsgálata, 
a talaj- és szennyvíz vizsgálatok, az esetleges rovarkáro
sodások mérése, a növényfelmérések a kertészeti és mező- 
gazdasági kultúrákban és erdőkben stb. Az alkalmazott 
módszerek a vizuális megfigyeléstől a bonyolult analitikai 
és biológiai mérésekig terjednek. A munka tapasztalatai 
hasznosak lehetnek a környezetvizsgáló rendszerek kiala
kításánál, és jó alapot szolgáltatnak a vállalat környezet- 
barát termékszerkezetének kialakításához.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  1 7 3  ( 1 9 9 3 ) ]

I. Somogyi: Use of Special VARION Ion Exchange 
R esins and A dsorben ts in W aste Processing and  
W aste W ater T rea tm en t

Nitrokémia Ipartelepek has been manufacturing and de
veloping ion exchanging synthetic resins for more than 30 
years. In addition to the well-known and marketed VA
RION water treating resins, special products are offered as 
well: VARION BTUM, VARION BSM, VARION BTKM, 
VARION BTAM mercury selective, VARION BIM chela
ting, VARION ADPM mixed base anion exchange resins 
and VARION SDAM-17 adsorbent resin. Primarily, these 
products can be used in waste water treatment and hyd- 
rometallurgical processes.

Mrs. D. Sebők: P rob lem s Occurring D uring the Gas- 
C hrom atographic Testing of Surface W aters

The analytical experts of Nitrokémia Ipartelepek have 
gained vast amount of experience during work of a 
decade in the gas-chromatographic determination of trace 
contaminations in surface waters.

It is not suggested to use packed columns (peak over
lapping) and reactive solvent (e. g. aceton) in the gas- 
chromatographic analysis of pesticides from water. The 
direct injection onto capillary column using electron cap
ture detector is the advisable and advantageous method.

The GC-MS technique is suggested to be used if 
additional information has to be obtained.

Special attention should be paid on the sampling 
(surface layer, vessel).

Mrs. J. Tóth: E nvironm ental Im p ac t Assesm ent 
System  in the N itrokém ia

Nitrokémia is a chemical industrial company. The 
impact of the company on its own neighbourhood is 
followed by an assesment system directed by a team 
having mainly independent experts. The elements of the 
monitoring system are as follows: determination of the 
biological damaging effect of the products and byproducts; 
testing of the effect of air pollution; soil and waste water 
testing; measuring of the possible insect impairment; 
plant monitoring in horticulture and agriculture as well 
as in forests. The methods appleid include the visual 
observation and the sophisticated analytical and biological 
measurements as well.

The experience gained during the work can be effici
ently utilized in the establishment of environmental as
sessment system, and serves as a solid basis in devising 
environmentally safe product line at the company.
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Horváth Ernő -  Ormós Zoltán: Granulálás gördülőré
teges berendezésekben

Az utóbbi években egyre fontosabb hangsúlyt kap a 
vegyipar, gyógyszer- és élelmiszeripar területén a szem
csés anyagok, termékek formálása, granulálása, pellete- 
zése. A szerzők ismertetik e művelet megvalósítására sok 
esetben jól alkalmazható eljárást, a gördülőréteges gra
nulálási Röviden összefoglalják a termékminőséget és a 
folyamat stabilitását befolyásoló részfolyamatokat. Bemu
tatják a leggyakoribb típusokat, azok előnyeivel és hátrá
nyaival. A hazai kutatás-fejlesztés tárgyalása során rész
letesen is kitérnek egy újszerű -  az MTA Műszaki Kémiai 
Kutató Intézetben kifejlesztett -  lépcsős granulálótányér 
bemutatására. Kísérleti példával illusztrálják annak alkal
mazását, a granulátum minőségére és a folyamat stabili
tására gyakorolt előnyös jellemzőit.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  1 8 5  ( 1 9 9 3 ) ]

Czermann János - Kása Levente: Pneum atikus szállí
tók tervezése és m űködési zavarai. Irodalmi összefog
laló

A közlemény ismerteti D. Millsnek a Chemical Engi
neering 1990. évi évfolyamának négy számában megjelent 
tanulmányát, amely a pneumatikus szállítás tervezésének, 
méretezésének, típusa kiválasztásának szempontjait, elő
nyeit és hátrányait, a továbbiakban pedig az üzemeltetés 
során előforduló rendellenességeket, azok okát és elhárí
tásuk módját tartalmazza sok diagrammal és szemléltető 
ábrával segítve a leírtak megértését. Terjedelmi okok miatt 
sajnos épp az ábrák számát kellett csökkenteni, de bízunk 
abban, hogy ez az ismertető így is felkelti a pneumatikus 
szállítás -  így az eredeti cikk -  iránt az olvasó érdeklődé
sét.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  1 9 0  ( 1 9 9 3 ) ]

Békássy Sándor -  Polyánszky Éva -  Bozóki Gábor -  Gá- 
csi Gyuláné: Foszforsavészter-tenzidek összetételé
nek és alkalm azási tulajdonságainak kapcsolata az 
oktil-foszfát habzásgátló példáján bem utatva

Speciális tulajdonságaik miatt a foszforsavészter-tenzi
dek sokféle gyakorlati célra használhatók. Gyártástechno
lógia kidolgozásához végzett rendszeres vizsgálatok alap
ján, az oktil-foszfát habzásgátló példáján a szerzők bemu
tatják , hogy egy ipari szempontok figyelembevételével ki
választott észteresítési módszer termékeinél a habzásgátló 
hatás hogyan függ a komponensek mennyiségétől, és ez 
utóbbit milyen reakcióparaméterekkel lehet befolyásolni. 
Megállapították, hogy a habzásgátlás mértéke a diészter-

E. Horváth -  Z. Ormós: R olling-B ed  Spray G ranula
tion  Process

During the recent years the formation, granulation, 
pelletization of powders and seeds became an important 
operation in many manufacturing processes in chemical, 
pharmaceutical and food industry. The authors make the 
reader acquainted with the rolling-bed spray granulation 
process which can be applied to realize this operation 
in many cases. The granule growth mechanisms which 
influence the stability of the process and the quality 
of the product is also shortly summarized. The most 
wide-spread equipments are shown with their advantages 
and disadvantages. At last an up-to-date multiple stage 
rolling disc developed at the Research Institute for 
Technical Chemistry of the advantageous application with 
an experimental example.

J. Czermann -  L. Kása: P lan n in g  of P n eu m atic  
Conveyors and U sing P roblem s. Paper Review

Four papers of D. Mills published in Volume 13 (1990) 
of Chemical Engineering are peresnted in this review. The 
authors discussed in these papers the aspects of design 
and selection of type, advantages and disadvantages of 
the different pneumatic conveying systems, furtermore the 
arising problems during operation and their causes as well 
as the method of their averting, helping the understanding 
by a number of diagrams and figures.

Though only a few of these diagrams are presented in 
this review the authors hope that it will kindle the interest 
of the reader toward pneumatic conveying and so toward 
the original papers in Chemical Engineering.

S. Békássy - E. Polyánszky - G. Bozóki -  G. Gácsi: C orre
lation B etw een the C om position  and P roperties of 
Phosphate E ster Tensides S h o w n  by the E xam ple  
o f the Octyl P hosphate A ntifoam  Agent

Phosphate ester tensides are useful for many practical 
purposes owing to their special properties. The authors 
demonstrate by the example of the octyl phosphate an
tifoam agent how the antifoam efficiency depends on the 
proportions of the constituents in the product of the es
terification procedure selected on the basis of industrial 
points of view, and how the reaction parameters influence 
the product composition. The antifoam efficiency increa
ses with increasing diester to monoester ration as has been
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monoészter arány növelésével javul, és ezt más úton elő
állított, főtömegében diészterrel is igazolták. A gyártásra 
szóbajöhető legjobb termék teljesítménye eléri, esetenként 
meghaladja az összehasonlításul vizsgált kereskedelmi ter
mékekét.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  1 9 7  ( 1 9 9 3 ) ]

Nagy András: Nedves szem cseszórással t isz títo tt  
fém felületek korróziójának gátlása

Nedves szemcsesugaras fémtisztító eljáráshoz fejlesztett 
ki a szerző inhibitort. Olyan anyagokat használt alapa
nyagként, amelyeknek a környezet- és egészégkárosító ha
tása minimális, így egy, a kozmetikai iparban is használt 
vegyszer (TEA) hatását tekintette mérvadónak.

A vizsgált kompozíciókból a karboxifoszforsav-trietanol- 
amin elegyet találták a legmegfelelőbb inhibitornak.

Megállapították, hogy az inhibitorral kezelt lemezeken 
lévő bevonatok tulajdonságai azonosak a száraz szem
cseszórással tisztított lemezekre felhordott bevonatok tu
lajdonságaival. A bevonati tulajdonságokat hagyományos 
lakk-, festékipari és a korróziós áram mérésén alapuló 
módszerekkel vizsgálták.

A kifejlesztett inhibitor jelentős vízkőgátló hatással is 
rendelkezik.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^<9, 2 0 5  ( 1 9 9 3 ) ]

Párkány Mihály: Hiteles anyagm inták az analitikai 
kémiában

Századunk rohamos műszaki fejlődésének alapvető fel
tétele a mérések pontosságának növelése hiteles anyagmin
ták útján. A néhány grammnyi anyag nem csupán mérési 
segédeszköz, hanem egyben a mérési kultúra hordozója is. 
Fontos felhasználási területük: mérőműszerek kalibrálása, 
vizsgálati módszerek pontosságának összehasonlítása, mi
nőségtanúsítás, laboratóriumok akkreditálása.

A szerző, a REMCO (Reference Materials Committee) 
titkárságának vezetőjeként több mint egy évtizede foglal
kozik az ISO (International Organization for Standardi
zation) azon nemzetközi tevékenységével, amely a hiteles 
anyagminták elméleti kérdéseivel, globális nyilvántartásá
val, előállításuk távlati tervezésével és összehangolásával, 
valamint a vonatkozó nemzetközi szabványok és irányel
vek kidolgozásával kapcsolatos.

A cikk tapasztalatainak összegzését tartalmazza.
[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  2 0 8  ( 1 9 9 3 ) ]

Próder István -  Kovács Gy. István: A magyar vegyipar  
az 1873. évi bécsi v ilágkiállításon

A magyar kémiai nagyipar kialakulása a 19. sz. utolsó 
harmadában kezdődött. A világkiállítás alkalmat adott 
vegyiparunk helyzetének felmérésére. Az összeállítás is
merteti a kiállított termékeket és néhány adatot közöl a 
kiállító gyárak történetéből.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  2 1 1  ( 1 9 9 3 ) ]

proved also using a predominantly diester product pre
pared in a different way. The antifoam efficiecy of the best 
product suitable for manufacturing reaches, in some cases 
even exceeds that of the commercial products studied for 
comparison.

A. Nagy: Corrosion Inhibitors for Surfaces C leaned  
w ith  Wet Grain Spraying

For the development of new inhibitor compositions 
non hazardous raw materials causing only moderate en
vironmental pollution were used. Therefore the standard 
was trietanol-amin (TEA) which is used in the cosme
tic industry. Out of the examined compositions carboxi- 
phosphono-acid-TEA mixture was the best. The traditi
onal and new elektrochemical methods iniciated that the 
properties of coatings on inhibited surfaces are identical 
with those of coatings on surfaces treated with dry grain 
spraying. The new inhibitor composition has also an anti
scaling effect which is very useful in the hot wet grain 
spaying technology.

M. Párkány: Standard  Sam ples in A nalytical C he
m istry

The essential condition of technical development in our 
century is the improvement of measurement accuracy by 
means of standard samples. The few grams of material 
are not only a help for the measurement but also the 
carrier of measuring culture. The main fields of application 
are: calibration of measuring instruments, comparison 
of the accuracy of testing methods, quality attestation, 
accreditation of laboratories.

The author as the leader of the secretariat of REMCO 
(Reference Materials Committee) has been dealing for 
more than a decade with that activity of ISO (Internati
onal Organization for Standardization) wich is connected 
with the theoretical questions, global registration of stan
dard samples, the perspective planning and coordination 
of their production as well as with the elaboration of the 
related international standards and guiding principles.

The paper summarizes the experiences of the author.

I. Próder - I. Gy. Kovács: The H ungarian Chem ical 
Industry  on the V ienna International Exhibition  
in  1873

The development of the Hungarian chemical industry 
began in the last third of the 19th century. The internati
onal exhibition gave an oppurtunity to survey the position 
of the Hungarian chemical industry. The paper gives in
formation on the exhibited products and on a few data of 
the history of the participant factories.
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Granulálás gördülőréteges berendezésekben

Bevezetés

A vegyipar és a rokon iparágak termékeinek a to
vábbi felhasználás szempontjából optimális formában 
történő előállítása, a termékformálás ma már közel 
olyan fontos, mint a hatóanyag vagy kompozíció elő
állítása. A szilárd anyagok (pl. katalizátorok, adszor- 
bensek) közbenső- vagy végtermékké formálása so
rán gyakori cél a 10-3 -  10-2  m m érettartom ányba 
eső, kis méretszórású, közel gömb alakú, megfelelő 
mechanikai szilárdsággal, jó folyási, s egyéb speciá
lis tulajdonsággal jellemezhető (pórusos, üreges, héj
szerkezetű stb.) szemcsék gyártása. Ennek kézenfekvő 
módja a célnak megfelelő gördülőréteges eljárások va
lamelyikének alkalmazása a szemcseformálási művelet 
vagy más szóval granulálás elősegítésére, intenzifiká- 
lására.

Közleményünk első részében általános áttekintést 
kívánunk adni a gördülőréteges granulálásról, tehát 
a mechanikai energia segítségével végzett szemcse
formálási műveletről, annak megvalósítására szolgáló 
eljárásokról és legfontosabb berendezésekről, illetve 
azok üzemeltetésével járó szempontokról. Közlemé
nyünk második felében a gördülőréteges granuláló 
eljárások alkalmazásával kapcsolatos hazai kutatási
fejlesztési munka értékelése után bemutatjuk az álta
lunk kifejlesztett, újszerű „többréteges” (lépcsős) gra
nulálótányért és annak működését, alkalmazási lehe
tőségét.

Gördülőrétegen szemcsehalmazok azon speciális 
mozgásformáját értjük, melynek lényege az, hogy a 
tengelyszimmetrikus, forgómozgást végző készülék
test belső terében -  a súrlódási, a nehézségi és a cent
rifugális erők összhatásának eredményeként -  a hal
maz egésze és azon belül az egyes szemcsék jellegzetes 
gördülő-forgó mozgást végeznek.

A gördülőréteges eljárások legjellemzőbb param é
tere tehát az a fordulatszám, amellyel az eljárást meg
valósító készülék a tengelye körül forog. Döntő mér
tékben ez a fordulatszám -  természetesen a többi eljá
rási, műveleti és berendezés jellemzőkkel együtt -  ha
tározza meg a gördülőmozgás intenzitását (az egyedi 
szemcsék sebességét), a mozgás jellegét (kaszkád vagy 
katarakt mozgás) és azt a tömegütésnek nevezett erő
hatást, amely pl. a gördülőréteges granulálásnál az 
agglomerált szemcsék tömörítését, formálását, golyós-

* MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Veszprém

H ORV ÁTH  E RN Ő  *
O R M Ó S  ZOLTÁN *

malmok esetében pedig a szemcsék aprítását eredmé
nyezi [1, 2, 3].

A gördülőréteg mozgásának jellegzetes állapotait a 
fordulatszám, mint fő paraméter függvényében az 1. 
ábrán szemléltetjük.

1. ábra. A gördülőréteg mozgásállapotai a fordulatszám függvényében

Az óramutató járásával megegyező irányban n * for- 
dulatszámmal forgó vízszintes tengelyű hengerben a 
szemcsék a készülék falánál egy bizonyos magassá
gig felfelé haladnak, m ajd visszafordulva lefelé gördül
nek, esetleg visszacsúsznak, miközben rotációs moz
gást végeznek. A szemcsék sebessége legnagyobb a ké
szülék falánál és a réteg felületén. A réteg belseje felé 
haladva a mozgási sebesség mindkét irányból csök
ken, olyannyira, hogy esetenként a réteg belsejében 
egy gyakorlatilag nyugalomban lévő mag alakulhat ki. 
A szemcséket különösen az alsó fordulópont környe
zetében érik intenzív erőhatások [4].

A fordulatszám növelésével a leírt, a szakirodalom
ban [5] kaszkád mozgásnak nevezett állapot még egy 
ideig fennmarad, csak a felső fordulópont magassága 
emelkedik és a pályamenti, valamint a rotációs sebes
ségek növekednek.

Az П3 fordulatszámnál a szemcsék egy része kezdi 
elhagyni a réteg fő tömegét, és elvileg parabolikus 
pályán repülve ütközik a készülékfal alsó részének. 
Ezt nevezzük katarakt mozgásállapotnak, amely — 
tovább növelve a fordulatszámot (n4) -  a réteg egyre 
nagyobb hányadára kiterjed.

Megfelelően nagy fordulatszám esetén, az ún. kri
tikus fordulatszám felett a réteg a készülék falához
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tapad, a szemcsék egymáshoz és a falhoz viszonyított 
mozgása megszűnik.

A gördülőréteges granulálás elnevezéssel a kb. 2— 
20 mm-es tartom ányba eső, közelítőleg gömb alakú 
szemcsék porokból történő előállításának hagyomá
nyos módszereit, a forgódobos, forgótányéros szem
cseformáló eljárásokat foglaljuk össze. Pontosabb de
finíció szerint a gördülőréteges granuláláson olyan me
chanikai energiával működő felépítéses granulálási, 
akár szemcseformálást értünk, amelynél a szemcsék 
mozgatásához szükséges energiát a készüléktest ten
gely körüli forgatásával közöljük a szemcsehalmazzal. 
Ugyanakkor kialakításához a szemcséket valamilyen 
granulálófolyadékkal nedvesítjük. A gördülőrétegben 
a készülék falán és az egymáson gördülő szemcsék a 
nagyszámú ütközés és az agglomerációs hajlam  követ
keztében egyesülnek. Az így kialakult granulák egy
mással, vagy további primer szemcsékkel összeépülve, 
a gördülőrétegben fellépő agglomeráló és diszpergáló 
erők egyensúlyának megfelelő méretű, folyadékhidak- 
kal összetartott szemcséket képeznek. Ennél az eljá
rásnál -  ellentétben a fluidizációs granulálással -  a 
folyadék kötőhidak szilárd kötőhidakká történő átala
kulása nem szükségképpen, illetve nem teljes mérték
ben megy végbe a granulálóberendezésben. A granu
lálás termékeként ezért általában nedves, nyers szem
cséket (green pellet) kapnak, melyek szilárdító, stabi
lizáló kezelést (szárítást, hűtést, kalcinálást stb.) igé
nyelnek [6 ].

A gördülőréteges granulálás közismert alkalmazási 
területei: a műtrágyagyártás, ércelőkészítés, üveg- 
és cementipar, adszorbensek, katalizátorhordozók 
gyártása stb.

Granulálás gördülőrétegben

Gördülőréteges granulálásnál a szemcsék nedvesí
tése és a dinamikus rétegmozgás együttesen teremtik 
meg annak feltételét, hogy a szemcsék agglomerálód- 
janak, növekedjenek és tömörödjenek. E folyamat szá
mos param étertől függ és a termék minőségét illetően 
egyáltalán nem mindegy, hogy milyen részfolyama
tok, illetve növekedési mechanizmusok dominálnak. 
Amennyiben a műveleti cél szemcsés anyagok, ma
gok méretnövelő és alakadó formálása, a gördülő ré
tegben lejátszódó, szemcseméretváltozással járó fon
tosabb részfolyamatok a következők [7, 8 j: 

a) Méretnövekedést eredményező folyamatok;
-  magképződés (primer szemcsék nukleációja),
-  egyesülés (magok, agglomerátumok eggyé vá

lása),
-  rétegződés (primér szemcsék egyenletes felrako

dása magok vagy agglomerátumok felületére),
-  anyagátadás (az agglomerátumok között). 

bj Méretcsökkenést előidéző folyamatok;
-  agglomerátumok szétesése (primér szemcsékre),
-  törés (fragmentumok leválása),
-  kopás,
-  anyagátadással járó méretnövekedés.
Belátható, hogy amennyiben a fenti sztochasztikus

folyam atok együttesen játszódnak le, m int pl. a gra
nuláló dobban, a keletkező termék a szemcseméret-
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eloszlást tekintve heterogén és az egyes szemcsék nem 
szükségképpen gömb alakúak lesznek. Közel azonos 
méretű, gyakorlatilag gömb alakú szemcsék gyártásá
nak az a feltétele, hogy a szemcsék túlnyomórészt az 
ideális (a szemcsék felületének minden pontján azonos 
mértékű) rétegződés mechanizmusa szerint növeked
jenek. Agglomeráció ettől térben és/vagy időben elkü
lönülve, tetszőlegesen szabályozható mértékben, főleg 
az esetlegesen szükséges nukleációra korlátozva men
jen végbe. A megkívánt termékmérethez közeli szem
csék egyesülésének lehetőségét pedig teljesen ki kell 
zárni.

Gördülőréteges granulálóberendezések

Bár a granulátumok fizikai jellemzőivel szemben tá
masztott eltérő követelmények, a különböző iparágak 
speciális céljai és jelentősen eltérő termelési volume
nei, valamint a műszaki fejlesztésre irányuló törek
vések változatos alakú, méretarányú berendezéseket 
hoztak létre, alapvetően a 2. ábrán látható négy tí
pust lehet megkülönböztetni 8, 9, 10;.

Közülük az üst kizárólag szakaszos üzemű, méret- 
növelő-alakadó bevonás, drazsírozás megvalósítására 
alkalmas. Ennek lényege az, hogy a kívánt méretnél 
kisebb méretű szemcséket, magokat, tablettákat a for
góüstben gördülőmozgásba hozzuk, a felületüket fo
lyadék ráporlasztásával egyenletesen az összeragadás 
határáig nedvesítjük. Ezt követően a szemcsék felüle
tére egyenletesen (pl. vibrációs szitán keresztül) be
vonóport szórunk mindaddig, míg a porszemcséket a 
felületükön megkötni képesek. A nedvesítést és a por
zást a kívánt méret és alak eléréséig váltakozva is
mételgetjük [11]. Az üst és a módszer hátránya a kis 
termelékenység és a nagy élőmunka igény Ennek meg
felelően csak a gyógyszer- és élelmiszeriparban terjedt 
el, ahol a magas anyagárak ezt a költséget elbírják.

A granuláló dobokat jelenleg is elsősorban nagy vo
lumenű anyagok (műtrágyák), kémiai reakciókkal kí
sért és így gáz- vagy gőzfejlődéssel járó termékek gra- 
nulálására alkalmazzák (pl. TVA ammonizáló dob), 
ahol a granulátum szemcsemérete, alakja, mechani
kai szilárdsága, porozitása másodlagos szerepet kap. 
A hagyományos dobos granulálásnál a korábban fel
sorolt részfolyamatokat nem, vagy csak kis mérték
ben lehet szabályozni, ezért az ilyen berendezésen 
áthaladó szemcsehalmaznak csupán 20-50%-a esik a 
termékfrakcióba [8j. A szemcsék granulometriai jel
lemzőinek javítására irányuló fejlesztés legjelentősebb 
eredményei azok a berendezések - pl. a SAI-R típusú, 
vagy a Spherodizer granulálódob amelyek a granu
látum szárítását igyekeznek összekapcsolni a rétegezé- 
ses növekedési mechanizmus előtérbe helyezésével. Az 
elsőnek említett dobban belső recirkulációt alkalmaz
nak meleg levegő egyidejű átáramoltatásával, míg a 
másik példánál tömény olvadékot vagy szuszpenziót 
porlasztanak a speciális emelőelemekkel létrehozott 
„szemcsefüggöny” részecskéire, miközben szintén le
vegőt vezetnek át rajta, ami a szemcsék felületét meg
szárítja és így minden szemcse vékony bevonatréteget 
kap [12, 13].
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A kúpos granulálóberendezések átm enetet képeznek 
a forgódobok és forgótányérok között. Kifejlesztésük
nél igyekeztek mindkét berendezéstípus előnyeit (a 
jobb méret szerinti szétválasztást, a nagyobb tartóz
kodási időt stb.) m egtartani. A hagyományos dobok
hoz viszonyítva a granulátumok fizikai jellemzői lénye
gesen javíthatók az ilyen forgó, csonkakúp alakú gra
nulálókba, különösen ha nem is egy, hanem legalább 
két sorbakapcsolt kúpban (a magképződés és a méret
növelés térbeli szétválasztásával) megy végbe a granu- 
lálás, mint pl. a Wiklund által kifejlesztett berendezés
ben [10]. Van példa arra is, hogy hosszú granulálódo
bokat rövid csonkakúp alakú elemek egybeépítésével 
alakítottak ki, melyben jelentősen javult a gördülőré
teg kaszkádmozgása (1. az 1. ábrát), és a szemcsemé
ret szerinti fajtázás m iatt a granulátum mérethomo
genitása [12]. A gyakorlatban azonban a kúpos típusú 
granulálók valószínűleg az „öszvérjelleg” m iatt még
sem terjedtek el olyan mértékben, mint a dobok vagy 
gr anulálótényérok.

A granulálótányér lényegében a vízszintes sík
kal általában 30-50°-os szöget bezáró tengely körül 
forgó, peremmel ellátott tárcsa. A peremmagasság- 
tányérátmérő arány általában 0,1-0,3, leggyakoribb a 
kb. 0,2-es érték (5, 8 ]. Üzemi fordulatszáma a kritikus 
fordulatszám 50-75%-a [8 ].

A hagyományos alakú granulálótányér és a rajta 
kialakuló szemcsefajtázódás sematikus rajza a S. 
ábrán látható.

и

S. ábra. A gördülőréteges eljárás berendezéseinek alaptípusai 
A üst; В  tányér, C kúp; D dob; a alapanyag; b granulátum; c 

mérethatár alatti frakció; d szita

A granulálótányér előnye az előzőekben említett be
rendezésekkel (különösen a dobbal) szemben éppen a 
szemcseméret szerinti jó osztályozó hatásából ered, 
mely a szemcsék súrlódása, illetve a szemcsefrakciók 
dinamikus rézsűszöge közötti különbségen alapszik. 
Kedvező esetben a folyamatos üzemű tányérról túl
csordulással távozó granulátum annyira egységes mé
retű és alakú szemcsékből áll, hogy nem szükséges

Granulálófolyadek

S. ábra. Hagyományos granulálótányér és szemcsejajtázása

utólagos osztályozást végezni, azaz recirkulációt alkal
mazni. Általában azonban a tányéroknál is számolni 
kell kb. 15-30%-os recirkulációval.

Sastry [14] a gördülőréteges granulálás matem atikai 
modellezésével és számítógépes szimulációjával iga
zolta azt, hogy mind a dobos, m ind pedig a tényéros 
granulálásra jellegzetes, a gyakorlatban jól megfigyel
hető instabilitási hajlam a jellemző.

Ez az instabilitás dobok esetében a termelési ka
pacitás, tányéroknál a granulátum szemcseméretének 
periodikus változásában nyilvánul meg. Tányéroknál 
a méretfluktuáció annyira felerősödhet, hogy a lejövő 
termék átlagos szemcsemérete akár 1, akár 30 mm 
is lehet [14]. A méret periodikus változásának nagy
sága, így a folyamat stabilitása a három fő növekedési 
(a magképződési, az egyesülési és a rétegződéses) me
chanizmus kényes egyensúlyától függ [14, 15].

A hagyományos tányéralakon végzett változtatá
sok fő célja ennek az egyensúlynak a biztosítása az 
említett részfolyamatok jobb térbeli szétválasztása, 
a szegregáció további fokozása, az axiális keveredés 
csökkentése és a tartózkodási idő növelése által. Ilyen 
megfontolásból fejlesztette ki az Eirich és Mars Mi
neral cég a saját, ún. mélytányérjait, melyeknél a pe- 
rem /átm érő aránya 0,25-0,75 [8 ]. Hasonló okok ve
zettek különböző konstrukciójú többlépcsős tányérok 
kialakításához és alkalmazásához is.

A kutatási-fejlesztési munka hazai helyzete

A gördülőréteges granuláló eljárások alkalmazása 
Magyarországon is ismert. Elsősorban a m űtrágya
gyártás területén, ahol folyamatos tányéros és dobos 
granulálók üzemelnek (Tiszamenti Vegyiművek, Szol
nok; Peremartoni Vegyipari Vállalat). A gyógyszer- 
és élelmiszeriparban drazsírozásra, bevonásra szaka
szos üzemű üstöket használnak. Ugyancsak szakaszos 
üzemű üstökben végzik a mesterséges zeolitalapú ad- 
szorbensek szemcseformálását az Ajkai Timföldgyár 
és Alumíniumkohónál. Néhány, a mezőgazdasági ter
melésben is érdekelt vállalatnál (Petőházi, Selypi Cu
korgyár) pedig növényi vetőmagok méretnövelő mag
bevonását végzik szintén szakaszos működésű üstök
ben, dobokban.
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Ezeken a helyeken nyilvánvalóan bizonyos mértékű 
alkalm azott és fejlesztő jellegű kutatás is folyik. Ezek 
eredményeiről azonban közleményekben alig olvasha
tunk, inkább csak belső beszámolókból értesülhet a 
szakemberek egy-egy szűk köre.

K orábban Tarján Gusztáv [2-3] foglalkozott a gör
dülőréteges granulálás alapvető szempontjaival, a pel- 
letezés és az aprítás területén megnyilvánuló tömegü
tés szerepével és hatásával. R ajta  kívül -  legjobb tu
domásunk szerint -  csak Intézetünkben folyt és folyik 
szisztem atikus kutatás e téren.

Intézetünk Vegyipari Eljárások Osztályán kb. 15 
éve foglalkozunk a gördülőréteges granulálás tanulm á
nyozásával, a művelet forgótányéros eljárással történő 
megvalósításának és intenzifikálásának vizsgálatával. 
Eredményeinkről előadásokon, publikációkban, egye
bek mellett a Hungarian Journal of Chemistry-ben 
megjelent közlemény-sorozatban számoltunk be [6].

Granulálási technológiákat dolgoztunk ki üvegipari 
nyersanyag-keverékek, vasérc, természetes és mester
séges zeolit alapú adszorbensek, А120з alapú kata
lizátorhordozók, állati tápok granulálására, növényi 
vetőmagok méretnövelő bevonására [16-21].

E ljárást szabadalm aztattunk zeolit alapú adszor
bensek, bórtartalm ú üveg és máz alapanyagok gör
dülőréteges granulálására [22, 23].

Az MTA MÜKKI-ben kifejlesztett többréteges 
típus

A forgótányérokkal kapcsolatos kutatások és alkal
mazások eredményeinek birtokában kifejlesztettünk 
egy újszerű, három országban (USA, Franciaország és 
Magyarország) szabadalm aztatott lépcsős granuláló
tányért, mely előnyösen alkalmazható szabályos gömb 
alakú, szűk m érettartományok közé eső, pormentes fe
lülettel és minden szempontból kiváló mechanikai tu 
lajdonságokkal rendelkező szemcsék, bevont magok, 
drazsék folyamatos, stacionárius Üzemű gyártására
[24]. ,.

Az új berendezés azon a felismerésen alapszik, hogy 
ha a folyamatos üzemű granulálótányérokon leját
szódó részfolyamatok közül a felületi rétegződést ural
kodóvá és szabályozhatóvá tesszük a szemcsék mé
rete és alakja szerinti szegregáció megnövelésével, a 
visszakeveredés mértékének csökkentésével, valamint 
a feldolgozandó szilárd anyag, ill. anyagok és a granu
láló folyadék, ill. folyadékok áram ainak megosztásá
val, célszerűen megválasztott helyekre történő beve
zetésével, továbbá ha a szemcsék számosságát időben 
állandó értéken tartjuk, a fent megfogalmazott cél el
érhető [24].

A berendezés lényege az, hogy a gördülőréteget a 
vízszintessel 20-40°-os szöget bezáró tengely körül 
forgó, csonka kúp és különböző átmérőjű hengerpalás
tokból kialakított, az átmérő növekedéseknél vissza- 
keveredést gátló gyűrűket tartalm azó forgótányéron 
hozzuk létre. A tányér egy vagy több pontjára szá
raz és/vagy előnedvesített port, durvább szemcséket 
(„magokat” ) vagy ezek keverékét adagoljuk, továbbá 
célszerűen megválasztott kettő vagy több helyére fo
lyadékot poriasztunk. A túlcsordulás révén távozó

mkl

szemcséket („golyókat” ) pedig folyamatosan elvezet
jük.

Gömb alakú, kis méretszórású termékek folyamatos 
és stacionárius üzemű előállítása magok méretnövelő 
bevonása révén a következőképpen oldható meg a 4- 
ábra szerinti, három térrészből (А, В, C) és egy vissza- 
keveredést gátló gyűrűből (Ä) álló forgótányérban.

4 ábra. Ú jszerű többréteges, msszakeveredésgáUóval felszerelt tányér  
1 meghajtó egység; 2 lépcsős tányér; S szemcseréteg; 4, 5 

adagolók; 6 , 7 porlasztók; 8, 9 szivattyúk; 10, 11 
folyadéktartályok; 12 kompresszor; IS  termékgyűjtő kocsi

A gördülőrétegekre általában jellemző radiális szem
csekeveredésen túlmenően egy A —♦ В  —► C irányú 
áramlás, határozott méret és alak szerinti szemcsefaj- 
tázódás játszódik le. Az R  gyűrű (meggátolva a szem
csék C  —► В  irányú visszakeveredését) a gördülőréte
get egyértelműen két részre osztja.

A termék magjait képző szemcséket (méretük kb. 
0,4 mm és néhány mm között változhat) a 4 szilárda
nyag adagoló segítségével az A csonkakúp alakú belső 
elemnek az ábrán feltüntetett helyére adagoljuk. A 6 
porlasztó segítségével a magok felületét folyamatosan 
úgy nedvesítjük, hogy azok por felvételére alkalmassá 
váljanak, de egymással még ne agglomerálódjanak (ez 
a szilárd-folyadék áramok arányának és a porlasztó 
cseppméret-eloszlásának célszerű, az aktuális anyagi 
minőségekhez alkalmazkodó megválasztásával érhető 
el).

А В  térrész megfelelő helyére az 5 poradagolóval fo
lyam atosan és egyenletesen eloszlatva (pl. v ibráltatott 
szitán keresztül) bevonóport adagolunk. A folyamatos 
nedvesítés és porbevitel hatására a gördülő mozgást 
végző szemcsék egyenletes felületi rétegződéssel növe
kednek, alakjuk egyre jobban megközelíti az ideális 
gömb alakot. A méret és az alak ilyen irányú válto
zása a dinamikus rézsűszög csökkenésével já r együtt. 
A gördülőréteges berendezésekben ez általában bizo
nyos mértékű szemcsefajtázódáshoz vezet, amit a for
gótányér speciális alakja nagymértékben felerősít. így
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5. ábra. A li Oi granulátum átlagos szemcseméretének alakulása a 
relatív idő függvényében

a legszabályosabb alakú és legnagyobb méretű szem
csék az R  visszakeveredést gátló gyűrűnél gyűlnek 
össze, és egyesek azon folyamatosan átgördülve a C 
térrészbe jutnak.

Ez a nagyobb átmérőjű, hengerpalást alakú elem a 
megnövekedett kerületi sebesség miatt előnyösen látja 
el az ún. tömörítő utógörgetés funkcióját, amit a 7 
porlasztóval finoman diszpergált folyadék bevitele -  
azáltal, hogy a szemcsék felületén lévő szabad port 
leköti és a kész terméket egyenletesen átnedvesíti - 
még hatásosabbá tesz. A késztermék a C térrészből 
spontán túlfolyással távozik. Természetesen a C tér
részbe is adagolhatunk port, mely lehet biológiailag 
vagy katalitikusán aktív anyag, pigmentált por stb.

A beadagolt szilárd anyagok mind fizikai, mind 
kémiai szempontból eltérő tulajdonságú anyagok, 
anyagkeverékek lehetnek.

A 6, 7, esetleg további porlasztókon keresztül bevitt 
folyadékok (oldatok, szuszpenziók, emulziók vagy 
olvadékok) különböző komponenseket (kötőanyagok, 
hatóanyagok, filmképzők stb.) tartalmazhatnak.

Az új típusú granulálótányérunkon kísérleteket vé
geztünk gyakorlatilag 50 pm-nél kisebb szemcsemé
retű (kb. 5000 cm2/g fajlagos felületű, átlagosan 10 
ptm-es szemcseméretű) AI2O3 porból, 4-6 mm szem
csenagyságú katalizátorhordozó formálása céljából, 
folyamatos üzemmódban. A tányér jellemző mérete 
£>2 = 0,35 m; tengelyszöge 30°, fordulatszám 40 
min“ 1 volt.

A folyamatos és stacionárius üzem fenntartásához 
szükséges mennyiségű magot a készülék A térrészé
ben képeztük úgy, hogy a 2 kg/h áramban beada
golt A120 3 porra 1 kg/h áramú, durva cseppméretű 
(kb. 0,1-1 mm) vizet porlasztottunk. Az A csonkakúp 
alakú térrészben kialakult magokat а В  hengerpalást 
alakú elemben további 3 kg/h tömegáramú pornak a 
gördülő szemcserétegre történt beadagolásával méret
növeltük, miközben ide másik pneumatikus porlasz
tóval 0,9 kg/h finoman elválasztott vizet porlasztot
tunk. A C jelű külső gyűrűben végeztük a szemcsék 
simítását, utógörgetését kb. 0,4 kg/h mennyiségű víz 
ködszerű beporlasztásával.

A megszárított termék 90%-a4-6 mm közé eső, sza
bályos gömbalakkal rendelkező szemcsékből állt, igen 
jó mechanikai szilárdsággal (200-250 N-os nyomószi

lárdsággal és 98-99%-os kopási szilárdsággal). Az át
lagos szemcseméret időbeli változását az 5. ábrán mu
tatjuk be, s mint látható a szemcseméret stabilan 5,2 
mm körüli értékre állt be. A szemcseméret relatív szó
rása 0,1- 0,2 volt.

Végezetül megemlítjük, hogy az ismertetett kutató
fejlesztő munka nyugat-európai cégek érdeklődését is 
felkeltette, mely konkrét szerződések formáját öltötte.

A kézirat beérkezett: 1991. jún. 24.
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Pneumatikus szállítók tervezése és működési zavarai
Irodalmi összefoglaló

Bevezetés, alapfogalmak

A Chemical Engineering c. folyóirat 1990. évi szá
maiban D. Mills tollából négy közlemény jelent meg 
[1-4] a pneumatikus szállításról. Közülük egy a pne
umatikus szállítás előnyeivel, tervezésének szempont
jaival foglalkozik, három pedig az üzemeltetés és a 
működés közbeni zavarok okát, természetét és elhárí
tásuk módját taglalja.

A pneumatikus szállítást széles körben alkalmazzák 
ömlesztett anyagok szállítására mikrométeres szem
csemérettől egészen 60 mm-ig, elsősorban ott, ahol a 
szállítást mechanikus eszközökkel gazdaságtalan meg
oldani, vagy ahol a zárt csőben való szállítást valami
lyen speciális szempont indokolja. Ilyen lehet például, 
ha a szállítással egyidejűleg -  meleg szállító gáz alkal
mazásával -  a szállított anyag szárítását is megoldják, 
vagy ha a szállított anyag mérgező, vagy környezet- 
védelmi okokból nem kerülhet pora a légtérbe.

A műveletet a vegyiparban, a feldolgozóiparban, a 
mezőgazdasági- és gyógyszeriparban, élelmiszeripar
ban stb. a legkülönfélébb szemcsés szilárd anyagok 
szállítására alkalmazzák.

Külön előnye, hogy a pneumatikus szállítás elemei 
kis alapterületet foglalnak el, és a szállító csővezeték 
vezetése gyakorlatilag tetszőleges lehet, ami jó és 
gazdaságos helykihasználást biztosít.

Az elemek elrendezésének változtatása rendkívüli 
flexibilitást eredményez az üzemeltetésben: megvaló
sítható több helyről több helyre szállítás ugyanazon 
a csővezetéken, a szállítóteljesítmény szabályozható, 
s az egész folyamat számítógéppel irányítható.

A különböző szállítási feladatokra a legalkalmasabb 
rendszert kell alkalmazni.

A rendszer lehet szívóüzemű, amikor a szállítócső
ben a légkörinél kisebb a nyomás, lehet nyomóüzemű, 
ebben az esetben a szállítócsőben túlnyomás van.

A rendszer lehet nyitott, amikor a szállítólevegőt a 
szabadba engedjük, és lehet zárt, ekkor a szállító gázt 
visszakeringetjük.

A rendszer működése lehet szakaszos, és lehet 
folyamatos; a szállítás lehet hígáramú -  amikor a 
szilárdanyag-gáz tömegáram arány (az ún. keverési 
arány) 10 alatti érték -  és lehet sűrűáramú, mikor ez 
a szám a 100-at is eléri.

Mindegyik rendszer fontos eleme a légszállítógép, a 
szilárd anyagot adagoló berendezés -  röviden adagoló 
-  és a szilárd anyagot a gázáramból kiválasztó egység, 
a leválasztó.

* 1118 Budapest, Ménesi út 3.
** BME Vegyipari Géptan Tanszék, Budapest

mkl

C Z E R M A N N JÁ N O S  *
K Ó SA  L E V E N T E  **

A rendszer tervezése

A pneumatikus szállítórendszerek tervezéséhez ál
talánosan elfogadott előírások nincsenek, a tervezőnek 
tapasztalataira kell hagyatkoznia.

A rendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szál
lítandó szilárd anyag jellemzőinek ismerete (sűrűség, 
keménység, szemcse-eloszlás, nedvesség, törékenység, 
éghetőség, mérgező, radioaktív vagy egyéb veszélyes 
tulajdonság stb.).

A rendszer tervezése az alábbiak kiválasztását 
igényű:
-  a rendszer típusa,
-  a szállítócső átmérője,
-  a működés módja,
-  az adagoló,

a légszállítógép,
-  a leválasztó.

Ezen kérdések tisztázása - noha a sorrend nem min
dig ugyanaz -, eredményezi a leggazdaságosabb és leg
megfelelőbb rendszert. Előfordulhat, hogy egy megha
tározott szempont nem az optimális megoldás alkal
mazását igényli. Ilyen lehet a ragaszkodás valamilyen 
meglévő berendezéshez, vagy a szállítandó anyag tu
lajdonságaiból eredő kényszer.

A rendszer típusának kiválasztása

Először azt kell eldönteni, hogy a rendszer zárt vagy 
nyitott legyen. A döntést a szállítandó anyag tulaj
donságai segítik. Ezután választani kell a szívó- és 
nyomóüzem, illetve e kettő kombinációja közt. Végül 
meg kell vizsgálni, hogy a hagyományos megoldás 
alkalmas-e, vagy ettől eltérőt kell alkalmazni.

Zárt rendszer (1. ábra) akkor előnyös, ha az anyag 
nem érintkezhet a környezetével, mert pl. mérgező, 
nedvszívó, levegőben robbanásveszélyes, túl sok port 
tartalmaz, vagy egyéb gond van vele. Néha ilyen eset
ben nitrogént vagy más semleges gázt használnak a 
szállító levegő helyett. (Nyitott rendszerben a nitro
gén alkalmazása túlságosan költséges lenne.) Nyitott 
rendszerben a porleválasztás is nehézkes poros anya
gok szállításakor. Zárt rendszerben a legegyszerűbb 
folyamatos üzemet fenntartani.

Nyitott rendszer (2. ábra) alkalmazható, ha az 
anyag érintkezhet környezetével. A nyitott rendszer 
beruházási költségei alacsonyabbak mint a zárté, és 
benne az elemek szélesebb skálája használható. Ezért 
a pneumatikus szállító rendszerek nagy többsége nyi
tott. A szállított termék a szállítás alatt is zárt csőben 
halad, a szállítócső végén pedig a környezet szennye
zése megfelelő leválasztó és szűrő alkalmazásával el
kerülhető. Még éghető anyagok is szállíthatók nyitott
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2. ábra. Nyomóüzemű szállítás

rendszerben, megfelelő ellenőrző és biztonsági elemek 
beépítése mellett.

Nyomóüzemű rendszert (2. ábra) alkalmaznak leg
gyakrabban. Előnye, hogy ebben mindenféle adagoló 
alkalmazható az injektoros adagolótól az adagoló csi
gán át egészen a nyomótartályig. Csőváltókat építve 
a szállítócsőbe, ezek átváltásával az anyag könnyen 
szállítható különböző fogadó tartályokba is. Hason
lóképpen lehet több helyen beadagolni az anyagot 
a szállítócsőbe, bár -  különösen forgócellás adago
lók esetén -  ekkor jelentős levegőveszteséggel kell szá
molni. Pl. egy 100 mm-es csőbe épített adagolón át a 
szállítólevegő 20%-a is elszökhet.

Szívóüzemű rendszer kiválóan alkalmas az anyag 
több adagolási helyről egy tartályba szállítására (5. 
ábra). Az adagolókon kicsi a nyomásesés, és így a le
vegőveszteség is, ezért a forgócellás adagolók is kielé
gítik a követelményeket. Sőt, kevésbé pontosan meg
munkált, így olcsóbb forgócellás adagolók beépítése is 
megengedett, ellentétben a nyomóüzemű rendszerrel. 
Az ebből fakadó megtakarítást csökkenti a vákuum 
(kb. 0,5 bar absz. nyomás) miatt megnövekedett tér
fogatú levegő szűréséhez szükséges nagyobb felületű 
szűrő többletköltsége.

A csövek — viszonylag kis átmérőjük miatt -  bír
ják a vákuumot, de a szívott tartályokat vastagabb 
fallal kell készíteni, mint azokat, amelyeket légköri 
nyomáson ürítenek. Gyakran alkalmazzák a szívóü
zemű rendszereket ömlesztett anyagok halomból fel

szedésére, vagonok, hajók ürítésére. Ilyenkor a flexibi
lis szívócső végére ún. szívófejet illesztenek, amely a 
háztartási porszívókhoz hasonlóan a légáramba ada
golja az anyagot (4■ ábra). Mivel a vákuum alatt álló 
rendszerből por nem jut ki, tömítetlenség esetén leg
feljebb levegő jut be a rendszerbe, veszélyes, mérgező 
stb. anyagok szállítására a szívóüzem ideális. Ha azon
ban a rendszer nyitott, a leválasztásnak a rendszerben 
uralkodó vákuum ellenére tökéletesnek kell lennie.

Kombinált rendszer a szívó- és a nyomóüzemú rend
szer tulajdonságait egyesíti, és így lehetővé tesz pl. 
több tartályból több tartályba való anyagszállítást 
(5. ábra). A légszállítógép egyidejűleg mint vákuum- 
szivattyú és mint fúvó dolgozik, és az egész rendszer 
nyomásesését valamint levegőszükségletét -  a veszte
ségekkel együtt -  kielégíti. Ez természetesen korlá
tozza a szállítóteljesítményt és a szállítási távolságot.

A kettős kombinált rendszer közbenső fogadó
adagoló tartályok közbeiktatásával elkülöníti a szívó- 
és a nyomóüzemű rendszert, és ezek külön saját lég
szállítógéppel rendelkeznek, ami optimális gépválasz
tást tesz lehetővé. Természetesen a két rendszerhez 
két külön leválasztó tartozik.

Hagyományostól eltérő rendszerek alkalmazására 
akkor kerül sor, ha a szállítandó anyag tulajdonsá
gai ezt megkívánják. Hagyományostól eltérő rendszer
rel valósítható meg például dugós szállítás, amelyet
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5. ábra. Kombinált üzemű szállítás

finom, tapadós porok szállítására fejlesztettek ki. A 
nyomót art ályb ól kipréselt anyagból levegő-kés segít
ségével formálnak dugókat, amelyek kis sebességgel 
haladnak végig a szállító csövön.

Néha a gazdaságosság, néha az üzembiztonság in
dokolja a hagyományostól eltérő rendszer alkalmazá
sát. Esetleg 50%-kal nagyobb beruházási költség ötöd
rész villamos teljesítmény igényt eredményez, ugyan
olyan szállítási teljesítmény mellett. Vagy míg a gya
kori leállás a hagyományos rendszernél sok munkával 
elhárítható dugulást okoz, egy eltérő rendszer üzem
zavar nélkül bármilyen sokszor újraindítható.

0 ,0* 0,08 0 ,1 2  

Szállító levegő tömegáram, kg/s

6. ábra. Pneumatikus szállítórendszer jelleggörbéje 
a) pernye sűrűáramú szállítása; b) hígáramú, kristálycukor 

szállítása

A szállítócső átmérője

Általánosságban elmondható, hogy a 80 mm-nél ki
sebb belső átmérőjű csöveket a sűrűáramú szállításra, 
a 200 mm-nél nagyobb átmérőjűeket pedig jellemzően 
hígáramú szállításra használják.

Ezen belül adott szállítási távolságra a keverési 
arány mellett a csővezeték belső átmérője határozza 
meg a szállítólevegő nyomásesését, ami a légszállító
gép kiválasztásához szükséges adat. Tervezésnél kü
lönböző keverési arányok felvételével kiszámítják a 
csőátmérő változatokra a nyomásesést, és az optimális 
kombinációt választják. Erre a feladatra célszerű ma
tematikai modellek állanak rendelkezésre, amelyekkel 
a feladat megoldására a 6. ábrán bemutatott ered
ményt kapjuk. Ebből kivehető, hogy pl. 15 t/h  pernye 
60-as keverési aránnyal történő szállításához 0,07 kg/s 
tömegáramú, 1,75 bar túlnyomású levegő szükséges. 
Ugyanennyi, 0,4 bar túlnyomású levegővel hígáram
ban 5-ös keverési aránnyal 1 t/h  kristálycukor szállít
ható. Mindkét esetben 50 mm átmérőjű csővezetékkel 
számoltak. A légszállítógép teljesítményét egyrészt a 
nyomásigény szabja meg -  ami közelítőleg a szállí
tócsőben létrejövő nyomáseséssel egyenlő -, másrészt 
a szükséges levegő térfogatárama, ami a csőátmérő 
négyzetével arányos.

Pneumatikus szállításnál a felhasznált teljesítmény 
95%-a a légszállítógép hajtásához kell, kivéve, ha 
csigás adagolót alkalmazunk, ekkor ez az arány kb. 
50%.

A működés módja

Azt a körülményt, hogy a szállítás szakaszos vagy 
folyamatos, a kiszolgálandó technológia dönti el. 
Meg kell jegyezni, hogy pl. a nyomótartály mint

rriM

adagoló, csak szakaszos üzemet tud megvalósítnai, 
mégis, pl. koptató vagy törékeny anyagoknál ez a 
legalkalmasabb megoldás.

Szakaszos üzem esetén a rendszert úgy kell mé
retezni, hogy a szállítás során jelentkező maximális 
anyagáram továbbítására is képes legyen, míg az idő
beli átlagos szállítási tejesítmény a feladatban megfo
galmazott anyagigényt kielégítse.

Az adagoló

A választandó adagoló típusa a rendszer nyomás- 
viszonyaitól függ. Injektoros adagolót csak kisnyo
mású rendszerhez alkalmaznak. A pneumatikus szál
lítórendszerek zömébe forgócellás adagolót építenek, 
mivel ez egyenletesen adagolja a szállítandó anyagot, 
a csőben lévő nyomástól függetlenül, kb. 1 bar nyo
máskülönbségig .

A d a g o l ó  s z e r k e z e t

N y o m ó t a r t a l y

zivófej
I v á i t ö s z e l e p  
i n j e k t o r o s  a d a g o l ó

f o r g ó c e l l á s  a d a g o l ó
a d a g o l ó  c s i g a

1 2  3  U V
R e n d s z e r  n y o m á s , b a r

7. ábra. A  rendszernyomáshoz illő adagoló szerkezet

Az adagoló csiga mind nagynyomású, mind vákuum 
rendszerekben jól alkalmazható. Az adagoló típusát,
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amely a rendszer nyomásának megfelel, jól szemlélteti 
a 7. ábra. Ebből látszik, hogy a nagynyomású -  
tehát nagy teljesítményű -  rendszerek adagolója a 
nyomótartály.

Az adagoló kiválasztásánál a nyomásviszonyokon 
kívül fontos szempont a levegőveszteség és a nyomás
veszteség, valamint az a körülmény, hogy az adagoló 
alkalmas-e a szállítandó anyag szabályozott adagolá
sára.

A légszállítógép

A légszállítógép a pneumatikus szállítához szük
séges nyomású és térfogatáramú levegőt szolgáltató 
kompresszor, fúvó, ventillátor vagy vákuumszivattyú; 
kiválasztásához a rendszer levegőigényének és nyomá
sigényének az ismerete szükséges. Lényegében mind
kettőt meghatároztuk a csővezeték méretezésekor. A 
szükséges levegő térfogatáram a csőkeresztmetszetből 
és a levegősebességből adódik, kiegészítve a vesztesé
gekkel, és átszámítva a légköri állapotra. A szükséges 
nyomás a csővezeték veszteségéből, a szűrő ellenál
lásából és az adagoló nyomáseséséből áll össze, kie
gészítve egy 10%-os biztonsági többlettel. Ezek után 
minden légszállítógép megfelel, amely olajmentes le
vegőt szállít, és üzemi jellemzői jó hatásfok mellett 
egyeznek az igényekkel. A legtöbb rendszerben tér- 
fogatkiszorításos gépet alkalmaznak, mivel ezek lég- 
szállítása kevéssé változik a nyomás növekedésével. Ez 
azért lényeges, hogy átmeneti nyomásnövekedés ese
tén se csökkenjen a szállítócsőben a levegősebesség 
azon kritikus érték alá, amelynél már az anyag lera
kódik, és a csővezeték eldugul.

A sokféle, a feladatra alkalmas légszállítógép közül 
a legmegbízhatóbbat és a leggazdaságosabbat kell ki
választani. Ha az üzemi préslevegő hálózat rendelke
zésre áll, külön légszállítógép helyett az is felhasznál
ható a rendszer működtetésére, de a gazdaságosságot 
ekkor is szem előtt kell tartani. Ha pl. a préslevegő 
hálózat 6 bar-os és a rendszer csak 1 bar nyomású 
levegőt igényel, a redukció gazdaságtalan, olcsóbb a 
külön gép alkalmazása.

A szívóüzemü rendszerhez -  ha az igényelt vákuum 
nem túl nagy -  ventillátor is alkalmazható. 50%-os vá
kuumig forgódugattyús fúvó, 80%-ig egylépcsős víz
gyűrűs vákuumszivattyú, 90% vákuum fölött kétlép
csős a szokásos. Kombinált rendszerben, ha az anyag 
átmegy a gépen, csak ventillátor alkalmazható. Ez is 
csak puha, vattaszerű anyagoknál engedhető meg.

A leválasztó

A leválasztok feladata nem csak a gáz és szilárd 
fázis szétválasztása, hanem a környezet-szennyezés 
korlátozása is. Ezért kiválasztásuk igen kritikus olyan 
esetben, ha a szállított anyag mérgező, radioaktív 
vagy egyéb módon veszélyes. Ilyen esetben rendkívül 
fontos a rendszer zártsága.

A legjobban megfelelő leválasztó kiválasztásához fi
gyelembe kell venni a megengedett nyomásesést, a le

választandó anyagmennyiséget, a tisztítandó levegő 
mennyiségét, a szemcseméret eloszlását, az elérendő 
leválasztási fokot és a beruházási, valamint az üze
meltetési költségeket. Általában minél kisebbek a le
választandó szemcsék, annál drágább a leválasztó.

Gravitációs ülepítő kamra akkor alkalmazható, ha 
a szállított anyag szemcsemérete nagyobb mint 3 
mm, sűrűsége nagyobb 1000 kg/m3-nél, és kevés port 
tartalmaz. A szemcsék a gravitáció révén válnak ki a 
gázáramból, és a kamra alján összegyűjthetők, míg a 
gáz a szabadba távozik.

Ciklonok valamivel kisebb, kb. 1 mm szemcse
méretű részecskék leválasztására alkalmasak. Ha az 
anyag poros, a ciklon után szövetszűrőt szoktak al
kalmazni. A részecskék koptató hatása csökkenti a le
választási fokot.

Zsákos szűrők az 1 kg/m3-nél kisebb sűrűségű, 100 
mikronnál kisebb méretű szemcsék leválasztására is 
alkalmasak. Porok pneumatikus szállításánál ezek a 
leválasztok végzik a fázisok szétválasztását.

A zsákokat időnként rázással vagy ellenáramú le
vegő átfúvással tisztítják, hogy a leválasztó ellenállása 
az anyag rárakódás miatt ne növekedjen meg.

A leggazdaságosabb megoldás

A különböző pneumatikus szállítási rendszerek kö
zül mindig a leggazdaságosabbat kell kiválasztani. A 
gazdaságosságot a beruházási, a karbantartási és az 
üzemeltetési költségek határozzák meg. A beruhá
zási költségek a készülékek árából, az építési és sze
relési munkák költségeiből tevődnek össze. Általában 
a nagynyomású, sűrűáramú szállításnál a légszállító 
gép és az adagoló beruházási költsége a döntő, míg a 
kisnyomású, hígáramú szállításnál a csővezeték és a 
leválasztó a költséges tétel.

Jól tervezett és gondosan megvalósított rendszerek
nél a karbantartás költségei nem jelentősek. A kar
bantartás csak a rendszeres szűrőzsák-cseréket, és az 
erodált csőívek cseréjét jelenti.

Az üzemeltetési költségeket a légszállító gép és az 
adagolók, szűrők működtetéséhez felhasznált villamos 
energia költsége adja.

Működési zavarok

A pneumatikus szállítással kapcsolatban a legko
molyabb gondot az okozza, ha a szállítás valamilyen 
ok miatt leáll, vagy a szállítóteljesítmény nem éri el a 
szükséges, a tervezett mértéket. A lehetséges okokat 
aszerint vesszük sorra, hogy a hiba az első indításkor, 
rutin leállás után, hosszú ideig tartó üzemelés után 
vagy az eddigiektől eltérő tulajdonságú anyag szállí
tásakor, vagy esetleg a szállítási távolság változtatá
sakor lép-e fel. Ezek a zavarok tehát az üzemeltetésből 
adódnak.

Szállítási nehézséget okozhatnak a rendszer egyes 
elemei, a légszállítógép, az adagoló, a szűrő stb. 
hibái. Végül gondot okozhat a szállítandó anyag is, 
az eseleges kedvezőtlen tulajdonságai révén.
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Dugulás az első indításkor

Ennek az lehet az oka, hogy az adagolás helyén 
nincs meg a szállításhoz szükséges minimális levegőse
besség. Mint az a 8. ábrán látható, ez jelentős mérték
ben függ a szállítás típusától, és a keverési aránytól. 
Talán a levegő-veszteségek figyelmen kívül hagyása, 
vagy a nyomásigény helytelen meghatározása miatti 
alkalmatlan légszállítógép-választás az ok. Mint a 9. 
és 10. ábrából látszik, mind a sűrűáramú, mind a hígá
ramú szállításnál van egy határgörbe, amelytől balra 
eső nyomás-térfogatáram értékekkel a szállítás nem 
valósítható meg. Ha a dugulást az elégtelen levegőse
besség okozza, nagyobb levegő térfogat áramot bizto
sító légszállítógépet kell beállítani, természetesen el
kerülve a túlméretezést.

8. ábra. A szállításhoz szükséges minimális levegősebesség 
a) sűrűáramú; b) hígáramú szállítás

Másik ok lehet a szállított anyag túladagolása. A 
9. és 10. ábrákból világosan látszik, hogy növelve a 
keverési arányt, növekszik a szállítás nyomásigénye. 
Ha ez az érték túladagolás miatt a légszállítógép 
nyomása fölé nő, a szállított levegő térfogatárama 
visszaesik, és a szállítócső eldugul. Ezért rendkívül 
fontos az adagolt anyag tömegáramának ellenőrzése 
és szabályozása. Szokásos mérni a nyomásesést a 
szállítócsőben, és ha az a megengedett értéket túllépi, 
az adagolást le kell állítani.

9. ábra. A szállítás határa sűrűáramnál

mkl

A száll!tólevegő tömegárama, kg/s  

10. ábra. A szállítás határa hígáramnál

Dugulás rutin-újraindításkor

Három körülmény okozhatja: nedvesség a csőben, 
kis sebesség a levegő alacsony hőfoka miatt, és 
anyagmaradék a csőben.

Ha például szabadban vezetett csövekben nagy a 
hőmérsékletingadozás, a lehűlő levegő nedvességtar
talma könnyen elérheti a 100%-ot, amikor a páratar
talom kicsapódik. Elkerülhető a dugulás, ha az ada
golás megkezdése előtt levegőátfúvással kiszárítjuk a 
cső falát.

A lehűlés a szállítólevegő sűrűségét is növeli, és ez
zel a sebességet csökkenti a csőben. A fúvó indítása
kor, amíg nem éri el a levegő az üzemi hőfokot, az ada
golást nem tanácsos megkezdeni, mert a hideg levegő 
miatt a szállítósebesség 1-2 m/s-mal is a szükséges 
alatt maradhat.

Ha a szállítóvezetéket leállás előtt nem fúvatják ki, 
a hosszú függőleges szakaszok kezdeténél tekintélyes 
mennyiségű anyag halmozódhat fel, és megakadályoz
hatja az újraindítást. Ebben az esetben a vezetéket a 
függőleges szakasz előtt meg kell bontani, és ki kell 
tisztítani.

Mint látható, mindhárom dugulási ok megelőzhető, 
ha a rendszert leállás előtt az adagolás megszünteté
sével teljesen megtisztítjuk az anyagtól, illetve indí
táskor kellő ideig járatjuk úgy, hogy az adagolót nem 
indítjuk meg.

Dugulás hosszú üzemidő után

Még ha a rendszert megfelelően üzemeltetjük is, 
hosszú üzemidő után az adagoló-berendezések kopása 
miatt annyira megnövekedhet a réseken fellépő leve
gőveszteség, hogy a szállító levegő sebessége a szüksé
ges minimum alá csökken. Ezt elkerülendő folyama
tosan ellenőrizni kell a kopásokat, és az alkatrészek 
cseréjével kell a levegőveszteséget a megengedhető ér
téken tartani.

Dugulás új termék szállításakor

Könnyen lehet, hogy egy adott rendszer, amelyik 
kifogástalanul szállít egy bizonyos anyagot, másik
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anyaggal egyáltalán nem működik. Ennek az az oka, 
hogy mind a minimális szállító levegősebesség, mind 
az adagolókon jelentkező levegőveszteség a szállított 
anyagtól nagy mértékben függ.

Ha egy rendszerrel különböző anyagokat akarunk 
zavartalanul szállítani, ennek a feltételeit a tervezés 
idején kell megteremteni.

Teljesítmény-csökkenés hosszabb szállítási 
távolságnál

A szállítócső hosszának növelésével nő a szüksé
ges nyomás, ami a légszállítógép által szállított levegő 
térfogatáramot csökkenti. A dugulás elkerülése érde
kében az adagolás szabályozásával csökkenteni kell a 
keverési arányt, ami a szállítóteljesítmény romlásával 
jár.

Egyéb teljesítménycsökkentő zavarok

A dugulás mellett hibának kell minősítenünk a 
szállítási teljesítményben bekövetkező csökkenést is. 
Ennek oka lehet az adagoló helytelen beállítása, 
aminek következtében az nem juttatja a szükséges 
anyagmennyiséget a rendszerbe, vagy a tervezettnél 
kevesebb a szállítólevegő, ami a nem kellő méretű, 
vagy eltömődött szűrő eredménye.

Mindezek elkerülésére célszerű a rendszert olyan 
mérőeszközökkel felszerelni, amelyek segítségével fo
lyamatosan ellenőrizhető a szállító levegő térfogatára
ma, az adagolt anyagtömegáram, és a csővezetéken 
létrejövő nyomásesés. Nagyon kedvező, ha ezen érté
kek változtatására meg van a lehetőség. Az anyagmoz
gás megfigyelésére célszerű mind a vízszintes, mind a 
függőleges vezetékbe üvegcső szakaszt beiktatni.

A fúvók hibái

A forgódugattyús fúvók mozgó alkatrészei igen fi
nom tűréssel illeszkednek egymáshoz, ezért ha a por 
vagy a szállított anyag a gépbe kerül, az igen ko
moly működési zavarokat okozhat. Ezért ha a fúvó 
poros környezetben működik vagy szívóüzemű rend
szert működtet, rendkívül fontos a beszívott levegő 
tökéletes szűrése. Tartalék szűrő beépítésével, a szű
rők rendszeres tisztításával és karbantartásával véd
jük a fúvót az idő előtti kopástól. A nyomóvezetékbe 
visszacsapó szelepet kell alkalmazni, nehogy egy eset
leges visszafúváskor termék kerüljön a fúvóba.

Az adagoló hibái

A nyomótartály. Mivel a nyomótartály szakaszo
san szállít, a tervezett anyagszállítás egy maximális 
és a zérus szállítóteljesítmény átlagaként adódik. A 
tervezettől való eltérés esetén a nyomótartály fluidi- 
záló levegőjének és a szállítócsőbe juttatott ún. kísérő
levegőnek az arányát kell változtatni. Ez a beépített

szabályozó szelepekkel lehetséges, de a szabályozás 
automatizálható is. A nyomótartály megfelelő üzemét 
a kísérőlevegő vezetékébe, a nyomót art ályra és a lég
szállítógép nyomóvezetékébe épített nyomásérzékelők 
segítségével ellenőrizhetjük.

Forgócellás adagoló. A legelterjedtebben használt 
adagoló típus, szabályozása a fordulatszám változta
tásával fokozatmentesen megvalósítható. A fordulat
szám növelésével a cellák töltési foka csökken, amit 
nem szabad szem elől téveszteni, mint ahogy azt sem, 
hogy az adagoló üzemi jellemzői jelentős mértékben 
függenek az adagolt anyag minőségétől. Mivel a forgó
cellás adagoló térfogatokat adagol, az adagolt anyag
tömegáram az anyag sűrűségétől is függ. Granulátu
mok adagolásánál számolni kell a szemcsék nyírásá
val, ami ha a szemcse kemény, az adagoló és a motor 
élettartamát is megrövidítő rezgéseket okozhat. Ta
padó anyagok adagolásához a cellák tökéletes ürítése 
érdekében célszerű átfúvásos típust alkalmazni.

A cellás adagoló résein a szállító levegő egy része 
átáramlik, és ez levegő-veszteséget okoz. Ezt a résle
vegőt az adagolóból ki kell vezetni, és ekkor anyagot is 
visz magával, aminek a megfelelő helyre juttatásáról 
gondoskodni kell.

A berágódás és kopás a kemény anyagok adagolása
kor fokozott veszély. A forgórész csapágyazását tiszta 
levegő befúvásával védjük a portól.

A szűrő. A legtöbb gond abból adódik, hogy a szű
rőt nem a szűrendő levegő mennyiségének és a levá
lasztandó anyag szemcseeloszlásának megfelelően vá
lasztották ki. Ezt elsősorban az okozza, hogy a szűrő 
választásához adott anyagminta nem egyezik a rend
szerben leválasztandóval, mert a szemcsék szállítás 
közben aprítódnak. A szűrőszövet nagyon gyorsan el- 
tömődik, ha finom port nagy sebességgel akarunk át
hajtani rajta. Ennek eredménye a szűrő nyomásesé
sének növekedése, ami az egész rendszer működésére 
kihat. A szürőfelületeket időnkénti rázással, vagy el
lenirányú levegő átfúvással tisztítják. A szűrő előtti és 
utáni nyomások különbségének növekedése arra utal, 
hogy a szűrőzsákokat cserélni kell, mert a visszatisz- 
títás már nem segít. A szűrő méretezésekor a szűrő
nél uralkodó nyomáson jelentkező térfogatáramot kell 
figyelembe venni, és gondolni kell a nyomótartályok 
szakaszos üzeméből adódó térfogatáram-csúcsokra is.

A szállított anyagok okozta zavarok

A szállított anyag számos tulajdonsága okozhat za
varokat a pneumatikus szállító rendszer működésé
ben.

Tapadás anyagok. Elsősorban a silóürítésnél adód
nak nehézségek. Ha azt tapasztaljuk, hogy a szállító 
teljesítmény a várt alatt marad, az okot a siló kifo
lyó nyílásánál kezdjük keresni. Ha valóban ez okozza 
a gondot, a siló ürítését kell megfelelően megoldani.

Nedvszívó anyagok. Ezek az anyagok a szállító 
levegőből felvehetnek annyi nedvességet, ami minősé-
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güket még nem befolyásolja, de kezelésüket már 
megnehezíti. Ilyen esetben a szállító előzetes szárítása 
a megoldás.

Törékeny anyagok. Az ilyen anyagok szemcséi aprí- 
tódhatnak a pneumatikus szállítás során, ami a finom 
frakció növekedését jelenti, rontja a szűrő hatásfokát, 
és növeli a porrobbanás veszélyét. A szemcsetörést a 
szállítósebesség csökkentésével tudjuk alacsony szin
ten tartani, vagy teljesen megszüntetni. így a szállítás 
utáni fogadó tartály ürítésének nehézségeit is kiküszö
bölhetjük.

Granulátumok. Az adagolási nehézségekről a forgó
cellás adagoló kapcsán tettünk említést.

Nagyméretű szemcsék. Sikeresen szállítható pne
umatikusan az ilyen anyag, ha a szállítócső átmé
rője legalább háromszor akkora, mint a szemcseméret. 
(Kivétel, ha a szállítandó „szemcse” puha, mint pl. a 
hal, ekkor még a szemcseméretnél kisebb átmérőjű cső 
is megfelel.)

Nedves anyagok. A nedves, finomszemcsés anyag 
rátapad a szállítócső falára, a bevonat fokozatosan 
vastagszik, mígnem a cső teljesen eldugul. A nedves 
anyag siló-ürítési gondokat is okozhat. Kismértékű 
nedvesedés kellemetlen hatásait meleg szállító levegő 
alkalmazásával kiküszöbölhetjük.

Változó minőségű anyagok. Ha rendszert egy bizo
nyos anyagminőségre optimalizáltuk, az anyagminő
ség (pl. szemcsealak) megváltozása szállítási nehézsé
geket okozhat.

Csőkopás

Ha a szállított anyag szemcséi keményebbek, mint a 
rendszer elemei, erózió jelentkezik. Először a könyök 
és az ívek kopnak jelentős mértékben, különösen a 
szállítócső vége felé, ahol az expanzió miatt nagyobb 
a szemcsék sebessége. A cső átmérőjének a növelésével 
csökkenthetjük a sebességet, de védekezhetünk a 
könyökök és ívek kemény anyaggal (bazalt, kerámia) 
való bélelésével is.

A csőkopás mértéke függ a szemcse ütközési szö
gétől. Ez a szemcse ütközési sebessége és a fal síkja 
által bezárt szög. Ezt a szöget a csőátmérőn kívül az 
áramlás minősége is befolyásolja. Minden turbulencia 
csökkenti az ütközési szöget, és ezzel gyorsítja a cső 
kopását.

Műanyag granulátumok szállításánál előfordul, hogy 
a szemcse és a cső érintkezésekor a szemcse anyagá
ból „angyalhajának nevezett szálak válnak le, s ezek 
a csövet eltömhetik. A levegő sebességének változta
tásával a probléma megoldható.

Elektrosztatikus veszély

A pnemumatikus szállítás statikus elektromosságot 
fejleszt. Ez néha veszélyt jelent, ezért vagy a csőve
zeték földelésével (gondoskodva a csőkötések áthida

lásáról), vagy nedves szállítólevegő alkalmazásával a 
töltést el kell vezetni.

A porrobbanás veszélye

Az anyagok jó része finomszemcsés állapotban, le
vegővel keverve gyúlékony. Ilyenek az élelmiszerek, 
cukor, liszt, kakaó, a fémporok, szén, fűrészpor és a 
szintetikus anyagok porai is. A porrobbanás bekövet
keztének feltétele az, hogy a szemcsék mérete 200 mik
ron alatt legyen. Általában két dolog okozza a porke
verék gyulladását: a forró felület és a szikra. A me
leg alkatrész mozgó felületek súrlódása (berágódás) 
révén, a szikra pedig az elektrosztatikus feltöltődés 
eredményeként jöhet létre.

A sürűáramú szállításnál a szállított anyag koncent
rációja a szállító levegőben jóval a veszélyes érték fö
lött van, de a ciklonokban, szűrőkben, fogadótartá
lyokban ebben az esetben is kialakulhat a veszélyes 
koncentráció érték. A robbanásveszély csökkenthető 
érzékelők és biztonsági szelepek beépítésével.

A szállítólevegő hőmérséklete

Ha forró szemcséket szállítunk gázáramban, számí
tanunk kell a hőcsere következtében beálló sűrűség- 
változásra. Míg a szemcsék melegítik a szállítólevegőt, 
a környezet hűti. Ebben az esetben is biztosítnai kell a 
szállítócső minden pontján a minimális szállító levegő
sebességet. Ugyanez a helyzet akkor is, ha forró gá
záramban szállítunk hideg szemcsékből álló szilárd 
anyagot.

A minimális szállítólevegő-sebességet kell biztosíta
nunk akkor is, ha a klimatikus viszonyok miatt a nap
pali és éjszakai, vagy a nyári és téli hőmérsékletek közt 
igen nagy a különbség. A sürüségváltozások miatt be
következő térfogatáram-változásokat mind a légszál
lítógép, mind a szűrő kiválasztásánál figyelembe kell 
venni.

Mindezekből megállapítható, hogy a pneumatikus 
szállításnál előforduló üzemzavarok elhárítására -  
mint ez a méretezésre is megállapítható volt -  
nincsenek jól kidolgozott, részletes szabályok. A 
leírtak csak egy általános vezérfonalat nyújtanak, 
aminek a birtokában minden egyes üzemzavar, hiba 
feltárása és elhárítása külön elemzést, a rendszer 
egészének és valamennyi elemének részletes és alapos 
ismeretét igényű.

A kézirat beérkezett: 1991. aug. 7.
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Foszforsavészter-tenzidek összetételének és alkalmazási tulajdonsá
gainak kapcsolata az oktil-foszfát habzásgátló példáján bemutatva

B É K Á S S Y  SÁNDOR^*
PÓL Y Á NSZ K Y  ÉVA *
B O Z Ó K I  G ÁBO R **
GÁCSI GYULÁNÉ **

Az ortofoszforsav alkil-észterei, illetve poliglikol- 
monoéterekkel képezett észterei az alkoholos rész jel
legétől, lánchosszától, az észteresítés fokától függően 
sokféle gyakorlati célra használhatók (1. táblázat). Al
kalmazásuk túlnyomórészt felületaktív tulajdonsága
ikon alapul, de jelentős mennyiséget használnak pél
dául folyékony ioncserélőként vagy extrahálószerként

1. táblázat
Foszforsavészterek felhasználása

Észteresítő komponens Alkalmazási terület
C1-C4 alkohol

C4-C16 alkohol

C8-C10 alkohol 
(diészter)

C12-C16 alkohol

ipari mosószer (erősen 
savas)
habzásgátló; detergens 
száraz vegytisztításban
folyékony ioncserélő 
(urán, ritkaföldfémek 
kinyerése)
antisztatizáló szer

Alkoholok,
illetve
fenolok
poliglikolétere

csökkentett habzású 
detergens
emulgeátor (pl. emulziós 
polimerizácio, növény- 
védőszer-készítmények)
nedvesítőszer 
(pl. bányapor 
megkötése)
korróziós inhibitor

A változatos alkalmazási lehetőségek ellenére a 
foszforsav-észterek a tenzideknek csak egy kisebb, 
speciális, ezért értékesebb csoportját képviselik, amit 
jól illusztrálnak az USA 1980. évi termelési és árada
tai (2. táblázat) [l].

2. táblázat
Néhány fontosabb tenzid-típus összehasonlító 

adatai (U SA , 1980)

Típus Éves termelés, 
1000 t

Átlagos ár, 
USD/t

Alkil-benzolszulfonát 294 1085
Alkil-szulfát 109 2253
Alkoholok és fenolok 
poliglikolétere

412 1075

Foszforsavészterek 17 1720

A XXII. Kolorisztikai Szimpózium (1989. május 15-17.) 
előadása alapján készített összeállítás

* Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves Kémiai Technológia 
Tanszék, Budapest

** CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat, Bu
dapest

Tenzidként általában a foszforsav monoészterét és 
a diészterét alkalmazzák, mégpedig igen gyakran nem 
tisztán, hanem -  az előállításmódból is következően — 
keveréküket. Jóval kisebb a triészterek jelentősége, 
amelyek nemionos jellegűek.

Egy adott észterképzési eljárás (bizonyos módosí
tásokkal) az alkoholos komponens minőségétől füg
gően sokféle termék előállítására alkalmas -  ezért is 
kezdtünk a témakörrel foglalkozni. Példaként az oktil- 
foszfát habzásgátló rendszerrel kapott eredményein
ket mutatjuk be részletesen, de néhány esetben a 
polietilénglikol-monoéterek foszfátjainak jellegzetes
ségeit és eltéréseit is megemlítjük.

Habzásgátlók

A tenzidek habzásának csökkentése fontos feladat 
gépi, illetve ipari mosó- és mosogatószerek előállítá
sakor, használatakor: a túl sok hab csökkenti a be
rendezés hasznos térfogatát, rontja a keverés hatásfo
kát, megnöveli, illetve egyenetlenné teszi a forgórész 
mechanikai terhelését, ezáltal fokozza a kopását. Szá
mos ipari folyamatban is szükséges a káros habzás 
mérséklése vagy megszüntetése, például a papírgyár
tásban, textilszínezéskor, a kőolajkitermelésben, disz
perziós festékek gyártása során.

A habzás csökkentésére rendszerint habzásgátlókat 
használnak; mosó- és mosogatószerekben a molekula
szerkezet módosítása révén csökkentett habzású ten
zidek is alkalmazhatók.

A habzásgátlók sokféle vegyülettípus képviselői le
hetnek [2, 3), közülük a legfontosabbakat, előnyeiket 
és hátrányos tulajdonságaikat a S. táblázatban foglal
tuk össze.

Beszerzési, illetve hazai gyártási lehetőségeket is fi
gyelembe véve valójában a három utolsó vegyülettípus 
között választhattunk. Az alkil-foszfátokra vonatkozó 
pozitív döntést előnyös tulajdonságaikon kívül az is 
befolyásolta, hogy a környezet terhelő hatásuk elha
nyagolható: míg a környezetkímélő mosószerek leg
feljebb 15% P20 5-nak megfelelő foszfort tartalmaz
hatnak, környezetbarát mosószerek pedig 7%-ot [4], a 
kellő habzásgátláshoz szükséges alkil-foszfát mennyi
sége általában 1,5-2% P20 5-ot jelent.

Alkii-foszfátok előállítási lehetőségei

Alkil-foszfátok előállítására többféle módszer jöhet 
szóba [5, 6], a gyakorlatban, ipari méretekben is alkal- 
mazhatókat, az ipari megvalósítás szempontjait a 4- 
táblázatban foglaltuk össze. A reakciók eredményeként
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S. táblázat

H abzásgátlók főbb típusai

Vegyülettípus Előnyök Hátrányok
• N-alkil-alkánamidok
• Polialkoholok
• Trialkil-melaminok
• Polialkilénglikolok 

dibenziléterei, illetve 
zsírsavdiészterei

• Szappanok • olcsók • zselatináló hatás, folyékony mosószerben 
nem használhatók,

• sokkal több kell belőlük, mint a foszfátokból
• kemény vízre érzékenyek

• Szilikonok
(alkil-polisziloxánok)

• igen hatásosak • folyékony mosószerből könnyen 
szeparálódnak, ezért vízben 
diszpergálódó fajták kellenek,

• drágák
• Alkil-foszfátok • jó biológiai hatásúak 

(kellemesek a bőrnek)
• termékcsalád alakítható ki

• növelik az élővizek P-terhelését,
de a kis mennyiségek miatt nem károsak

Alkil-foszfátok előállítási lehetőségei (az ipari m egvalósítás szempontjai)

4- táblázat

Észteresítő
komponens

Előnyök Hátrányok

• Polifoszforsav • az egyensúly miatt felesleg kell, majd utólagos 
hidrolízis, ezért sok H3PO4 van a termékben

• POCI3 • a mólarány és a reakcióvezetés 
szerint monoészter vagy di- 
észter állítható elő

• teljes konverzió

• két lépéses folyamat,
• hosszú reakcióidő
• HC1 keletkezik

-  reakció közben el kell távolítani
-  el kell helyezni
-  korrózió

• általában oldószerrel hígítani kell 
gázöblítés esetén
-  nagy veszteség
-  erős hűtés kell

• a termék gyakran színesedik
• P2O5 • egyszerű berendezés

• gyors folyamat
• nincs zavaró melléktermék
• a fajlagos P-anyagköltség sokkal 

kisebb, mint kloridokkal

• nagy reakcióhő
• a P2O5 vízelvonó, ezért adagoláskor 

nedvesedik, tapad
• a termék könnyen színesedhet

• PC13 • tiszta diésztert eredményez • három lépéses folyamat
• HC1 keletkezik

-  reakció közben el kell távolítani, 
különösen a 2. lépésben

-  korrózió
• egy mól alkohol RCl-ként elvész
• a termelés C6 fölött romlik
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gyakran nem egységes terméket (monoésztert vagy di- 
észtert) kapnak, hanem ezen észterek keverékét; a re
akció megfelelő vezetésével azonban esetenként el le
het érni, hogy túlnyomórészt, 90% körüli mennyiség
ben az egyik észter keletkezzék.

Az ortofoszforsavval történő közvetlen észteresítés 
kevéssé járható út, ezért nem is szerepel a táblázat
ban: kedvezőtlen az egyensúly helyzete, lassú a reak
ció, a szükséges katalizátor (H3BO3 vagy H3As04) 
benne marad a termékben [7-9].

Polifoszforsavval elsősorban monoészter képződik, 
néhány százalék diészter mellett. Megfelelő egyensúly 
és reakciósebesség eléréséhez a polifoszforsavat feles
legben kell venni, majd utólag hidrolizálni, így sok 
foszforsav is van a termékben [10, 11]. Ezzel a mód
szerrel gyártanak ipari tisztítószerként és mosoga
tógépek öblítőszereként használt monometil-foszfátot 
[6 ] .

Foszforil-kloriddal monoészter és diészter is vi
szonylag tisztán előállítható, a mólaránnyal szabá
lyozható módon. A folyamat két lépésben megy végbe 
-  a POCI3 nagy reakciókészsége miatt az első lépést 
alacsony hőmérsékleten, ennek megfelelően hosszú idő 
(8-12 óra) alatt lehet végrehajtani [12-15].

OH

POCI3 + ROH зй с Г RO—PC12 cf RO—P—OH
II  II
О О

OR OR
I I

POCI3 + 2 ROH _2HGi> RO—PCI RO—P—OH

О О

Az egyes lépésekben keletkező HC1 zavaró mellék
reakciókat okoz (különösen az első lépésben, a már ki
alakult észter-kloridok észtercsoportjának hidrolízisé
vel), ezért el kell távolítani a reakcióelegyből, például 
inert gáz átbuborékoltatásával, vákuummal vagy sav
megkötő szerekkel. Diészterek előállításakor a máso
dik, hidrolízis-lépésben is káros a sósav, ezért gyakran 
kerülő utakat választanak [16-19]. Külön problémát 
jelent a HC1 miatti korrózió.

Széles körben használják a foszfor(V)-oxiddal tör
ténő észteresítést, ahol mindig monoészter és diészter 
keveréke keletkezik, bár ezek arányát bizonyos ha
tárok között változtatni lehet az ROH-P2O5 móla
ránnyal [20-25]. így gyártanak például ekvimoláris 
monobutil-dibutil-foszfát keveréket, amit ipari tisz
títószerként, korróziógátló hatása miatt többek közt 
vasúti kocsik külső mosására használnak [6,36].

A folyamat aránylag gyors, egy lépésben, 3-6 óra 
alatt végrehajtható. Nem keletkezik zavaró, illetve ká
ros melléktermék, amivel külön is kellene foglalkozni

OH

3 ROH + P2O5 —* RO—P—OH +

О
A M

OR

+ RO—P—OH
II
О
D

OR

+ RO—P—OR + H3PO4 

О
T P

(triészter vagy foszforsav is csak kis mennyiségben, 
a mólaránytól függően lehet jelen). A monoészter- 
diészter elegy számos gyakorlati célra közvetlenül fel
használható, így nincs szükség feldolgozási művele
tekre. Az elegy fő komponenseire a későbbi tárgya
lásban a betűjelzés szerint hivatkozunk.

Fontos gyakorlati szempont a nagy reakcióhő, ami 
az alkohol lánchosszának növekedésével relatíve csök
ken, illetve a reakciópartnerek váltott adagolásával 
mérsékelhető [24-26].

Tiszta diészter előállítására alkalmas a foszfor- 
trikloriddal végzett észteresítés és a kapott dialkil- 
foszfit oxidációja (rendszerint klórozása és ezt követő 
hidrolízise) [6, 27]. Ezzel az eljárással gyártják az 
uránbányászatban a fém kinyerésére használt di(2- 
etil-hexil)-foszfát folyékony ioncserélőt.

OR

3 ROH + PC13 _2HC1> RO—P—OR + HCl —♦ 

OR

— ♦ RO—PH + RC1 

О

OR OR OR

RO—PH + Cl2 rirü f  RO—PCI :^ g i> RO—P—OH 

О 0  0

A módszer kulcslépése az átmenetileg képződő 
trialkil-foszíit egyik észtercsoportjának szelektív, igen 
könnyű hidrolízise a jelenlévő HC1 hatására -  így 
biztosan diészter keletkezik. Itt is fontos, különösen
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a második lépésben, a keletkezett sósavgáz teljes 
eltávolítása a továbbfeldolgozás előtt.

Polietilénglikol-monoéterek foszfátjait csak poli- 
foszforsavval és P20 5-dal állították elő, POCl3-os és 
PCI3-0S észterképzésre semmilyen adatot nem talál
tunk. PCI3 esetében ezt megmagyarázza, hogy hat 
atomnál hosszabb szénláncú alkoholokkal a termelés 
rohamosan csökken [28].

Az irodalmi adatok, különböző reakciókkal szer
zett saját tapasztalatok és az ipari méretű megva
lósítás szempontjai (4- táblázat) alapján úgy ítéltük 
meg, hogy gyártástechnológia kidolgozásához a P20 5- 
os észteresítéssel érdemes behatóan foglalkozni. A fej
lesztőmunka során meg kellett határozni, hogy

a) milyen összetételű termékelegy a legjobb habzás- 
gátló (hogyan függ az alkalmazhatóság az egyes 
komponensek mennyiségétől);

b) ezt milyen körülmények között lehet előállítani (a 
reakcióparaméterekkel hogyan lehet befolyásolni az 
összetételt).

Az észterek előállítása és minősítése

Nedvességtől védett készülékben, az elején hetero
gén fázisú reakció miatt erős keverés közben, a tiszta 
oktanolba adagoltuk a P2C>5-ot (az oktanol már elég 
hosszú láncú alkohol ahhoz, hogy ne túl hevesen rea
gáljon a P20 5-dal, így a reakcióelegyet biztonsággal 
lehetett hűteni, és nem volt szükség váltott adago
lásra). A P20 5 teljes feloldódása, a hőfejlődés csök
kenése után megemeltük az elegy hőmérsékletét és né
hány órán keresztül itt folytattuk a reakciót (a rész
leteket 1. az 5. táblázatban). Lehűtve a termékelegy 
közvetlenül felhasználható.

A termék minősítésére két adatcsoportot használ
tunk: a habzási tulajdonságokat és az összetételi ér
tékeket.

A habzási tulajdonságokat szabvány szerint, a 
Ross-Miles módszerrel határoztuk meg [29, 30]. A 
mért jellemzők:
-  H0 habzóképesség (kezdeti habmagasság, mm),
-  Г3, illetve T5 habtartósság (3, illetve 5 perc után, 

az eredeti habmagasság %-a).
A méréseket 1,5 g/1 össztenzid-koncentrációban, 

három különböző tenzid-habzásgátló tömegaránnyal 
(29+1, 25+5, 20+10) végeztük, a leggyakrabban 
használt aniontenzidekre:
-  60%-os Hostapur SAS 60 (szekunder alkán-szulfonát 

nátriumsó),
-  85%-os DDBS (dodecil-benzolszulfonsav nátrium- 

só).
Az összetételi értékek közül a savas komponensek 

(D diészter, M  monoészter, P  foszforsav) mennyisé
gét, valamint a reagálatlanul maradt A oktanolt mér
tük.

A savas komponenseket 50%-os vizes etanolban 
alkoholos KOH-dal titráltuk, potenciometrikus vég
pontjelzést alkalmazva. M  és D mellett a foszforsavat 
harmadik, legkevésbé savas, önállóan nem titrálható 
hidrogénje révén külön mérésben lehet meghatározni 
(la  ábra), miután AgN03-oldattal az összes foszfátot 
lecsaptuk, és így minden savas hidrogént erős savvá 
alakítottunk [31]. Polietilénglikol-monéterek foszfát
jainál ez a módszer az ezüstsók túl nagy oldhatósága 
miatt nem használható; ilyenkor a két potenciometri
kus lépcső után (ami M, D, valamint a foszforsav két 
hidrogénjének semlegesítésével ekvivalens), P  harma
dik hidrogénjét CaCl2-os lecsapással erős savvá ala
kítva (lb ábra) lehet közvetett titrálást végezni [32].

M = II p

1. ábra. A termékek savas komponenseinek meghatározása 
potenciometrikus tűr ál ássál

(Foszforsav meghatározása: a alkil-foszfátokban AgNC>3 -os 
lecsapással; b poliglikoléter-foszfátokban CaCh-os lecsapással)

A maradék oktanolt heptán-víz rendszerben NaN02 
+ HCl-val észteresítettük, majd lúgos mosás után a 
nitrit mennyiségét UV-abszorpciója alapján határoz
tuk meg a szerves fázisban [33, 34]. Polietilénglikol- 
monoéterek foszfátjaira-jó emulgeáló képességük mi
att -  ez a kétfázisú módszer nem használható, ilyenkor 
ioncserélő kromatográfiát alkalmaztunk.

A savas komponensek és a reagálatlan oktanol 
szelektív reakciók nélkül is meghatározhatók a 1H- 
és 13C -NMR spektrumok együttes értékelésével. 
A módszer polietilénglikol-monoéterek foszfátjaira is 
használható, de a nem egységes alkoholos nyersanyag 
miatt gyakran a 3 ̂ -felvételek is szükségesek.

Optimumkeresés

Tájékozódó kísérletek alapján, a folyamatokat már 
reprodukálhatóan kézben tartva nyilvánvalóvá vált, 
hogy a reakció lezajlását és a termékminőséget a 
következő paraméterek befolyásolják:
-  az alkohol -  P2Or, mólarány,
-  a beadagolás hőmérséklete, illetve időtartama,
-  a reakció hőmérséklete, illetve időtartama,
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A tervezett kísérletek jellem zői
5. táblázat

A faktorok A faktor
neve szintjei hatásának változtatásának

alsó felső mértéke célszerű iránya
Oktanol-P20 5 mólarány 2,5:1 3:1 jelentős növelés
Beadagolási hőmérséklet, °C 30 50 nincs hatás
Reakcióhőmérséklet, °C 70 100 gyenge -
Reakcióidő, óra 1 3 mérsékelt növelés

A term ékösszetétel v á ltozása  az o k ta n o l-P 20 5 m ólaránnyal
(a többi reakcióparaméter a szövegben)

6. táblázat

Oktanol — P2O5 
mólarány

Összetétel
D diészter M  monoészter P  foszforsav A oktanol D /M

m% mol/kg m% mol/kg m% mol/kg m% mol/kg mol/mol
24,3 0,754 48,4 2,30 12,6 1,29 0,5 0,038 0,33
43,8 1,36 45,1 2,15 0,3 0,031 5,8 0,445 0,63
37,5 1,16 35,5 1,69 0,2 0,020 19,3 1,48 0,69

2:1
3:1
4:1

7. táblázat
K ülönböző ok ta n o l-P 20 5 m ólaránnyal készü lt termékek h ab zásgátló  h atása

Tenzid Mért jel
lemző 30+0

Tenzid-habzásgátló arányok
29+1 25+5 20+10

mólarány 2:1 
D /M  (0,33)

3:1
(0,63)

4:1
(0,69)

2:1
(0,33)

3:1
(0,63)

4:1
(0,69)

2:1
(0,33)

3:1
(0,63)

4:1
(0,69)

DDBS H0, mm 186 186 177 173 146 140 109 111 96 71
T3, % 89 91 92 91 88 85 77 72 48 44
Tb, % 88 89 89 89 84 83 70 56 31 29

Host a- H0, mm 182 182 181 178 155 135 127 112 83 79
pur T3, % 89 93 92 90 84 86 74 58 33 42

Tb, % 86 91 90 88 72 80 56 29 16 27

8. táblázat
P O C l3-dal e lő á llíto tt észterek és v izsgá lt keverékeik

Az anyag Összetétel
minősége D diészter M  monoészter P foszforsav A oktanol D /M

m% mol/kg mol/kg m% mol/kg m% mol/kg mol/mol
Monoészter 17,2 0,534 66,4 3,16 9,6 0,979 0,1 0,008 0,17
Keverékek 28,6 0,888 53,1 2,54 0,35

39,9 1,24 39,8 1,90 0,66
51,3 1,59 26,4 1,26 1,26
58,6 1,82 17,9 0,855 2,13

Diészter 62,7 1,95 13,1 0,623 2,7 0,276 5,8 0,445 3,13
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-  a keverés sebessége.
Közülük a legfontosabb négy paraméter (faktorok) 

hatásának mértékét, irányát, esetleges kölcsönhatá
sukat tervezett kísérletekkel vizsgáltuk (5. táblázat), 
míg a másik két paramétert konstansnak tartottuk (a 
keverést a berendezés által megengedett maximumon, 
a beadagolási időt pedig azon a legnagyobb értéken, 
ami a P2O5 teljes beoldódásához szükséges volt). A 
faktorok szintjeinek megválasztásánál figyelembe vet
tük, hogy

a] a mólarány várhatóan jelentős hatása ne fedje 
el a többi faktor hatását, ezért nem túl széles 
intervallumát jelöltük ki,

b) a termék 100°C felett színesedhet, tehát a reakció
hőmérséklet ne legyen ennél magasabb.
A kísérleteket a faktoros kísérletterv [35] szabályai 

szerint végeztük, célparamétereknek a habzóképesség, 
illetve a habtartósság csökkentését tekintettük. A 
mérési adatokat számítógéppel dolgoztuk fel.

A tervezett kísérletsorozat eredményeiből megálla
pítható volt, hogy a habzási tulajdonságokat döntően 
az oktanol-P205 mólarány befolyásolja (mindkét ten- 
zid esetében), a mólarány növelésével a termék hab- 
zásgátló hatása javul -  ezzel egyidejűleg nő a ter
mékek diészter-tartalma. Komolyabb hatása van még 
a reakcióidő növelésének (teljesebb észtereződés); ki
csi és nem egyértelmű a reakcióhőmérséklet hatása, a 
P2O5 beadagolásának hőmérséklete pedig egyáltalán 
nem befolyásolja a termék minőségét. Ez utóbbi ta
pasztalat gyakorlati szempontból nagyon fontos, mert 
így beadagolás közben megengedhetjük az elegy me
legedését, a reakció tehát nem igényel erős hűtést, sőt 
a reakcióhő egy részét fel lehet használni az elegy re
akcióhőmérsékletre történő felmelegítésére.

A további kísérleti munkában a faktorokat úgy 
változtattuk, hogy a célparaméterek értéke javuljon 
az 5. táblázatnak megfelelően:

a) a jobb beoldódás és jobb keverhetőség érdekében 
megengedtük, hogy a beadagolás hőmérséklete a 
reakcióhőmérsékletig emelkedjék;

b) a reakcióhőmérsékletet a mérési intervallumon be
lül, 85-90 °C-ra rögzítettük, mert a kísérletek sze
rint ezen a hőmérsékleten nem színesedik a termék;

c) a reakcióidőt fokozatosan növelve megállapítottuk, 
hogy öt óra reakcióidőig az átalakulás és a célpara
méterek még javulnak, ennél hosszabb reakció vi
szont könnyen az anyag színesedését okozza. 
Mindezek alapján a fenti három faktort rögzítettük

(beadagolási hőmérséklet max. 85°C, reakcióhőmér
séklet 85-90°C, reakcióidő 5 óra), és a továbbiakban a 
számunkra legfontosabb faktornak, az oktanol-P20 5 
mólaránynak a hatását vizsgáltuk a habzóképesség és 
a habtartósság csökkenésére.

Az oktanol-P20 5 mólarányt 2:1 -  4:1 értékek kö
zött változtattuk. A mérési sorozatból három minta 
összetételi adatait a 6. táblázatban, habzásgátló tu
lajdonságait a 7. táblázatban foglaltuk össze (utób
biban kiemelendő, hogy a termékeknek 29+1 tenzid-

mid

aránynál alig van hatásuk, ezért így később nem is 
mértünk).

Az eredményekből világosan látszik az a tenden
cia, hogy a több diésztert tartalmazó termékek a ha
tásosabbak, pontosabban azok, amelyekben nagyobb 
a D/M diészter/monoészter mólarány. Az is látható, 
hogy a habzásgátló hatások nem egyenesen arányosak 
a D/M értékekkel: a 4:1 oktanol-P205 mólaránnyal 
készült termék D/M értéke csak kissé nagyobb a 3:1 
mólarányúénál (sőt D+M kisebb is), hatása viszont 
néhány esetben ugrásszerűen jobb, esetleg a jelenlévő 
mintegy 20% oktanol miatt.

Feltételezve, hogy első közelítésben a diészter a 
habzásgátló hatás hordozója, kézenfekvőnek tűnt, 
hogy még nagyobb diészter-tartalmú anyagokat is elő
állítsunk és megvizsgáljunk. Petrov és munkatársai 
módszerével [18], a P0C13 egyik klóratomjának vi
zes hidrolízisét követő észteresítéssel készítettünk fő
tömegében diésztert, melynek összetétele a 8. táblá
zatban látható. Ebből az anyagból -  és az ugyancsak 
POCl3-dal külön előállított, túlnyomórészt monoész
terből [12] -  széles D/M tartományban tudtunk ész
terkeverékeket készíteni, ezek összetétele szintén a 8. 
táblázatban szerepel, habzásgátló tulajdonságaikat pe
dig a 2. és 8. ábránkon mutatjuk be (8-6 görbék).

Ugyanezeken az ábrákon feltüntettük a 7. táblázat
ban szereplő, P20 5-dal készített három anyag habzási 
adatait (7-10 görbék), valamint két foszforsavészter- 
típusú kereskedelmi habzásgátló mért értékeit is. A 
habzásgátló nélküli tiszta tenzidek megfelelő tulaj
donságait az ábrák tetején vízszintes vonallal jelöltük.

Összehasonlítás kereskedelmi termékekkel

Kereskedelmi áruként a BASF Degressal már
kanevű habzásgátló-családjából az SNC és az SD 
40 jelű termékeket vizsgáltuk. Infravörös és NMR- 
spektrumok alapján, valamint a potenciometrikus tit- 
rálás eredményeiből következően mindkettő szerke
zete eltér saját anyagainkétól: az SNC jelű többféle 
alkohol keverékének monofoszfátja, az SD 40 jelű pe
dig tri-izobutil-foszfát, tehát nemionos jellegű.

A különféle termékek habzásgátló tulajdonságait a 
következőképpen értékelhetjük.

A habzóképességet, a kezdeti habmagasságot (2. 
ábra) a POCl3-dal előállított, főtömegében diészter 
csökkenti a legjobban -  teljes mértékben igazolva ki
induló feltételezésünket. A P2C>5-dal4 :l mólarányban 
készített anyag (D/M = 0,69) is eléri azonban ezt a 
teljesítményt DDBS mellett 25+5 arányú keverékben 
(8 görbe), előállítása viszont sokkal egyszerűbb és ol
csóbb.

Az M-D keveréksorozatban a vizsgált D/M tarto
mány közepén viszonylag kevéssé változik a habzóké
pesség, 25+5 tenzid-habzásgátló aránynál (8-4  gör
bék) a D/M = 0,6-2 intervallumban szinte egy plató 
alakul ki. Ezeket a közbülső teljesítményeket a P20 5- 
dal készült legnagyobb D/M értékű anyagok 20+10
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3* 5  
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BASF-termékek hatása

20*10 arányöan

SNC--------
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A lap tenzidek  jelolésmodja

OOBS

Hosraour

3 0 _ mot
4 moi

2. ábra. Különböző oktil-foszfát elegyek hatása a vizsgált tenzidek H,, 
habzóképességére

(1 tiszta DDBS; 2 tiszta Hostapur; M-D keveréksorozat: S 
Hostapur mellett 25+5 arányban; 4 DDBS mellett 25+5 
arányban; 5 DDBS mellett 20+10 arányban; 6 Hostapur 
mellett 20+10 arányban. P 2 0 5-dal készült termékek: 7 

Hostapur mellett 25+5 arányban; 8 DDBS mellett 25+5 
arányban; 9 DDBS mellett 20+10 arányban; 10 Hostapur 

mellett 2 0 + 1 0  arányban)

aránynál is jól megközelítik (9-10 görbék), 25+5 ará
nyú keverékekben pedig (7-8 görbék) felülmúlják. Ha 
ez a plató-teljesítmény elegendő (és a BASF-minták 
értékei erre utalnak), jól megfelelnek a P2Os-os ter
mékek.

Azonos D/M értékek esetén 25+-5 tenzid-habzás- 
gátló aránynál a P20 5-os termékek teljesítménye (7- 
8 görbék) mindig jobb, mint az M-D sorozat anya
gainak hatása (8-4  görbék). 20+10 aránynál ez csak 
DDBS-re igaz, Hostapur mellett a keveréksorozat tag
jainak hatása a nagyobb.

A BASF-termékek a DDBS habzását gátolják iga
zán, a Hostapur mellett kevésbé hatékonyak; a hab- 
zásgátló nagyobb mennyisége a Hostapur mellett 
eredményez lényeges változást, DDBS-nél kevésbé.

Saját P2O5-OS termékeink elérik, az esetek többsé
gében túlszárnyalják a BASF-anyagok teljesítőképes
ségét, különösen a 20+10 alkalmazási aránynál.

A POCl3-dal készített, főtömegében diészter min
den esetben jobb a BASF-anyagoknél, 20+10 arány
ban sokszorosan. Ugyanez egy kivétellel az M-D so
rozat különböző tagjaira, a platóhoz tartozó teljesít
ményekre is igaz.

A habtartósság esetében kevésbé egyértelműek az 
eredmények -  a 8. ábrán az 5 perces értékeket tün
tettük fel. Leghatásosabbak az M-D keveréksorozat

tagjai 20+10 tenzid-habzásgátló arányban a D/M = 
0 ,6- 1,3 tartományban (5-6 görbék), illetve a POCI3- 
dal előállított, főtömegében diészter Hostapur mellett 
25+5 arányban (8 görbe). A P20 5-os termékek közül 
a nagyobb D/M értékűek is csak megközelítik ezeket 
a teljesítményeket (20+10 arányú keverékekben, 9-10 
görbék).

S. ábra. Különböző oktil foszfdt elegyek hatása a vizsgált tenzidek Ts 
habtartósságára

(1 tiszta DDBS; 2 tiszta Hostapur; M-D keveréksorozat: S 
Hostapur mellett 25+5 arányban; 4 DDBS mellett 25+5 
arányban; 5 DDBS mellett 20+10 arányban; 6 Hostapur 
mellett 20+10 arányban. PjOs-dal készült termékek: 7 

Hostapur mellett 25+5 arányban; 8 DDBS mellett 25+5 
arányban; 9 DDBS mellett 20+10 arányban; 10 Hostapur 

mellett 2 0 + 1 0  arányban)

Az M-D keveréksorozat esetében feltűnő, hogy a 
8-6 görbék lefutása erősen függ a tenzid-habzásgátló 
aránytól, bár mindkét aránynál minimumuk van a 
görbéknek a D/M = 0,6- 1,3 tartományban.

A P2C>5-dal készült termékek (7-10 görbék) hatása 
a hab tartósságára elég rendszertelen, a D/M érték 
függvényében Hostapur mellett kiugró eredmények is 
adódtak (7 és 10 görbék). A P2Os-os termékek hatása 
egy eset kivételével gyengébb az M-D sorozat azonos 
D/M értékű tagjaihoz képest.

A BASF-termékek relatív hatása a habtartósságra 
fordított, mint a habmagasságra: jobban csökkentik a 
Hostapur habstabilitását, mint a DDBS-ét. A tenzid- 
habzásgátló arány mérséklésével az SD 40 jelű termék 
hatása sokkal nagyobb lesz, az SNC jelűé viszont 
meglepő módon romlik.

Saját P2C>5-os termékeink általában nem érik el 
a BASF-anyagok teljesítőképességét, kivéve az SNC 
jelűt 20+10 alkalmazási arányban.
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Az M-D keveréksorozat tagjai 25+5 arányban nem 
érik el a BASF termékek hatását -  kivétel a főtömegé
ben diészter, ami Hostapur mellett jóval hatékonyabb 
mindkét BASF-anyagnál. 20+10 arányban a keverék
sorozat D/M =  0,6-1,3 tartományának minimum
értékei jól megfelelnek az SD 40 jelű termék hatá
sosságának, az SNC jelűnél pedig lényegesen jobbak.

Értékelés

Saját termékeink habzóképességet és habstabilitást 
csökkentő hatását együttesen értékelve azt látjuk, 
hogy legjobb a POCl3-dal készült, főtömegben diész
ter (D/M =  3,13), de az M-D sorozatban a D/M — 
0 ,6-1,3 tartomány is kiemelhető: a kezdeti habma
gasságot csökkentő hatás ebben az intervallumban, il
letve felette válik közel állandóvá (kialakul a plató), 
a habstabilitást tekintve pedig helyi minimum jelent
kezik. Ha tehát nem szükséges kifejezetten erős hab- 
zásgátló hatás, elegendő ebbe a tartományba tartozó 
eleggyel dolgozni -  és ezt a teljesítményt el lehet érni 
(vagy kellően meg lehet közelíteni) a P2Os-dal 4:1 mó
larányban előállított termékkel. Érdemes lesz azonban 
megvizsgálni, hogy a mólarány további növelésével, il
letve az oktanol mennyiségének emelésével javítható-e 
még a P2O5-0S termékek teljesítménye.

Az általunk előállított észterek és a BASF-anyagok 
habzáscsökkentő hatását összehasonlítva figyelemre
méltó különbséget tapasztalunk a habzásgátlás mód
jában: saját termékeink inkább a tenzid habzóképes
ségét csökkentik (tehát már az első pillanatban is ha
tékonyak), a BASF-anyagok pedig elsősorban a hab
stabilitást rontják.

Az a tapasztalat, hogy a P2Os-dal 4:1 mólarány
ban előállított termék jól eléri vagy megközelíti a 
POCI3-OS anyagok platójához tartozó habzásgátló tel
jesítményt, megerősíti választásunk helyességét, hogy 
P2Os-os észteresítésre alapozva dolgozunk ki gyártás- 
technológiát. РОСЛз-dal ugyan jobb termék is előál
lítható, de nehéz, sőt veszélyes módszerrel, lényegesen 
hosszabb reakcióidők alatt és komoly korróziós prob
lémával, így valószínűleg nem érné meg a különbség. 
Az egyszerű és aránylag gyors P2Os-os észteresítésnek 
az a további előnye is megvan, hogy hazai gyártású, 
feleslegben rendelkezésre álló P20 5-ot használhat fel.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönetüket fejezik ki a BASF magyaror
szági képviseletének a Degressal minták rendelkezésre bo- 
csájtásáért, valamint Bánhegyi Zsuzsának a kísérleti mun
kában való aktív közreműködéséért.

A kézirat beérkezett: 1990. okt. 24.
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Nedves szemcseszórással tisztított felületek korróziójának gátlása

Bevezetés

A korrózió elleni védőbevonat-rendszerek kialakí
tása során az egyik fontos lépés a fémfelületek tisztí
tása. Erre a célra mechanikai és kémiai módszereket 
dolgoztak ki. A mechanikai módszerek közül a leg
hatékonyabb a szemcseszórás, amelynek két fő ága a 
száraz és a nedves szemcseszórás (MSz. 1891/1).

A megtisztított fémtiszta felület aktív állapotú, 
ahol a közel 100% relatív nedvességtartalmú légtérben 
és a vízzel érintkező fémrészeken a korrózió sebessége 
igen magas. így tiszta fémes felületű fémen kezdetben 
100 mg/m2/nap sebességű lehet a korrózió sebessége
[1b

A már megszáradt fémrészeken a felület kapilláris
ként működik és a vízgőz 100%-nál alacsonyabb rela
tív nedvességtartalomnál is kondenzálódik [2]. A szá
raz és nedves részek differenciális szellőzésű oxigén
cellaként működnek, amely a futórozsda megjelenését 
segíti elő.

A nedves szemcseszóráshoz használt csapvíz vál
tozó keménysége a korróziót csökkenti, azonban a ki
váló sók szennyezik a felületet, egyes esetekben nö
velik a korróziót. A korróziógátló inhibitorok az ipari 
fejlődés során időről-időre változtak. A kezdeti nagy 
hatékonyságú kromátok, nitritek stb. környezeti és 
egészségkárosító hatásának felismerése után egyre in
kább a foszfortartalmú inhibitorok kerültek előtérbe
[3].

Napjainkban a környezetvédelmi előírások szigo
rodása miatt a foszfortartalom csökkentésére töre
kednek, új, kevésbé környezetszennyező korróziógátló 
csoportok beépítésével. Az inhibitorok kutatása so
rán a rendelkezésre álló inhibiatív hatással rendelkező 
anyagok száma lényegesen megnövekedett. A sziner- 
getikus hatások felhasználásával inhibitorkompozíció
kat fejlesztettek ki, amelyek biztosítják a környezetre 
kevésbé káros anyagok felhasználásával a korrózióvé
delmet. Munkánk célja az volt, hogy nedves szemcse
szóráshoz alkalmas inhibitort fejlesszünk ki környe
zetbarát anyagokból.

Kísérletek és módszerek

A rendelkezésre álló anyagok közül olyanokat alkal
maztunk, amelyek egészség és környezetkárosító ha
tásáról információval rendelkeztünk [4], [5], [6]. Egész
ségkárosító hatásuk alapján azokat az anyagokat te
kintettük megfelelőnek, amelyeket a kozmetikai ipar
ban is felhasználnak, illetve azokéval azonos hatással 
rendelkeznek.

Ilyenek közé tartozik pl. a trietanol-amin (LD50 
értéke 8 g/kg, patkányokon vizsgálva [6]).

* MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, Budapest

NAGY ANDRÁS *

Az inhibitorral szembeni további követelmény, hogy 
a bevonatrendszer hatását ne rontsa és a szemcse
szóráshoz használt berendezésekben alkalmazható le
gyen. A nedves szemcseszórás során nagy nyomású 
vizet állítanak elő (80-100 bar) és a tapadószennye
ződés jobb eltávolítása céljából 80-90°C-ra melegítik, 
esetenként felületaktív anyagokat is adagolnak hozzá.

80-90°C-on a legtöbb természetes vízből vízkő válik 
ki. Ez idő múltával gátolja a szivattyú, illetve a kazán 
működését és kazánrobbanást idézhet elő.

A korróziógátló inhibitorok bizonyos típusainak 
van vízkőgátló hatása is. Ezt a hatást a vízkőkiválás 
idejének eltolásával, a keménységet okozó sók szub- 
sztöchiometriás oldatban tartásával, a kristályok tor
zításával, a kivált szemcsék diszpergálásával, az aktív 
helyek lefedése útján érik el. A nedves szemcseszórás
sal tisztított fémfelületeken a korrózió kialakulását az 
inhibitor megakadályozza. Az inhibitor hatása a be
vonatrendszerre hagyományos lakk- és festékipari és 
a korróziós áram mérésén alapuló módszerekkel mér
hető. A festékbevonat alatti áram mérésére Mészáros 
és munkatársai készüléket (KORINFLEX) fejlesztet
tek ki [7]. A KORINFLEX készülékben a korróziós 
áram ugrásszerű növekedése jelzi a bevonat leromlá
sának kezdetét.

A korróziós árammérés módszere összekapcsolható 
a hagyományos festékipari vizsgálatokkal. Vizsgálata
inkhoz szárazon szemcseszórt (MSz. 1891/2), majd a 
vizsgálatokig exszikkátorban tarto tt szénacél lemezt 
(MSz. 23) használtunk. A mintalemezen létrejövő kor
rózió, illetve az inhibitor védőhatásának minősítése a 
felületi futórozsdásodás meghatározásával történhet
[8], [9], [10], [11].

1. táblázat
A  csapvíz je llem ző i két k ü lönböző  időp on tb an

pH 7,27 7,31
m-szám, mekv/1 3,80 4,30
Ca keménység, mekv/1 3,52 4,12
Ossz. keménység, mekv/1 5,15 6,05
С Г, mg/1 26,9 40,30

A kísérletek során a mintalemezen lévő korróziós 
pontok számával, illetve az összehasonlító vizsgála
toknál korróziós folt léte, vagy hiánya alapján tet
tünk különbséget az egyes inhibitorkompozíciók kö
zött. Azonos korróziós foltszámnál a kritikus helyek 
(élek, furatok) korrodáltságának összevetése alapján 
tettünk különbséget a minták között. A nedves szem
cseszórás korróziós hatását folyadékcseppeket magá
val vivő légáramban, az ún. buborékkamrában model
leztük. Ebbe a buborékkamrába helyeztük el az in
hibitorral előkezelt mintalemezt (1 cm X 12 cm két 
végén 0,5 cm-es furattal). Ez a vizsgálati módszer a 
vizsgálatok alapján agresszívebb körülményeket biz
tosított, mint az üzemi nedves szemcseszórás. A min
talemez inhibitorral való előkezelés során 0,3% inhibi-
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A v izsg á lt inhibitor alapanyagok
2. táblázat

Foszfort ar- 
talmúak

Aminok Nedvesítőszerek Vízoldható gyanták 
és diszperziók

1. Trisó monoetanol-
amin

Na-alkilészter 
tartalmú kompozíció

akril-sztirol kopolimer

2. Na-tripoli-
foszfát

dietanol-amin Szulfoborostyánkősav 
tartalmú kompozíció

akrilát kopolimer

3. Polikarboxi-
foszforsav

trietanol-amin nagy szénatomszámú 
etoxilált alkoholok aminnal 
semlegesített kompozíciója

epoxidált zsírsavészter I.

4. Karboxifosz
forsav

Progasol BW epoxidált zsírsavészter II.

5. D-Nipa
6. difenil-amin

tort tartalmazó oldatba merült, kb. 5 másodpercig. A 
szokatlanul magas koncentráció az agresszív környe
zet és a tartós védelem miatt szükséges. Az inhibito
rokat csapvízben oldottuk. A csapvíz jellemzői csak 
kis mértékben változnak a vizsgálatok során (lásd az 
1. táblázatot), a gyakorlatban erre nem fordítanak fi
gyelmet.

Inhibitorok vizsgálata

Szerkezet, illetve funkció alapján a 2. táblázatban 
szereplő inhibitorokat vizsgáltuk.

A vizsgált foszfortartalmú inhibitorok közül a kor
róziós mintalemezen a legkevesebb (3-nál kevesebb) 
rozsdás foltot Na3P0 4 és a karboxi-foszforsav Na-sója 
mutatta. A többi inhibitor korróziós nyoma 8-25 kö
zött változott. A kontrollként csapvízbe mártott min
talemezen a korróziós foltok a lemez teljes felületén 
megtalálhatóak voltak, számuk több száz lehetett.

A Na3P 0 4 zavarosodást okozott (a PO^-  és a 
Ca2+ ionok egy része csapadék alakjában kicsapó
dott) ez a melegvizet használó technológiában előny
telen.

A vizsgált amintartalmú inhibitorok közül a trie- 
tanol-amin (TEA) mutatta a legkevesebb korróziós 
foltot (5 alatt). A többi inhibitor-féleség ennél az ér
téknél kevésbé védte a fémet (korróziós foltszám na
gyobb mint 15) és egészségügyi okokból használatuk 
korlátozott.

A nedvesítőszerek korrózió elleni védőhatása cse
kély (korróziós foltok száma több mint 20). Vizsgá
lataink szerint a legjobb védőhatást az 1-es mutatta 
(korróziós foltok száma 21). A vízoldható gyantákat 
és diszperziókat az inhibitor felületi megkötésére szán
tuk. Korrózió elleni védőképességük gyenge (a korró
ziós foltok száma több mint 20).

mkl

Inhibitorkompozíciók vizsgálata

Az előző pontban vizsgált inhibitorokból nagy
számú inhibitorkompozíciót állítottunk elő az anya
gok és a koncentráció változtatásával. Tapasztalata
ink szerint néhány kombináció pl. bórsavamin-észter 
-  TEA -  akril-sztrirol diszperzió, karboxifoszforsav -  
TEA korróziós viselkedése kedvezőbb, mint az egyes 
komponenseké.

A legtöbb gyantát tartalmazó kombináció korrózió 
elleni védőhatása gyenge, a korróziós foltok száma a 
fenti kivételtől eltekintve a gyanta korróziós viselke
déséhez közelít. Megfigyelhető, hogy a korrózió kiin
dulópontja a felületeken megtapadt folyadékcseppek. 
A nedvesítőszerek alkalmazásával a folyadékcseppek 
száma nem csökkent, méretükben sem vettünk észre 
különbséget. Inhibitorkompozíciók közül az volt a leg
megfelelőbb, amely nem engedte korróziós folt létre
jöttét. Ezt a hatást a karboxifoszforsav -  TEA kombi
nációk adják (saját inhibitor I—II.). A legjobb inhibi
torkompozíciókat egy külföldi (TK-700-as jelű) inhi
bitorral hasonlítottuk össze. Buborékkamrás vizsgá
lataink szerint korróziós nyom a lemezek sík felületén 
nem észlelhető. Nagyítóval szemlélve a TK-700-as és 
saját inhibitor II. mintákkal kezelt lemezeken, a fu
ratban enyhe elszíneződés észlelhető, ami futórozsda 
megjelenésével valószínűsíthető. A saját inhibitor I. 
használata esetén a mintalemezen nem volt korróziós 
nyom.

Az inhibitor alapanyagok és inhibitorkompozíciók 
vízkőgátló hatását modelloldatban vizsgáltuk. A mo
delloldat összetételét a 3. táblázat mutatja. A vízkő
gátló hatást 80°C-on 3 ppm koncentrációban vizsgál
tuk. A legjobb vízkőgátló hatást az az anyag mutatja, 
amelyik során a legtöbb Ca2+ iont képes oldatban tar
tani. A vizsgálati eredményeket az 1. ábra és a 4- táb
lázat tartalmazza. A modellvizes kísérlet diagramjá
ból és a hozzá kapcsolódó táblázatból látható, hogy a 
saját fejlesztésű inhibitorunknak legjobb a vízkőgátló 
hatása. Megfigyelhető, hogy az alapanyagok vízkőgát- 
lása kisebb, mint a kész inhibitorkompozícióé.
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1. ábra. Kompozíciók vízkő gátió hatása 80° C-on 
+ Saját inhibitor I.; z  TK-700-as külföldi inhibitor; о inhibitor nélküli 

modelloldat

S. táblázat

A z egyes kom pozíciók vízkögátlásának  
v izsgá la táh oz használt m odellvíz összetéte le

Ca2 + 160 mg/1
Mg2 + 217,88 mg/1
HCO- 217,89 mg/1
e r 59,92 mg/1
SO2- 364,80 mg/1
Na+ 82,14 mg/1

4■ táblázat

Inhibitorok és alapanyagok vízkögátlásának  
h a tá sa  a C a2+-ion  koncentráció (m g/1) 

m érésével

Anyag neve Időt artam, min
0 120 240 1440

Modellvíz 160 134 132 112
Saját inhibitor I. 160 159 156 154
Saját inhibitor II. 160 146 146 146
TEA 160 134 134 134
Karboxifoszforsav 160 146 146 146

5. táblázat

A  bevonatok  m inősítéséhez h aszn ált 
szabványok

Tapadás vizsgálata MSz 9640/25
Sósködkamra MSz 9640/40
Víz gőz kamra MSz 9640/34
Vízbemerítés MSz 9640/42
Kondicionálás MSz 9640/20
Eredmények értékelése MSz 9640/36

Lakk- és festékipari vizsgálatok

A nedvesen szemcseszórt felületen már a száradás 
folyamán futórozsda képződik, így már nem tekint
hető fémtisztának. A nedvesen, inhibitor felhasználá- 
val szemcseszórt felületeken a futórozsda nem jelenik 
meg; ipari felhasználási próba alapján több napig fu
tórozsdamentes marad külső behatás nélkül. Festék
ipari vizsgálatokkal arra kerestünk választ, hogy az 
inhibitor hogyan hat a bevonat tulajdonságaira. Az 5 
féle inhibitorkompozícióval kezelt szemcseszórt leme
zekre alapozó festékeket hordtunk fel (Budapreimer, 
Mezekron korróziógátló alapozó, Rapid cinkkromátos 
alapozó). A bevonatokat a lakk- és festékiparban szo
kásos vizsgálatok szerint vizsgáltuk (lásd a 2. táblá
zatot). A lakk- és festékiparban szokásos hagyomá
nyos vizsgálatok szerint az általunk kifejlesztett inhi
bitorkompozícióval kezelt, és a szárazon szemcseszórt 
felületre felhordott alapozók védőhatása között nem 
figyelhető meg különbség. Az újszerű KORINFLEX, 
a szárazon szemcseszórt és az általunk kifejlesztett 
inhibitorral előkezelt lemezen lévő bevonatok lerom
lásának kezdetét közel azonos időben jelzi. Megállapí
tottuk, hogy az inhibitorkompozíciónk felhasználásá
val készült szemcseszórt lemezen lévő bevonat tulaj
donságai hasonlóak, illetve megegyeznek a szárazon 
szemcseszórt lemezen lévő bevonatéval.
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Hiteles anyagminták az analitikai kémiából

A hiteles anyagminták eredete

A hiteles anyagminták a természettudományos és 
műszaki haladást elősegítő alapvető jelentőségű mé
rések pontosságát növelik. Alkalmazásuk nélkülözhe
tetlen a mérőműszerek pontos kalibrálásánál, a vizs
gálati módszerek pontosságának összehasonlításánál, 
a minőségvizsgálatban és a minőségtanúsításban.

A hiteles anyagminták egyszerűbb, kevésbé pontos
-  és éppen ezért lényegesen olcsóbb -  válfaja az, 
amelyet többnyire csak a gyártó vizsgál meg. Az 
anyagösszetétel ezeknél rendszerint a fiola cimkéjén 
szerepel, de külön bizonylatot (certificat-ot) nem 
készítenek róla. Ezek az anyagok ipari rutin-elemzések 
esetében nagyon fontosak.

A magyar nyelv abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy az egy tőről fakadó, de ma már két elkülönült fo
galomra: a „hiteles anyagminta” és a „szabvány” , kü
lön szóval rendelkezik. Az angol nyelvben még eléggé 
elterjedten használják a „standard” kifejezést mind
két fogalomra, ami sajnálatos félreértésre ad alkalmat. 
A hiteles anyagminta helyes angol megfelelője: „certi
fied reference material” még nem szorította ki teljesen 
a csak írott szabványra vonatkoztatandó „ standard”- 
ot.

Az írott szabványok

Az írott szabványok tárgya többek között:
-  a termékekre, terményekre, létesítményekre, beren

dezésekre vonatkozó műszaki követelmények, méret 
és minőségválaszték, vizsgálati módszerek, minta
vétel, minőségi feltételek, megnevezés, megjelölés, 
megóvás (csomagolás, szállítás, tárolás) módja;

-  a munka, -  az élet -, az egészség, az emberi kör
nyezet, valamint a vagyonvédelem érdekében ter
mékekre, létesítményekre vonatkozó műszaki köve
telmények vizsgálatok;

-  a műszaki és gazdasági tevékenység körében hasz
nált fogalmak és meghatározások, ezek jelölése, mű
szaki mérés és számítási módok;

-  a szolgáltatásokra (köztük laboratóriumi vizsgála
tokra) vonatkozó műszaki követelmények, vizsgála
tok, minősítési feltételek és meghatározások.
Az írott szabványok tárgyuk tényleges megjeleníté

sét hivatottak helyettesíteni. Például a rózsaolaj szab
ványa igyekszik megadni a rózsaolaj teljes műszaki 
jellemzését (és a jellemzők meghatározásának mód
ját) hogy ezzel helyettesítse a fiolába zárt mintát.

Szemléletesebb az a példa amikor egy bizonyos 
alakú és méretű cserépedényből több példányt kell 
készíteni.

* Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO), Genf

mkl

PÁR KÁ N Y  MIHÁLY *

Kezdetben a mester az előzőleg alkalmasnak talált 
(esetleg a megrendelő által kiválasztott, jóváhagyott) 
darabot mintaként tekintve a többi példányt igyeke
zett ugyanolyanra formálni. Később mérethű (vagy 
egyszerűen csupán jelzett méretű) rajzok segítségé
vel biztosították a termék állandóan azonos méretű, 
formájú előállításának lehetőségét. Végül sablonok al
kalmazásával is biztosítani lehetett a cserépedények 
egyformaságát.

Érdekesek azok az esetek, amikor a szabvány tár
gyát lehetetlen csupán írásba foglalni. A kőzetek ke
ménységének osztályait (Mohs-skála) szépen le le
het írni, de valamely ismeretlen minta keménységé
nek meghatározásához szükség van skálát megjelenítő 
kőzet-sorozatra.

A másik véglet még gyakoribb: egy bonyolult vizs
gálati módszert, egy tervezési-számítási eljárást nehéz 
vagy éppen lehetetlen írott szöveg nélkül alkalmazni.

A fejlődés során egyre több mintát írott szab
vány váltott fel. Mint ahogy a hősi énekek is elő
ször szájról-szájra terjedtek, idővel azonban leírták 
ezeket mint eposzokat, sőt a dallamot is hangjegyek
kel lejegyezték: hasonlóképpen az ősökről az utódokra 
szálló konyhai, gyógyítási, ipari stb. eljárásokat ké
sőbb írásba foglalták. így azután az ilyen ismeretek 
átadásához már nem kellett a közvetlen demonstrá
ció. A minőséget az előállítási/gyártási folyamathoz 
való szigorú ragaszkodás biztosította. Ezen a pon
ton egyébként a szabványok rokonságot mutatnak a 
know-how-val. A köztük való különbség főként az, 
hogy a szabványok többnyire nyilvánosak, könnyen és 
olcsón beszerezhetők, míg a know-how zártabb, óvot- 
tabb jellegű ismeretekre terjed ki.

Mint fentebb jeleztük, a két fogalomnak „szab
vány” és „hiteles anyagminta” közös őse valamely 
mennyiséget vagy/és minőséget megjelenítő anyag 
(mennyiség vagy/és minta). Ide sorolhatjuk pl. a súly
sorozatokat, amelyeket már évezredek óta használnak 
mérési célokra.

Anyagminta viszont: például egy lepecsételt üveg
ben őrzött és kereskedelmi szállítmányok minősítésére 
szolgáló „szokványminőségű” gabona, növényi drog, 
bányatermék stb. Hiteles anyagminta pl egy állami 
intézmény által kibocsátott aranytű sorozat karcpró- 
bás aranyt art alom-me gh at ároz ásához.

A klasszikus analitikai kémia

A klasszikus analitikai kémia fejlődésével az anya
gok minőségi és mennyiségi összetétele jól definiált 
kémiai reakciók alapján meghatározhatóvá ill. mér
hetővé vált. Ez utóbbi mérések tömeg- és térfogat
mérésre vezethetők vissza. A tömeg- és térfogat
mérésre használt eszközök olyn nagy pontossággal
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készíthetők, hogy „abszolút pontosnak” tekinthetők 
a kémiai analitikai gyakorlatban. Ennek alapján a 
klasszikus analitikai módszereket elterjedten „abszo
lút módszer”-eknek nevezik.

A klasszikus analitikai kémiában nagytisztaságú, 
p.a., „pro analysi” minőségű/jelzésű reagenseket hasz
nálnak. Ezeknek a tisztaságát egyrészt a célszerűen 
megválasztott és gondosan alkalmazott technológiai 
eljárással biztosították, másrészt fizikai-, kémiai mé
résekkel ellenőrizték.

Lényegében ezek a reagensek felfoghatók nagytisz
taságú hiteles anyagmintáknak, (pl. az „ötkilences 
ezüst” , ahol az ezüstdrót ezüsttartalma minimum 
99,999%.)

A múlt század végén, századunk elején bekövetke
zett fejlődés során a kereskedelmi forgalomban lévő 
árukkal szemben támasztott követelmények többsége, 
valamint e követelmények meghatározása szavakkal, 
számokkal, képletekkel és ábrákkal leírhatóvá vált. 
Ez tette lehetővé az írott szabványok kibocsátását. 
Az írott szabványok elterjedése nagymértékben ki
szorította a kereskedelmi hiteles minták alkalmazá
sát. Ezek nem tévesztendők össze a konkrét szállítmá
nyokból vett kereskedelmi ellenőrzőmintákkal, ame
lyeknek változatlanul nagy jelentőségük van valamely 
szállítmánnyal kapcsolatos vita esetén és amelyeket 
ezért széles körben alkalmaznak a szállítmány fizikai, 
tényleges megjelenítéseként.

Műszeres analitikai kémia

A műszaki haladás, az ipar és a kereskedelem fej
lődése egyre több és gyorsabban elvégzett analitikai 
vizsgálatot igényelt. Ma már a vizsgálatok csekély 
hányadát végzik klasszikus analízissel, nagyrészüket 
ún. műszeres összehasonlító módszerekkel helyette
sítették. Ezek a ma már nagyrészt automatizált és 
gyakran számítógéppel vezérelt műszerek az ismeret
len összetételű vizsgálandó mintát egy ismert össze
tételű anyagmintával hasonlítják össze.

E műszerek mechanikai, hő, elektromosság, mág
nesesség, optikai stb. elvek alkalmazásával, érzékelő 
segítségével a mérendő koncentrációtól függő jelet ál
lítanak elő, amely többszöri átalakítás után a mérési 
lánc végén eredményként jelenik meg. Ez a bonyolult 
mérési lánc távolról sem állandó, és időbeni változá
sai csak bizonyos határok közé szoríthatók vissza. Ép
pen ezért megnyugtató mérésekre csak akkor alkalma
sak, ha nagy pontossággal meghatározott vagy ismert 
összetételű anyagokkal kalibráljuk a műszereket.

A nagypontosságú kalibráció elvégzéséhez általá
ban több ilyen anyagra van szükség nullától a leg
nagyobb előfordulható koncentrációig. A legmegbíz
hatóbb ilyen anyagok az olyan hiteles anyagminták, 
amelyeket elismert intézmények maguk állítottak elő, 
majd több független módszerrel is megvizsgáltak és a 
vizsgálat eredményéről bizonylatot készítettek.

A hiteles anyagminták néhány más fontos célra 
is felhasználhatók. A nemzetközi szabványosításban 
egy-egy új analitikai módszert csak akkor lehet elfo
gadtatni, ha több laboratórium bevonásával lebonyo
lított körvizsgálatról kapott statisztikai elemzés iga
zolja, hogy az eredmény bizonyos elfogadott határon 
belül megegyezik a megvizsgálásra „ismeretlenként” 
kiadott hiteles anyagminta tanúsított adatával.

Könnyen belátható, hogy egy analitikus vegyész 
szakértelme, képessége is egyszerűen becsülhető ha 
néhány (általa nem ismert összetételű) hiteles anyag
mintát kap elemzési vizsgafeladatként. Ugyanez vo
natkozik egész laboratóriumok minősítésére is. Több 
országban -  így pl. Svájcban is -  a klinikai laboratóri
umokat évente ellenőrzik, hogy megfelelő pontosság
gal végzik-e a vizsgálatokat. Az ellenőrzést úgy hajt
ják végre, hogy lepecsételt hiteles anyagmintákat kül
denek a laboratóriumoknak (ismeretlenként!) és a la
boratórium vizsgálati eredményének -  bizonyos előre 
megszabott tűrési határon belül -  meg kell egyeznie 
a tanúsítványi értékkel.

Mivel az ellenőrző szerv vagy hatóság maga is bíró
ság elé kerülhet döntése miatt, a legnagyobb gondot 
kell fordítania arra, hogy az általa próbavizsgálatra 
kiadott hiteles anyagminta tanúsítványán szereplő ér
tékek visszavezethetők legyenek hitelesített eszközök
kel végzett mérési eredményekre.

Lehet, hogy szokatlannak tűnik, de tény, hogy az 
állami ellenőrző szerv vgy hatóság mind büntetőjogi
lag, mind polgárjogilag felelős és felelősségre vonható 
helytelen döntéseiért, amikor például egy laboratóri
umot tévesen nyilvánít alkalmasnak vagy ugyancsak 
tévesen alkalmatlannak bizonyos vizsgálatok elvégzé
sére.

Világszerte egyre több laboratórium igyekszik el
ismertetni hivatalos szervekkel azt, hogy vizsgálatai 
megbízhatóak. Az ilyen „elismert” laboratóriumok 
minőségi bizonylatait olyan bizalommal fogadják el, 
mint egy aláírt csekket. A hasonlat az esetleges kö
vetkezményekre is érvényes: a minőségi bizonylat „hi
bája” , „tévedése” olyan mint egy elegendő fedezet nél
kül aláírt csekk! Tönkreteszi a kibocsátó hitelét.

Hazai helyzet

Magyarország 1988-ban bevezette az új egységes 
minőségtanúsítási (MSZ) rendszert, és abban három 
szintet határozott meg. A második az a szint, amelyen 
a tanúsító szerv egy független laboratórium bevonásá
val például azt tanúsítja, hogy egy termék összetétele, 
műszaki paraméterei az elvégzett vizsgálatok alapján 
megfelelnek a szabványban esetleg szerződésben rög
zített követelményeknek.

Anyagösszetétel-vizsgálatoknál (ez világviszonylat
ban a minőségi vizsgálatok 90%-a) analitikai kémiai 
vizskgálatokat végeznek, és így érthető, hogy a legna
gyobb igény ilyen hiteles anyagminták iránt nyilvánul 
meg.
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Végezetül érdemes megjegyezni, hogy Magyarorszá
gon, amely az analitikai kémiában világszinvonalon 
álló szakemberekkel rendelkezik, néhány olyan (fő
ként acélipari) hiteles anyagmintát készítenek, ame
lyek nemzetközi megbecsülésnek örvendenek.

A világpiaci árakat alapul véve megállapítható, 
hogy a hiteles anyagminták többsége esetében a kiin
dulási alapanyagra vonatkoztatott értéknövekedés kb. 
egymilliószoros. Mindez pedig lényegében magasszin- 
vonalú szellemi munka eredménye.

Remélhetőleg a fellendülőben lévő vállalkozási kedv 
felismeri majd az ezekben rejlő lehetőségeket is, és 
mind ezen anyagok előállítása, mind pedig használata 
és exportja is bővülni fog.

A kereslet ugrásszerű növekedésére lehet számítani 
elsősorban a környezetvédelemmel (víz, talaj, levegő) 
és a klinikai laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos 
hiteles anyagminták terén.

A kézirat beérkezett: 1990. jún. 5.
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A parlament döntése alapján ez év 
május 21-én kerül sor a társada
lombiztosítási önkormányzati kép
viselők megválasztására.

A tb önkormányzatok létrejötte 
a járulékfizetők érdeke. A társa
dalombiztosítás évi költségvetése 
600 milliárd forint. Az önkormány
zatok létrejöttével mód nyílik arra, 
hogy beleszólhassunk e hatalmas 
pénzmennyiség felhasználásába.

Ezért kell elmenni 
szavazni!
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Szavazatával kérjük 
támogassa az Autonóm 

Szakszervezeteket, 
amelynek a Vegyipari 

Dolgozók Szakszervezete 
is tagja
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A magyar vegyipar az 1873. évi bécsi világkiállításon

Bevezetés

A kiállítások, nemzetközi vásárok mindig fontos 
tényezői voltak a kultúrális haladásnak és jelentős 
mértékben járultak hozzá a világ ipari fejlődéséhez.

Világkiállítást a századfordulóig Európában három 
városban: Londonban (1851, 1862), Párizsban (1855, 
1867, 1878, 1889, 1900) és Bécsben (1873) rendeztek.

Témánk megválasztását két tényező motiválta: 
egyrészt a helyszín, Bécs, amely az 1996-ban nálunk 
rendezendő világkiállításhoz igen közel van, másrészt 
az időpont, 1873, mert a gazdasági és politikai 
nehézségek ellenére ebben az időszakban kezdődött 
meg a magyar kémiai nagyipar kialakulása.

A világkiállítás helyszíne, elrendezése

A világkiállítás helyszínének rajza „átnézeti terve” 
a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyének 
1873. évi kötetében jelent meg [l]. Az ismertetés igen 
alapos és elsősorban építészeti szempontból részletes.

A kiállítási csarnokok kialakításánál figyelembe vet
ték az előző, 1867-es párizsi világkiállítás tapasztala
tait. Az elrendezésre vonatkozó legfontosabb adatok 
a következők:
-  helyszínnek a bécsiek kedvenc sétáló helyét, a Duna 

mellett, a Prátert jelölték ki;
-  gondoskodtak vasútvonalakról a kiállítás építési 

anyagai, a kiállítási tárgyak és a látogató közönség 
gyors és gazdaságos szállítására;

-  elkülönítették az általános kiállítási teret, a gép
csarnokot és a művészeti, képzőművészeti alkotások 
kiállítási területét;

-  külön „Körönd”-öt építettek az ünnepélyes esemé
nyek, a közös rendezvények lebonyolításásra;

-  a kiállító országok pavilonjait az ország földrajzi 
elhelyezkedésének megfelelően jelölték ki;

-  a kiállító terek „Kelet-Nyugat” irányban húzódtak, 
így pl. Anglia és Franciaország Ny-i elhelyezést 
kapott, míg Kína és Japán a keleti szárnyon 
állították ki termékeiket;

-  a magyar kiállítók az osztrákok és németek mellett 
kaptak elhelyezést.

A magyar vegyipar a 19. század utolsó 
harmadában

A kiegyezés után több tényező befolyásolta a 
magyar ipar, ezen belül a vegyipar alakulását.

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

P R Ó D E R  ISTVÁN* *
K OVÁ CS  GY. ISTVÁN* *

A negatív hatások, mint a hazai tőke és szakember 
hiány, a kedvezőtlen vám- és hitelfeltételek, a kül
földi konkurenciával szembeni, a gazdasági elmara
dottságból adódó előnytelen helyzet mellett, pozitív 
tényezők is megjelentek.

A szabadabb légkörben tér nyílhatott már régen 
meglevő igények kielégítésére, így a Főváros és néhány 
nagyobb város után az egész országban a gázgyárak 
létesítésére. A világítógázgyártás melléktermékeit a 
vegyipar hasznosítani tudta.

A külföldi tőke érdeklődése megnőtt a magyar gaz
dasági élet iránt. Részben külföldi tőke segítségével 
több régi, elavult üzemet korszerűsíteni lehetett.

A nagyipari termelés szükségleteinek megfelelően 
korszerűsödtek az energiaforrások, megváltoztak a 
gyártási alapanyagok.

A szabadságharc után külföldre menekültek közül 
sokan ipari, gazdasági szakemberként tértek haza és 
ismereteikkel, kapcsolataikkal segítették iparunk fej
lődését. Így például Klapka György is, akinek öné
letrajzában az alábbiakat olvashatjuk: „Elnyertem az 
engedélyt az arad-temesvári vasút építésére, továbbá 
az engedélyt a schweiczi magyar fegyver és waggon- 
gyárra, a soda- és vegygyárra Mármarosban és még 
igen számos és fontos vállalatokra, és csakhamar igen 
tekintélyes intézetek és vállalatok élén állottam” [2].

A kéziratrészletről készített felvétel az 1. ábrán 
látható.

'  /”.y *  p . .) , ' ^
A  re jt,* * * * .
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1. ábra. Klapka György önéletrajzának részlete

Az idézetből a „soda és vegygyár” említése érde
kes, mert Klapka György iparpártoló tevékenységének 
is köszönhetően Máramaros megyében, Nagybocskón 
létesült 1868-ban egy Leblanc-féle szódagyár a szlati- 
nai sóbányák kősójának hasznosítására.

Vegyiparunk fejlődését segítették az ipartörvények 
is (1872. évben az I. ipartörvény, majd később 1884- 
ben а II. ipartövény), de különösen az 1881. évi 
első magyar állami iparfejlesztési törvény, amelyben a 
gyáripar fejlesztése kormányzati célkitűzéssé vált [3].
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Kémiai nagyipar a világkiállításon

A világkiállításon a termékek ún. III. csoportjában 
állították ki a vegyipari termékeket. A csoporton 
belül az 1. szekcióban mutatták be a kémiai nagyipar 
készítményeit, eljárásait.

A vegyipar kiállítási tárgyaival ritkán sikerül iga
zában a nagyközönség különleges érdeklődését felkel
teni, „mégis sok látogató csodálta meg a nagy timsó- 
tömböket a belga, a kálium-bikromát kristályokat az 
orosz, vagy a pompás vérlúgsó kristályokat az osztrák 
kiállításon”, olvashatjuk F. Beilsteinnek, a szentpé
tervári műszaki főiskola professzorának összefoglaló
jában [4].

A szakmai közönség és a gyártók számára a világki
állítás versenyteret jelentett, ahol új termékeket, vagy 
az ismert termékek előállítására korszerűbb, gazdasá
gosabb eljárásokat mutattak be.

A kiállított anyag minősítését szekciónként nem
zetközi zsűri végezte. A minősítés alapjául szolgáltak 
azok a részletes kérdőívek, amelyeket a szakterüle
tek legjobb képviselői állítottak össze. Modellekkel és 
fényképfelvételekkel tették szemléletessé az anyagot. 
(A kéntartalmú ércek pörkölését modelleken, az oszt
rák Starck-cég üzemeit fényképeken mutatták be.)

Ma is figyelemre méltó, hogy a kiállítás értékelése
kor olyan vélemények is elhangzottak, hogy a kon- 
kurrencia kihívásának és az olcsó vegyipari termé
kek iránt rohamosan növekvő igényeknek nemcsak 
úgy lehet megfelelni, hogy a természet kincseit mi
nél kíméletlenebb módon kihasználják, hanem úgy 
is, hogy a gyártási maradékokat, hulladékokat dol
gozzák fel [4]. Ezért kiemelték a Schaffner-eljárást, 
amely a szódagyártás maradékaiból ként állított elő, a 
Weldon-eljárást, amelyben a klór előállításánál hasz
nált barnakövet regenerálták, a kis mennyiségű réz és 
ezüst kinyerését a kénsavgyártáshoz használt szulfid- 
ásványokból, vagy az ónozott vaslemezgyártás hulla
dékainak hasznosítását.

Az új eljárások között a legnagyobb jelentőségű 
a Solvay-féle szódagyártás volt, amely a későbbi 
évtizedekben az egész kémiai technológia általános 
fejlődését befolyásolta.

1867-ben a párizsi világkiállításon Ernest Solvay kí
sérleti terméke még csak szerény bronzérmet kapott, 
de 1873-ban Bécsben eljárása már díszoklevelet nyert 
és ettől az időponttól számíthatjuk gyors előretöré
sét és térhódítását a Leblanc-féle eljárással szemben. 
1872-ben Solvay olyan módosításokat szabadalmaz
tatott, amelyek lényegesen megkönnyítették a tech
nológia bevezetését. A £. ábrán az 1872-ben szaba
dalmaztatott ammonizáló berendezés látható [5], a S. 
ábra az eredeti karbonizáló oszlopot, a Solvay-tornyot 
ábrázolja [6].
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2. ábra. Ammonizáló berendezés
R  R ’ sóoldat tartályok; A  ammónia elnyeletó; W  keverő; D 

dekantáló

Magyar vegyipari termékek és vegyi gyárak

A kémiai nagyipar termékeiről a világkiállítás ve
zérigazgatósága hivatalos jelentést adott ki, amelyet 
Alexander Bauer professzor a bécsi Polytechnikum ta
nára állított össze [7]. A jelentés hazai könyvtárak-
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ban nem található meg, a bécsi Nemzeti Könyvtárban 
hozzáférhatő. Az összeállítás más országok mellett fel
sorolja a magyar vegyipar kiállítóit is és ismerteti a 
gyárak rövid történetét. Utalásokat találunk még a 
magyar kiállítókra F. Beilstein már említett munká
jában [4], továbbá H. Schwarz közleményeiben [8, 9].

A magyar kiállítás értékelésekor mindegyik szerző 
hangsúlyozta, hogy Magyarországon a nagyipar kia
lakítása terén még csak a kezdő lépéseket tették meg 
és ez fokozottan érvényes a vegyiparra.

A következőkben ismertetjük azokat a gyárakat, 
amelyek a kiállításon szerepeltek és anyagukkal, sze
rény termékválasztékukkal bemutatták vegyiparunk 
kiegyezés utáni állapotát.

Bősingi (czajlai) kénsavgyár

A Pozsony melletti, Bősing és Czajla községek kö
zötti területen levő gyárat Tschida Ferenc alapította 
1850-ben [7, 10]. Nyersanyagként a közelben található 
kénkovandot használták fel. Az itt felfedezett kénko- 
vandból már a napóleoni kontinentális zár idején ként 
állítottak elő lőporgyártás céljára. Nevezetesség, hogy 
itt kezdték meg hazánkban az ólomkamrás kénsav- 
gyártást és alapanyagként itt használtak először kén 
helyett kénkovandot. A gyár történetével kapcsolatos 
adatokat Bontó László foglalta össze [11].

A 4- ábrán olyan kezdetleges piritpörkölő kemencét 
mutatunk be, amelyet az 1850-es években használtak. 
A kemencében két rostély volt, közöttük agyagedény
ben salétromtartalmú keveréket helyeztek el. A két 
tűzhelyen keletkező gázt külön vezették a gázkilépő 
nyílásig, hogy a salétromtartalmú keverék ne mele
gedjen fel túlságosan. A kéndioxid és a salétromos ke
verékből fejlődő nitrózus gáz együtt lépett be az első 
ólomkamrába, majd tovább jutott a következő kam
rákba, ahol végbement a kénessavnak kénsavvá való 
oxidációja [12].

A gyár és a kénkovand bánya 1860 körül Emil 
Seybel tulajdonába került, aki mindkettőt lényegesen 
kibővítette és az ipar követelményeinek megfelelően 
átalakította. Emil Seybel osztrák nagyiparos a Bécs 
melletti Liesingben épített, igen gyorsan fejlődő gyár, 
a Wagenmann, Seybel und Со. tulajdonosa volt. A 
liesingi gyárban hat ólomkamrás kénsavgyártó egység 
működött, ezekből három magyarországi kénkovandot 
dolgozott fel [4].

Újmoldovai kénsavgyár

Az Osztrák-Magyar Allamvasúttársaság 1858-ban 
a Moldova melletti pirit hasznosítására Ujmoldován 
(Krassó-Szörény vm.) kénsavgyárat épített. A kén
savra eredetileg azért volt szükség, hogy az itteni réz
bányák csekély réztartalmú érceit is fel tudják dol
gozni. A rézbányászat és a réz-szulfát gyártás később

4 ábra. Piritpörkölő kemence

fokozatosan visszafejlődött, de a kénsavgyártás to
vábbra is megmaradt és a kénsav rövidesen a gyár 
fő termékévé vált.

1859-ben mindössze 5254 mázsa 60°B-os és 3284 
mázsa 66°B-os kénsavat gyártottak, 1872-ben ezek 
mennyisége már 22 238, illetve 15 878 mázsát tett 
ki.

Első Erdélyi Sztearingyertya Gyár Rt és „Flóra” 
Első Magyar Sztearingyertya- és Szappangyár

A világkiállításon a zsiradékokat értékesítő és fel
dolgozó országok közé sorolták a dél-amerikai or
szágok, Ausztrália, Észak-Amerika, Oroszország mel
lett Romániát és Magyarországot is. Az erdélyi 
sztearingyertya-gyárat Nagyszebenben építették az 
1850-es években és 1871-től részvénytársaságként 
működött. A zsiradékok bontásával nyert zsírsava
kat kénsavazás, desztillálás, sajtolás után használták 
gyertya készítésre. A sztearin mellett a gyár kénsavat, 
szódát és klórmeszet is előállított. Az 5. ábra a sztea
rin gyertyaöntés előtti olvasztására szolgáló duplafalú 
rézüstöt mutatja be [13].

Az erdélyi sztearingyertya gyár mellett H. Schwarz 
a grazi Polytechnikum tanára felsorolásában közli 
a pesti „Flóra” Első Magyar Sztearingyertya és 
Szappangyár nevét.

A gyárakban a könnyen önthető sztearin mellett el
sősorban ünnepi alkalmakra kisebb mennyiségben vi
aszgyertyákat is készítettek. A 6. ábra tekercsgyertya 
készítő berendezést ábrázol [14]. A dobokra tekercselt 
gyertyabelet horog segítségével réz üstben levő olvadt 
viaszon vezették át. A viaszt faszénparázzsal tartot
ták melegen. A gyertyabelet a dróthúzáshoz hasonló 
módon perforált lemezen húzták keresztül.
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5. ábra. Sztearin olvasztó üst 
A  rézüst; В  leürítő csap; C gőzvezeték; D adagoló

6. ábra. Tekercsgyertya készítő
А  В  fadobok; C rézserpenyő; E  széntartó; G perforált lemez 

Fiumei Vegyi Gyár

A gyárat 1851-ben alapították. A gyár elsősorban a 
Pirano közelében levő tengeri sótelepek sóját dolgozta 
fel. A tengeri só kitermelését többszáz hektárnyi 
területen végezték. A sófeldolgozás mellett jelentős 
mennyiségű kénsavas alumínium-oxidot állítottak elő.

Muzsályi Timsófőző

Kiállították a „munkácsi timsót”, amelyet Schön- 
born Ervin Károly gróf gyárában, a Munkács melletti, 
jólismert muzsályi timsófőzőben állítottak elő. A tim- 
sófőzőt 1811-ben építették. A timsófőzés történetével 
Szathmáry László a budapesti Kereskedelmi Akadé
mia tanára, tudománytörténész foglalkozott. Gyűjté
sei alapján [15, 16] a 7. ábra a muzsályi timsófőző ki
lúgozó, bepárló és kristályosító helyiségeit ábrázolja.

Alföldi természetes szódatermelés, debreceni 
salétromfőzők, erdélyi hamuzsírfőzők

Az Alföldön összegyűjtött természetes szóda feldol
gozása a mesterséges szódagyártás miatt egyre inkább 
háttérbe szorult. A már a rómaiak korában is ismert 
sziksó feldolgozása mind kevésbé volt gazdaságos, így 
1867-ben mindössze 5 000 mázsát termeltek. Nem volt 
jobb a Debrecen környéki salétromfőzők helyzete sem. 
Visszaesett az egykor híres szlavóniai és erdélyi ha
muzsírfőzők termelése is. A kiállítás idején Magyar-
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7. ábra. muzsályi timsófőző
A kilúgozó helyiség; В  bepárló helyiség; C kristályosító kamra; 
d kilúgozó edény; e víztartók; /timsóiszap tartó; g iszapolók; h 
timsólúg tartó;t mosószekrény; к l bepárlók; m n kazánok; о 

kristályosítók; p anyalúg gyűjtő; q csővezeték

országon 28 hamuzsírfőző működött, amelyekben 70- 
80 munkással mintegy 25 000 mázsa hamuból 3 200-3 
500 mázsa hamuzsírt állítottak elő évente.

Borkő- és borkősav-gyárak

A termékek értékeléséhez idézzük a kiállítás hiva
talos jelentésének ide vonatkozó részét: „Kiemelkedő 
jelentőséggel rendelkeznek az ország bor féleségekben 
való gazdagsága következtében a borkő- és borkősav- 
gyárak és örömmel látjuk, hogy egyre több ilyen vál
lalkozás jön létre. Név szerint is meg kell említenünk 
a pesti Rózsa Lajost, aki kiváló borkövet, borkősavat 
és Seignette-sót állított ki” [7].

A Rózsa-féle borkősav-gyárat 1866-ban hozták 
létre, ahol a gyógyszer tisztaságnak megfelelő termé
keket bortörköly és borseprő feldolgozásával állították 
elő.

Magyar Svájci Szóda és Vegyipar Rt. (Nagybocskó)

A gyár alapításának körülményeit az általános rész
ben már említettük. A kiállításon Leblanc szódát, 
kénsavat, sósavat, glaubersót, klórmeszet és salét
romsavat mutattak be. Jelentésükben értékesítési ne
hézségekről tudósítanak, jövőbeli terveikről azonban
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érdekes hír jelent meg. Eszerint: „bár Magyaror
szágon a kémiai nagyipar eddig kevéssé fejlődött..., 
most viszont az új, Solvay-féle szódagyártási eljárást, 
az ammóniás eljárást M áramarosban alkalmazni kí
vánják, legalábbis ehhez előkészületeket foganatosí
tanak” . A bejelentés bizonyára elhangzott, megvaló
sítására azonban egy jó ideig még várni kellett. A ki
egyezés u táni fellendülést követően az 1870-es évek 
végén egy gazdasági visszaesés következett be. Ennek 
is következménye lehetett, hogy a Solvay-féle szóda
gyár csak 1894-ben jö tt létre.

A gyárat nem Nagybocskón, hanem Marosújváron 
(Alsó-Fehér vm.) építették fel az osztrák Max Schaff
ner, az Osterr. Verein für Chem. und Met. Prod. Aus
sig igazgatója közreműködésével [17].

A világkiállítás tanulságai

Adottságainkból következően a magyar kiállítók 
nem léphettek fel különlegességgel a világkiállításon, 
de részvételük mindenképpen hasznos volt.

A kiállítók és a szakmabéli látogatók áttekintést 
nyertek a fejlettebb országok eredményeiről és indítta
tást kaptak saját lehetőségeik felmérésére, kihasználá
sára. Vegyiparunk történetében talán választóvonal
nak is tekinthetjük a kiállítás időpontját, m ert ekkor 
vált nyilvánvalóvá, hogy a régi, korszerűtlen, drágán 
működő manufaktúrák (hamuzsírfőzők, szóda-, salét- 
romfőzők stb.) ideje lejárt és az új tudományos ala
pokon kidolgozott technológiáké a jövő. A világkiállí
táson résztvevő gyáraink helyenként már erre pél

dákkal is szolgáltak, ezért tö rténetünk  és törekvéseik 
lehet, hogy tanulságosak a mai olvasó számára is.

A kézirat beérkezett: 1991. ápr. 4.
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Könyvismertetés
VORTEX FLOW. Szerző: Akira 
Ogawa professzor, Department of 

Mechanical Engineering, College of 
Engineering Nihon University, Japan. 

(Kiadó: CRC Press Inc. Florida, 
USA. Megjelenés éve: 1992. Nyelv: 

angol. Oldalszám: 250)
A könyv az örvényáramlások téma
körében összefoglaló jellegű mű, mely 
a természetes örvényjelenségek (pl. 
szélörvények) és örvényáramú beren
dezésekben lejátszódó áramlástani és 
hőtani folyamatok törvényszerűségeit, 
továbbá ezek gyakorlati jelentőségét 
és alkalmazásait tárgyalja 20 fejezet
ben. Az egyes fejezetekben az örvé- 
nyáramlástípusok modelljeit megala
pozó elméleti levezetéseket és a model

lezési számításokat a gyakorlati alkal
mazás szempontjából fontos, jellemző 
példák követik. Ily módon az elmé
let és gyakorlat nem szétválasztottan, 
hanem közvetlen kapcsolatában jele
nik meg, ami a könyv széleskörű hasz
nálhatóságát megkönnyíti. Például az 
általános áramlástani fejezet matema
tikai modelljeit a porleválasztó cik
lon méretezése és kísérleti vizsgálata 
követi, a turbulens áramlás fejezet a 
hengeres csövekben való energiaelosz
lás tárgyalásával zárul, a hőtani rész 
a spirális pneumatikus szárítóberende
zést ismerteti stb. A könyv foglalkozik 
továbbá a meteorológiai örvények (táj
fun, tornádó, hurrikán) kialakulásával 
és jellemzőivel, a cirkuláció, turbulen

ciák modellezésével, nyomás-sebesség- 
és nyírófeszültség-eloszlásokkal ör
vénykamrákban, forgó áramlások sta
bilitásával, összenyomható- és össze
nyomhatatlan gázok örvényáramlási 
tulajdonságaival, kisméretű szilárd 
szemcsék eltávolításával és az örvényes 
áramlás energetikai kérdéseivel.
A mű mindazoknak hasznos kézi
könyve lehet, akik az örvényáramlások 
elméleti és kísérleti vizsgálatával fog
lalkoznak, valamint örvényáramú be
rendezéseket terveznek, illetve üzemel
tetnek. A könyv az egyetemi oktatás
ban az áramlástani előadásokat kie
gészítő fontos alapműként ajánlható a 
hallgatóknak.

Dr. Erdész Károly
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A VEGYIPARI VÁLLALATOK 1992. ÉVI 
JELLEMZŐ GAZDASÁGI ADATAI I.

BORSODCHEM Rt.

Megnevezés M. e. 1992. évi 
előzetes

Index, % 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 13 814 91,1
2. Hozzáadott érték MFt 2 706 122,4
3. Tiszta jövedelem MFt
4. Nettó árbevétel MFt 14 244 91,0
5. Belföldi értékesítés MFt 7 612 87,0
6. Export árbevétel MFt 6 632 96,1
7. Anyaghányad

(energia nélkül) % 44,6 107,2
8. Energiahányad % 22,6 100,4
9. Vállalati saját vagyon MFt

10. Állóeszközök nettó
értéke (átlag) MFt 10 325 99,0

11. Beruházások pénzügyi
teljesítése MFt 567 123,8

12. Összes foglalkoztatottak
létszáma fó 4 532 87,4

13. Eredmény MFt

Megjegyzés: Az éves mérleg készítése folyamatban van, így az 
adatok még csak előzetesek.

Egyes mutatók bizonytalanságuk miatt még nem közölhetők.

BUDAPESTI VEGYIMŰVEK

Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 3 502 72
2. Hozzáadott érték MFt 968 101
3. Tiszta jövedelem MFt 407 91
4. Nettó árbevétel MFt 3 300 68
5. Belföldi értékesítés MFt 2 899 66
6. Export árbevétel MFt 401 84
7. Anyaghányad

(energia nélkül) % 52,9 85
8. Energiahányad % 13,4 113
9. Vállalati saját vagyon MFt 1 958 101

10. Állóeszközök nettó
értéke (átlag) MFt 1 040 102

11. Beruházások pénzügyi
teljesítése MFt 183 149

12. Összes foglalkoztatottak
létszáma fó 1 132 89

13. Eredmény MFt 44 34

CAOLA Rt.

Megnevezés M. e. 1992. évi Index, %
tény 92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 4 482 102
2. Hozzáadott érték* MFt 1 024 160

Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

3. Belföldi értékesítés
nettó árbevétele 

4. Export értékesítés
MFt 4 239 103

nettó árbevétele 
5. Értékesítés

MFt 255 69

nettó árbevétele 
6. Anyaghányad

MFt 4 494 101

(energia nélkül) % 53,6 89
7. Energiahányad % 4,0 95
8. Saját tőke MFt 2 811 102
9. Tárgyi eszközök MFt 2 300 91

10. Ebből: beruházások
11. Összes foglalkoztatottak

MFt 21 151

létszáma fő 1 394 90
12. Mérleg szerinti eredmény MFt 60 183

* Hozzáadott érték = mérleg szerinti nyereség + bérköltség
+ személyi jellegű egyéb kifizetések + 
járulék -f értékcsökkenési leírás

CHINOIN Rt.

társadalombiztosítási

Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % * 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 11 259 92,9
2. Hozzáadott érték MFt 5 233 108,0
3. Tiszta jövedelem MFt 1 583 115,7
4. Nettó árbevétel MFt 11 235 83,3
5. Belföldi értékesítés MFt 3 577 58,4
6. Export árbevétel
7. Anyaghányad

MFt 7 658 104,1

(energia nélkül) % 29,7 86,6
8. Energiahányad % 5,7 121,3
9. Vállalati saját vagyon 

10. Állóeszközök nettó
MFt 13 982 119,6

értéke (átlag)
11. Beruházások pénzügyi

MFt 5 971 107,0

teljesítése
12. Összes foglalkoztatottak

MFt 1 022 88,3

létszáma fő 3 333 89,2
13. Eredmény MFt 1 583 115,7

* Az 1991 évi adatok a rendezőmérlegből és eredménykimu
tatásból származnak, az összehasonlíthatóság érdekében.

Az 1991. évi rendezőmérlegben szereplő eredmény csök
kentve van a nyereségadó és a fizetett osztalék mértékével, ame
lyek együttes hatása 920 MFt

EGYESÜLT VEGYIMŰVEK Rt.

Megnevezés M. e. 1992. évi Index, %
tény 92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 2 642 103,3
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Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

2. Hozzáadott érték MFt 425 108,7
3. Tiszta jövedelem MFt 431 152,6
4. Nettó árbevétel MFt 2 605 96,3
5. Belföldi értékesítés MFt 2 452 95,4
6. Export árbevétel MFt 153 114,5
7. Anyaghányad

(energia nélkül) % 57,9 89,6
8. Energiahányad % 7,3 91,6
9. Vállalati saját vagyon MFt 1 088 125,8

10. Állóeszközök nettó
értéke (átlag) MFt 780 165,7

11. Beruházások pénzügyi
teljesítése MFt 102 81,5

12. Összes foglalkoztatottak
létszáma fő 511 94,3

13. Eredmény MFt 116 119,3

GRABOPLAST Rt.

Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 3 721 84
2. Hozzáadott érték MFt 833 70
3. Tiszta jövedelem MFt 88 38
4. Nettó árbevétel MFt 3 875 82
5. Belföldi értékesítés MFt 2 506 78
6. Export árbevétel MFt 1 369 91
7. Anyaghányad

(energia nélkül) % 59 98
8. Energiahányad % 5 100
9. Vállalati saját vagyon MFt 2 293 103

10. Állóeszközök nettó
értéke (átlag) MFt 1 273 100

11. Beruházások pénzügyi
teljesítése MFt 173 82

12. Összes foglalkoztatottak
létszáma Í5 1 114 65

13. Eredmény MFt 88 38

Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

11. Beruházások pénzügyi
teljesítése MFt 324 110,2

12. Összes foglalkoztatottak
létszáma fő 1 059 95,1

13. Eredmény MFt 441 71,4

* 1992-ben az átalakulással összefüggésben vagyonértékelés 
történt

MEDIKÉMIA Rt.

Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 763 120
2. Hozzáadott érték MFt 250 124
3. Tiszta jövedelem MFt 166 111
4. Nettó árbevétel MFt 742 110
5. Belföldi értékesítés MFt 740 116
6. Export árbevétel MFt 2 91
7. Anyaghányad

(energia nélkül) % 65 102
8. Energiahányad % 2 150
9. Vállalati saját vagyon MFt 677 218*

10. Állóeszközök nettó
értéke (átlag) MFt 441 180*

11. Beruházások pénzügyi
teljesítése MFt 19 53

12. Összes foglalkoztatottak
létszáma fő 148 91

13. Eredmény MFt 59 79

* 1992. júl. 1-én szervezeti változás (átalakulás) történt, 
amelynek keretében az eszközök átértékelésre kerültek.

NITROKÉMIA Ipartelepek

HUMAN Oltóanyagtermelő és Gyógyszergyártó 
Rt.

Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 4 502 119,5
2. Hozzáadott érték MFt 1 634 117,0
3. Tiszta jövedelem MFt 746 85,0
4. Nettó árbevétel MFt 4 410 119,9
5. Belföldi értékesítés MFt 3 971 121,0
6. Export árbevétel MFt 439 111,1
7. Anyaghányad 

(energia nélkül) % 63,2 108,6
8. Energiahányad % 3,2 88,8
9. Vállalati saját vagyon MFt 2 715 103,1

10. Állóeszközök nettó 
értéke (átlag) MFt 2 105* 253,3

Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 8 350 99,48
2. Nettó árbevétel MFt 8 370 95,36
3. Belföldi értékesítés MFt 4 432 88,57
4. Export árbevétel
5. Anyaghányad

MFt 3 938 104,4

(energia nélkül) % 55,27 98,35
6. Energiahányad % 11,15 102,48
7. Vállalati saját vagyon
8. Állóeszközök nettó

MFt 5 164 102,36

értéke (átlag)
9. Beruházások pénzügyi

MFt 3 093 97,26

teljesítése
10. Összes foglalkoztatottak

MFt 268 78,59

létszáma fő 2 977 95,11
11. Mérleg szerinti eredmény MFt 82 26,62
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PORÁN Kft.

Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 1 066 85
2. Hozzáadott érték MFt 344 75
3. Tiszta jövedelem MFt 76 143
4. Nettó árbevétel MFt 1 041 84
5. Belföldi értékesítés MFt 932 79
6. Export árbevétel MFt 109 170
7. Anyaghányad

(energia nélkül) % 57 90

Megnevezés M. e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

8. Energiahányad % 6 5
9. Vállalati saját vagyon MFt 735 116

10. Állóeszközök nettó
értéke (átlag) MFt 486 107

11. Beruházások pénzügyi
teljesítése MFt 26 -

12. Összes foglalkoztatottak
létszáma fő 254 106

13. Eredmény MFt 55 162

A korm ány  középtávú iparpolitikája II.
A vegyipar egyes részterületeinek fejlődési lehetőségei az 
ezredfordulóig

Közleményünk I. részében* a kor
mány középtávú iparpolitikájának az 
ipar egészére vonatkozó általános hely
zetképét, célkitűzését, valamint a vegy
ipar általános tendenciáit ismertettük.

Közleményünk II. részében a vegyi
par legjelentősebb gyártási ágaival fog
lalkozunk és a kormányelőterjesztés 
„Ágazati fejlődési tendenciák” című 
függeléke alapján a vegyipar fejlődési 
lehetőségeit és az ezredfordulóig vár
ható fejlődését mutatjuk be.

Petrolkémiai ipar

Nemzetközi prognózisok szerint a 
petrolkémiai gyártás növekedése az ez
redfordulóig globálisan évi 3-5% kö
rül várható. Kelet-Európábán és a 
volt Szovjetunió országaiban elérheti 
az évi 6-8%-ot is, tekintettel ezen or
szágok petrolkémiai iparának viszony
lagos fejletlenségére.

A petrolkémiai vertikum kiinduló 
nyersanyaga a kőolajfeldolgozó ipari 
vállalatok által gyártott (és részben 
importból beszerzett) vegyipari benzin 
és gázolaj, melyből a TVK olefinművé
ben etilént, propilént és egyéb frakció
kat állítanak elő. A petrolkémiai ver
tikum másik anyagárama a kőolajfel
dolgozás során melléktermékként ke
letkező aromások (benzol, toluol, xilol) 
hasznosítása.

Jelenleg a petrolkémiai anyagok 
(aromások, műanyag alapanyagok) 
többsége exportra kerül.

A petrolkémiai ágazat stratégiája 
alapvetően ezeknek az alapanyagok
nak a továbbfeldolgozása, és a jelen
leg is szűkösnek bizonyuló olefinbázis 
bővítése. Hosszú távon a feldolgozás
sal az alapanyag értékének 3-4-szerese 
érhető el.

* Magy. Kém. Lápjává, 119 (1993).

Olefinek termelése és felhasználása

Az olefinek (etilén, propilén) 1988. 
óta tartó világpiaci recessziója a ha
zai gyártást nem befolyásolja. A ka
pacitáskihasználás maximális, a ter
mékek teljes volumene továbbfeldolgo- 
zásra kerül, export nincs.

A kiépült műanyag-, alapanyag ka
pacitások etilén- és propilénigénye évek 
óta magasabb, mint az olefinmű te
herbírása, márpedig a műanyag alap
anyagok importbázison történő gyár
tása nem gazdaságos.

Az olefingyár optimális kapacitásbő
vítése révén évi 380 kt etilén és 190 kt 
propilén termelésére lehet számítani. 
Az előzetesen elvégzett gazdaságossági 
számítások szerint a fejlesztés megté
rülési rátája jó, költségigénye a jelen
legi árakon számítva meghaladja a 10 
md Ft-ot. A fejlesztés eredményeként 
olefinekből a termelés és felhasználás 
egyensúlyba kerül.

Az olefinmű bázisán létesített mű
anyag-alapanyag kapacitások (polieti
lén, polipropilén, PVC) az 1970-80-as 
években biztos hazai és exportpiaci ke
resletre épültek, relatíve magas nyere
séghányadot és gyors megtérülést biz
tosítva a beruházóknak.

A jövőben a fejlett országokban kia
lakult tendenciákhoz hasonlóan az ole
finbázisú fejlesztéseknél a nagytömegű 
műanyagokkal szemben a magasabb 
hozzáadott értéket képviselő szerves 
vegyipari termékek kerülnek előtérbe. 
Ez azonban egy új olefinmű megépíté
sét feltételezi, amely csak külföldi tő
kebevonással tervezhető.

Az olefingyártás alapanyagellátásá
nak hosszú távú stabilizálása — ami 
egyben a privatizációnak is előfeltétele 
— a hazai kőolaj finomítókkal kiala
kítandó együttműködéssel valósítható 
meg. Importforrás (volt szovjet reláci

óból) kiegészítő megoldásként vizsgá
landó. Nem hagyhatók figyelmen kívül 
a kalusi Klórvinil Konszernnel kiépí
tett közvetlen termékvezeték által biz
tosított lehetőségek.

Aromások termelése és felhasználása

Az aromások termelési volumene 
döntően a kőolajfeldolgozás mértéké
től függ. Az aromásbázis vertikális 
hasznosítására a kőolajfeldolgozóipar
ban van lehetőség. Stratégiai jelentő
ségű a rendelkezésre álló benzol bázi
sán a hazai sztirolgyártás megvalósí
tása.

Amennyiben fejlesztési források hi
ányában a továbbfeldolgozás elmarad, 
az aromások a továbbiakban is ked
vező feltételekkel exportálhatok.

Műanyag alapanyag-gyártás

A világ műanyag-alapanyag terme
lése és felhasználása az elmúlt két év
tizedben 30 millió tonnáról 95 millió 
tonnára emelkedett. Ezt a dinamikus 
növekedést elsősorban a hagyományos 
szerkezeti anyagokkal szemben meg
mutatkozó műszaki és gazdasági előny 
és a felhasználóknál jelentkező haté
konyság növekedés indokolja.

A fejlett országok 1 lakosra számí
tott műanyag felhasználási adatai 2-4- 
szeresen meghaladják a hazait, a mű
anyagok térnyerésének tehát széles le
hetőségei vannak.

Az elmúlt 10 évben a hazai műa
nyagtermelés megduplázódott, 314 kt- 
ról 645,3 kt-ra nőtt. A világszerte 
megfigyelhető irányzatoknak és a ha
zai igények változásának megfelelően a 
hőre lágyuló tömegműanyagok fejlesz
tése dominált.

A kiépített kapacitások jelentősen 
meghaladják a hazai igényeket (1991- 
ben a termelés 2/3-a exportra került), 
2000-ig a műanyagalapanyag-gyártás 
területén jelentősebb fejlesztéssel nem 
számolunk.

Műanyag-alapanyagaink minden pi
acon versenyképesek, mivel azonban
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nem speciális, hanem döntően tömegi
gényeket elégítenek ki, a piaci recesszi
óra fokozottan érzékenyek.

A műanyag-alapanyagok hazai fel
használását) an (továbbfeldolgoz ásában) 
növekedéssel kell számolni, bár a ko
rábbi időszak dinamikája nem ismé
telhető meg. Nemzetközi prognózisok 
szerint a hőre lágyuló tömegműanya
gok felhasználásának átlagos növeke
dési üteme az ezredfordulóig évi 3,5- 
3,8% közötti, ennél magasabb a line
áris polietilén és polipropilén, alacso
nyabb a PVC és a polisztirol felhasz
nálásának növekedési üteme.

A viszonylag kevés műanyagot fel
használó országokban (mint Magyar- 
ország) ennél gyorsabb piacbővülés va
lószínűsíthető, a műanyag-típusok kö
zötti felhasználási arányok azonban a 
nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan 
alakulnak.

Műanyag/eldolg ozás

A műanyagfeldolgozás volumene ha
zánkban alacsonyabb a műanyagfel
használás mértékénél, a késztermék
import ugyanis jelentősen meghaladja 
az exportot. Az eltérés 1989-ben még 
közel 100 kt, 1991-ben már csak 50 kt 
volt.

A műanyagfeldolgozás alapvetően 
háttéripar. Az egyes felhasználói szek
torok piaci részesedése a világszerte 
megfigyelt tendenciákkal közel mege
gyezően alakul.

A legnagyobb volumenben gyártott 
termékcsoportok a fóliák (31,4%), a 
csövek (13,3%) és a fröccsöntött ter
mékek (12,7%).

A legjelentősebb piaci szegmensek: a 
csomagolástechnika (piaci részesedése 
(38,8%), az építőipar (23,6%) — és a 
nemzetközi tendenciáktól eltérően — a 
mezőgazdaság (7,4%).

A csomagolási célokra használt mű
anyagok között továbbra is a polieti
lének vezetnek, a PVC szerepe kör
nyezetvédelmi okokból visszaszoruló
ban van.

A legnagyobb műanyagtermék-fel
használó ágazatok válsághelyzete kö
vetkeztében 1991-ben a műanyagfel
dolgozás az 1980-as szint alá süllyedt. 
Az export az utóbbi 2-3 évben dina
mikusan nőtt (55 MUSD-t ért el), ez 
azonban nem ellensúlyozhatta az alap
vetően hazai piaci igények kielégíté
sére kifejlesztett kapacitások alacsony 
kihasználtságát.

A jelenlegi mélypont ellenére a 
műanyagfeldolgozóipar perspektivikus 
szakágazatnak minősíthető. Fejlődésé
ben jelentős szerepet fog játszani az 
autóipar.

A műanyagfeldolgozóipar kedvező 
lehetőségeit alátámasztja a biztos alap
anyagbázis (a korszerű, nagykapacitá

sokkal kiépített hazai műanyag alap
anyaggyártás), a Világbank szerkeze
tátalakítási programja keretében kifej
lesztett viszonylag korszerű géppark, 
és a joint-venture-k magas száma.

Az 1988-as, legmagasabb termelési 
szint (420 kt) elérése 1995-96-ra prog
nosztizálható, utána mérsékeltebb, de 
az átlagos európai növekedési rátánál 
gyorsabb növekedés várható.

A FÁK országok fizetőképességének 
javulásával jelentős exportlehetőségek 
nyílnak meg a műanyagalapanyagok és 
a műanyagtermékek előtt.

Vegyiszálgyártás

A hazai vegyiszálgyártás (az olefin
szálakat kivéve) egyetlen vállalatnál, 
a Magyar Viscosagyárban koncentrá
lódik. A vegyiszálak közül csak a poli- 
akril-nitril és a poliamid típusok gyár
tása folyik.

A poli-akril-nitril-szálüzem kapaci
tása (a szálvastagságtól függően) 28- 
32 kt/év, a poliamid szálüzemé 3,2 
kt/év. Jelenleg a termékek 60%-a ex
portra kerül. Az ezredfordulóig érdemi 
mennyiségi növekedés nem indokolt. 
Automatizálással, technológiai korsze
rűsítéssel a finomabb szálak aránya nö
velhető.

A hazai piacon az elmúlt egy év 
alatt drámai változások mentek végbe; 
a magyar textilipar értékesítési le
hetőségeinek jelentős részét elvesz
tette, vállalatainak többsége fizetés- 
képtelenné vált, emellett a meginduló 
privatizáció esetenként konkurrens im
port termékek kényszerpályán történő 
behozatalát is jelenti.

A hazai vegyiszálak legfontosabb 
piacai Lengyelországés Csehszlovákia, 
ahol gyakorlatilag nincs akril-szál gyár
tás, viszont fejlett és jelentős kapa
citású textiliparral rendelkeznek, el
fogadható fizetőképesség mellett. Az 
NDK megszűnése piaci pozíciónkat ja
vította. Stabil vevőkör kialakítása van 
folyamatban Olaszországban, és már
kanévhasználati szerződés alapján le
hetőség van az USA-ba történő értéke
sítésre.

Stratégiai szempontból fontos piac
nak tekinthető a Közel- és Távolke
let (Irán, Taiwan stb.), ahol a kereslet 
nagy, és az árak magasak.

Gyógyszeripar

A piaci lehetőségeket elemezve a 
magyar gyógyszeripar fejlődése szem
pontjából alapvető a volt KGST piaco
kon megszerzett kedvező pozíció fenn
tartása, illetve javítása. Az USD elszá
molásra való áttérés ezeken a piaco
kon gyógyszeriparunkat versenyhely
zetbe hozta. A távlatban igen nagy fel-

vevőképsességű, jelenleg saját gyártás
ból csak 30-50%-ban ellátott FÁK pia
cán megjelentek a nagy multinacioná
lis cégek. Jelenlegi kedvező pozíciónk 
— a törzskönyvezések elhúzódása, az 
orvosoknak és a gyógyszerfogyasztók
nak a megszokott termékhez való ra
gaszkodása, valamint a vállalatok kö
zötti jó kapcsolatok következtében — 
1993-94-ben várhatóan fenntartható, 
ha a FÁK fizetőképessége helyreáll.

A külföldi működő tőke számára az 
iparág vállalatai éppen e pozíció miatt 
vonzóak. A piacvesztés a privatizációs 
folyamatot — a résztvevő tőke nagy
ságát — negatívan befolyásolná.

Jelenleg a gyógyszerexport 30%-a az 
EK tagországaiba irányul, ezért fon
tos változást hoz a megvalósuló gaz
dasági integráció. Az össz-európai pia
con a gyártóknak és a kereskedőknek 
új törvények szerint kell működniük, 
melyek kiterjednek a verseny szabályo
zására, a szabadalmakra, az egyedáru- 
sítási megállapodásokra és a szállítási 
korlátozásokra. A társulási megállapo
dás értelmében a szabadalmi jogra vo
natkozó törvényt 5 éven belül módo
sítaniuk kell. Az oltalom bevezetésé
nek megfelelő időzítés és a bevezetésre 
való megfelelő felkészüléssel azonban a 
hátrányos hatások csökkenthetők, ill. 
ellensúlyozhatok. Az össz-európai kli
nikai vizsgálatok meg fogják könnyí
teni, hogy a gyártók az európai piac 
nagy területeire gyorsan behatoljanak. 
Az egyre élesedő verseny azonban nem 
a kisebb nemzeti vállalatoknak, hanem 
az új, nagy konszerneknek kedvez. A 
piaci pozícióval nem rendelkező köze
pes vállalatok rendkívül sebezhetőek 
lesznek.

A fejlődő országok felé irányuló ex
port szerkezetében jelentős változások 
indulnak meg. A gyógyszer-kiszerelés 
hazai megoldását és a K+F-et ezen 
országok gazdaságpolitikai eszközökkel 
egyre jelentősebb mértékben támogat
ják, így főként az originális termékek és 
generikus alapanyagok eladása növel
hető csak. (Például Dél-Koreában az 
originális gyógyszerkutatás 70%-át az 
állam finanszírozza a termékszabada
lom bevezetése óta.)

Az egyéb tenderpiacokon meglévő 
pozíciók fenntarthatok és erősíthetők, 
azonban az itt elérhető haszon (pro
fit) átlag alatti. Ugyanez vonatkozik 
a WHO, UNICEF stb. által támoga
tott (egészségügyi, népességnövekedési 
ütem-csökkentő) programokhoz kap
csolódó export lehetőségekre is.

1993-tól a belföldi gyógyszerelosz
tást az állam által mérsékelten sza
bályozott gyógyszerpiac váltja fel. El
válik egymástól a szociálpolitika és a 
társadalom- (beteg-)biztosítás. Ez a 
folyamat jelenleg lassú. A vállalatok 
törekvése, hogy a hazai lakosság ellá-
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tásában betöltött szerepüket megőriz
zék.

A gyógyszeripar az import liberali
zációt követően már 1992-ben verseny
helyzetbe került a hazai piacon is. Az 
ún. másodlagos védővonalak kiépíté
sére feltétlenül szükség lesz. Ehhez az 
alapfeltételeket a gyógyszer törzsköny
vezés, -forgalmazás új szabályozása te
remti meg, mely elsősorban a Népjóléti 
Minisztérium hatásköre.

A belföldi gyógyszer-felhasználás 
nagyságát és struktúráját a társada
lombiztosítás ártámogatási politikája 
alapvetően befolyásolja. Ennek meg
felelően — összhangban a nemzetközi 
gyakorlattal — ki kell alakítani а ТВ, 
az egészségügy és az iparpolitika folya
matos érdekegyeztetési mechanizmu
sait.

A gyógyszeripari termelés 1980-90 
között átlagosan 10%-os növekedési 
ütemet ért el. 1991-92-ben a növeke
dés megállt, a volt KGST országok, el
sősorban a volt Szovjetunió utódálla
maiban bekövetkező változások piacra 
gyakorolt hatása miatt.

A FÁK országaiban korábban elért 
piaci pozíció megőrzése és erősítése 
érdekében a kormány 10 millió USD 
értékű szállítási szerződésre rulírozó 
hitel garanciavállalásáról döntött.

A termelés alakulását az 1990-es 
évek második felében alapvetően a 
FÁK piacain elérhető pozíció szabja 
meg: amennyiben a régió fizetőképes
sége javul, a korábbi növekedési ütem 
elérhető, sőt felülmúlható.

A fejlett tőkés országok felé elsősor
ban a hatóanyag-export a jellemző. A 
belföldi és kelet-európai piacokon ke
rül értékesítésre a kiszerelt termékek 
90%-a. A licensz-eladások aránya az 
árbevételben 14% feletti. Ez az értéke
sítési termékszerkezet jövedelmezőségi 
szempontból nem kedvező.

Az iparág fejlődése, az értékesítési 
szerkezet javítása érdekében a követ
kező problémák megoldása szükséges:
-  Az egyes felvevőpiacok sajátossága

ira épülő marketing stratégia kidol
gozása, a megvalósításhoz a tőkeel
látottság javítása és a marketing is
meretek gyors elterjesztése;

-  A külföldi nagyvállalatokhoz viszo
nyítva alacsony kutatási ráfordítá
sok növelése. A K+F ráfordítások 
reálértékben 1990-91-ben draszti
kusan csökkentek. Ennek rövid távú 
hatása jól kimutatható a bejelentett 
és elfogadott találmányok számának 
alakulásában. A tendencia folytató
dása esetén — az innováció idői
génye miatt — a termékszerkezetre 
gyakorolt negatív hatás 2000 körül 
lesz érzékelhető;

-  A kedvezőtlen likviditási helyzet ma 
nemcsak a normál üzemvitelt, ha
nem a kívánatos termékrugalmas
ságot, szerkezetváltást is gátolja, a 
kül- és belföldi hitelekből megvaló
suló fejlesztést pedig kizárja.
A hiányosságok megszüntetésére tő

keerős szakmai partnerrel történő pri
vatizáció teremt lehetőséget.

A versenyképességet ugyanakkor 
nagymértékben befolyásolja az állami 
gazdaságpolitika. (Vám, adó, techno
lógiapolitika, K+F struktúra, oktatás 
és egészségügy politika.) Az új termék 
piaci bevezetésének állami engedélye
zési időigénye, a gyógyszerárakra vo
natkozó ellenőrzés, az importpolitika, 
az egészségügyi rendszer finanszírozá
sának jellege fokozza vagy mérsékli a 
K+F kockázatát.

A növekedést meghatározó K+F 
drágulása (200 MUSD/originális ter
mék), a külső piaci hálózat költsége
inek emelkedése (átlagban 20 MUSD/ 
év/gyógyszer) miatt a világpiacon csak 
tőkeerős transz- és multinacionális vál
lalatok tudnak megmaradni hosszú tá
von. Ezért a privatizáció során előny
ben kell részesíteni a világpiacon jelen
lévő külföldi szakmai befektetőket. A 
megfelelő stratégiai partner kiválasz
tása mellett a privatizációt nem kizá
rólag a részvények eladásával, hanem 
tőkeemeléssel célszerű megvalósítani.

1. táblázat

A jövedelmezőség elsősorban a ki
szerelt gyógyszertermék exportjának 
fokozásával javítható. A belföldi ér
tékesítés fedezeti hányada kedvezőtle
nebb, mint az exporté, mivel a belföldi 
gyógyszerek árszintje az EK-országok 
átlagárainak mintegy 70%-a. Ennek 
gyors növelése, a kevésbé gazdasá

gos belföldi célú termékek gyártásának 
hirtelen leállítása nem kívánatos.

A belföldi piacot a jövőben is stra
tégiai fontosságúnak kell tekinteni és 
folytatni kell a mérsékelt árpolitikát.

Agrokémiai szakmakultúrák

Műtrágyagyártás

Az elmúlt húsz év alatt a fokozódó 
importnyomás hatására mind több eu
rópai műtrágyagyártó kényszerült üze
mei bezárására, vagy legalábbis az ön
költség drasztikus lefaragására. A nit
rogénműtrágyáknál jelentkező túlter
melés (évi 2 millió tonna) elsősorban 
a kelet-európai országok mezőgazdasá
gának kríziséből adódik.

Az 1991/1992-es felhasználás vi
lágméretekben 2%-kal, Ny-Európában 
4%-kal, a kelet-európai országokban 
50%-kal esett vissza, ami a termelőka
pacitások további leépüléséhez vezet.

Prognózisok szerint az ezredfordu
lóig — a kelet-európai gazdaságok kon
szolidálódására és a világ népességének 
gyarapodására számítva — a felhasz
nálás évi közel 2%-os növekedése vár
ható.

Magyarországon a műtrágyagyártás 
a hazai mezőgazdaság dinamikusan 
növekvő igényeire alapozva, már a 70- 
es évek második felében magas szin
tet ért el. Súlya a vegyiparon belül kö
zel hatszorosan volt az NSZK vegyi
pari szerkezetében elfoglat hányadhoz 
viszonyítva.

A mezőgazdaság műtrágya felhasz
nálása a következők szerint alakult (1. 
1. táblázat):

1988-ig a mezőgazdaság műtrágya
felhasználását költségvetési forrásból 
támogatták. 1989-től az energia-ár
emelkedéseket követve a műtrágyák 
termelői ára többször emelkedett, mi
közben a mezőgazdaság támogatása 
csökkent. Ezzel egyidőben a műtrágya 
felhasználás drasztikus csökkenése kö
vetkezett be.

Az 1991. évi nagymértékű földgáz- 
és villamoseenergiaáremelés oly mér
tékben megnövelte a műtrágyagyártás 
költségeit, hogy azt a külpiacokon már 
nem tudták elismertetni. Több válla
lat a leállítás mellett döntött. A há
rom foszforműtrágya üzem közül a Bu
dapesti Vegyiműveké és a Peremartoni 
Vegyipari Vállalaté leállt.

A Tiszamenti Vegyiműveknél — 
más termékkel való kapcsolódás miatt 
— minimális szintű termelést tartot
tak fenn.

A nitrogénműtrágya-gyártók közül 
a Borsodchem Rt. véglegesen leállí
totta a gyártást. A Tiszai Vegyi Kom
binát Rt. gazdaságtalan ammóniaüze
mét végleg leállította. Vásárolt (im

Év Hatóanyagok, kt/év Hatóanyag
kg/haNitrogén Foszfor Kálium Összesen

1985. 558,4 335,9 443,7 1338,0 205
1988. 646,3 322,1 449,1 1417,5 218
1989. 617,2 283,4 401,6 1302,2 201
1990. 358 127 186 671 104
1991.* 253,0 20,4 34,0 307,4 48

*A magyar vállalatok belföldi értékesítése az importtal együtt (Forrás: KSH 
évkönyvek)
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port) ammóniából 1992-ben várhatóan 
20%-os kapacitáskihasználást tudott 
elérni. 1993-ban végleges döntést hoz
nak az üzem további sorsát illetően.

Az üzemleállítások többségében visz- 
szafordíthatatlanok.

A legmagasabb 1988. évi 1,4 millió 
tonnás felhasználási szintet — a földek 
kimerülése miatt — néhány éven be
lül szükségszerűen újra meg kell köze
líteni, ill. el kell érni.

A hazai műtrágyagyártás megszű
nése esetén a mezőgazdaság kiszol
gáltatott helyzetbe kerülne, és egyér
telműen az importtermékek árának 
drasztikus növekedésével kellene szá
molnia.

A műtrágyagyártás fennmaradását 
a válságkezelés eszközeivel szükséges 
biztosítani.

Növényvédőszerek gyártása

A világ növényvédőszer-gyártása 
csökkenő mértékű növekedést mutat. 
A 60-as években a piac évenkénti nö
vekedése 10,2% volt, a 70-es évek
ben 7%, majd a 80-as években 2,7%- 
ra esett vissza. 1992-re 1%-os növe
kedés várható. Az agrokémiai termé
kek felhasználás szerinti megoszlása 
1990-ben: 44% gyomirtószer, 29% ro
varölőszer, 21% gombaölőszer, és 6% 
egyéb. A földrészenkénti termékfel
használás jelentősen eltérő, melyben 
Közép-Európa az átlagot képviseli.

A piac erőteljesen monopolizált, a 
10 legnagyobb gyártó a piac kb. 62%- 
át uralja. A növényvédőszer-gyártás 
erőteljesen kutatásigényes, a legjelen
tősebb gyártók ma a forgalom 12-15%- 
át fordítják kutatásra. A magyar vál
lalatok esetében ez 2-2,8% között volt, 
ezt is csak részben fordítottuk közvet
len kutatás jellegű feladatokra.

Felismerhető tendencia, hogy a tőke 
és a kutatási potenciál koncentrálódik: 
a nagy cégek felvásárolják a kisebbe
ket. Egyre kevesebb szereplő van a pia
con. Tovább szűkíti a piaci résztvevők 
körét az engedélyeztetéshez szükséges 
toxikológiai és más ökológiai jellegű 
vizsgálatok költségeinek gyors emelke
dése. Ezek együttesen azt eredménye
zik, hogy olyan kicsi cégek, mint ami
lyenek a magyar gyártók, egyre kisebb 
valószínűséggel tudnak originális kuta
tásba kezdeni.

A hazai növényvédőszer-gyártás a 
legutóbbi évekig dinamikusan fejlő
dött, 1990-ben a hazai vegyipar ár
bevételének 4,7%-át, 1991-ben már 
csak 2,9%-át jelentette. Ez nemzetközi 
összehasonlításban magas arány, a vi
lág vegyiparában ez az érték 1,3%.

1990-ben a magyar növényvédőszer- 
gyártás termelési értéke 233 MUSD 
volt, ez a világ növényvédőszer-gyártó

országainak sorrendjében a 18. helyet 
jelenti.

Az import növekedése következté
ben a hazai gyártású növényvédősze
rek eladása a belföldi piacon az 1990. 
évi 11,2 milliárd Ft-ról 1991-ben 7,5 
milliárd Ft-ra, 67%-ra esett.

Az import részarányának növeke
dését részben annak alacsony vám
szintje, részben pedig a külföldi cé
gek hitelezői politikája befolyásolta. A 
kész növényvédőszerek 4,9%-os, EK- 
hoz viszonyítva is rendkívül alacsony 
vámszintjét eddig nem sikerült mege
melni. Ennek is következménye, hogy 
kapacitásaink egyre kihasználatlanab- 
bak, ugyanakkor számos nagy nyugati 
növényvédőszer-termelő közvetlen ér
tékesítési hálózatot épít ki hazánkban.

A világon engedélyezett kb. 1700 
növényvédőszerhez viszonyítva a haza- 
ilag engedélyezett szerek száma 450, 
amelyből 110-et hazai hatóanyagokból 
gyártunk, kb. 120-at import hatóanya
gokból formálunk.

A magyar növényvédőszer piac — 
a felhasznált készítmények értékét 
tekintve — a világon a 15-20. helyen 
áll.

A jövőben azzal kell számolni, hogy 
a kémiai védekezés továbbra is a 
növényvédelem legfontosabb módszere 
marad, de kevesebb lesz az új hatóa
nyag, nő a formálás szerepe, a kereslet 
eltolódik a kis kiszerelések felé.

A sokat emlegetett szelektív anya
gok elterjedése nem várható, mert a 
károsítok sokfélesége miatt nagyon sok 
szelektív anyagra volna szükség.

A mezőgazdasági, egészségügyi és 
környezetvédelmi követelmények, a pi
aci körülmények és az iparjogvédelmi 
feltételek szigorodása miatt rohamo
san növekednek a fejlesztési költségek. 
A hazai növényvédőszeripar számára 
a magyar mezőgazdaság várható nö
vényvédőszer felhasználása nem jelent 
kizárólagos húzóerőt, mert az igényelt 
nagy számú, kis volumenű termék fej
lesztése és gyártása nem garantálja a 
fejlesztési költségek megtérülését.

A termékek gazdaságos mennyiségű 
gyártása csak a nemzetközi munka- 
megosztásba való intenzívebb bekap
csolódással érhető el, ami viszont szük
ségessé teszi a minden piacon szabadon 
értékesíthető termékek fejlesztésének a 
fontosságát.

A volt Szovjetunió területén kb. 15 
magyar növényvédőszerre van felhasz
nálási engedély. A legutóbbi felmérések 
szerint a FAK-országokban 100 mil
lió USD/év igény jelentkezik a beve
zetett magyar növényvédőszerek iránt. 
A fizetési nehézségek feloldása stabil és 
gazdaságos piacot tudna biztosítnai. A 
nyugat-európai gyártók a volt szocia
lista országokban sorra építik ki saját 
kereskedelmi hálózatukat és különböző

segélyprogramok keretében, állami ga
ranciákkal szállítják az ott, általunk 
bevezetett növényvédőszereket, illetve 
azokkal analóg termékeket.

2000-ig várhatóan a növényvédősze
rek iránti igény mennyiségileg szinten 
marad, vagy kis mértékben csökken, de 
mérsékelt választékmódosulással lehet 
számolni. A piacon-maradásnak elsőd
leges feltétele a K +F ráfordítások nö
velése.

A versenyképességet új, originális 
készítményekkel, vagy már lejárt sza
badalmi védettségű „commodity” ké
szítmények magas szintű dokumentá
ciós hátterével és gyártási kapacitásai
val lehet biztosítani.

Gumiipar

A világ gumiárutermeléssel foglal
kozó cégeinek száma 4-5 ezerre te
hető, de e viszonylag nagy szám elle
nére a gumiipar egyre koncentráltabb. 
A világ hat vezető gumiipari országa 
ma már a teljes termelés közel 70%-át 
adja; a tíz vezető világcég pedig a vi
lágkereskedelem közel 50%-át. Az ab
roncsszektorban a vezető öt világcég a 
nyolcvanas évek eleji 40%-ról az évti
zed fordulójára 80%-ot meghaladó pi
aci részesedést ért el.

A gumiipar legjelentősebb hazai 
felhasználó ágazatai a járműipar, a 
szállítás-hírközlés, az építőipar, a gép
ipar, a bányászat, a kohászat és a me
zőgazdaság. A hazai keresletet alapve
tően ezeknek az ágazatoknak a lehető
ségei határozzák meg.

A teherabroncsok esetében tartósan 
számolni lehet a hazai elsőszerelői hát
tér lényegesen kisebb volumenű igénye
ivel. Ellensúlyozhatja valamelyest e ne
gatív hatásokat a közúti szállítási ága
zat fejlődése. A hazai mezőgazdasági 
abroncspiac a mezőgazdaság szerkezeti 
átalakulásával (nagyüzemi kör csökke
nése) szűkülni fog, és a géppark meg
változásával szerkezetében is módosul.

A szállítóhevederek hazai piaca a 
bányászat gazdasági helyzetének ren
dezésével is a korábbiaknál alacso
nyabb szintre fog beállni. Átmenetileg 
kompenzálhatja ezt a Világkiállítás ré
vén megélénkülő építőipari felhaszná
lás (szigetelő lemezek).

A járműipari könnyűműszaki gumi
cikkek hazai piacát alapvetően megha
tározhatják a beindult hazai személy- 
gépkocsi összeszerelő kooperációk. Az 
eddigi tárgyalások biztatók és mind
két cég (Suzuki, GM) hazai beszállítói 
forrásból fedezi műszaki gumiáru igé
nyeit.

Míg a nyolcvanas évek elején kb. 
75%-os volt a hazai származású ter
mékek aránya a piacon, a kilencve
nes években ez az arány az importver
seny hatására 40-45% körüli értékre
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A magyar vegyipar

fog beállni (nemzetközi összehasonlí
tásban ez az érték nem tekinthető ala
csonynak).

Ugyanakkor figyelembe kell venni, 
hogy a jövedelmezőség szempontjából 
a hazai piacok szinte mindenhol a leg
kedvezőbbek, ezért a vállalatok piaci 
portfoliójában a hazai piacon megter
melt jövedelem sok esetben az egyes 
exportpiaci pozíciók finanszírozását is 
szolgálja.

A hazai gummipar termelése csak 
kismértékben növekszik, a gumiipari 
termékek összforgalma azonban ezt 
a növekedést meghaladja (3,0-3,5%), 
ami döntően a kereskedelmi tevékeny
ség megélénküléséből adódik (2. táblá
zat).

2. táblázat
A gum iipar várható fejlődési
tendenciája az ezredfordulóig

Termelésnövekedés/év 1,5-2,0%
Arbevételnövekedés/év 3,0-3,5% 
Exportnövekedés/év 7,0%
Exportszerkezet (nyugati export és 
volt szocialista export) 75:25
Értékesítési szerkezet (export és 
belföld) 70:30

A 7% körüli exportnövekedés reali
tását a már meglévő exportpiaci po
zíciók, a fejlett országok gumiipari re- 
cessziójának elmúlta és a jelek szerint 
fokozatosan újra kiépülő kelet-európai 
kapcsolatrendszer támasztja alá.

A hagyományos gumiipari termékek 
körében mind a termék, mind pedig 
a technológia fejlesztés tőkeigénye na
gyon magas. A hazai gumiipar ha
gyományosan követő, továbbfejlesztő 
fejlesztési stratégiájának fenntartása 
egyre nehezebbé válik. Ez a probléma 
különösen az abroncsgyártásban kriti
kus.

Tartós megoldást azonban csak a 
külső erőforrások bevonása jelenthet, 
mégpedig a szakmai befektetők körét 
célszerű megcélozni. Azt azonban fi
gyelembe kell venni, hogy akik hajlan
dók korszerű technológiáik behozata
lára, azok annak védelme érdekében 
tulajdoni többségre is törekednek.

Egyéb gyártási ágak

Lakk-festékipar

A magyar festékiparban korábban 
két nagyvállalat a BUDALAKK és a 
TVK adta a festéktermelés 90%-át, a 
további 10%-ot szövetkezetek és TSZ 
melléküzemágak. A BUDALAKK 65 
kt-s és a TVK 45 kt-s termelése, kiegé
szülve a további gyártókkal, valamint 
a készfesték importtal 12,5-13,5 kg/fős 
festékfelhasználást biztosított és ezzel 
a középmezőnyben foglaltunk helyet.

Az élenjárók közül pl. Svédország 
és az NSZK festékfelhasználása 22-23 
kg/fó körül stabilizálódott.

1991-92-ben megkezdődött a pri
vatizáció: a TVK-nál az AKZO vi
lágcég 51%-os üzletrészt szerzett, a 
BUDALAKK pedig a 6 gyárát Kft- 
ké alakította. Az egyik teljes egészé
ben magántulajdonba került, egy má
sik francia-német vegyesvállalattá ala
kult, és ezév végéig tervezhető vala
mennyi kft. privatizációja.

A hazai festékfelhasználás 1988-ban 
volt a legmagasabb, abban az évben a 
gyártók 127 ezer tonnát állítottak elő. 
Azóta mindkét felhasználói kör (ipar 
és lakosság) fogyasztása folyamatosan 
csökken, és 1991-ben a termelés is 58 
kt-ra esett vissza.

Közeli fellendülés az autóipari ko
operációtól várható. Az AKZO-TVK 
Rt. a szentgotthárdi Opel, és az esz
tergomi Suzuki gépkocsigyárak kizáró
lagos festékszállítója lett, és jelentős az 
IKARUS-szal kialakuló üzleti kapcso
lata is.

Az EK országaiban a környezetvé
delmi előírások szerint 1994-95-ig az 
aromás szénhidrogéneket, a rákkeltő 
anyagokat, a glikolétereket teljesen ki
zárják a felhasználható anyagok közül. 
Ezekre a változásokra a lakkfestéki- 
parnak fel kell készülnie.

Kozmetikai és háztartásvegyipar

A kozmetika és háztartásvegyipar 
általában recessziós gazdasági körül
mények között is fejlődőképes. Az ága
zat termékei iránti kereslet nő, szerke
zete a biokozmetikai és a környezetkí
mélő háztartásvegyipari termékek irá
nyába tolódik el.

A termelés rövid stagnálása után 2- 
3 éven belül lassú növekedés várható. 
Az értékesítés piaci szerkezete (az 
export javára) és termékszerkezete (az 
igényesebb termékek irányába való 
elmozdulással) megváltozik.

A mosószergyártó vállalatoknál a 
privatizáció előrehaladott stádiumban 
van:

A Feruzzi-Unilever cégek megvásá
rolták a magyar Növényolajipari és 
Mosószergyártó Vállalatot, mely 50-55 
kt/év áztató-, mosó-, mosogató- és öb
lítőgyártó kapacitással rendelkezik.

Megszületett a döntés a szolnoki Ti- 
szamenti Vegyiművek mosópor üzemé
nek privatizációjáról, melynek révén a 
német Henkel cég tulajdonába fog ke
rülni további 60 kt/év mosóporgyártó 
kapacitás. Ezzel a hazai kapacitás fele 
(a mosóporgyártás 2/3-a) külföldi ér
dekeltségbe kerül.

Az Egyesült Vegyiműveknél kb. 30 
ezer t/év  mosó-, mosogató- és öblítő

szergyártó kapacitás van por, paszta és 
folyékony formában.

A CAOLA KHV paszta és folyékony 
állapotú mosó-, mosogató- és öblítő
szerekből kb. 8-10 ezer t/év termelésre 
képes.

Abból a célból, hogy a kisjövedelmű 
lakossági rétegek számára is elérhe
tők legyenek a minden nap használa
tos alacsony árkategóriájú közszükség
leti cikkek, célszerű e két utóbbi vál
lalatnál a többségi nemzeti tulajdon 
megtartása. Az olcsóbb cikkek piaci je
lenléte várhatóan fékezőleg hat a kül
földi vállalatok árfelhajtó törekvéseire.

Fotokémiai ipar

A fotokémiai ipar világviszonylat
ban meglehetősen zárt ipar, mintegy 
10 nagy cég uralja a világpiacot, de 
a fotokémiai termékek gyártásával fog
lalkozó vállalatok száma sem éri el az 
ötvenet.

Ezek közül egy, a Kodak által 1922- 
ben alapított Forte gyár. Termékei 
fekete-fehér fotópapírok, filmek, szí
nes fotópapírok és negatív filmek, va
lamint kidolgozáshoz szükséges vegy
szerek. Nagyságrendjénél és tőkeere
jénél fogva új termékek kidolgozására 
nem volt lehetősége, követő módszerek 
alkalmazásával versenyképes minőség
ben, összességében nyereségesen állítja 
elő termékeit. A termelés 65%-a kül
földi értékesítésre kerül.

A termelőberendezések a piachoz 
való rugalmas alkalmazkodást biztosít
ják.

A fotokémiai ipar stratégiája a mi
nőségi színvonal tartását, az elsődleges 
kibocsátó cégekkel való lépéstartást és 
a külpiaci részesedés megtartását irá
nyozza elő.

A fekete-fehér termékek gyártásán 
belül kisvolumenű, speciális termékek 
gyártását kell fejleszteni, melyekre a 
nagy világcégeknek nem érdemes be
rendezkednie. Célszerű a nyomdatech
nikai fotótermékek fejlesztése és gyár
tása, melyre nemzetközi kooperáció
ban nyílik lehetőség és új technológia 
bevezetését biztosítja.

A már folyamatban lévő kooperációs 
együttműködés kiszélesítésére kell tö
rekedni a Fuji-val és egyéb — érdek
lődő — cégekkel.

1995-ig mérsékeltebb, az azt követő 
években évi 6,5-8,5%-os termelésbővü
léssel lehet számolni.

A FORTE privatizáció előtt áll. Ez 
a stratégiai célkitűzéseket várhatóan 
nem érinti, de további termelésbőví
tést és termékszerkezetváltást jelent
het.

Sz. G.
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A magyar vegyipar

Bem utatkozik  a körmendi T abletta  üzem

Lassan 10 éve lesz, hogy a Lacta 
Tápszergyárban elkezdte a termelést a 
Tabletta üzem. Tevékenysége, annak 
színvonala az elmúlt időszakban töret
lenül fejlődött. Ennek eredményeként 
a mai napig az egyetlen olyan tabletta
gyártó és -csomagoló üzem Magyaror
szágon, amely az amerikai (FDA) elő
írásoknak megfelel.

Az üzem két fő szervezeti egységből 
tevődik össze:
1. Tablettagyártó főművezetőség

A gyártóberendezések zöme az üzem 
indulásakor került beszerzésre, en
nek megfelelően ezek ma is mo
dern berendezéseknek számítanak. 
Az üzemrészben a tablettagyártási 
technológia több variációja megva
lósítható. Ezek közül megjelent a di-

VÁLLALATI HÍREK

A N itrokém ia 1993 január 1-i 
visszamenőleges hatállyal részvénytár
sasággá alakult át. A 4 milliárd 75 mil
lió forintos alaptőkének 100%-os tulaj
donosa az AV Rt. Hosszútávon a kor
mányrendelet szerint 25% +1 részvény 
a minimális vagyon. A cég tavaly 9 mil
liárd Ft feletti árbevételt és 130 millió 
nyereséget ért el. Két évig tartott, míg 
a vezetés elfogadtatta a tulajdonossal, 
hogy a vállalat csak egyben maradva 
értékes, de a szociális és ellátási felada
tokat az elmílt években már leválasz
tották. A jövőben a vállalat feljavítása 
érdekében öt profitcentrumot hoznak 
létre (a hadiipari kapacitás fenntartása 
mellett a növényvédőszer és interme
dier gyártásokra). Az igen ambiciózus 
program szerint a technológiák meg
változtatásával és a szennyivízkibocsá- 
tás csökkentésével a központi szenny
vízkezelő telep feldolgozná az összes vi
zet és meg lehetne szüntetni a tározó
tavat. 90%-kal csökkentették a higany
kibocsátást és korszerűsítették a veszé
lyes hulladék-égetést. Mindez a tervek 
szerint kb. 1,2 milliárd forintba kerül.

A Chinoin a japán kooperáció
ban is értékesített 66 tonnát Iprifla- 
von sikerterméke mellett nagy öröm, 
hogy egy év kihagyás után várható 
No-Spa megrendelés a szovjet piacon. 
Ezzel üzembe áll a tavaly befejezett 
új gyártósor. A tavalyi üzemesítések

rekt tablettázás, amely a világban 
egyre jobban terjed, egyszerűsége és 
gazdaságossága miatt.
A hagyományos nedves granulálás is 
kétféle megoldásban történik. Ezek 
közül a régebbi eljárás a gyúrásos 
technológia, amelyhez megfelelő be
rendezésekkel rendelkezünk. Ugyan
akkor a készítményeink mintegy fe
lénél a fluidizációs eljárás van hasz
nálatban.
Az üzem rendelkezésére álló 5 tab- 
lettázógép közül 2 db nagyteljesít
ményű gép, számítógép által vezé
relt. Törekednünk kell az összes gép
nél hasonló megoldásra, mert az 
egyre szigorúbb követelmények ezt 
megkívánják.

után megindul néhány -  a Sanofi-tól, 
vagy az 6 közvetítésével átvett -  ter
mék gyártása is (ánizssav, magnézium- 
laktát).

A Vegyépszer R t. 1993 máso
dik felében befejezi a Tengiz-i beru
házás második technológiai sorát. Az 
első technológiai sor 3 millió tonna 
olaj mellett földgázt, etánt, propánt 
és kenet nyer ki, és 1991 áprilisában 
helyezték üzembe. Most az amerikai 
Chevron cég kapott koncessziós megbí
zást az egész területen a kinyerésre, de 
mint alapító és helyismerettel rendel
kező cég, a Vegyépszer nagy esélyekkel 
indul a várható további tenderek elé. 
Ezen túlmenően a nemzetgazdaság a 
konstrukcióban 14,6 milliárd m3 föld
gázhoz jut (ez most évi 2 milliárd m3-t 
jelent) és 2008-ig évi 2 milliárd m3 vá
sárlására opciót kap.

A R ichter R t. jelentős, több mint 
egy milliárdos veszteséggel zárta az
1992-es évet. Ebben nagy szerepe volt 
a mintegy 2 milliárd forintnyi kamat- 
tehernek. Ezért Bogsch Erik vezérigaz
gató újra felhívta a vazetőket a lét
szám csökkentésére. Az első félévben 
400 fővel csökkentik a létszámot, a 
törzsgyárban 150, Dorogon 250 főnek 
mondanak fel. Március 1-vel átlagosan 
20%-kal, de rendkívül differenciáltan 
emelték a béreket, hogy az iparágtól 
való lemaradást kezdjék behozni. Az

A drazsírozás a modern Glatt- 
berendezésben ugyanúgy elvégez
hető, mint a filmtabletta készítése.

2. Csomagoló főművezetőség
Körmenden az üveges csomagolásra 
specializálódott csomagolórészleg van. 
A berendezések jelentős része, bár 
idősebb, de a tervszerű megelőző 
karbantartással a gépek a kívánt 
műszaki színvonalon tarthatók. Ez 
az üzemrész végzi a fóliás csoma
golásokat és 1 db mélyhúzógépen a 
drazsé, a filmtabletta csomagolását. 
Az üzem szakemberekkel való el

látottsága jó. Nemcsak a vezetéshez 
szükséges diplomások állnak rendelke
zésre, de a gyártás, illetőleg a csoma
golás jól képzett, rutinos szakmunká
sokra épül. Ez adhat garanciát ahhoz, 
hogy az üzem a szigorodó minőségi kö
vetelményeknek és a növekvő verseny
nek megfelelve a második évtizedet is 
hasonló eredményekkel teljesítse.

Dr. Faragó Gábor

Igazgatóság január 25-én elfogadta a 
vállalati stratégiát. 1993 február 15-től 
Tóth Imre a Richter Rt. gazdasági ve
zérigazgatóhelyettese.

A MÓL R t. 1992. évi árbevétele 
kedvezőtlenül alakult. 7 millió tonna 
kőolajat dolgoztak fel, a tervezettnél 
kisebb a nyereség az alacsony árak és 
a megnövekedett költségek miatt. A 
földgázfelhasználás 5 milliárd m3 volt, 
ennek több, mint a felét külföldről im
portáltuk drágábban, mint a hazai ela
dási ár és a különbözet is csökkentette 
a MÓL nyereségét. A 700 hazai üzem
anyagtöltő állomás közül 280 maradt a 
MÓL tulajdonában.

A Tiszai Kőolajfinomító az új rend
szerben kevésbé önálló a MÓL Rt.-n 
belül, itt tavaly 700 ezer tonna kőola
jat dolgoztak fel, ennek 20%-a vegy
ipari benzinként került a Tiszai Ve
gyi Kombinátba, 40%-át gázolajként, 
40%-át fűtőolajként értékesítették. 27 
ezer tonna metil-terc.butil-étert gyár
tottak a C4-  frakcióból, ezt oktán
számnövelő adalékként a hazai és a 
külföldi piacon értékesítették, részben 
pedig tiszta izo-butilénné alakították 
vissza.

A MÓL Rt. február 25-i igazgató- 
sági ülésén elhatározta, hogy 1 milli
árd forintos forgótőke-segélyt ad a Péti 
Nitrogénmüveknek. Ez az összeg az ed
dig is részvénytulajdonos MOL Rt.-t a 
legnagyobb részvényessé teszi a Nitro- 
génművekben.

Dr. Körtvélyessy Gyula
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RECEPTÚRÁK
A foszfor-funkció m ódosításának  lehetőségei a prepara- 

tív szerves kémiában Vili.
Foszfin-. foszfort- és foszforsav-kloridok képzése savakból és észterekből

Keglevich György *

Metil-fenil-foszfinsav-klorid előállítása

СИ, 0
S0C12 CH> -w 0

0 4 ‘( o f  о н - S 0 2 ’ 
-  Hű

O-etil-metil-foszfonsav-klorid előállítása

c % ^ °  

QHsO"" X0C,H.

COCU СНзч ,0  
p

C2H50/  xci-co2
C2H5Cl

Gázbevezető csővel, hőmérővel és 
végén gumicsővel az elszívóba csat
lakoztatott hűtővel ellátott 100 ml
es háromnyakú gömblombikba bemé
rünk 30,4 g (0,2 mól) dietil metil- 
foszfonátot és megkezdjük a kénsavas

mosón keresztül buborékoltatott fosz- 
gén lassú bevezetését, miközben a hő
mérsékletet szobahőmérsékleten tart
juk. Nagyon fontos, hogy jól működő 
fülkében dolgozzunk. 24 h alatt kb. 
23,8 g (0,24 mól) foszgént haszná-

Mágneses keverővei és visszafolyó
hűtővel ellátott 100 ml-es gömblom
bikba bemérünk 15,0 g (0,096 mól) 
metil-fenil-foszfinsavat és 25 ml (0,343 
mól) tionil-kloridot. Az elegyet 30 per
cen keresztül forraljuk (fontos, hogy jól 
működő fülkében dolgozzunk), majd a 
hűtőt desztillációs feltétre cseréljük és 
a lombik tartamát vízvákuumban frak- 
cionáljuk. Először a tionil-klorid feles
lege, majd a termék desztillál. 15,8 g 
(94%) foszfinsav-kloridot kapunk fő- 
párlatként, fp. 155°C/l,5 kPa.

Gibson, C. S. -  Johnson, J. D. A.: 
J.Chem.Soc. 1928, 92 alapján.

lünk el a palackból. (A bevezetett 
foszgén mennyiségéről a palack súlyá
nak táramérlegen történő ellenőrzésé
vel győződhetünk meg.) A szükséges 
mennyiséget a foszgén bevezetése után 
nitrogén bebuborékoltatásával eltávo- 
.ítjuk az adszorbeált gázokat az elegy- 
ből, majd motorvákuumban frakcio- 
náljuk a nyersterméket. Jó termelés
sel kapjuk a foszfonsav-kloridot (pon
tos termelés nem szerepel a közlemény
ben), fp. 37°C/93 Pa.

Coe, D. G. -  Perry, В. J. -  Brown, 
R. К.: J. Chem.Soc. 1957, 3604 alapján

O-fenil-S-n-propil-monotio-foszforsav-kiorid előállítása

0 - 0 .  . . S  r 0 - 0  SC ,H ,-n
-C3H7OP(0)C1, ' 

П-С3Н7О ОСзН-п
NP

0*  4  Cl

Mágneses keverővei és visszafolyó
hűtővel ellátott kis gömblombikba be

mérünk 11,0 g (40 mmól) 0-,0-di- 
n-propil-O-fenil-tiofoszfátot és 6,2 g

(40 mmól) foszfor-oxi-kloridot, majd 
a lombik tartalmát 12 órán keresztül 
100°C-on kevertetjük. A képződött O- 
n-propil-foszforsav-diklorid mellékter
méket a hűtő desztillációs feltétre cse
rélése után kb. 1,33 mbar-os motor
vákuumban, kb. 100°C-os olajfürdővel 
történő melegítéssel távolítjuk el. A 
visszamaradó 10,0 g (100% ) monotio- 
foszforsav-klorid nyers formában is al
kalmas pl. O-acilezésre (lásd soroza
tunk következő részében).

Tang, C-C. - Wu, G-P. -  Zhang, G- 
Z.: Synthesis 1991, 454 alapján

l-Klór-3-foszfolén-l-oxid előállítása

Q
0 ^  4 0CH3

PCI,
-P(0)C13
-CH3C1

Q
0 y / 4 i

Mágneses keverővei és hűtővel (a 
végén szén-tetrakloridot tartalmazó bu-

* Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves 
Kémiai Technológia Tanszék, Budapest

borékolóval) ellátott kisméretű lom
bikba bemérünk 1,64 g (12,4 mmól) 
l-metoxi-3-foszfolén-l-oxidot és 10 ml 
szén-tetrakloridot. 0°C-ra hűtés után

portölcséren keresztül beadagolunk 3 
g (14,4 mmól) foszfor-pentakloridot, 
majd hagyjuk, hogy az elegy szoba- 
hőmérsékletre melegedjen. 24 órás ke- 
vertetés után vízvákuumban eltávolít
juk az oldószert és a melléktermékként 
képződött foszfor-oxi-kloridot, majd az 
így kapott maradékot motorvákuum
ban frakcionáljuk, aminek eredménye
képpen 1,1 g (59%) terméket kapunk, 
fp. 125-126°C/1,2 kPa.

A szerzők beszámolnak az így ka
pott intermedier hasznosításáról is.

lkai, K. -  Iida, A. -  Yamashita, M.: 
Synthesis 1989, 595 alapján.
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BIZTONSÁGTECHNIKA -  
ÜZEMTECHNIKA
Az e lektroszta tikus feltöltődés veszélyei

Egy csomagoló-kiszerelő üzem ve
zetője, félve az elektrosztatikus fel
töltődés veszélyétől, a 12 t granu
lált szemcsés anyag tárolására szolgáló 
silóba (üvegszálerősítésű poliészterből 
készült) földelő rudat szereltetett be. 
Két héttel később, jelentős kárt okozó 
porrobbanás szétvetette a silót, de sze
rencsére személyi sérülést nem oko
zott. A vizsgálat megállapította, hogy 
a silót tápláló pneumatikus szállító- 
rendszeren adagolt szerves granulátum 
tetején a beadagolás közben jelentős 
elektrosztatikus feltöltődés alakult ki, 
s miután a siló anyaga is szigetelő tu
lajdonságú volt, amikor az adagolt ter
mék majdnek elérte a földelő rudat, 
szikra képződött és az felrobbantotta a 
silóban lévő levegő-szervespor keveré
ket. A probléma az volt, hogy a földelő 
rúd egy méterrel rövidebb volt, mint a 
siló fenékrésze. így a töltés nem veze
tődött le azonnal a beadagolás kezde
tekor. Ilyen és hasonló leírásokat sokat 
olvashatunk a biztonságtechnikai szak- 
irodalomban.

Az elektrosztatikus feltöltődéssel 
több szakkönyv foglalkozik, de saj
nos ezeket az üzemi embereknek nincs 
módjuk legtöbbször részletesen átta
nulmányozni. Ezért ajánljuk figyel
mükbe az alábbi ismertetést, amiből 
könnyen meghatározhatják saját üze
mük, berendezéseik veszélyeztetettsé
gét.

-  por-ködök.
Hangsúlyozni kell, hogy a fenti ese

tekben általában csak akkor áll fenn a 
tűz-, illetve robbanásveszély, ha a kö
zeg levegővel érintkezik, vagy már el
keveredett levegővel. A szakirodalom 
a legtöbb anyagra tartalmazza azo
kat a határkoncentrációkat, melyeken 
belül fennáll a robbanásveszély. így 
például az iparban használt leggya
koribb oldószerek robbanási koncent
rációja 1-15% között helyezkedik el. 
Az alsó határértéket „alsó robbanási 
határ”-nak, a felsőt „felső robbanási 
határ”-értéknek nevezzük. Két jelen
tős kivétel van a vegyi anyagokon be
lül: az egyik az acetilén (1,5-100%- 
ig), a másik a szénszulfid (=szénké- 
neg 1-60%-ig). Ezek robbanási határ
értéke igen széles területet fog át. Azt 
is meg kell jegyezni, hogy a hőmérsék
let és nyomás emelkedésével jelentősen 
nő az éghetőségi-robbanási határok kö
zötti terület.

Sok technológiában tehát, ahol ég
hető anyagok vesznek részt, gyorsan 
kialakulhat ilyen robbanásképes elegy. 
A fontosabbak:
-  kezdő illetve befejező műveletek

nél, amikor az oldószert betáplálják 
vagy éppen leürítik a reaktorból,

-  olyan készülékeknél, ahol szilárd 
anyagot adagolnak pneumatikus 
rendszerrel éghető oldószerbe,

1. táblázat
M ilyen energiájú szikra elegendő szénhidrogéngőz/benzin 

m eggyújtásához?

Tárgy Kapacitás,
pikofarád

Gyújtási energia, 
mJ 20 kV-nál

Kis fémtárgy (kanál, adagolóedény) 10-  20 2- 4
Kis tartály 0,5 m3 alatt 10-  100 2-  20
Tartály 0,5 m3 felett 50- 300 10-  60
Emberi test 200- 300 40- 60
Nagyobb tartály, vagy egyéb készülék 100-1000 20-200

A kémiai technológiákban az éghető 
anyagokat tartalmazó atmoszférában 
három nagy csoportot különböztethe
tünk meg:
-  gázok és gőzök,
-  folyadék ködök vagy aeroszolok,

-  ellenőrzésnél, vagy szilárd anyagok 
kézi adagolásánál, amikor kinyitják 
a készüléket és az érintkezésbe kerül 
a külső atmoszférával,

-  a készülékben, ill. körülötte valami
lyen meghibásodás folytán.

Még egy technikai meghatározásról 
kell szót ejteni az éghető keverékek
kel kapcsolatban és ez a lobbanáspont. 
Ez — mint ismeretes — az a lega
lacsonyabb hőmérséklet, ahol a szó
ban forgó vegyi anyag nyitott edény
ben lángralobban, ha lángot közelí
tünk hozzá.

A sztatikus elektromosság szem
pontjából az oldószerek, a könnyen 
párolgó folyadékok lobbanáspontjuk 
alatt általában nem jelentenek ve
szélyt, mert a statikus szikra sosem 
tartalmaz elég energiát ahhoz, hogy 
az anyag tömegét olyan hőmérsékletre 
emelje, hogy fenntartsa a tüzet. De 
ez alól is vannak kivételek: pl. a kö
dök, aeroszolok meggyújthatók lobba
náspontjuk alatt is. A kerozin köd 
pl. 20°C-kal alacsonyabb hőmérsékle
ten gyújtható meg, mint a lobbanás
pontja, ami 38°C. Nagynyomású ké
szülékek lyukadásakor, alacsony visz
kozitású folyadékok gyors keverésénél 
természetesen éghető anyag esetében a 
fenti két olyan példa, ahol az anyagok 
lobbanáspontjuk alatt is meggyújtha
tók. Kimondhatjuk tehát, hogy a kö
dök és az aeroszolok a legveszélyeseb
bek ebből a szempontból.

Az ipar számos technológiájában 
kell porokat szállítani, adagolni, ki
szűrni, ülepíteni, stb. Ezeknél akkor 
figyelhetők meg robbanások, ha azok 
finom szétoszlásban vannak a levegő
ben, a részecskék por-ködöt alkotnak. 
Míg folyadékok esetében a koncetrá- 
ción alapul az alsó-felső robbanási ha
tárérték megállapítása, addig a po
rok esetében a sűrűség az alap. Az 
alsó robbanási határérték megállapí
tása aránylag könnyű és az függvé
nye az anyagi tulajdonságnak és a ré
szecske nagyságának (szemcseméret). 
Ugyanakkor a felső robbanási határ 
megállapítása már jóval nehezebb. Ál
talában elmondható, hogy ha egy por 
szemcsemérete elég finom ahhoz, hogy 
porködöt alkosson, akkor sűrűsége ak
kor van az alsó robbanási határ fölött 
(tehát már fennáll a robbanás veszé
lye), ha átláthatósága csak néhány mé
ter. Az éghető anyagok veszélyességi 
fokának meghatározására több mérési 
módszer ismeretes.

Ha egy anyag gyulladásképes és égé
sét továbbvezeti, akkor a minimális 
gyújtási energia (MGYE) meghatáro
zásával kvantitative mérni lehet érzé
kenységét az elektrosztatikus feltöltő- 
désre. Az MGYE mutatja azt a leg
kisebb energia-mennyiséget, amit tar-
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Minimális gyűjtési energia, mJ
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1. ábra. A z  elektrosztatikus szikrák energiája és a minimális gyújtási energia különböző éghető 
anyagok, készülékek és körülmények esetén

2. táblázat
Tevékenységi sor az elek trosztatikus feltöltődési veszély 

m eghatározására

Tevékenység-helyzet Intézkedés

1. A gőz(gáz)por köd koncentrációjá
nak mérése. Az égésiparaméterek 
meghatározása

Meghatározni az éghető légtér veszé
lyes potenciálját, ha ilyen nincs, ak
kor vége. Ha van, akkor tovább a 2.

2. A veszélyes potenciál, a töltés
nagyság, az elektromos mező mérése

Meghatározni a keletkező töltés 
nagyságát, ha nem mérhető, akkor 
vége. Ha van, akkor 3.

3. A szigetelő anyag és komponensei 
meghatározása. Az ellenállás, vagy 
extrapolálható mennyiségének és 
a képződés időtartamának mérése

Meghatározni mekkora elektroszta
tikus töltés tud kialakulni, akkumu
lálódni. Ha nincs, akkor vége. Ha 
van, akkor 4.

4. Az elektromos mező mérése, anali
zálni jelenlétét, megoszlását rádió- 
frekvenciás méréssel

Meghatározni, vajon az elektroszta
tikus szikra, ill. töltés kisül-e? Ha 
nem, akkor vége. Ha igen, akkor 5.

5. A minimális gyújtási energia és 
a szikrakisülés energiájának meg
határozása

Meghatározni, hogy a szikra ener
giája elegendő-e a gyújtáshoz. Ha 
nem, akkor vége. Ha igen, akkor 6.

6. Az elektrosztatikus töltés miatt Kalkulálni a robbanás súlyosságá- 
a tűz-, ill. robbanásveszély fenn- nak paramétereit. Alkalmazni a rob- 
állása banásvédelem módszereit: bizton

sági szelep, elnyomás, intertizálás stb.

talmaznia kell annak a gyújtó szikrá
nak, ami az anyagot képes meggyúj
tani és az égést tovább fenntartani az 
anyagban. Ennek értéke több tényező
től függ, többek között a koncentráci
ótól is. Ködök és porfelhők esetében a

részecskenagyság is jelentős befolyás
sal van erre az értékre. Minél kiseb
bek a részecskék, annál alacsonyabb az 
MGYE értéke.

Az 1. táblázat mutatja, hogy kü
lönböző eszközök, készülékek mennyire

mkl

változóakká teszik a körülményeket 
gyújtási szikra esetén.

Igen nehéz — ha nem lehetetlen — 
előre megjósolni, hogy egy eljárásban, 
technológiában, ahol éghető közeg van 
jelen, mekkora lesz az elektrosztati
kus feltöltődés, a gyújtószikra energia
szintje.

Az 1. dóra különböző anyagok esetén 
a minimális gyújtási energiát (MGYE) 
mutatja, valamint a gyújtáshoz szük
séges elektrosztatikus szikra energiá
ját éghető közegben. Ebből világosan 
látható milyen kombinációk jelentenek 
elektrosztatikus veszélyt.

További készülékekre is fel kell 
hívni a figyelmet, amelyek a szige
telt, földeletlen vezetőkön kívül, haj
lamosak a feltöltődésre. Ezek rezgő 
mozgást végző berendezések, centrifu
gák (egyéb forgó berendezések), amik 
földelése nehezen oldható meg. Jelen
tős feltöltődésre lehet számítani mű
anyagcsővezetékeknél, fóliáknál, tartá
lyoknál. A dolgozó embertől is komoly 
veszély származhat, amikor a készülé
keknél adagolási, öntési, szitálási stb. 
munkát végez. Az emberi test (és a 
ruházat) 10 000 V-ra vagy még na
gyobb feszültségre is feltöltődhet. En
nek veszélye nemcsak az, hogy feltöltő- 
dése folytán szikrát indukál, hanem az, 
hogy veszélyes töltését átviheti mozgá
sával más, veszélyes környezetbe.

Fentiek összefoglalására közöljük a 
2. táblázat tevékenységi sorát, amivel 
meghatározhatjuk üzemünk elektrosz
tatikus feltöltődési veszélyét.

További figyelmet érdemelnek a kö
vetkezők: jelentős feltöltődést okoz
hat például fém csővezetékben áramló 
sóoldat (tengervíz), valamint néhány 
szerves oldószer (alifás, aromás tartal
múak), de az üveggel bélelt, vagy üveg
ből készült készülék is. Gyújtóforrás le
het továbbá a szigetelt (gumikeréken 
gördülő) szállítószalag, kocsi, targonca 
stb., ha nincs földelve. A dolgozóknak 
vezetőképes lábbelit kell hordani.

Sztatikus feltöltődésre veszélyes kör
nyezetben indokolt ipari méretű ioni
zátorok alkalmazása, vagy az atmosz
féra páratartalmának magas értéken 
tartása.

Ha saját vizsgálódásunk jelentős ve
szélyre figyelmeztet, ajánlatos a méré
seket szakemberekkel elvégeztetni.

[Forrás: C E  1991. nov. 188-193. old.]

Dr. Frertdl Géza
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BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
A vegyipar á talakulása  Magyarországon

Ezzel a címmel tartottak ankétot 
Zalaegerszegen, 1993. március 19-én.

A rendezvény a Magyar Kémikusok 
Egyesületén (MKE) belüli Műszaki Tu
dományos Állandó Bizottság kezdemé
nyezésére, az MTA Kémiai Technoló
giai és Környezetvédelmi Munkabizott
sága és a Caola Kozmetikai és Ház
tartásvegyipari Rt. közreműködésével, 
a Caola Rt., az MKE és a MÓL Rt. 
anyagi támogatásával valósult meg.

A rendezvényen akadémiai intézmé
nyek, egyetemek, minisztériumok és 
más kormányzati szervek, valamint a 
hazai vegyipari cégek, és a sajtó képvi
seletében mintegy 180 meghívott vett 
részt. A jelenlévők megtekinthették 
néhány hazai cég (Ajkai Alumíniumi
pari Kft., Caola Rt., MÓL Rt., Pan- 
nonplast Rt.) árubemutatóját is.

Az ankét célját az MKE képviseleté
ben elnöklő dr. Rátosi Ernő megnyitó
jában úgy határozta meg, hogy az le
hetőséget teremtsen a hazai vegyipar 
jövőbeni szerepével és tulajdonlási for
máival kapcsolatos kormányzati, banki 
és vállalati elképzelések közvetlen meg
ismerésére és a véleménycserére. Em
lékeztetett rá, hogy ez a találkozó a 
tavalyi, a kőolaj feldolgozóipari termé
kekkel és a környezetvédelemmel fog
lalkozó szakmai ankéthoz hasonlóan a 
kémia image-ének javítását is hivatott 
szolgálni. Ezentúl célkitűzéseink kö
zött szerepeltetjük a társadalom olyan 
irányú befolyásolását, hogy a fogyasz
tásban az országot elárasztó kétes mi
nőségű árukkal szemben a hazai ipar,

közte a vegyipar termékeit részesítse 
előnyben.

A megjelenteket Bogár Imre, Za
laegerszeg polgármestere üdvözölte, 
majd a rendezők képviseletében Sza- 
bóné Mártinké Eszter, a Caola Rt. ve
zérigazgatója köszöntötte.

Ezután két blokkban több előa
dás hangzott el. Először a hatóságok 
a vegyipar átalakulásával kapcsolatos 
instrukciókat, követelményeket, taná
csokat fogalmaztak meg a hallgatóság 
soraiban levő, átalakulás előtt álló vál
lalatok vezetői számára.

Az első előadást dr. Botos Balázs, az 
IKM helyettes államtitkára tartotta. 
Vázolta a Kormány által elfogadott 
iparpolitikai koncepciót, a vegyipar 
helyét, szerepét és értékeit, azzal a 
végső kicsengéssel, hogy a vegyipar 
talán az első talpraálló hazai iparágak 
között lesz.

Csunderlik Ferenc, az ÁVU Rt. igaz
gatója az átalakulást, a privatizációt 
és a tulajdonosváltást szorgalmazta. 
Sajnálatosnak ítélte, hogy ennek kap
csán anyagi veszteségek keletkeznek. 
Elmondta az eddigi ipari (benne a nem 
egészen elkülöníthető vegyipari) priva
tizáció lehetséges útjait (diverzifikálás, 
modernizáció).

Lengyel Zoltán, az ÁV Rt. igazga
tója ismertette az alig több, mint négy 
hónapos működési tapasztalatokat az 
átalakítás és a privatizáció terén, és a 
kívánalmakat. Feladatukból fakadóan 
az ÁVU-től eltérően a működőképes
ségnek, a profittermelő hatékonyság
nak adnak prioritást. Rámutatott a tő

TÁJÉKOZTATÓK
RENDEZVÉNYEKRŐL
COLOUR ’93

Az AIC (Association International 
de la Couleur) a színek tudományos 
kutatásával, művészi és ipari alkalma
zásával foglalkozó szakembereket fogja 
össze. A nemzetközi szervezetnek 28 
országban működik önálló nemzeti bi
zottsága, közöttük Magyarországon is. 
Az AIC négy évenként tartja kong
resszusait, amelyeken a résztvevők az 
elmúlt időszak új eredményeit ismerte
tik és vitatják meg. Svájc, Svédország, 
Anglia, az USA, Németország, Fran
ciaország és Argentína után Magyar- 
ország -  Budapest -  kapta meg a ren
dezés jogát.

Az 1993. évi COLOUR Kongresszus 
rendezője a Budapesti Műszaki Egye
tem, a kongresszussal kapcsolatos mar
keting tevékenységet az M&G Marke
ting látja el.

A kongresszus időpontja: 1993. jú
nius 14-18.

Helyszíne: Budapesti Műszaki Egye
tem.

A Kongresszus Szervező Bizottságá
nak elnöke: dr. Nemcsics Antal, egye
temi tanár.

A Nemzetközi Tudományos Bizott
ság 120 előadást és 39 poszter előa
dást fogadott el. Az előadók 37 or
szágból érkeznek, közöttük színlátás

kehiányos vegyipari nagyvállalatok sú
lyos gondjaira.

Kármán Gábor, az Inter-Európa 
Bank Rt. befektetési főosztályvezetője 
a privatizáció sarkalatos téziseit ismer
tette.

A második blokkban gyakorló, már 
átalakult, vagy átalakulóban levő tár
saságok, vállalatok vezetői, vezérigaz
gatói ismertették tapasztalataikat az 
érdekfeszítő előadásokban. Megfogal
mazták a vegyipar mai rendkívül ne
héz helyzetét azzal a befejezéssel, hogy 
remény van a felemelkedésre.

Dr. Orbán István, az EGIS Rt. 
vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, 
hogy cégük a legszélesebb tömegek 
számára is elérhető, jó minőségű ter
méket gyárt, és nagymértékben tá
maszkodnak a marketing informáci
ókra épülő kutatás-fejlesztésre. Kovács 
F. László, a BorsodChem Rt. elnök
vezérigazgatója elemezte a nemzetközi 
és a hazai műanyagipari fejleményeket, 
rámutatott a kilábalás, az iparvédelem 
lehetőségeire. Harsányt Imre, a Péti 
Nitrogénművek Rt. vezérigazgatója tá
jékoztatást adott a hazai műtrágyai
par helyzetéről és cégük válságkezelési 
programjáról. Dr. Gombocz Zoltán, a 
Chemol Rt. vezérigazgatója ismertette 
a magyar külkereskedelemben bekövet
kezett változásokat, elemezte a vegyi 
világpiac alakulását és vázolta cégük 
stratégiáját.

Az ankét elérte azt a célját, hogy fó
rumot nyújtson a gyakorló vállalatve
zetők tapasztalatainak és a főhatósá
gok téziseinek kifejtésére. A résztvevők 
nagy száma további biztosítékot jelent 
a tekintetben, hogy a vegyipar szakér
tői körökben meglevő kvalitásait meg
őrizve, image-ét, szerepét tovább nö
veljük.

Dr. Rácz László

sál, színméréssel, színreceptúrázással 
foglalkozó tudósok, fizikusok, pszicho
lógusok, orvosok, szociológusok, vala
mint neves festőművészek, szobrászok, 
építészek és színtervezők vannak.

Az elfogadott témák közül az alábbi 
néhányat említjük: színekkel való gyó
gyítás, történelmi városközpontok szín
kialakítása, új multikromatikus színlá
táselméletek, középkori kéziratok spekt- 
rofotometriai vizsgálata, személyiség
meghatározás színtesztek segítségével, 
színrendszerek összehasonlításai és egy
másba való transzformációi, színekkel 
végzett bioetikai vizsgálatok, külön
böző funkciójú létesítmények színter
vezése, új fényforrások színvisszaadó 
képessége, világosság skálák külön
böző definíciói, színdiagnosztikai vizs
gálatok, különböző korok színszimbó
lum rendszerei, különös kapcsolatok a 
zene és a látvány színei között, nagy
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felbontású színes monitorok, elektroni
kus színgyűjtemények, színek hatása a 
kreativitásra és különböző agyi funk
ciókra, színek esztétikája, színkombi
natorika, színinformációs rendszerek,

Az Amerikai Kémikusok Intézete 
(AIC) az 1993. évi

„KÉMIA PIONÍRJA”
díjat adományozta négy kiváló ve

gyésznek a kémia területén végzett 
korszakalkotó munkásságuk elismeré
seként, amely díjakat 70.-ik évi ülésü
kön 1993. március 13-án New Yersey- 
ben adtak át:

Dr. Rabó Gyula Kossuth-díjas egye
temi tanárnak,

Dr. Oláh György professzornak az 
MTA tagjának,

Sir Derek Barton Nobel-díjas pro
fesszornak és

Dr. Bruce Merrifield a Rockefeller 
Egyetem Nobel-díjas professzorának.

Dr. Rabó Gyulának a zeolit katalízis
ben elért kiemelkedő munkájáért, kü
lönösen az Y Zeolit katalizátor kompo
zíció kifejlesztéséért és ipari alkalma
zásáért ítélték oda ezt a díjat. A ka
talizátort ma a világon széles körben 
használják a katalitikus krakkolásban 
és hidrokrakkolásban mint ipari ka
talizátort, amely mindkét eljárás gaz
daságosságát alapvetően megjavította 
Rabó professzor tudományos munkás
ságának eredményeként. Az USA-ban 
a katalizátor ipari alkalmazása évi 400 
millió barrel nyersolajimport csökke
nést (=  7 milliárd USD) eredménye
zett. Rabó Gyula Budapesten szüle
tett és a Budapesti Műszaki Egyetem 
Kémiai Technológiai Tanszékén dol
gozott. Kossuth-díjas egyetemi tanár
ként a Műegyetemen, és Varga József 
professzor munkatársaként a Nagy
nyomású Kísérleti Intézet igazgatóhe
lyetteseként tevékenykedett. 1956 után

MKE hírek

T itk ári értekezlet. Az 1993. már
cius 10-én megtartott értekezleten Gá
lost György ügyvezető főtitkár tájékoz
tatást adott a MTESZ lap próbaszá
mainak közeljövőben! megjelenéséről. 
A próbaszámokat a havi közlemények
kel az Egyesület szervezésében ju tta t
ják el a tagokhoz, egyelőre térítés nél
kül.

Az Egyesület általános helyzetével 
kapcsolatban az ügyvezető főtitkár 
informálta a titkárokat az 1992. évi 
gazdálkodás eredményeiről és az 1993. 
évi tervekről.

színmérés és színmegjelenítés, szín és 
fénymiliő, a szín szerepe a tér érzékelé
sében, a színlátás folyamataiból követ
kező kompozíciós összefüggések, káros 
környezeti hatások színnel való kom

a Union Carbide vezető tudományos 
munkatársa lett, ahol alapvető tudo
mányos eredményeit kidolgozva a ze
olit katalízis területén tevékenykedett. 
Később az amerikai magánipar má
sik kiemelkedő intézetében a UOP- 
ban folytatta tevékenységét. 51 tu
dományos dolgozatot publikált és 61
U.S. szabadalom tulajdonosa és szá
mos könyv szerzője. Jónéhány ame
rikai és nemzetközi kitüntetés (ÁCS 
1988. E. V. Murphree díj, ÁCS 1989. 
Hourdy díj stb.) birtokosa a Budapesti 
Műszaki Égyetem és a Magyar Tu
dományos Akadémia Díszdoktora, szá
mos világhírű egyetem tanácsadó pro
fesszora. A katalízis és felületi kémia 
világszerte elismert tudósa és aktív 
szóvivője az új katalitikus irányzatok 
kutatásának és ezek ipari alkalmazá
sának.

Dr. Oláh György professzort az MTA 
tagját a karbokationokkal kapcsola
tos rendkívül eredményes tudomá
nyos munkásságáért, szupersavak al
kalmazásért és alapvetően új szinte
tikus reagensek és módszerek felfede
zéséért tüntette ki a Bizottság. Oláh 
György Budapesten született, a Buda
pesti Műszaki Egyetemen végzett és 
doktorált, majd a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Központi Kutató In
tézetének volt igazgatóhelyettese. Ké
sőbb a Dow Chemical vezető tudo
mányos kutatója 1965-től, különböző 
egyetemeken a kémia professzora, je
lenleg a Dél-kaliforniai Egyetem (Los 
Angeles) szerves kémia professzora és 
a Loker Szénhidrogén Kutató Intézet 
igazgatója. Több mint 950 tudomá-

A következő hónapok rendezvénye
ivel kapcsolatban kérte az ügyvezető 
főtitkár a titkárok fokozottabb aktivi
tását a résztvevők számának növelése 
érdekében.

Az In téző  B izottság ülése. Az
1993. március 10-én megtartott ülésen 
dr. Harsányt László főtitkár megnyi
tója után Gálost György ügyvezető fő
titkár tarto tt tájékoztatást az Egyesü
let 1992. évi gazdálkodási eredményei
nek előzetes összeállításáról. Az össze
állítás az állami támogatásért beadott 
pályázat érdekében készült el lényege
sen előbb, mint a határidő (1993. máj.

penzálása, a színasszociációk biológiai 
tartalma stb.

A kongresszusra 500 külföldi részt
vevőt várnak, valamint a magyar ipar 
és tudomány képviselőit.

nyos dolgozat szerzője és több mint 
100 amerikai szabadalom tulajdonosa. 
Szerzője a Friedel-Crafts reakciók című 
többkötetes monográfiának és számos 
más alapvető kézikönyvnek. Tulajdo
nosa szinte minden magas tudományos 
kitüntetésnek (ACS Roger Adams díj, 
ACS Creative Work in Synthetic Or
ganic Chemistry,...) Díszdoktora szá
mos egyetemnek és tagja a Magyar Tu
dományos Akadémiának is. Felfedezé
seit, receptjeit és módszereit minden
napi munkájukban használják a vegyé
szek szerte a világon.

Str Dr. Derek H. R. Barton a Texasi 
A&M Egyetem Kémiai Tanszéke pro
fesszorának a Kémiai Nobel-díj 1969. 
évi kitüntetettjének a konformációs 
analízisben elért eredményeiért, hor
monok előállításának új szintézismód
szereiért és számos más alapvetően új
szerű tudományos eredménye alapján 
ítélte oda a díjat a Bizottság. Sir Bar
ton munkásságából a Bizottság külön 
kiemelte azt a nagyszerű oktató tevé
kenységet, amelyet több vegyész gene
ráció nevelésében végzett és azt a pio
nír munkát, amellyel öt évtizeden ke
resztül mutatott irányt a szerves kémi
ában.

Prof. Bruce Merrifield a biokémia 
professzora a Rockefeller Egyetemen.
1984-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették 
ki. A Kémia Pionírja díjjal a peptidké- 
mia területén elért kimagasló és isko
lateremtő tevékenységét jutalmazta a 
Bizottság. Díjait és publikációit szinte 
lehetetlenség volna felsorolni nagy szá
muk miatt. Legfontosabb publikációjá
ban az általa kifejlesztett szilárd fázisú 
peptid szintézist ismerteti. Ma mód
szereit széles körben használják a bio
kémiában és az orvosi kutatásokban.

Németh László

31.). Az 1992. évi gazdálkodás közei 0 
szaldót mutat. Ezt a célt 1993-ban az 
állami támogatással el lehet érni a ter
vek szerint. Állami támogatás hiányá
ban további forrásokat kell biztosítani.

Az ülés „egyebek” napirendi pont
jában tájékoztatás hangzott el arról, 
hogy sikeresen lezárult az az akció, 
melyben a kolozsvári Bolyai Társaság 
kérésére műszer (és vegyszer) adomá
nyok eljuttatásával nyújtott segítséget 
az Egyesület a Máltai Szeretetszolgá
lat közreműködésével a Társaságnak.

Dr. Hencsei Pál tájékoztatást ad< tt 
arról, hogy az 1996-os Expo idejére ter
vezett „Informatika és Kémia” c. kon
ferencia szervezésére alakulóban van a 
bizottság, amelynek tagjai szinte min
den tématerületet képviselnek majd

Banat Endrené

M agyar szárm azású vegyészek amerikai kitüntetése
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Szemle . . .  Szemle.. .  Szemle ..
Keservben annyi mű-kebel

2 millió nő köszönheti ingerlő keb
leit az USA-ban az elmúlt 20 évben si
kerrel elvégzett plasztikai műtéteknek, 
amelyek során 80%-uknak nem eléggé 
méretesnek, alakúnak, rugalmasságú
nak, ránctalannak talált, ill. 20%- 
uknak emlőrák miatt korábban am
putált kebleikbe ültettek be szilikon- 
műanyagpárnát a kívánalmaknak, ill. 
a szükségleteknek megfelelően. A kor
rekciós műtét során a bőr- és kötőszö
vetréteg alá implantáltak egy célsze
rűen formázott szilikongumi-zacskót, 
amely alakállóságát és tapintási kel
lemét a benne foglalt 40%-nyi poli- 
metil-sziloxát gél-mátrixtól és a beléje 
zárt 60%-nyi azonos anyagú, de ala
csonyabb polimerizációs fokú, viszkó
zus folyadéktól nyerte.

A rehabilitált páciensek egy részénél 
az évek során panaszok léptek fel, pl. 
bőrfelületi keményedés, immunhiányos 
megbetegedések vagy reumás izületi 
gyulladások, amit azok az implantáci
óval hoztak összefüggésbe és károkozá
sért a műtétet végző orvosukat bíróság 
előtt kártérítésért perelték. Utóbbiak 
pedig perbevonták a protéziseket szál
lító vállalatokat, jelesül a legszámotte
vőbbet a Dow Chemicals és a Corning 
50-50%-os közös vállalkozását a Dow 
Corning céget.

Texasban jelenleg hetente 50 új pert 
kezdeményeznek és a Dow Corning el
len 200 ilyen ügy van folyamatban. A 
cég már nyereségének csökkenésén is 
érzi a probléma súlyosságát, mert az 
utóbbi 5 évben nem hoz a mellprotézis- 
gyártás nyereséget, sőt az 1990. évi 
1,7 milliárd dolláros összvállalati ér
tékesítésen belül annak csupán 1%-át 
kitevő szilikon-műkebel protézis forga
lom 1991-ben már 25 millió dollár pro
fit csökkenésre (az össszes profit 35%- 
a) vezetett. A problémának a sajtón 
belüli szellőztetése következtében a cég 
jóhírén esett csorba és ezen keresztül 
az anyavállalatokén is, noha az anyagi 
konzekvenciák, amik pesszimista becs
lések szerint 1 milliárd dollár követe
lésére vezethetnek, nem sújtják a Dow 
Corningtól független anyavállalatokat.

Az USA kormányának Élelmiszer és 
Gyógyszer Hivatala (FDA) vizsgálatot 
indított az implant és a későbbi egé- 
szégügyi panaszok ok-okozati összefüg
géseinek felderítésére, mert kiderült, 
hogy nemcsak az eseti külső erőszakos 
behatásra szakadt meg a szilikongumi- 
zacskó, hanem érintetlensége esetén is, 
diffúzió következtében, az élő szöve
tekbe hatolhatott a folyékony poli- 
metil-sziloxát (nem jelentős) része. Ez 
okból vállalta a Dow Corning a vizsgá
lat költségeit, noha az FDA csak a pá
ciensek kifejezetten esztétikai kívánsá
gai alapján végzett műtétek miatt hi

báztatja az alpereseket, míg a mellma
nipuláció miatt plasztikai helyreállító 
műtétek kockázatát, annak pszichés
szexuális előnyei mérlegelésével, a pá
ciensek részéről eltűrhetőnek ítéli; ezek 
azonban önmagukban nem jelentenek, 
viszonylag csekély volumenük miatt, a 
Dow Corning számára megfelelő profi
tot. A cég kétli az utólagos panaszok és 
a szilikonmodell-beültetés közötti, an
nak anyaga miatti okozati összefüggést 
(Quod esse demonstrandum).

[Forrás: CEN. 70. No. 7. p. 94. (1992. 
febr. 17.) és Economist SSS. No. 7746., p. 
47. (1992. febr. 15.)]

Az északi-sarki ózonlyuk sietteti 
a perhalogénezett szénhidrogének 

tilalmát

A nyolcvanas évek elején a Déli
sark felett észlelt ózonlyuk és az eb
ből a földi életre leselkedő veszélyek 
okozták a montreali nemzetközi szer
ződés megkötését. Ebben megtiltották 
a inert és a bioszféra paramétereinek 
közelében érvényes kémiai és fizikai 
tulajdonságai miatt halmazálapotukat 
könnyen változtató hajtó-, hajtató-, 
tűzoltó- és hűtőgép, valamint klimati- 
záló hidegközlő-közegeknek (a perha
logénezett, csekély karbonszámú, line
áris szerkezeti felépítésű szénhidrogé
nekének, amelyek e tulajdonságaik mi
att kedvező ipari és lakossági fagyasz- 
tókészüléki anyagok) felhasználását az 
ezredforduló után és addig is több 
lépcsőben eddigi felhasználásuk csök
kentését irányozták elő. A feladatra 
olyan anyagok használandók, amelyek 
az ózon károsodását vagy nem idézik 
elő, vagy csak sokkal kevésbé. Utóbbi 
kategóriába tartoznak a jelenleg ku
tatás és fejlesztés, illetőleg üzemépí
tés alatt álló olyan, a megtiltottak- 
hoz képest homológ anyagok, amelyek 
nem teljesen perhalogénezettek, tehát 
egyes, a karbonlánchoz kapcsolt hidro
génatomjaikat még nem helyettesítet
ték, mindenek előtt, fluor- és klórmo
lekulákkal.

A 90-es évek elején azonban már 
az Északi-sark felett is észlelték az 
ózonréteg lyukadását, amit egyébként 
a civilizációnak erre a féltekére történt 
történelmi koncentrációja és az egyen
lítői felszálló meleglevegő-klímafüg- 
gönynek a déli félteke légkörére gyako
rolt elválasztó hatása magyaráz. Noha 
az aktív halogénatomok által okozott 
ózonbontásnak az Északi-sark felett a 
tél végén uralkodó kozmikus és kli
matikus viszonyok kevésbé kedveznek, 
mint a Délin.

Bush volt amerikai elnök a tilalom 
ezredfordulóra vonatkozó határidejét 
1995-re javasolta előrehozni. Az elő

rehozott határidő alól mentesülnének 
a tűzoltókészülékek, az asztma elleni 
inhalálószerek, a meglévő hűtőgépek 
mással nem helyettesóthető hűtőkörei. 
Nem vonatkozik a javaslat (minthogy 
az eredeti Montreali Egyezmény sem), 
az időközben kifejlesztett és perhalo
génezett szénhidrogéneknél sokkal ki
sebb ózonbontó hatást kifejtő, moleku
lájukban még halogén által nem telje
sen szubsztituált, hidrogént is tartal
mazó, e célra felhasználható, igaz sok
kal költségesebb analóg vegyületekre.

Az USA ilyen hajtó- stb. anyagokat 
gyártó cégei, mindenek előtt a legna
gyobb: a DuPont közölte, hogy az el
nöki kívánságnak meg tud felelni.

[Forrás: CEN. 70. No. 7. p. 5. (1992. 
febr. 17.)]

Kenőolaj-regenerálás és 
környezetvédelem

A belsőégésű robbanómotorok ke
nőolajjal a használat során elszennye
ződnek, ezeket friss olajra kell cse
rélni. A fáradt motorolajok been
gedése a csatornahálózatba (környe
zetvédelmi okoból) megengedhetetlen, 
noha sok esetben ez a gyakorlat. Re
generálásuk során belőlük a környe
zetre ártalmas anyagokat szűrőiszap
ként vagy adszorbensre felvive külön 
válaszják le az eredeti fáradt olajnál 
sokkal kisebb mennyiségben, de felme
rül e hulladék elhelyezésének, ill. ártal
matlanításának feladata.

Ezt a problémát igyekszik más úton, 
másodlagos kőolajfinomítói módsze
rekkel megoldani az USA Texas álla
mába levő Houstonban a Lyondell Pet- 
rolchemicals cég, ahol késleltetett kok
szolóba viszik be az egyik tápanyag
ként a fáradt motorolajat, és így több
let motorbenzint, fűtőolajat és petrol
kokszot állítanak elő. A regenerálás so
rán környezetre ártalmas hulladék nem 
keletkezik és csökken országos szin
ten a kőolajimport a regenerálás során 
nyert üzem-, ill. fűtőanyagok mértéké
ben.

A feldolgozható fáradt motorolaj
mennyiség ebben az első ilyen, erede
tileg is meglévő berendezésben évi 100 
ezer tonna, ami 25 millió motorolajcse
rének felel meg. Egyelőre a fáradt mo
torolajat a nagyfogyasztóktól gyűjtik 
be, ilyenek: a vasutak, a közúti szállító 
cégek és az ipari üzemek.

[Forrás: CEN. 70. No. 7. p. 7. (1992. 
febr. 17.)]
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Szemle... szemle... szemle

Élőlény-melegítette klíma

Ma már a közhasznú ismeretek közé 
tartozik, hogy az emberi civilizáció ter
jedésének egyik következménye lehet a 
Föld klímájának változása a lassú me
legedés irányában. Ezt a Föld légkö
rébe kerülő, az éjjeli kisugárzást gátló 
gázok hatásának tulajdonítják, első
sorban a szén-dioxidnak, ami az embe
riség növekvő energiaéhségének fedezé
sére szolgáló hőerőművek füstgázaiból 
ered melléktermékként. Persze a hatás 
mértékét vitatják, mert a kéntartalmú 
tüzelőanyagokból az elégetés során ke
letkezett és ugyancsak a füstgáz útján 
a légkörbe kerülő kén-dioxid felhőkép
ződésre vezet. Ennek révén a nappali 
napsugárzás légköri- és földfelszíni fel
melegítő hatását gátolja és így a szén
dioxid hatását akár ki is egyenlítheti. 
(Igaz, a kén-dioxidot teszik elsősorban 
az erdőket károsító savanyú esőkért is 
felelőssé.)

Van azonban egy másik, a Föld éj
jeli hőkisugárzását gátló légköri kom
ponens is. Ez a metán, ami azon
ban nem az emberi tevékenység, ha
nem a karbontartalmú anyagok reduk
ciója révén keletkezik azok rothadása
kor, amit ugyancsak élőlények (ti. a 
baktériumok) idéznek elő. A légkör
ben a metán, noha sokkal alacsonyabb 
szintről, de kétszer akkora rátával dú
sul jelenleg mint a szén-dioxid, és a ki
sugárzás gátló hatása a kén-dioxidének 
többszöröse. Ma azonban a légköri me
tán 15%-a ered a kérődző állatok ürü
lékéből -  elsősorban a szarvasmarháké
ból. A mérték a táptól függ: a legna
gyobb metántermelő az árpa az emész
tés során, ami a talajra ürített bélsár
ból a levegőbe illan.

Volt azonban a Földtörténetnek egy 
olyan kora (a krétakor 80 millió év
vel ezelőtt), amikor a klimatikus viszo
nyok miatt nagyon dús volt a növény
zet, ami a nagytestű, kérdőző növénye
vőknek, így a jó tápon rendkívül elsza
porodott dinoszauruszoknak oly mér
tékben kedvezett, hogy anyagcsereter
mékük révén akár az akkori Földi lég

kör felmelegedéséhez is hozzájárulhat
tak, olyan időben tehát, amikor az em
ber és így a civilizációja még meg sem 
jelent.

[Forrás: CEN. 70. No. 7. p. 7. (1992. 
febr. 17.)]

Prognosztizáló matematikai 
statisztikai szabadalomkutatás az 

élősdiellenes szerekről

A franciaországi Tours egyetemének 
gyógyszerkara a faktoriális összefüg
gések matematikai elemzésének mód
szerével prognosztizálta a kilencvenes 
évek elejére az új parazita-ellenes sze
rek kifejlesztésének tendenciáit a Che
mical Abstracts referáló folyóiratban 
ismertetett és 1980 és 1985 között be
jelentett új molekulák világszabadal
mai alapján. A faktoriális aggregát
képzés az egyes rokon vegyületcsopor- 
tok statisztikai szignifikanciája alapján 
történt, ahol a legnagyobb csoport (an
tibiotikumok, ill. japán bejelentők) kö
zel 20%-os szignifikanciájú volt és még 
az ötödik a rangsorban is megközelí
tette a 9%-ot; ezek együttesen az ezen 
időszakban bejelentett 355 parazita
ellenes szer szabadalom 2/3-át foglal
ták magukban. (A további vegyület- 
csoportok a következők voltak az 5 
első aggregálton belül: fenolok, imido- 
tiazolok, tiazolok, triazinok, kinazoli- 
nok, imidazolok, benzoésav, guanidin.)

A bejelentő országokat az USA ve
zette 31,6% részaránnyal, ezt Japán 
követte 21,4%-kal, Svájc 9,6%-kal, Né
metország 8,7%-kal, Nagy-Britannia 
és Románia 5,4-5,4%-kal, Franciaor
szág 3,6%-kal, Csehszlovákia 3%-kal, 
a Szovjetunió 2,1%-kal, majd Magyar- 
ország 1,8%-kal. A 7 magyar bejelen
tés -  1 fenolokra, 5 benzimidazolra, 1 
amidinekre vonatkozott -  a Chinointól 
eredt.

A szabadalmak 46%-át európai or
szágokban, 25%-át Eszak-Amerikában, 
15%-át távol-keleti országokban, 11%-

ukat keleti országokban, 2%-ukat Óce
ániában, 1%-ukat Közép-Keleten je
lentették be.

A legnagyobb bejelentő a japán Ta- 
keda volt 7,8% részaránnyal, ezt a 
Merck USA követte 7,2%-kal, majd a 
Ciba-Geigy következett 5,4%-kal, to
vábbá a Hoechst 3,3%-kal, ugyanilyen 
súlya volt a Squibb, a Bayer és a ja
pán Sankyonak. 2,4%-os részaránnyal 
következett az Eli Lilly, a Sandoz és 
a Wellcome, majd a Schering 2,1%- 
kal, és 1,8%-kal a Hoffmann La Roche, 
a Rhone Poulenc, a Syntex, az USA 
hadserege és persze a Chinoin, ami
vel megelőzte az 1,5%-os Beecham-et 
és Smith-Kline-t, az 1,2%-os Pfizert.

A 3 legnagyobb részarányú aggre
gátumot tengelyként választva és kö
zülük párosával derékszögű koordiná
tarendszert képezve: geometriailag el 
tudták különíteni a vegyületcsoportok- 
hoz rendelhető bejelentő cégeket, jele
sül:
-  antibiotikumok: Takeda, Sankyo;
-  fenoloktól kinazolinokig: Beecham, 

Ciba-Geigy, Smith Kline, Chinoin, 
ICI;

-  végül a többi vegyület guanidinig 
bezárólag: Schering.
A legjelentősebb cégeket (Merck, 

Hoechst, Squibb, Bayer) nem jellemzi 
szignifikánsan, hogy egyes parazita
ellenes hatású molekulacsoportokat e- 
lőnyben részesítenek (ők minden vál
tozatban az origo közelében helyezked
nek el).

A legfontosabb kutatott kórirányok 
a következők voltak:
-  paludizmus (gyermekhalandóság);
-  bilharzia (öntözéses területek);
-  tripanozomia (álomkór);
-  onkócerkóz (borsóka okozta vak

ság);
-  leishmanióz.

[Forrás: Infochimie, No. 336. p. 173. 
(1992. március) N. J. Greenacrt: The
ory and Applications of Correspondance 
Analysis, Academic Press, New York, 
1984]
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Ö S S Z E F O G L A L Á S O K S U M M A R I E S

Mészáros István — Fonyó Zsolt: G yors algoritm us ener
giaintegrált desztilláló-kapcsolások kijelölésére

Desztilláló rendszereket széleskörűen alkalmaznak szét
választási feladatok megvalósítására. Energiaigényességük 
miatt azonban szükséges, hogy energiatakarékos megol
dásokat, mint például az energiaintegráció is, figyelembe 
vegyünk. Ebben a közleéményben a szerzők „ökölszabá
lyokat” és heurisztikus algoritmust javasolnak kis számú, 
közel optimális energiaintegrált desztilláló folyamat kije
lölésére. Az algoritmus hatásosságát számos szétválasztási 
feladat megoldásán szemléltetik.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 , 2 7 3  ( 1 9 9 3 ) ]

Verhás József: A  legújabb term odinam ikai elm életek  
egym áshoz való viszonyáról

A makroszkopikus termodinamika különböző iskolái ál
tal használt fogalmak összehasonlításával és osztályozá
saik lehetőségeinek áttekintésével a szerző megpróbálja 
megvilágítani az egyes irányzatok egymáshoz való viszo
nyát.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  2 8 2  ( 1 0 0 3 ) ]

Burtron H. Davis — Halász János: B , E & T: tudósok  
a felület tudom ányának hátterében

A fajlagos felület meghatározása alapjául szolgáló BET- 
egyenlet kidolgozásának félévszázados jubileumára emlé
keznek a szerzők, felvázolva Brunauer István, Paul H. Em
mett és Teller Ede útját közös elméletük megalkotásáig, 
elemzik a BET-közlemény lényeges megállapításait, és fi
gyelemmel kísérik a tudósok (és közös munkájuk) további 
sorsát is.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  2 8 6  ( 1 0 0 3 ) ]

Hlavay József — Antal László — Wiseman Grit — Vas- 
sányi István: R espirábilis és durva porok kom plex  
analitikai v izsgálata  II. Ásványos fázisok meghatáro
zása

A szerzők infravörös spektroszkópiás módszereket dol
goztak ki respirábilis és durva szemcseméretű porok ásvá
nyos fázisainak meghatározására. A pontos és megbízható 
mennyiségi elemzéshez a szemcseméret és a mátrix hatását 
az analitikai mérőgörbe felvétele során a standard pasz
tillák alkalmas elkészítésével csökentették. Kutatásaikban 
fékbetétek porának krizotiltartalmát, szénpor és öntödei 
porok kvarctartalmát, kőbánya porának krizotiltartalmát 
és sütőipari porok talktartalmát határozták meg. A kidol
gozott módszerek más technológiákból eredő porok egyéb 
ásványos fázisainak meghatározására is alkalmasak.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 , 2 9 4  ( 1 9 9 3 ) ]

I. Mészáros — Z. Fonyó: Fast A lgorithm  for A ssigning  
H eat-Integrated D istilla tion  Sequences

Distillation systems are widely employed as a key 
separation process because of their ability to separate 
various kinds of mixtures into their components and their 
easy operation. Due to the large energy consumption 
it is important to consider energy saving methods such 
as heat-integration of columns. In this work rules of 
thumb and a heuristic algorithm are proposed to select 
a small number of near-optimal heat-integrated schemes 
for distillation sequences. The effectiveness of the new 
algorithm is illustrated by several separation problems.

J. Verhás: On the Interrelation o f R ecent Ther
m odynam ic Theories

Comparing the usual ideas of macroscopic thermodyna
mics applied by different schools and surveying the possi
bilities of their classification, the author attempts to elu
cidate how he trends are related to one another.

B. H. Davis — J. Halász: В , E & T: th e  Scientists 
B ehind  Surface Science

As a commemoration of the fifty years anniversary of 
the BET equation, which is still the basic theory of the 
measurement of spacific surface area, the autors describe 
the way of Stephen Brunauer, Paul H. Emmett and Edward 
Teller leading to the setting up of BET theory, outline the 
substance of BET-publication and the later career of the 
scientists (and their common product).

J. Hlavay — L. Antal — G. Wiseman — I. Vassányi: 
C om plex A nalytical Investigation  o f  R espirable  
and Coarse D ust Fractions II. Determination of 
Mineral Phases

Infrared spectroscopic methods were developed for de
termination of mineral phases in respirable and coarse 
dust factions. For precise and reliable analysis the influ
ence of particle size and matrix compounds on the deter
mination was decreased during pellet preparation. In this 
study, chrysolite content of dust collected in a brake-lining 
shop, quartz content of coal-mine and foundry dust, cris- 
tobalite content of stone-quarry dust and amount of talc 
in dust sampled in a bakery were determined. The met
hods developed can be used for the estimation of any other 
mineral phase in dust as well.
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Böhm János — Fekete Szilárd — Nagy László: Környe
zetbarát eljárás lúgos szennyvizek sem legesítésére

Lúgos szennyvizek semlegesítésére a. szerzők újszerű, 
környezetbarát eljárást dolgoztak ki. Az általánosan is
mert, savval történő közömbösítés helyett, füstgázok szén
dioxid-tartalmát hasznosítják reagensként A megoldás 
előnye a jelentős mértékű vegyszermegtakarítás, a túlsa- 
vazás lehetőségének kiküszöbölése, a korróziós hatások el
maradása és az, hogy nem szükséges automatikus adago
lórendszer.

A technológiai folyamat meghatározó lépése a gáz
folyadék fázisok intenzív érintkeztetése a kemiszorpciós 
reakció minél hatékonyabb végbemenetele érdekében. En
nek megvalósítása a SZEVIKI ROTOINJEKT-tel történt 
az általunk beüzemelt textilgyári semlegesítő esetében. A 
technológia fontos része az a megoldás, hogy a koncentrált 
lúgtartalmú szennyvizeket elkülönítve gyűjtik és időben 
szabályozott térfogatárammal (ezáltal ismert lúgterhelést 
biztosítva) táplálják a semlegesítő reaktorra.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  2 9 9  ( 1 9 9 3 ) ]

J. Böhm — Sz. Fekete — L. Nagy: Environm ent- 
Friendly Process for N eutralization  o f A lkaline 
W aste W aters

A modern and anvironment-friendly process for neut
ralization of alkaline waste waters has been developed. 
Instead of acids the carbon-dioxid content of flue gases 
is used. Advantages of this process are: significant savings 
in chemicals consumption, elimination of the possibility of 
acid overdosage, avoidance of corrosion and that no auto
matic feeding apparatus in necessary. An equipment has 
been developed which ensures intensive mixing and con
tact between flue gases and alkaline waste waters. This 
procedure is usable for example in textile, leather and pa
per industries.
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magyar kémikusok lapja
XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Gyors algoritmus energiaintegrált desztilláló-kapcsolások kijelölésére
M É S Z Á R O S  ISTVÁN*

FON Y Ó  Z S O L T * *

Bevezetés

Desztilláló rendszerek szintézisére javasolt heurisz
tikus szabályok és algoritmusok a szintézisfeladat első 
részének megoldására, azaz a komponensek szétvá
lasztási sorrendjének meghatározására alkalmasak [1-  
3]. A folyamat költségének csökkentését célzó ener
giaintegrált desztilláló-kapcsolások kijelölésére, vala
mint az így kijelölt folyamatok költség szerinti köze
lítő sorbarendezésére alkalmas a jelen közleményben 
leírt és azámos példán szemléltetett heurisztikus mód
szer. Az eljárás jellemzője, hogy a desztilláló-oszlopok 
integrálhatósága szempontjából két leglényegesebb
nek ítélt tulajdonság, azaz az oszlop hőforgalma, va
lamint az oszlop két vége közötti hömérsékletkülönb- 
sége alapján, gyorsan szolgáltat eredményt.

Az integrált vegyipari folyamatok tervezésének ku
tatása a nyolcvanas évtizedben a vegyészmérnöki tu
domány egyik legalkotóképesebb területének bizo
nyult. E kutatások egyik jelentős eredménye olyan 
heurisztikus döntéseljárási alapstratégia tudományos 
megalapozottságú körvonalazása volt, melyet koráb
ban a gyakorlott folyamattervezők intuitív módon 
gyakoroltak [4, 5]. Jóllehet ezen alapstratégiát csupán 
a vegyipari folyamatok szűk területére dolgozták ki 
részleteiben (folytonos, egy reaktorrendszerrel rendel
kező, gőz-folyadék eljárásokra, ideális gőz-folyadék 
egyensúly feltételezésével) [6 ], az egyéb folyamatokra 
vonatkozó ismeretalapok gyűjtése és rendszerezése je
lenleg is rohamléptekkel folytatódik.

Másrészt a folyamattervezés kutatását jelentős 
mértékben ösztönözte az a tény is, hogy a folyama
tok hőáramainak tudományos értelmezése és célszerű 
módosítása a hőkaszkád-elmélet (pincsh-technology) 
kifejlesztésével igen fejlett fokot ért el és ma már meg
oldottnak tekinthető [7-10]. E két témakör szerencsés 
ötvöződése megteremtette annak a lehetőségét, hogy 
napjainkban már az első módszertani próbálkozások 
is megjelenjenek a folyamattervezés teljes vertikumú, 
kombinált megközelítésére [11 , 12 ].

Ennek a körvonalazott fejlődésnek köztudottan 
egyik központi kérdése a vegyipari szétválasztó rend
szerek (elsősorban desztilláló folyamatok) energiata
karékos megvalósítása és üzemeltetése. Mivel az integ

* VEGYTERV, Budapest
*» ETH-Zentrum, Technisch-Chemisches Laboratorium, Zü

rich

rált szétválasztórendszerek folyamatszintézise kom
binatorikusán nagyméretű feladatot jelent, továbbá 
a tapasztalatok szerint a kolonna-szekventálás és az 
energiaintegráció szétválasztható [13-17], a szintézis
feladatot rendszerint két lépésben oldják meg. E két 
lépéses stratégia második részének megkönnyítésére 
fejlesztettük ki a jelen munkában leírt gyors algorit
must [25].

Heurisztikus szabályok és algoritmus

Desztilláló rendszerek energiafelhasználásának csök
kentése legegyszerűbben a különböző oszlopok kon
denzátorának és visszaforralójának csatolásával, azaz 
integrációjával valósítható meg. Ekkor ugyanis az 
egyik oszlop (forrás) hőkínálatával egy másik oszlop 
(nyelő) hőigénye részben vagy teljesen fedezhető külső 
hőhordozó felhasználása nélkül [ 1 - 8 .  ábra). Az integ
ráció ily módon egyrészt a forrásoszlop külső hűtőkö
zegének, másrészt a nyelőoszlop külső fűtőközegének 
megtakarításán keresztül nyújt előnyöket. Amennyi
ben rendelkezésre állnak olyan oszlopok, amelyek op
timális állapota termodinamikailag lehetővé teszi csa
tolásukat, a döntés meghozatalához már csak a szabá- 
lyozhatóság, rugalmasság és üzemeltethetőség ellen
őrzése szükséges. Az esetek többségében azonban az 
energiaforrásnak kijelölt oszlop nyomását növelni kell 
ahhoz, hogy fejének hőmérséklete elég magas legyen a 
nyelőoszlop fűtéséhez. Az így csatolt oszlopokat para
métervizsgálatok alá vetettük, azaz számítógépes mo
dellünkben a főbb paraméterek (energiaárak, reflux- 
arány, táp hőállapot, hőmérsékletkülönbség, nyomás 
stb.) változása mellett kiszámítottuk az éves összes 
költséget [15-17]. A paramétervizsgálatok elemzése 
alapján kitűnt, hogy az oszlopok hőforgalmának és 
hőmérsékletkülönbségének kiemelkedő szerepe van az 
integráció gazdaságosságának alakulásában. A megfi
gyeléseinkből levont következtetéseket az alábbi heu
risztikus szabályokban fogalmazhatjuk meg:

1. szabály: Válasszunk pótfűtést igénylő csatoláso
kat, azaz olyan struktúrákat, ahol a magasabb hőmér
sékletű oszlop hőforgalma nem elegendő a nyelőoszlop 
energiaigényét fedezni.

2. szabály: Kerüljük a magas hőmérséklet és ily 
módon drága fűtőközegek használatát.

8. szabály: Válasszunk nagy hőforgalmú csatolást.
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A felsorolt szabályokból állítottuk össze a követ
kező algoritmust, amely alkalmas energiaintegrációs 
desztilláló folyamatok kijelölésére:

1. táb lá za t

A  H eaven-féle p é ld a  [7] oszlopainak  op tim ális  
param éterei M orari és F aith  [8 ] és R ath ore et 

a l. [13] szerin t

Oszlop Hőfor
galom,

G J/h

Oszlop
hőmérséklet-

különbség,
К

Éves
összes

költség,
$/év

A/B 3,35 36,00 18 260
B/C 23,90 12,72 83 400
C/D 12,01 34,15 49 370
D/E 49,27 11,52 156 800
A/BC 5,23 43,84 27 350
AB/C 24,82 24,10 92 610
B/CD 26,12 25,60 96 650
BC/D 16,03 39,08 65 070
C/DE 15,36 39,77 63 010
CD/E 53,25 31,66 189 620
A/BCD 5,86 53,74 31 460
AB/CD 26,83 37,98 106 600
ABC/D 16,91 46,46 71 410
B/CDE 28,26 36,76 110 620
BC/DE 18,88 44,75 77 570
BCD/E 55,00 38,69 204 940
A/BCDE 6,49 64,72 36 490
AB/CDE 28,84 49,14 121 070
ABC/DE 19,67 52,13 83 960
ABCD/E 55,59 45,49 215 990

1. lépés: Vessük el azokat a csatolási lehetőségeket, 
amelyekben a forrásoszlop hőforgalma meghaladja a 
nyelőoszlop hőforgalmát.

2. lépés: A legnagyobb hőmérsékletkülönbségű osz
lopokat egymással ne csatoljuk.
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S. lépés:  Jelöljük ki a legnagyobb hőcserét meg
valósító csatolást. Ha több, egy csatolást tartalmazó 
folyamat azonos hőforgalmat eredményez, válasszuk 
a kisebb hőmérsékletkülönbségű nyelőoszlopot alkal
mazó csatolást. Amennyiben az azonos hőforgalmú 
rendszerek több, elkülönített csatolással érhetők el, 
válasszuk a kisebb hőmérsékletkülönbségű integrált 
folyamatot.

4- lépés: Ismételjük a 3. lépést a fennmaradó 
lehetőségek vizsgálatára.

Az algoritmus bemutatása példákon

A kidolgozott heurisztikus algoritmus hatásosságát 
öt szétválasztási feladat energiaintegrált folyamata
inak kijelölésén mutatjuk be. Ellenőrzés céljából az 
optimális megoldásokat is megadjuk.

1. példa: H ea ven  [18] a következő ötkomponensű 
elegy szétválasztását tanulmányozta:

Komponens Komponensek áramlási
mennyisége, kmol/h

propán (A) 45,4
i-bután (B) 136,1
«rbután (C) 226,8
i-pentán (D) 181,4
n-pentán (E) 317,5

legkisebb éves összes költségű sorrendek ( „ / ” a kom
ponensek közötti szétválasztást jelöli):

Szétválasztási sorrend Eves összes
költség, $/év

АВС/DE, A/BC, B/C, D/E 351 510
АВС/DE, AB/C, A/В , D /E  351 630
A/BCDE, ВС/D E , B/C, D /E  354 260
A továbbiakban két esetet különböztetünk meg. 

’A’ esetben csak kétoszlopos integrációkat, ’B’ eset
ben háromoszlopos integrációkat is megengedünk. Az 
oszlopok csatolását kötőjellel jelöljük, így például az 
A /B -C /D  azt mutatja, hogy a C /D  oszlop, mint for
rás fűti az A/В  nyelőoszlopot.

Nyelő-
Forrás
oszlopok

A/BCDE BC/DE D/E B/C

A/BCDE 1 R2

BC/DE Rí ' Ш ш
D/E Rí Rí * R1

B/C R1 Rí У//Ш

R1 = elutasítva 1. szabály miatt 
R2 = elutasítva 2. szabály miatt

4- ábra. A Heaven féle példa [7] legjobb sorrendjének kétoszlopos 
csatolásai

’A  ’ ese t

Az egyes oszlopok optimális paramétereit az 1. tá b 
láza tban  összegeztük. Célfüggvénynek az éves összes 
költséget, azaz az üzemeltetési és beruházási költsé
gek összegét tekintettük. Energiaintegráció nélkül a

1. lépés:  Az összes lehetséges kétoszlopos csatolást 
az A/BCDE, ВС/D E , B/C, D /E  sorrendre a 4- ábrán  
összegeztük. Az R l-el jelölt integrációkat az 1. szabály 
miatt elutasítjuk.

2. tá b lá za t

A  H eaven-féle példa [7] legjobb sorrendjének k étoszlop os energiaintegrált fo lyam atai

Desztillációs folyamat Desztillációs folyamat 
a gyors algoritmus alapjánM o r a r i  és Faith  [8 ] szerint

/
Eves összes 
költség, $/év

1. D /E-A /BC D E, B /C -B C /D E
2 . B /C -A/BCDE, D /E -B C /D E
3. nincs adat

312 250 
312 480

1. D /E-A /BC D E, B /C -B C /D E
2 . B /C -A/BCDE, D /E ..BC /D E
3. D /E -B /C , A/BCDE, BC /D E

S. tá b lá za t

A  H eaven-féle példa [7] három oszlopos energia in tegrált fo lyam atai

Desztillációs folyamat Desztillációs folyamat
Desztillációs sorrend Morari és Faith [8] szerint Éves

összes
költség,

$/év

a gyors algoritmus alapján

АВС/DE, A/BC, B/C, D/E 1. D/E-(ABC/DE, B/C), A/BC
2. nincs adat

279 380 1. D/E-(ABC/DE, B/C), A/BC
2. D/E-(A/BC, B/C), ABC/DE

АВС/DE, AB/C, B/C, D/E 1. D/E-(ABC/DE, AB/C), A/B
2. nincs adat

280 860 1. D /E-( ABC/DE, AB/C), A/B
2. D/E-(AB/C, A/B), ABC/DE

A/BCDE, BC/DE, B/C, D/E 1. D/E-(BC/DE, B/C), A/BCDE
2. nincs adat

282 780 1. D/E-(BC/DE, B/C)-A/BCDE
2. D/E-(A/BCDE, B/C), BC/DE
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R1 = elutasítva 1. szabály miatt 
R1* = elutasítva ésszerűség miatt 
R2 = elutasítva 2. szabály miatt

6. ábra. A  Heaven-féle példa [7] legjobb sorrendjének két- és háromoszlopos csatolásai

2. lépés: Az A/BCDE és ВС/DE oszlopok illeszté
sét a 2. szabály alapján elutasítjuk (R2). Az algorit
mus első két lépésében a lehetséges csatolások 60%-át 
utasítottuk el.

S. lépés: A D/E-A/BCDE, B/C-BC/DE és a B/C- 
A/BCDE, D/E-BC/DE folyamatok egyaránt 25,37 
GJ/h hőcserét valósítanak meg. Az előbbi folya
mat integrációinak hőmérsékletkülönbségei 76,24°C 
és 57,47°C , míg az utóbbié 77,44°C és 56,27°C. Mi

vel 77,44°C > 76,24°C , ezért az előbbi folyamatot 
részesítjük előnyben.

4■ lépés: A következő legnagyobb hőforgalmú folya
mat 23,90 GJ/h-val: A/BCDE, ВС/DE, D/E-B/C.

Az eredményeket a 2. táblázatban foglaltuk össze, 
ahol Morari és Faith által számított, részletes opti
malizálással kapott megoldásokat is feltüntettük [19]. 
Látható, hogy a két módszerrel eredményezett integ
rált folyamatok azonosak. Az optimális folyamatot
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hőcserélőrendszerrel kiegészítve az 5. ábrán  is bemu
tatjuk.

’B ’ ese t

1. lépés: Az összes lehetséges két- és háromoszlopos 
csatolást integráció nélküli legjobb sorrendre a 6. áb
rán  soroltuk fel. Az Rl-el jelölt csatolásokat az 1. sza
bály miatt elutasítjuk. Ugyancsak elvetjük az Rl*-gal 
jelölt csatolásokat is, mivel a forrásoszlop nem elégíti 
ki a két nyelőoszlop közül egyik oszlop hőigényét sem, 
ezért ésszerűtlen megosztani két nyelőoszlop között.

S. lépés: Az АВС/D E  és az A /BC oszlopok integ
rációját elutasítjuk a legnagyobb hőmérsékletkülönb
ségük miatt (R2). Az első két lépésben a lehetséges 
csatolások 75%-át hagyhattuk figyelmen kívül.

S. lépés: A legnagyobb hőcserét 43,57 GJ/h-val 
biztosító folyamat a D /E-(A BC /D E, B/C), A/BC, 
ahol a D /E  oszlopot az АВС/D E  és a B/C oszlop 
fűti.

4- lépés: A következő legnagyobb hőcseréjü folya
mat 29,13 GJ/h-val: D /E -(A /B C , B/C), ABC/DE.

A következő két sorrendre is elvégezve az eljárást az 
eredményeket a S. táblázatban  összegeztük. Látható, 
hogy az új algoritmussal kijelölt folyamatok azonosak 
M o r a r i  és Faith  optimális folyamataival.

2. példa: Egy háromkomponensű elegy szétválasz
tásának feladatát oldotta meg A n drecov ich  és W ester -  
berg [19]:

Komponens Komponensek áramlási
mennyisége, kmol/h

benzol (A) 150
toluol (В) 25
c-heptán (C) 25

Az oszlopok hőforgalmát és hőmérséklet különbsé
gét Chen  és W esterberg  közleményéből [21] vettük át:

Oszlop Hőforgalom, Hőmérséklet- 
GJ/h különbség, °C

A/BC 10,63 32,1
B/C 17,29 8,5

Az 1. szabály alapján a B /C -A /B C  csatolást 
kell figyelembe venni. Megjegyezzük, hogy a B/C  
oszlopot kis hőmérsékletkülönbsége a nyelőoszlop 
feladatának ellátására különösen alkalmassá teszi. 
A megoldás tehát, amely azonos An drecovich  és 
W esterberg  optimális folyamatával: A /BC-B/C .

3. példa: Az alábbi hatkomponensű elegy szétvá
lasztásának feladatát T h om pson  és K in g  [22 ] vezette 
be:

Komponens Komponensek áramlási 
mennyisége, kmol/h

etán (A) 90,7
propilén (B) 6 8 ,0
propán (C) 90,7
butén-1 (D) 6 8 ,0
n-bután (E) 6 8 ,0
n^pentán 6 8 ,0

Az összes oszlop integráció nélküli optimális para
métereit a 4- táb lázatban  soroltuk fel. A három leg
kisebb éves összes költségű szétválasztási sorrend a 
következő:

/
Szétválasztási sorrend Eves összes

költség, $/év

A/BCDEF, BC/DEF,
/Е , B/C 232 411

A/BCDEF, BC/DEF,
D/EF, E/F, B/C 232 516

A/BCDEF, B/CDEF,
C/DEF, DE/F, D /E 245 797

4■ táb láza t

A Thompson és King-féle példa [11] 
oszlopainak optim ális param éterei

Oszlop Hőfor
galom,

GJ/h

Oszlop
hőmérséklet

különbség,
К

Éves
összes

költség,
$/év

A /B 0,95 61,6 23 270
B/C 4,83 7,6 66  350
C/D 1,04 47,1 21 580
D /E 4,68 6,7 63 510
E /F 0,95 38,9 19 310
A/BC 1,18 67,6 28 050
AB/C 6,35 50,2 107 800
B/CD 5,15 23,7 76 180
BC/D 1,60 50,5 31 050
C/DE 1,20 52,2 24 860
CD/E 4,99 41,8 78 870
D/EF 5,06 23,0 73 560
DE/F 1,58 42,5 29 260
A/BCD 1,25 81,6 30 940
AB/CD 6,78 68,9 123 600
ABC/D 2,37 86,4 50 830
B/CDE 5,41 33,6 83 180
BC/DE 1,76 56,4 34 370
BCD/E 5,29 51,03 86  860
C/DEF 1,28 64,7 27 380
CD/EF 5,37 59,8 91 100
CDE/F 2,35 72,9 46 110
A/BCDE 1,31 92,3 33 370
AB/CDE 7,05 80,5 134 100
ABC/DE 2,53 93,9 55 300
ABCD/E 5,54 90,5 108 200
B/CDEF 5,59 44,4 89 990
BC/DEF 1,85 69,1 37 630
BCD/EF 5,71 69,4 100 500
BCDE/F 2,90 84,0 57 700
A/BCDEF 1,37 104,3 35 660
AB/CDEF 7,35 93,4 146 200
ABC/DEF 2,66 108,0 60 520
ABCD/EF 5,94 110,6 124 100
ABCDE/F 3,86 123,8 87 300
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Nyelő -
F o r r á s > ^ 5 í l ° P ok
oszlopok

A/BCDEF BC/DEF DE/F D/E B/C

A/BCDEF
7/7‘/ / y / / / / / / / / / / / /
У/Ул ^ У /л Уу ^ /. R2

BC/DEF R1 У/Ш Ш . R1

DE/F R1 /У /У ////.
D/E R1 R1 R1

B/C R1 R1 R1 R1 m
R1 = elutasitva 1. szabály miatt 

R2 = elutasitva 2. szabály miatt
7. ábra. A Thompson ét King-féle példa [11] legjobb sorrendjének kétoszlopos csatolásai

A  T hom pson  és K ing-féle példa [11] en ergiain tegrált fo lyam ata i

5. táb láza t

Optimalizált megoldások
Desztillációs sorrend

desztillációs folyamat
Éves

összes
költség,

$/év

Desztillációs folyamat 
a gyors algoritmus alapján

A/BCDEF, BC/DEF, 
DE/F, B/C, D/E

1. B /C-D/E, BC/DEF-DE/F, A/BCDEF 197 548 1. B/C-D/E, BC/D/E,
BC/DEF-DE/F, A/BCDEF

2. B /C-D/E, A/BCDEF, BC/DEF, DE/F 199 534 2. B/C-D/E, DE/F-A/BCDEF, 
BC/DEF

A/BCDEF, BC/DEF, 
D/EF, D/C, E/F

1. D /EF-B/C, A/BCDEF, BC/DEF, E/F 200 881 1. BC/DEF-E/F,
D/EF-B/C, A/BCDEF

2. B /C -E /F , A/BCDEF, BC/DEF, D/EF 229 609 2. A/BCDEF-E/F, D/EF-B/C, 
BC/DEF

1. lépés:  Az összes lehetséges csatolást a legjobb 
sorrendre a 7. ábrán  foglaltuk össze. Az Rl-el jelölt 
csatolásokat kizártuk az 1 . szabály miatt.

2. lépés:  Az A/BCDEF és a BC/DEF oszlopok 
csatolását is kizárjuk (R2) a 2. szabály miatt.

8. lépés:  Az A/BCDEF, BC /D E F-D E /F, B /C -  
D /E  folyamat valósítja meg a legnagyobb hőcserét 
6,26 GJ/h-val.

4■ lép és:  A következő legnagyobb hőcseréjű folya
mat 6,05 GJ/h-val: D E /F-A /BC D EF, B /C -D /E , 
BC/DEF.

Az eljárást végrehajtva a második sorrendre is az 
eredményeket az 5. táb láza tban  összegeztük, illetve 
a két legkisebb éves költségű folyamatot a 8. ábrán  
szemléltetjük. Belátható, hogy noha a heurisztikus 
algoritmus a D E/F-A/BCDEF, B C /D E F-E /F  és az 
A /B C D E F..E /F  csatolásokat is kijelöli, azok nem 
lehetnek gazdaságosak a nyelőoszlop viszonylag nagy 
hőmérsékletkülönbsége miatt.

4. p éld a: H enley  és S ea d er  [23] vezette be az alábbi 
szétválasztási feladatot:

mkl

Komponens Komponensek áramlási
mennyisége, kmol/h

г-bután (A) 136,1
firbután (B) 226,8
í-pentán (C) 181,4
n-pentán (D) 317,5

Az energiaárakat A n d reco v ich  és Westerberg  [20], a 
beruházási költségeket (CE-költségindexszel aktuali
zálva) R athore  és munkatársai [24] közleményéből vet
tük át. Az oszlopok optimális adatai a 6. táb láza tban  
találhatók. A legjobb megoldások integráció nélkül:

Szétválasztási sorrend Éves összes
költség, $/év

AB/CD, A/В , C/D 1 488 100
A/BCD, В/CD, C/D 1 495 300
А/BCD, BC/D, B/C 1 552 600

és integrációval:
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8. dbra. A  Thompson i t  King-file pilda [11] k it legkisebb köttsigü folyamata (EÖK: íves összes köttsig)

Szétválasztó folyamat Éves összes
költség, $/év

C /D -A /B , AB/CD 1 282 810
A /B -C /D , AB/CD 1 296 420

6. táb láza t

Henley és Seader-féle példa [12] oszlopainak 
optim ális paraméterei

Oszlop Hőfor
galom,

GJ/h

Oszlop
hőmérséklet-

különbség,
К

Éves
összes

költség,
$/év

A/B 25,92 12,2 399 100
B/C 13,89 30,4 234 200
C/D 49,40 8,6 711 000
A/BC 28,05 24,0 437 800
AB/C 18,93 36,0 314 500
B/CD 17,61 36,7 297 400
BC/D 56,41 29,4 831 500
A/BCD 30,06 34,9 487 000
AB/CD 22,23 42,8 378 000
ABC/D 60,21 37,1 906 500

Látható, hogy az 1 . szabály szerint kijelölt integrá
ció eredményez nagyobb nyereséget.

1. lépés: A lehetséges csatolásokat az AB/CD, A /B , 
C /D  sorrendre a 9. ábrán  mutatjuk be. Az R l-el 
megjelölt csatolásokat az 1. szabály miatt elvetjük.

Nyelő-
F o n -á s-^ -^S S z lo p o k  
oszlopok --__

AB/CD C/0 A/B

AB/CD W //////A R2

C /0 Rí Ш Ш R1

A/B Rt
У ////7 7 7 7 7 ,

R1 = elutasítva 1. szabály miatt

R2 = elutasítva 2. szabály miatt

9. ábra. A Henley is  Seader-fíle pilda [IS] legjobb sorrendűinek 
kétoszlopos csatolásai

2. lépés: Az AB/CD és az A/В  oszlopok csatolását 
kizárjuk a 2 . szabály alapján.

S. lépés: A legnagyobb hőcserét a C /D -A /B , 
AB/CD folyamat valósítja meg 25,92 GJ/h-val.

4■ lépés: A következő legnagyobb hőforgalmat 22,23 
GJ/h-val a C /D -A B /C D  rendszer szolgáltatja.

Látható, hogy a két módszerrel kapott legjobb 
energiaintegrált folyamatok megegyeznek.
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5. példa: Egy etánmentesített alábbi elegyet kell 
gázfrakcionálóban tovább szétválasztani:

Komponens Komponesek 
mennyisége, kmol/h

propán (A) 134,7
»-bután (B) 6 8 ,1
nrbután (C) 129,5
pentán-!- (D) 35,7
Az optimált megoldásokat a 10. ábrán  mutatjuk

meg. A legjobb sorrend, А/B C D , BC/D, B /C  osz
lopainak adatait a 7. tá b lá za tb a n  foglaltuk össze.

7. táb láza t

Az oszlopok adatai a gázfrakcionáló üzem  
példájában

Oszlopok Hőmérséklet- Hőforgalom,
különbség,°C GJ/h

A /B C D 54,5 8,90
B C /D 42,1 8,95
B /C 12,2 16,81

10. ábra. Egy gázfrakciónáló üzemben etánmentesített elegy két 
legkisebb költségű folyamata (ÉÖK: éves összes költség)

1. lép és:  Az А/BCD, B C /D , B/C sorrend összes 
csatolását a 11. ábra tartalmazza. Az R l-el jelölteket 
az 1 . szabály miatt elvetjük.

mkl

Nyelő-
Forrás-^'"-^oszlopok 

oszlopok
A/BCD BC/D B/C

A/BC0 mm R1

BC/D R2 ЖЖ'
B/C R1 Rí

11. ábra. A gázfrakcionáló üzem példájában az А /BC D , B C /D , B /C  
sorrend csatolásai

2. lépés: A B C /D  és А/BCD oszlopok csatolását 
kizárjuk a 2 . szabály miatt.

S. lépés: A legnagyobb hőcserét a B /C -B C /D  
csatolás valósítja meg 8,95 GJ/h hőforgalommal.

4- lépés: A következő legnagyobb hőforgalmú folya
mat 8,90 GJ/h-val a B/C-A/BCD csatoláshoz tarto
zik.

Eszerint a megoldások: 1. А/B C D , B /C -B C /D , 2 . 
B C /D , B /C -A /B C D .

azaz a legjobb folyamat az optimális folyamattal 
azonos.

Következtetések

A szintézismódszer hatásosságának szemléltetésére 
megoldott feladatok eredményeinek elemzéséből az 
alábbi következtetések vonhatók le:
-  A gyors algoritmussal kiválasztott integrált folya

matok megegyeznek a részletes optimalizálási mód
szerekkel kapott struktúrákkal.

-  A gyors algoritmus kétoszlopos energiacsatolások 
mellett többoszlopos csatolások figyelembevételére 
is alkalmas, sőt lehetőség van nem éles szétválasz- 
tású folyamatokra történő kiterjesztésére is.

-  A bemutatott algoritmus rendkívül gyorsan, hossza
dalmas számítások elvégzése nélkül szolgáltat ered
ményt.
A  kézirat beérkezett: 1990. aug. 13.
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Az Ipar Műszaki Fejlesztéséért A lapítvány 

ELŐPÁLYÁZ ATOT

hirdet új műszaki kutatás-fejlesztési eredmények hasznosításának támogatására. Az előpályázat 
meghirdetésének célja a műszaki kutatás-fejlesztési eredmények hasznosítási igényének és a megvaló
sulásukhoz tervezett pénzügyi forrásoknak a felmérése.

Azok a pályázók, akiknek az előpályázatát a Kuratórium elfogadja, ugyanebben a tárgykörben 
rövidesen meghívásos, zártkörű pályázaton vehetnek részt. A második fordulóban az Alapítvány a 
pályázat kidolgozásához tájékoztatást és útmutatást ad.

Az alapítványi támogatás célja: pénzügyi segítséget nyújtani olyan alkalmazott kutatás-fejlesztési 
eredmények ipari bevezetéséhez, amelyeket az ipari K +F intézetekben, egyetemi és egyéb kutatóhe
lyeken dolgoztak ki, vagy amelyek közvetlenül befejezés előtt állnak.

A pályázati témák olyan ipari termékekre, technológiai eljárásokra, rendszerekre, szolgáltatásokra 
vonatkozhatnak, melyek gyártásba, illetőleg alkalmazásba vétele rövid idő alatt rentábilisan 
megvalósítható, azokra hazai és külföldi piacokon fizetőképes kereslet van.

Kizárólag ipar i  k u ta tá ssa l - fe j le s z té s se l  foglalkozó társaságok, e g y e t e m i  vagy m á s  ku tatóhelyek  
p á ly á zh a tn a k  közösen a megvalósításba bevont vállalkozásokkal. Előnyben részesülnek a kis- és 
középvállalkozásokkal együttműködő kutatóhelyek. A projekt költségeinek max. 50%-ára lehet 
pályázni.

A visszatérítés mértéke: az alapítványi forrás 100%-a és a témaköröktől függően megállapított 
kedvezményes kamata. A kamatsáv 0 %-tól a mindenkori jegybanki alapkamatig terjed. A pályázóknak 
a visszterhes támogatás visszatérítésére garanciát kell adni.

Az előpályázatot az Alapítvány Titkárságához 199S . jú n iu s  SO-áig lehet benyújtani. Az előpályá- 
zati űrlapok beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán.

A Titkárság címe: 1026 Budapest, Hidász u. 2/b.

Levélcím: 1536 Budapest, Pf. 372.

Telefon: 1127-210-től 219-ig/212 mellék, Tel/Fax: 1761-527
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A legújabb termodinamikai elméletek egymáshoz való viszonyáról

Bevezetés, célkitűzés

A nemegyensúlyi termodinamika rohamos fejlő
dése, amely az elmúlt évtizedekben zajlott le, és amely 
még ma is tart, a különféle módszerek és elméletek 
sokaságát produkálta. Bár a szóbanforgó elméletek 
különböző módszereket használnak, közös vonásuk, 
hogy a termodinamika főtételeire alapoznak, és a ter
mészetben lejátszódó irreverzibilis folyamatokat vizs
gálják. A következőkben megkísérlem vázolni a kü
lönféle megközelítések viszonyát. Az összehasonlítás 
alapjául hét, többé-kevésbé alapvető vonásukat vá
lasztom ki:

1. Milyen módszert használ a termodinamikai rend
szer pillanatnyi tulajdonságainak meghatározására?

2. Milyen álláspontot foglal el a nemegyensúlyi entró
piával kapcsolatban?

3. Hogyan értelmezi az entrópia áramát?
4. Hogyan értelmezi az entrópiaátadást?
5. Érvényesnek tekinti-e az Onsager-Casimir-féle re- 

ciprocitási relációkat?
6. Lineáris, vagy nemlineáris konstitutív egyenleteket 

használ-e?
7. Ragaszkodik-e a véges jelterjedési sebesség kritéri

umához?
Az összehasonlításnál mindvégig kontinuumot fo

gok tekinteni, és termodinamikai rendszernek neve
zem annak elegendően kicsiny (infinitezimális) darab
ját.

A modern termodinamikai elméletek valamennyien 
magukon viselik a termoszt atikai indíttatás jegyeit, az 
egyensúlytól való elszakadás azonban jelentős különb
ségek forrása. A termodinamikai elméletek osztályo
zásánál kiemelten kell kezelni a hagyományos, ma már 
gyakran klasszikusnak is nevezett irreverzibilis ter
modinamikát, amelynek alapelvei és lineáris konsti
tutív egyenletei a bennük szereplő Onsager-Casimir- 
féle reciprocitási relációkkal együtt kísérletileg széles 
körben igazoltak, a teljes elmélet alkalmazási köre a 
fizika és kémia számos alapdiszciplínájának alkalma
zási körével vetekszik, sőt többet jelentősen felülmúl, 
de amely még a legszorosabban kötődik a termoszta- 
tikához. Ez az elmélet azonban csak az egyensúlytól 
nem túlságosan távoli rendszerekkel foglalkozik, így a 
termodinamikai mennyiségek egyensúlyon kívüli defi
níciójának nehézségeit a lokális egyensúly hipotézisé
nek elfogadásával tudja megkerülni. Ez egyben maga 
után vonja, hogy az egyensúlyi állapothatározók lo
kális értékei meghatározzák a termodinamikai rend
szer lokális tulajdonságait, létezik az entrópia, amely 
ugyanazoktól a változóktól és ugyanúgy függ, mint 
egyensúly esetén. A lokális állapothatározók kiválasz
tása azonban távolról sem annyira tetszőleges, mint a 
termosztatikában, azok a belsőenergia, a térfogat, az 
anyagmennyiségek, az elektromos töltés és polarizáció
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stb. fajlagos (vagy moláris) értékei, esetleg sűrűségei. 
Olyan változók, amelyek a nemegyensúlyi rendszer 
tulajdonságainak tekinthetők. Az entrópia árama, a 
diffúzió esetétől eltekintve, egyenlő a hőáram és a hő
mérséklet hányadosával, a konstitutív egyenletek pe
dig lineárisak. Pontosabban, egységes és kísérletileg 
is minden vonatkozásban igazolt elméletnek csak a li
neáris közelítéssel operáló onsageri elméletet lehet te
kinteni. A hagyományos irreverzibilis termodinamika 
egzakt térelméleti kidolgozásának és alkalmazásának 
legjelentősebb lépései E c k a r t  [8], M e ix n e r  [24], P r ig o -  
gine [37], de Groot [11-14] és G y a r m a t i  [15-17] mun
káihoz kapcsolódnak.

Az előzőekben szándékosan nem említettem O nsa-  
ger  eredeti munkáit [33], mivel azok a lokális egyen
súly adta korlátokon jelentősen túlmutatnak. O n sa g er  
a lokális egyensúly hipotézisét csupán mint a nehéz
ségek megkerülésének egyik, de nem kizárólagos mód
ját használta. A pontosság kedvéért meg kell említeni, 
hogy O nsager  csak adiabatikusan zárt, nemfolytonos 
rendszerek modelljére dolgozta ki az általános elméle
tet, azaz a klasszikus térelméletek általános és egzakt 
alaptörvényeire épülő kontinuumok termodinamikájá
val expliciten nem foglalkozott. Ezért alapvető mun
káiban a lokális egyensúly hipotézisének posztulálása 
fel sem merült, legalábbis határozott formában nem. 
Másrészt az is igaz, hogy a kontinuumok termodina
mikáját elsősorban kidolgozó előbb említett szerzők is 
több-kevesebb alkalommal túllépték a lokális egyen
súly kereteit, sőt pl. a G ya rm a ti-Ié le  hullámelmélet ki
fejezetten lokálisan nemegyensúlyi entrópiafüggvény 
létezésén alapszik [16].

Állapothatározók

Az irreverzibilis termodinamika egyre szélesebb te
rületre való alkalmazásai során a lokális egyensúly 
szabta keretek szűknek bizonyultak. Felmerült az 
igény olyan rendszerek termodinamikai leírása iránt 
is, amelyek az egyensúlyi állapothatározók terveivel 
kielégítően már nem jellemezhetők, mert lokálisan is 
nemegyensúlyiak. A nemegyensúlyi állapot leírására 
két lehetőség kínálkozik. Az egyik, további változók 
(dinamikai szabadsági fokok) bevezetésén alapul. Az 
ezt az utat választó modernebb elméleteket az utóbbi 
időben gyűjtőnéven gyakran nevezik klasszikus vagy 
k i te r je s z te t t  i r r eve rz ib i l is  te rm odin am ikán ak .  Itt meg
jegyezzük, hogy a „kiterjesztett irreverzibilis termo
dinamika” elnevezést gyakran csak a M ü ller  [27] ál
tal kezdeményezett irányzat megjelölésére használják, 
amely a gázok kinetikus elméletének eredményeit te
kinti elérendő célnak, és amely a „mérlegegyenletek
ben szereplő fluxusok (folyamatsebességek) disszipa- 
tív részét” [19] használja nemegyensúlyi állapothatá
rozóknak. Egy másik leírási módszert választó elmé
leteket, amelyek a priori különböznek a klasszikus on-
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sageri termodinamikában elfogadott, használt és vég
eredményeit tekintve kísérletileg minden vonatkozás
ban igazolt axiómarendszer alaptételeitől és módsze
reitől, a „racionális termodinamika” elnevezéssel szo
kás megjelölni [18, 38]. A racionális termodinamika 
módszerének alapja az, hogy a kiválasztott termodi
namikai rendszer (a közeg elég kicsiny cellája) pilla
natnyi tulajdonságait a környezetével való kölcsönha
tás története határozza meg. így néhány, a kölcsön
hatást leíró paraméter értékét kell csak figyelembe 
venni, azonban nem csupán az adott pillanatban, ha
nem az aktuális pillanatot megelőző időpontok mind
egyikében. Az állapothatározók szerepét az ezeket a 
paramétereket megadó függvények veszik át, és így a 
konstitutív egyenletek (amelyek általános anyagosztá
lyokra kizárólag elméletileg, ráció útján történő meg
határozására a „racionális termodinamika” elsősor
ban törekszik) ezzel funkcionálokká válnak. A visz- 
kometria elmélete illusztrálja ennek a módszernek a 
hatékonyságát.

A kiterjesztett irreverzibilis termodinamika és a 
„racionális termodinamika” módszerei első látásra 
teljesen különböznek, a mélyebb elemzés azonban azt 
mutatja, hogy a különbségek inkább metodológiaiak, 
mint lényegiek. A két módszer ugyanis egyenértékűvé 
válik akkor, ha a nemegyensúlyi állapotok jellemzé
sére a dinamikai szabadsági fokok végtelen sorozatát 
engedjük meg a kiterjesztett elméletben. Az egyenér
tékűség akkor bizonyítható a legegyszerűbben, ami
kor a racionális termodinamika konstitutív funkcio
nálj ainak független változóit képviselő függvények te
rében euklideszi metrika vezethető be. Ekkor ugyanis 
a szóban forgó függvények tere szeparábilis Hilbert- 
tér lesz, amelynek az l2-térrel való izomorfiája bizo
nyítja a kiterjesztett irreverzibilis termodinamika és 
a „racionális termodinamika” egyenértékűségét. Meg
említjük, hogy a két elmélettípus nyilvánvalóan feles
leges egyesítése sem hiányzik az irodalomból [4].

Entrópia

A nemegyensúlyi entrópia kérdésében elfoglalt ál
láspont szerint négy csoportot különböztethetünk 
meg. Elsőnek említjük az entrópia mentes termodina
mika álláspontját [Meixner [24]), amely szerint neme
gyensúlyi entrópia, legalábbis egyértelműen nem defi
niálható. Ebben az esetben az entrópiaprodukció sem 
értelmezhető, annak pozitív voltát a Meixner által 
bevezetett fundamentális egyenlőtlenség pótolja. Az 
entrópiamentes termodinamika és a dinamikai válto
zók módszerének viszonyát a következő módon lát
hatjuk be:

Az entrópiaprodukció
J?О а = div — + ßS =

=Jq grad ~  ^  div J ,  + qs0 -  ^  étiéi
»

kifejezésébe helyettesítve div 3q értékét a 
ßii + div 3q =  cru

(1)

( 2)

belsóenergia-mérlegből, az entrópiaprodukció

cr, = J q grad ^  + i(cru -  qú) + qsq -  é tié i (3)
t

kifejezésre jutunk, amelyet osztva a sűrűséggel és 
integrálva az idő szerint kapjuk, hogy

Itt e a közeg sűrűségét jelöli, u, az entrópiaproduk
ció sűrűséget, Jq a hőáramot, T  az abszolút hőmérsék
letet, s a fajlagos entrópiát, u a fajlagos belső energiát, 
eru a belső energia forrás sűrűséget, £ pedig dinamikai 
változókat jelöl. Feltételeztük, hogy a kiindulási álla
potban (í =  —oo) a közeg egyensúlyban volt, azaz, 
hogy a dinamikai változók zérusok t = —oo-nél. Mi
vel az 1/2 £2 összeg mindig pozitív, fenn kell állni
az

J  - J ,  g rad ^  + i  - ú j  + 30d t > 0 .  (5)

egyenlőtlenségnek. Ebben az egyenlőtlenségben a 
nemegyensúlyi entrópia nem szerepel, így annak fenn
állása akkor is megkövetelhető, ha arra az állás
pontra helyezkedünk, hogy egyértelmű entrópia csu
pán egyensúlyban értelmezhető. Az így bevezetett 
fundamentális egyenlőtlenségből meglepően messze
menő következtetéseket lehet levonni [24].

A nemegyensúlyi entrópia létezését kétségbe nem 
vonó elméleteket három csoportba lehet osztani. 
(Mindegyik irányzat az entrópiaprodukció pozitív vol
tát kifejező egyenlőtlenségből vezeti le eredményeit. 
A „racionális termodinamikai” elméletek az entrópi
aprodukciót többnyire nem nevezik meg, és az an
nak alakjára felírt egyenlőtlenséget Clausus-Duhem- 
egyenlőtlenségnek hívják.) Az első csoportba tartozó 
elméletek a nemegyensúlyi entrópia létezését posztu- 
látumként állítják az elmélet élére és megkívánják, az 
egyensúlyi entrópiához hasonlóan, annak additivitá- 
sát. Ez a módszer jellemző a „racionális termodina
mikai” elméletek legtöbbjére [3, 30, 38].

A második csoportba tartozók csak árnyalatnyit 
különböznek az elsőtől. A nemegyensúlyi entrópia 
ezeknél is létezik és additív, létezése azonban nem 
a priori adott. Ezekben az elméletekben az entrópia 
származtatott mennyiség, hasonlóan a termosztatiká- 
hoz. Ezeknek az elméleteknek a fogyatékosságai az 
entrópia különféle származtatásai során használt ér
velések nem eléggé meggyőző és gyakran eltérő (a füg
getlen változók kiválasztásától függő) eredményekre 
vezető voltában keresendők [6 , 7, 28, 29, 36, 39].

A harmadik csoportba tartozó elméletekben az ent
rópia nem additív mennyiség, az entrópiaprodukció 
sűrűsége nem értelmezhető, a második főtételt kife
jező egyenlőtlenség csak az egész közegre írható fel

mkl1993. X L V III. É V F O L Y A M . 7. S Z Á M 283



[10]. Hátrányuk ezeknek az elméleteknek, hogy el
lentétben állnak a statisztikus módszerekkel kapható 
eredményekkel, valamint az a körülmény, hogy a köl
csönhatások nem lokális voltának feltételezésével óha
tatlanul elvetik a Faraday munkássága óta oly sokszor 
sikeresnek bizonyult közelhatási elvet.

Entrópiaáram és entrópiaátadás

Harmadik szempontunk a különböző elméletek 
összehasonlításánál az entrópiaáram alakjára vonat
kozik. Ebben a vonatkozásban is három esetet külön
böztetünk meg.

Az első típusú elméletekben fennáll a
1 ds
T = dZ ( 6 )

összefüggés, hasonlóan a lokális egyensúly hipotézi
sére alapozó hagyományos irreverzibilis termodinami
kához.

A második típusnál az entrópia árama továbbra 
is mindig párhuzamos a hőárammal, az együttható 
azonban nem azonos a termoszt atikai hőmérséklettel, 
azaz

1 ds
f  *  ~du (7)

ahol a T  mennyiség az ún. nemegyensúlyi hőmérsék
let.

Végül a harmadik típusnál az entrópia árama nem 
is szükségszerűen párhuzamos a hőárammal:

1 ds 
T  = Tu ‘ ( 8 )

Megemlítjük, hogy napjainkban az irodalomban 
mind a különböző elmélettípusok, mind pedig azok 
elnevezése terén igen nagy zűrzavar uralkodik, és 
vannak pl. olyan szerzők, akik a (8)-cal jellemezhető 
elméleteket nevezik csak „kiterjesztett irreverzibilis 
termodinamikának”.

Figyelemre méltó, hogy a Meixner-féle entrópia
mentes termodinamika, bár az entrópia áramát nem 
értelmezi expliciten, a második csoportba sorolható.

Az eddig számbavett szempontok a modern termo
dinamikai irányzatok közötti lényeges eltéréseket már 
jellemzik, mégis érdemes néhány szót szólni az entró
piaátadás kérdéséről.

Több irányzatban szokás bevezetni a hőátadás és az 
entrópiaátadás fogalmát. Ezekben az irányzatokban a 
belsőenergia-mérleg alakja

QÜ + div J ,  =  <7U -I- r , (9)
ahol r az ún. hőátadás, amely pl. a térfogategyesé- 
genként és időegységenként sugárzás útján felvett hőt 
jelenti. A belsőenergia-mérleg alakjával analóg módon 
bővül az entrópia mérlege is:

es + div Jg =  a , +  rs , (10)
ahol ra pl. a sugárzás útján történő entrópiaátadás. 
Az entrópiaátadás és a hőátadás közötti összefüggés 
alapján három esetet különböztethetünk meg:

mkl

тг'
T r’
i7рГ+ к,

1 ds
Г = 3tt ’ vagy
1 ds
T ^ d í . ’ vagy

1 ds
f  =  ~du ’

( И )

ahol к a (8)-ban szereplő К  analogonja.
Ezek az alternatív összefüggések az entrópiaáramra 

vonatkozó formulákkal analógok. E kérdés részleteire 
nem fordítunk több figyelmet, mivel a hő- és entrópia- 
átadás bevezetése, vagy be nem vezetése nem kardiná
lis kérdés, bár sok esetben szolgálhatja a leírás kényel
mét, mivel az adott ponthoz érkező hő (pl. sugárzás) 
a J q hőáramhoz hozzáérthető. Ugyancsak a kevéssé 
lényeges eltérések közé kell sorolnunk az Onsager- 
Casimir-féle reciprocitási relációk elfogadását, vagy 
visszautasítását (a racionális termodinamikusok egy 
része azokat megfelelően egzakt fenomenologikus bi
zonyítás hiányában nem fogadja el), hiszen azok fenn
állása tény kérdés, ami kísérletileg ellenőrizhető. Más
részt a folyadékkristályok elméletének története mu
tatja, hogy az Onsager-Casimir-féle reciprocitási re
lációk az elméletbe utólag is beépíthetőek, ahogyan 
Parodi is megtette a Les/te-féle elmélettel [21, 35].

Egyéb szempontok

A linearitás vagy nemlinearitás szerintünk szintén 
a másodlagos kérdések közé tartozik, hiszen a lineá
ris elméletek művelői is tisztában vannak azzal, hogy 
a lineáris konstitutív egyenletek csak közelítő jelle
gűek, bár a nem állandó együtthatókkal dolgozó kvá- 
zilineáris elméletben igen jó közelítésekről van szó, 
amelyek a gyakorlat igényeit kevés kivételtől elte
kintve kielégítik. Másrészt a szigorúan nemlineáris el
méletek is gyakran csak a lineáris közelítésig tudnak 
kísérletileg igazolható és gyakorlatban használható 
eredményt produkálni. Hasonlók igazak a keverékek 
egyes modern elméleteire, amelyek térben és időben 
együtt jelenlevő, szuperponált kontinuumok létezé
sét tekintik. Ezek besorolása a megadott szempontok 
szerint kettős: más vonatkozik az egyes komponens- 
kontinuumokra és más azok együttesére [1, 2].

Utolsónak említjük a véges jelterjedési sebesség kér
dését. A „kiterjesztett irreverzibilis termodinamika” 
egyes művelői e kérdést alapvetőnek tekintik. Véle
ményük szerint, bár a véges jelterjedésben nem ké
telkedünk, ez szintén másodlagos. Egy olyan modellt, 
amely a gyakorlat igényeit jól elégíti ki, bár csak kis
frekvenciás közelítésben, nem szabad felcserélni egy 
lényegesen bonyolultabbra csupán azért, hogy esetle
ges későbbi alkalmazások során is ellentmondás men
tes maradjon. A tudomány gyakorlatában eddig még 
minden anyagegyenlet közelítésnek bizonyult, így a 
véges jelterjedési sebességhez való a priori ragaszko
dást csak felesleges bonyodalmakhoz vezető megkö
tésnek tekinthetjük, amely a dinamikai változók mód
szerének alkalmazása során mint későbbi kikötés (a 
konstitutív egyenletek diszkussziója során) szükség 
esetén bevezethető.
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Befejezésül megemlítjük az „anyagi objektivitás 
elve” körüli vitát. Az „anyagi objektivitás elve” azt 
mondja ki, hogy az objektív anyagi törvények meg
fogalmazhatók olyan alakban, amely bármely vonat
koztatási rendszerben egyaránt érvényes. (Ez az elv 
az általános relativitási elv „nem relativisztikus” kö
zelítésének tekinthető a fényhez viszonyítva lassan 
mozgó rendszerekre és gyenge gravitációs terekre.) Az 
elv sikere olyan közegekhez kapcsolódik, amelyekben 
a gravitációs- és inerciális hatások elhanyagolhatóak. 
Ez a körülmény egyes szerzőkben azt a véleményt ini- 
ciálta, hogy az „anyagi objektivitás elve” ellentmond 
a gázok kinetikus elméletéből levezetett, és a gyakor
latban kísérletileg is igazolt összefüggéseknek, meg
feledkezvén arról, hogy a tehetetlenségi effektusok el 
nem hanyagolhatósága esetén az „anyagi objektivitás 
elvét” a vonatkoztatási rendszer „gravitációs terének” 
(így az adott közelítésnek megfelelően, annak szögse
bességének) figyelembevételével kell alkalmazni [33].

Mindezeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 
termodinamika mai, rohamos fejlődése az irányzatok 
sokaságát hozta létre, amelyek egymástól elsősorban 
módszerükben térnek el, és egy-egy olyan korlátozó 
feltevés bevezetésében, amely az aktuális alkalmazás 
területén teljesül. Az egyes megközelítések vagy leké- 
pezhetőek egymásra, vagy szűkítéssel, esetleg általá
nosítással egymásba átvihetőek. Valamennyien tény
ként tudomásul veszik az irreverzibilitást, azt nem 
kívánják más alapelvek segítségével megmagyarázni, 
beletörődnek a megváltoztathatatlanba. Sorsunkat, 
hogy születünk, öregszünk és meghalunk, szükségsze
rűnek, és a fordított fejlődési folyamatot lehetetlen
nek, nem csupán valószínűtlen kivételnek tartják.
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В, E & Т: tudósok a felület tudományának hátterében*

A szilárd anyag szemcseméretének csökkenésével, 
az anyag felaprításával a fajlagos felület növekszik. 
Ha az adszorpciós sajátságokat, a katalizátorok mű
ködését és más jellemző tulajdonságokat meg akarjuk 
érteni és mennyiségileg jellemezni is kívánjuk, lénye
ges szempont a felület nagyságának ismerete. Kérdés 
azonban, hogy miként tudjuk a belső, hatásos felüle
tet — lehetőleg pontosan — megmérni. Ez a történet 
arról szól, hogy mintegy ötven évvel ezelőtt három 
kiváló kutató: Brunauer István, Paul Emmett és Tel
ler Ede közös munkája hogyan tette lehetővé az ilyen 
típusú méréseket.

A felületmeghatározás története

A felületmérés kezdetei az 1700-as évek végétől szá
míthatók, mikor Ben Franklin meghatározta egy kis 
angol tó területét oly módon, hogy megmérte a víz
felszín filmszerű bevonásához szükséges olaj mennyi
ségét, és ezt összevetette egy ismert területű vízfel
szín hasonló módon történő bevonásához szükséges 
olaj mennyiségével [1].

1812-ben de Saussaure fejtette ki először, hogy a fa
szén és hasonló anyagok nagyszámú belső pórus jelen
létének köszönhetően nagy fajlagos felülettel rendel
keznek. Később de Saussaure, majd mások is rájöttek 
arra, hogy az ilyen porózus anyagok nagy mennyiségű 
gázt képesek megkötni. Akkoriban azt hitték, hogy 
a gázok valamilyen „látszólagos nyomás” következté
ben cseppfolyósodnak a pórusokban [2]. Ez alapján 
feltételezték, hogy reagáló rendszerekben a porózus 
anyagok jelenlétében ilyen folyadékfázis alakul ki, és 
abban a molekulák koncentrációja a reakciósebesség 
növekedését eredményezi. Ebből indult ki Berzelius is 
a katalízis fogalmának bevezetésekor, hiszen az általa 
felállított elmélet alapfeltevése szerint a „katalizátor” 
a nagyobb reagenskoncentráció következtében megnö
vekvő reakciósebesség révén fejti ki hatását [3]. Ez a 
nézet a katalízisről még a XX. század elején is sokak 
által elfogadott volt.

Nem egészen egy évszázad telt el Berzelius után, 
amikor 1938-ban Brunauer, Emmett és Teller meg
tették az igazán nagy előrelépést a fajlagos felület 
mérésének területén. Egy olyan új elméletet sikerült 
kidolgozniuk, ami lehetővé tette fajlagos felület kiszá
mítását a minta által adszorbeált gázmennyiség meg
határozása alapján. Későbbiekben a három szerző ne
vének kezdőbetűjéről elnevezett BET-elméletre építve 
vált szabványeljárássá a BET-módszer szerinti fajla
gos felület meghatározás.

* Translated and reprinted with permission from CHEM- 
TECH, January 1991, 21(l)pp 18-25

** Center for Applied Energy Research, University of 
Kentucky, Lexington, KY-40511, USA

*** JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged

mid

B U R T R O N ,  H. DAVIS**
H A LÁ S Z  JÁ N OS***

Tudományos teljesítményük jelentőségét akkor ér
tékelhetjük igazán, ha visszatekintünk a 30-as évekre, 
és érzékeljük a fajlagos felület meghatározására alkal
mazott módszereket, mint például:

a) az oldódási sebességek összehasonlítása standar
dizált felületű mintákon;

b) a reaktív gázokkal történő érintkezés hatására 
bekövetkező színváltozás követése;

c) meghatározott elektronfluxus hatására bekövet
kező elektródpotenciál-változás mértéke a folya
dék-fém érintkezési felületen,

nehézkességét és pontatlanságát [4].
Mint tudjuk, a legtöbb tudományos felfedezésre az 

a sors vár, hogy amint új eredmények látnak napvi
lágot, a régiek helyettesítődnek vagy elfelejtődnek. A 
BET-egyenlet esetében erről szó sincs, hiszen napja
inkban is szabvány módszerként használatos, mégpe
dig évente többmillió minta fajlagos felületének meg
határozására.

A BET-elmélet alkotói

A három alkotó minden vonatkozásban legalább 
annyira különbözik egymástól, mint azok az anyagok, 
melyek felületének mérésére elméletüket alkalmazzák. 
Ráadásul tudományos munkásságuk külön-külön is 
olyan jelentős és maradandó, mint a közös BET- 
elméletük. Az 1930-as évek közepén Washingtonban 
dolgoztak együtt, ahová különböző utakon jutottak 
el.

Paul H. Em m ett 1900-ban született Portland vá
rosában, az amerikai Oregon Államban [5-8]. Közép
iskolai kémiatanárának befolyására határozta el, hogy 
kémikusnak tanul. Az Oregoni Mezőgazdasági Főisko
lán (jelenleg: Oregoni Állami Egyetem) vegyészmér
nöki alapképzésben vett részt, ahol évfolyamtársa volt 
a szintén portlandi születésű Linus Pauling is, és már 
igen korán barátság alakult ki a két jó képességű diák 
között.

Az alapdiploma megszerzése után a két fiatalember 
egy, akkor még igen kicsi egyetemet választott tanul
mányaik folytatására: a Kaliforniai Technológiai In
tézetet (California Institute of Technology). Ez a kis 
intézmény talán akkoriban kezdett ismertté válni ma
gas szintű oktatási programja következtében. A nap
jainkban „ Caltech” néven közismert óriási intézet ak
kori méreteit jól jellemzi, hogy csak négy kémiai Ph.D. 
képzésre volt keret [9]. Paul Emmett témavezetője egy 
évvel Emmett végzése előtt eltávozott az egyetemről, 
ezért Emmett Paulinggal dolgozott együtt. Közös té
májuk a barit szerkezetének meghatározása volt, még
pedig az akkortájt újdonságnak számító röntgendiff- 
raktometriás technika alkalmazásával. A két végzős 
hallgató az elért eredményeket saját néven publikálta
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[10], a cikken más név nem szerepelt. Ez annak ide
jén (talán még ma is) igen szokatlan dolognak tűnt, de 
Linus Pauling és Paul Emmett sem volt mindennapi, 
átlagos hallgató.

Emmett a doktori fokozat megszerzése után két 
évet tanított az Oregon Egyetemen, ám mivel nem 
volt kutatási lehetősége, otthagyta az egyetemet, és 
a Kötött-Nitrogén Laboratóriumhoz (Fixed Nitrogén 
Laboratory) szerződött, mely a fővárosban, Washing
tonban működött. A laboratóriumot 1919-ben ala
pították abból a célból, hogy elősegítse a nitrogéni
par (ezen belül elsősorban az ammóniaszintézis) fej
lesztését, az Egyesült Államok nitrogén-műtrágya és 
robbanóanyag ellátásának biztosítása érdekében [11]. 
Ám amikor Emmett megérkezett, a laboratórium be
fejezte egy kettősen adalékolt vaskatalizátor kifejlesz
tését (ezt a későbbiekben öt évig használta az ipar), 
és így a laboratóriumi munka az addigi ipari fejlesztő 
kutatások helyett a szintézis mechanizmusának felde
rítésére irányult.

Brunauer István 1903-ban született Budapesten 
[12], és miután gimnáziumának legjobb tanulójaként 
befejezte középiskolai tanulmányait, az Egyesült Álla
mokba ment. Itt egy évig segédmunkásként dolgozott, 
de esti iskolában angolul tanult, majd beiratkozott a 
Columbia Egyetemre, ahol 1925-ben szerezte meg az 
alapdiplomáját, és mind kémiából, mind angolból ki
váló eredménnyel végzett. Tanulmányait Brunauer a 
Columbia Egyetem Orvosi karán szerette volna foly
tatni, de zsidó származása miatt az akkori idők sze
lekciós felvételi elvei [13] ezt lehetetlenné tették, így 
a City College vegyész szakára jelentkezett, és nyert 
felvételt.

Egyetemi évei alatt kevés ideje maradt a társasági 
életre, és mikor hallott egy újonnan alakult klubról, 
ahová főleg magyarok jártak, belépett tagjainak so
rába. Balszerencséjére ezt a klubot az Ifjúsági Dol
gozók Szövetsége (Young Workers League) működ
tette, aminek szervezését az Amerikai Kommunista 
Párt alig két évvel korábban kezdte meg. Brunauer 
csak 2-3 évig volt a klub tagja (ami alatt aktív újság
írói tevékenységet fejtett ki az „Új Előre” c. baloldali 
lap külső munkatársaként), ám éppen elég problémát 
okozott ez neki évekkel később.

Doktorálása után Brunauer letette (az akkoriban 
jól fizető) közszolgálati munkákra képesítő vizsgát. 
Paul Emmettnek, aki ekkortájt szerződött a Kötött- 
Nitrogén Laboratóriumhoz, engedélyezték egy fiatal 
vegyész alkalmazását; a hatályos eljárási szabályzat 
azt is előírta, hogy a laboratórium Igazgatótanácsá
val fogadtassa el a jelölt személyét. Ez sikerült, és így 
Brunauer 1929-ben belépett a laboratórium munka
társainak sorába.

Teller Ede 1908-ban született Budapesten. Ko
rán tehetségesnek bizonyult nehéz matematikai felad
ványok megoldásában [14]. Nővére visszaemlékezett 
több olyan esetre, amikor a család az ebédlőasztalnál 
ült, és az ifjú Teller megszólalt: „Most ne szóljatok 
hozzám, hagyjatok gondolkozni”. Ez azt jelentette, 
hogy a fiú matematikai számításokat végzett fejben, 
csupán a tiszta élvezet kedvéért. Az asztalnál min

denki tiszteletben tartotta a kérését, és békén hagy
ták.

A Teller-család közeli ismerőse Klug Lipót, a bu
dapesti műegyetem nyugdíjas professzora egyike volt 
azoknak, akik korán nagy hatással voltak rá. Klug ol
totta Tellerbe a matematika iránti őszinte szeretetet 
úgy, hogy olyan elméleti geometria tételeket adott bi
zonyításra, melyek messze meghaladták egy átlagos 
diák képességeit. Ezeken a tételeken dolgozva Teller 
megszerette az első látásra bonyolultnak látszó, ám 
alapjában egyszerű problémamegoldásokat — ami jó 
alapképzésként szolgált a BET-elmélet kifejlesztésé
hez, majd későbbi munkája során a nukleáris fegyve
rek mérhetetlenül bonyolult világához.

Teller egyetemi tanulmányait a Budapesti Műegye
temen kezdte, s mind fizikából, mind matematikából 
kiváló eredményt ért el, majd a karlsruhe-i Techni
kai Intézetben folytatta, ahol gyakorlatilag mindent 
tanult. A kémiát apja kedvéért, a matematikát sa
ját élvezetére választotta [14]. Hermann Mark, az ak
kor még igen ifjú professzor (alig múlt 30 éves) ve
zette be Téliért a kvantummechanikába. Teller ezt 
az új tudományágat ellenállhatatlanul érdekesnek ta
lálta, és meggyőzte apját, hogy a jövő szempontjá
ból a fizika tudománya a legfontosabb, ezért a Mün
cheni Egyetemre ment tanulni. Itt, mindjárt az első 
félév végén történt vele, hogy kirándulásra menve vil
lamossal utazott az állomásra. Gyalogtúrára alaposan 
felszerelkezett, ám szórakozottan elfelejtett leszállni 
a megállónál. A három kocsiból álló szerelvény már 
elindult, amikor gyorsan leugrott. A sok csomag mi
att elveszítette lába alól a talajt, és a szerelvény alá 
esett. Ennek szomorú következménye az lett, hogy a 
villamos levágta jobb lábfejét, közvetlenül a bokája 
fölött. Majdnem négy hónapig tartott gyógyulása; az 
első kettőt egy müncheni kórházban töltötte. Akár
hogy is történt, érdekes, hogy Téliért sohasem hát
ráltatta lábának elvesztése. Münchent követően Lip
csében folytatta tanulmányait, ahol kiváló ping-pong 
játékossá vált. Heisenberg kutatócsoportjából, mely
nek aktív tagja volt, mindenkit meg tudott verni, ki
véve magát Heisenberget, s a kérdésre: vajon ez Hei
senberg ping-pong tudásának, vagy Teller politikai ra
vaszságának tulajdonítható, nem tudjuk a választ. Az
1. ábrán bemutatott fényképfelvételen, ami 1930-ban 
készült Koppenhágában, Teller sílécen látható, amint 
kész felvenni a versenyt George Gamowva.1 és Lev Lan- 
dauval [15].

1933-ra világossá vált, hogy egy zsidónak Német
országban semmi reménye sincs egyetemi karrierre, 
ezért Teller Koppenhágába költözött. Koppenhágá
ban megnősült, ám történetünk szempontjából sokkal 
fontosabb a George Gamow és közte kifejlődött ba
rátság. Ennek eredményeként ugyanis Gamow, ami
kor azzal a feladattal Washingtonba költözött, hogy a 
George Washington Egyetemen létrehozza az Elméleti 
Fizikai Intézetet, meghívta Téliért, hogy csatlakozzon 
hozzá. Teller 1935-ben érkezett meg Washingtonba, és 
így a három ember, akire szükség volt a BET-elmélet 
megalkotására, már ugyanazon a helyen tartózkodott.
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1. ábra. Sportverseny Koppenhágában, 19S0 novemberiben; balról 
jobbra: Lev Landau, Aage Bohr, George Gamow, Eerie Bohr és Teller

Ede

A BET-elmélethez vezető kutatás

A BET-elmélet kidolgozására vezető kutatómun
kát a Kötött-Nitrogén Laboratóriumban folytatták 
(2. ábra). Emmett, amint az ammóniaszintézis kata
lizátoraival kezdett foglalkozni, rájött arra, hogy a 
kutatásokat nem lehet kvantitatív alapokra helyezni 
anélkül, hogy ne lenne néhány, legalább megközelítő 
pontosságú mennyiségi és minőségi adat a katalizáto
rok felületéről [16].

Emmett és Brunauer első munkája a fizikai ad
szorpcióról 1935-ben jelent meg (más területekről 
már korábban is publikáltak] a következő címen: „A 
Polányi-féle potenciálelmélet alkalmazása gázok vas
bázisú ammóniaszintézis-katalizátoron lejátszódó van 
der Waals típusú adszorpciójára” [17]. Egy rövid köz
leményükben [18] azt is megállapították, hogy a gáz- 
adszorpció meghatározása a forrásponthoz közeli hő
mérsékleten egyszerű eljárást biztosít a vaskatalizáto
rok felületének meghatározására. Ez egy teljesen em
pirikus módszer volt, amit „B-pont” szabályként mu
tattak be (S. ábra).

Teller Ede Washingtonba érkezésének idején a 
kvantummechanika, aminek segítségével — legaláb
bis elvileg — az atomi és molekuláris kölcsönhatá
sok összes kérdésére meg lehet adni a választ, még vi
szonylag új tudományág volt. A természettudomány 
területén dolgozó kutatók döntő többsége ezt a disz
ciplínát akkoriban nem ismerte, de nem így Teller 
Ede, aki Münchenben Heisenberg irányításával írta 
meg doktori értekezését, és ráadásul egy évet Niels 
Bohr munkatársaként dolgozott Koppenhágában. Alf
red Sklar írja valahol: „a harmincas évek végén Teller 
Ede szerény otthona a Mekkát jelentette mindazok
nak, akik a Washington-Baltimore területen a modern 
tudományos problémákkal foglalkoztak. Gyorsan is
mertté vált a helyi kutatókörökben, hogy Téliért a fi
zika és a kémia minden területe érdekli, foglalkoztatja, 
szívesen beszélget problémáidról, előjöhetsz új meg
közelítésekkel vagy új gondolatokkal, s együtt hatol
hattok be a tudomány labirintusába...”. Mindezt csak

mkl

S. ábra. Brunauer István az első BET-készülék előtt a washingtoni 
Kötött-Nitrogén Laboratóriumban, 1934 körül

fűszerezte Teller „éleselméjűsége” és gyorsasága, aho
gyan a problémák lényegét megragadta, és az a rej
télyes képessége, amit tréfásan így fejezett ki: „Nem 
értem, de mindjárt elmagyarázom” [14].

3. ábra. Nitrogén adszorpciós izoterma a Brunauer és Emmett által 
megadott pontokkal [18]

A George Washington Egyetem esti kurzusain Tel
ler órákat adott kvantummechanikából. Az egyik hall
gatója Brunauer István volt, aki igen szorgalmas ta
nítványnak bizonyult annak ellenére, hogy főállásban 
aktív kutatóként dolgozott; felesége igen elfoglalt, hi
vatásának élő nő volt, ráadásul volt egy egyéves gyer
mekük is. Az egyik előadás után Brunauer a szilárd 
anyagokon lejátszódó többrétegű adszorpció problé-
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Adsorption of Gases in Multimolecular Layers 
By St e pi.bn Brunaokr, P. H. E mmett and E dward  T eller

Introduction
The adsorption isotherms of gases at tempera

tures not far removed from their condensation 
points show two regions for most adsorbents: 
at low pressures the isotherms are concave, at 
higher pressures convex toward the pressure axis. 
The higher pressure convex portion has been 
variously interpreted. By some it has been 
attributed to condensation in the capillaries of 
the adsorbent on the assumption that in capil
laries of molecular dimensions condensation can 
occur at pressures far below the vapor pressure of 
the liquid. By others such isotherms are believed 
to indicate the formation of multimolecular ad
sorbed layers. DeBoer and Zwicker1 explained 
the adsorption of non-polar molecules on ionic 
adsorbents by assuming that the uppermost layer 
of the adsorbent induces dipoles in the first layer

I. The Polarization Theory of DeBoer 
and Zwicker

According to DeBoer and Zwicker, the induced 
dipole in the tth layer polarizes the t +  1 st 
layer, thus giving rise to induced dipole moments 
and binding energies that decrease exponentially 
with the number of layers. If we call the dipole 
moment of a molecule in the i-th layer Ml, it 
follows that

М,- = с,® (1)
where c, and C are appropriate constants, C actu
ally being equal1 to щ/м, _ i- The corresponding 
binding energy is proportional to the square of the, 
dipole moment

<tn “  CiC1'  (2)

where c, is another constant. The equilibrium 
pressure of the nth layer (top layer), p„, according 
to Boltzmann's law varies exponentially with the

4. ábra. A J I E T  közlemény” kezdeti torai

májával fordult Tellerhez, ami szerinte a szilárd anyag 
felületi-erőinek hatására következik be, nem pedig a 
Langmuir által az egyrétegű adszorpció értelmezésére 
bevezetett kontakt erő hatására. Teller megjegyzi: 
„Abban az időben tudatlanságom az adszorpcióról fe
lülmúlhatatlan volt. Még azt sem tudtam, mit jelent 
az a szó, hogy kemiszorpció” [19].

A BET-tanulmány

A BET-közlemény — amelynek fejlécét és bevezető 
sorait mutatja a 4- ábra — bevezetésében írják: „Úgy 
tűnik számunkra, hogy elsősorban gázok kondenzáci
óját eredményező erők határozzák meg a többrétegű 
adszorpció kötési energiáját” [20]. Ez vezette szerző
inket arra, hogy a dolgozat első részében részletesen 
bírálják és cáfolják DeBoer és Zwicker nézeteit [21], 
miszerint a nempoláros molekulák ionos adszorben- 
sekben végbemenő adszorpciója során az adszorbens 
legfelső rétege dipól molekulákat indukál az adszorbe- 
ált molekulák első rétegében, amelyek viszont a követ
kező rétegben hoznak létre dipól molekulákat és így 
tovább, mindaddig, míg jónéhány réteg felépül. Ek
kortájt DeBoer, Zwicker, majd később Bradley [21] 
a fenti polarizációs elmélet alapján vezette le azt az 
izoterma egyenletet, ami a többrétegű adszorpció gya
korlatilag egyetlen kvantitatív magyarázata volt. A 
BET-elmélet szerzőt a közlemény első részében rámu
tattak arra, hogy az első réteg által adszorbeált má
sodik réteg polarizációja már túl kicsi ahhoz, hogy az 
adszorbeált rétegek közötti kötés energiájának döntő 
részét képezze, legalábbis azokban az esetekben, ha 
a gázmolekulák nem rendelkeznek jelentős mértékű 
permanens dipólmomentummal.

Jóllehet DeBoer [22] bizonyította, hogy a polarizá
ciós elmélet alapján levezetett egyenlet jól leírja az 
adszorpciós adatokat, azonban ez alapján nem lehe

tett olyan állandókat meghatározni, melyek a fajlagos 
felület számításához szükségesek [23,24].

A BET-közlemény II. fejezete a BET-egyenlet jól 
ismert lineáris alakjának levezetéséhez szükséges ma
tematikai módszerrel foglalkozik. Ebben a fejezetben 
Langmuir elméletét általánosították a többrétegű ad
szorpcióra. Két lényeges egyszerűsítő feltevést kellett 
bevezetniük ahhoz, hogy a matematikai összegzést a 
többrétegű adszorpcióra kiterjeszthessék:

a) a második és a további rétegekben az adszorpciós 
hő megegyezik a gáz kondenzációs hőjével;

b) a második és a további rétegekben a molekulák 
párolgási és kondenzációs sajátságai folyadékál
lapotra jellemzőekkel azonosak.

Az ily módon levezetett BET-egyenlet lineáris 
alakja a következő:

P  1 [ C - Í ) P
V(P0 - P ) ~  VmC + CVmP0 ’

ahol P  és P0 az aktuális, illetve az egyensúlyi gőznyo
más, V az adszorbeált gáz térfogata P  nyomásnál, C  
állandó, míg Vm a monomolekuláris borítottságnak 
megfelelő térfogat.

A lehető legáltalánosabb kép kialakítása érdekében 
a szerzők a következő esetekre terjesztették ki az 
egyenletet:

o) az első két rétegben az adszorpciós hő különböző, 
és mindkét réteg esetén eltér a kondenzációs 
hőtől;

b) amikor az adszorpció pórusok jelenléte stb. miatt 
n-számú rétegre korlátozódik;

c) amikor a széles pórusméret-eloszlás miatt a réte
gek száma pórusoként változó.

Hangsúlyozták azonban, hogy a harmadik esetben 
az egyenlet már olyan nagyszámú állandót tartalmaz, 
hogy gyakorlati alkalmazása igen nehézkes, szinte 
lehetetlen.
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A BET-egyenlet megalkotása jelentős előrelépés 
volt a felület- és a katalízis-tudomány területén, külö
nösen azért, mert szerzői túl tudtak lépni koruk legki
emelkedőbb felületkutatójának nézetein. Langmuirról 
van szó, akit 1932-ben Nobel-díjjal jutalmaztak az ad
szorpció területén elért eredményeiért, és munkássága 
csúcsán volt, mikor a BET-elmélet megjelent. Lang
muir mindvégig határozottan kitartott a monomole
kuláris adszorpcióval kapcsolatban kialakított nézetei 
[26] mellett; ezek szerint nagyobb nyomásokon az ad
szorpció a kapilláris kondenzációnak és nem a több
rétegű adszorpciónak tulajdonítható.

A BET-dolgozat III. része a többmolekuláris ad
szorpció elméletének gyakorlati alkalmazását mutatja 
be az elméleti egyenletnek a kísérleti adatokra történő 
illesztésével (5. és 6. ábrák). A szerzők az egyenle
tet saját adszorpciós eredményeik, továbbá jónéhány 
korábbi irodalmi adat vonatkozásában vizsgálták. Az 
irodalomból származó kísérleti adatok tekintetében 
olyan eseteket vettek figyelembe:

5. ábra. A  BET-egyenlet illesztése a kísérleti anyagokra (nitrogén és 
argon adszorpciója Fe/Al? 0 3 katalizátoron) (20]

a) amikor az adszorpció minden határ nélkül foly
tatódhat;

b) az adszorpció egy bizonyos maximális számú 
rétegre korlátozódik.

Nyilvánvaló, hogy a bemutatott adatok jó illeszke
dést mutatnak valamelyik levezetett egyenlethez. Na
gyon fontos továbbá az a tény, hogy a BET-egyenlet 
lineáris alakjának megfelelően felvéve a kísérleti pon
tokat, azokra egyenes illeszthető a szokásos relatív
nyomás tartományban (kb. 0,05-0,3 P/Po között).

Mint ahogy bármely más klasszikus közös mun
kánál, itt is felmerül az ötletek eredetének a kér
dése. Erről elmondható, hogy Brunauer és Emmett 
az adszorpció oldaláról közelítve fokozatosan halad
tak előre egy olyan fizikai modell megalkotásában, 
amivel értelmezhették kísérleti adataikat, továbbá ab-

Curve 7 — 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
P/P0

6. ábra. A BET-egyenlet lineáris alakjának illeszkedése kísérleti 
adszorpciós adatokra (különböze gázok adszorpciója szilikagélen) (20]

ban, hogy miként lehetne ezt a metodikát a fajlagos 
felület meghatározására felhasználni. Teller viszont, 
akit Brunauer vont bele a közös munkába, nem értett 
egyet Brunauerrel az izoterma elméleti alapjának te
kintetében [27]. Brunauer felkérésére azonban Teller, 
matematikai és elméleti beállítottsága folytán, átala
kította a fizikai modellt egy általánosan használható 
egyenletté, ami megalapozta az elmélet és a technika 
széles körű elterjedését.

Az elmélet 50 évvel később

A BET-módszer gyorsan általánossá vált a nagy 
fajlagos felülettel rendelkező anyagok jellemzésére. Az 
elmélet kidolgozása égetően időszerű volt, és elterje
dése ismertté tette a Kötött-Nitrogén Laboratórium 
nevét a nemzetközi tudományos közéletben, elsősor
ban azért, mert a felületmérés módszerét az adszorp
ció és a katalízis tudományának kezébe adta [28].

Paul Emmett igen büszke volt a BET-elmélet si
kerére. Mikor a szerzők egyike (Burtron Davis) 1982- 
ben meglátogatta otthonában, Portlandban, örömmel 
mutatta az A. W. Adamson könyvében [29] talál
ható adatokat, amelyek bizonyították, hogy a BET- 
egyenlet még mindig a legmegbízhatóbb eredményeket 
szolgáltatja a fajlagos felület meghatározásában.

Jóllehet az elmélet kapott jónéhány kritikai meg
jegyzést [30], melyek között még magának Tellernek is 
szerepel néhány későbbi értelmezése [31-32], de más, 
igazán sikeres felületmeghatározási eljárás, ideértve 
a legújabb fraktál-modell alapú megközelítéseket is, 
nem terjedt el. Legalábbis nem ismeretes olyan, me
lyet megbízhatóbb elméleti háttérrel, szabványmód
szerként lehetne alkalmazni.

1979-től 84-ig Érti és munkatársai [33-38] részlete
sen tanulmányozták a xenon adszorpcióját palládium
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egykristály felületeken, a modern felületvizsgáló mód
szerek teljes eszköztárát felhasználva és megállapítot
ták, hogy nem minden BET-feltevés érvényes (1. táb
lázat). Az esetek döntő többségében azonban kiderült, 
hogy a BET-egyenlet legalább ugyanolyan jó megkö
zelítés mind gyakorlati, mind elméleti szempontból, 
mint bármelyik más, napjainkig felállított modell.

1. táblázat
Érti és munkatársai elemzése a BET-feltételek  

érvényességéről

Érvényes feltevések:
-  szoros illeszkedésű monomolekulás réteg;
-  a monomolekulás réteg adszorpciós hője na

gyobb, mint a második rétegé;
-  a monomolekulás réteg kialakulása után (egy 

adott hőmérséklet fölött) a további rétegek sta
tisztikus eloszlásúak, s így a lényegében sima fel
szín durvává válik.

Érvénytelen feltevések:
-  a monomolekulás réteg adszorpciós hője állandó;
-  a második és a további rétegek adszorpciós 

hője megegyezik a kondenzációs hővel (bár a 
különbség nem nagy).

Egy dolgozat hatása azzal is lemérhető, hogy hány
szor hivatkoznak rá. Az 1961 és 1982 közötti időszak
ban a BET-dolgozat ott sorakozik a 200 leggyakrab
ban idézett cikk között (pontosan a 178. helyen áll 
[39]). Ez volt az egyetlen közlemény az adszorpció és 
a katalízis területén (figyelmen kívül hagyva az enzi
meket), amely bekerült az első 200 közé.

A tudósok 50 évvel később

A BET-elmélet megalkotása után mindhárom ku
tató igen sikeres tudományos pályát futott be.

Brunauer István 1942-ben egy irányadó áttekin
tést írt a fizikai adszorpcióról, „Gázok és gőzök ad
szorpciója” címmel. Kb. ebben az időben lépett be a 
haditengerészet tartalékos állományába, de hamaro
san aktív szolgálatra jelentkezett. Az Amerikai Ten
gerészeti Hadianyag Hivatalba került, ahol megalapí
totta, majd irányította azt a kutatócsoportot, amely
nek feladata a nagyhatású robbanóanyagok fejlesz
tése volt, azaz egy számára teljesen idegen területen 
kezdett dolgozni. Ennek ellenére gyorsan profivá vált 
ezen a téren is, és egyre feljebb lépegetett a ranglét
rán; a háború végét követő leszerelés előtt az Inté
zet parancsnoka volt. Ekkor, mint a haditengerészeti 
kutatások vezetője, nemcsak saját csoportját irányí
totta, hanem összefogta a haditengerészeti kutatá
sok szaktanácsadóinak munkáját is, beleértve olyan 
ismert tudósokat, mint Albert Einstein, George Ga- 
mow, Henry Eyring és Neumann János. Az angolok
kal is együttműködött hasonló kutatásokban, s ezért 
a munkájáért megkapta a Brit Birodalmi Hadosztály 
Parancsnokságának tiszteletbeli tábornoki rangját.

A háború után Európába jött, ahol a német hábo
rús haditechnikát (a nagyhatású robbanóanyagok ku
tatása terén elért eredményeket) tanulmányozta. Ko

moly erőfeszítéseket tett azért, hogy a szövetségesek
kel elismertesse a magyar tudományt és helyreállítsa a 
kapcsolatot a magyar tudósokkal. Brunauer büszkébb 
volt haditengerészeti pályafutására, mint tudományos 
életének bármelyik periódusára [12].

Nem sokkal azután, hogy elkezdett dolgozni a 
Kötött-Nitrogén Laboratóriumban, Brunauer felesé
gül vette Esther Caukin-1, aki az Amerikai Egyetemei 
Nőszervezet (American Association of University Wo
men) nemzetközi kapcsolatainak volt a felelőse. Est
her Caukin az 1940-es évek elején a Külügyminiszté
riumba került, majd részt vett az UNESCO megala
pításában.

1950. februárjában, Wheelingben (West-Virginia) 
elmondott hírhedt beszédében Joe McCarthy szená
tor kijelentette, hogy 200 kommunista dolgozik a Kül
ügyminisztériumban. Később McCarthy egy szenátusi 
beszédében kiemelte Esther Brunauert, mint az egyik 
legfontosabb személyiséget, akinek a tevékenységét ki 
kell vizsgálni a kormánnyal szembeni hűtlensége mi
att. Az ok férjének — Brunauer Istvánnak, a fiatal 
New York-i emigránsnak — a Magyar Fiatal Munká
sok Szövetség-beli (Hungarian Young Workers Lea
gue) tagsága.

Számos levél ellenére, melyek tanúsították mind 
a férjnek, mind a feleségnek az Egyesült Államok 
iránti hűségét és elkötelezettségét, továbbá bizonyí
tották antikommunista beállítottságukat, a közvéle
mény, McCarthy szenátorral az élen nem tágított. 
Ezért Brunauer, néhány tisztázó vizsgálat után, 1951- 
ben lemondott a haditengerészetnél betöltött állásá
ról. A hidegháborús idők hisztérikus hangulatát jól 
tükrözi egy Los Angeles-i újsághír, mely lemondását 
arcátlanul vastag betűkkel hozta a címoldalon: „A vá
dolt tudós lemondott magas rangú haditengerészeti 
állásáról” (7. ábra). Kevés tudós érdemelt ki ilyen fő
címet. Esther Brunauer elhatározta, hogy folytatja a 
harcot annak ellenére, hogy külügyminisztériumi állá
sából felfüggesztették. 1952-ben azonban felmondtak 
neki, mondván, hogy férjével való kapcsolata veszé
lyezteti az Egyesült Államok biztonságát.

LOW-FLYING P U N E  CRASHES; 2  DIE СОМРЩЕ
Ш ш г г  j g g

ACCUSED SC IE N T IST  QUITS 
HIGH NAVY J O B

7. ábra. A Lot Angelet Examiner ficime, amelyben Brunauer h tvd n  
lemondátát jelenti be a haditeng éré izeinél betöltött állátdról

Brunauer, miután távozott a haditengerészettől, 
Chicagóba került, ahol a Portland Cement Kutató- 
központjának vezetője lett. Itt újra tanulnia kellett 
egy teljesen más szakterületet, de rövid időn belül szá
mos kiemelkedő eredménnyel járult hozzá a cementek 
szerkezetével és tulajdonságaival kapcsolatos alapku
tatásokhoz, és ebben a témában nemzetközi konferen
ciákra is meghívták plenáris előadónak.
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1965-ben a Clarkson Egyetem Kémiai Tanszéké
nek vezetője lett, ahol első igazgatója volt a Clarkson 
Kolloid- és Felülettudományi Intézetnek (Clarkson’s 
Institute of Colloid and Surface). A Clarkson Egyete
men folytatta adszorpciós kutatásait, és számos cik
ket közölt e témakörökből. 1971 után jelentős időt 
szentelt a magyar történelem és irodalom tanulmá
nyozásának, 1986. július 6-án bekövetkezett haláláig.

Paul Emxnett 1937-ben távozott a Kötött-Nitro
gén Laboratóriumból, hogy az újonnan megalapított 
Műszaki Kémia Tanszék vezetője legyen a Johns 
Hopkins Egyetemen Baltimore-ban. Három éven belül 
az újonnan alakult intézet elismert kutatóhellyé vált.

1943-ban Harold Urey hívására csatlakozott a Man
hattan Terv stábjához. Munkája elsősorban admi
nisztratív jellegű volt, de részt vett a fluorozott- 
szénhidrogén alapú polimer fékező anyagok kifejlesz
tésében is, amelyek a 235U és a 238U izotópok szétvá
lasztásához szükségesek. Nagyon büszke volt a Prog
rammal való együttműködésére, és az Oak Ridge-beli 
Kutatóközponttal még nyugdíjazása után is tartotta 
a kapcsolatot.

A Mellon Intézetben, ahová 1944-ben ment, fel
adata a 14C-jelzéses technika kifejlesztése volt, hi
szen a II. világháború után a radioaktív szén-izotóp 
viszonylag könnyen hozzáférhetővé vált. A Fischer- 
Tropsch szintézist, azaz a szén-monoxidból és hidro
génből kiinduló szénhidrogén (motorhajtóanyag) elő
állítás kémiáját kezdte vizsgálni. Gondosan megírt 
tanulmányai alapjaiban megváltoztatták a szintézis
ről alkotott elképzeléseket, hiszen az általa felállí
tott mechanizmusban oxigéntartalmú intermedierek 
jelenlétét bizonyította, és kizárta az addig feltétele
zett fém-karbid típusú köztitermék szerepét. Munkája 
ezen a területen éppen olyan meghatározó jelentő
ségű ma is, mint az 50-es években. Jól látszik, hogy 
eme bonyolult területen is ugyanazt tette, mint amit 
már korábban az ammóniaszintézisnél és a nitrogén- 
adszorpciónál: felismert egy alapvető problémát, meg
tervezte és kivitelezte a kísérleti munkát, és olyan el
méleti eredményeket ért el, amelyek még napjainkban 
is helytállóak. Emmett közleményeire általában az jel
lemző, hogy fontos tudományos problémákat tárgyal, 
és olyan megállapításokkal zárul, amelyek hosszú éve
ken keresztül érvényesek maradnak.

Emmett 1955-ben tért vissza a Johns Hopkins Egye
tem Kémiai Tanszékére, professzorként. Itteni mun
kája során radioaktív izotópokat alkalmazott a katali
tikus krakkolás mechanizmusának tanulmányozására.

Az 1960-as évek folyamán felesége egészsége erő
sen megromlott, és nagy erőfeszítéseket tett ápolá
sára. 1971-ben, első feleségének halála után Emmett 
visszatért szülővárosába, Portlandba, feleségül vette 
Pauline-t, sógorságba kerülve Linus Paulinggal, aki 
egész életén át barátja volt. Egyre többet szenvedett a 
Parkinson-kórtól, de folytatta tudományos munkálko
dását, mint a portland State University professzora, 
egészen 1985. április 22-én bekövetkezett haláláig.

Teller Ede Washington-i éveit követően elhagyva 
a kémiát, egészen más úton haladt előre a tudomány
ban. Barátja, George Gamow elérte ugyan, hogy a Ge-

mkl

orge Washington Egyetem Elméleti Fizika Tanszékére 
menjen, mondván, hogy fizikai kémikus lévén széle
sítheti a kutatási területet. Elért eredményei ebben a 
tudományágban is lenyűgözőek, de a világ eseményei 
elmozdították Téliért a kémia színteréről, munkássá
gát a nukleáris fizika területén folytatta.

Teller Franklin Roosevelt amerikai elnök 1940. má
jus 10-én tartott beszédének tulajdonítja azt a végső 
lökést, amely figyelmét a nukleáris fegyverek felé for
dította. A sors iróniája, hogy nem is volt szándékában 
meghallgatni a beszédet, csak a két nappal korábbi, 
a Hollandia, Belgium és Luxemburg elleni német in
vázió sikere juttatta arra az elhatározásra, hogy részt 
vegyen a szónoklaton [40]. Attól a naptól kezdve útja 
a Columbia Egyetemre, majd a Chicago-i Egyetemen 
keresztül Los Alamos-ba vezetett. Sok siker, de sok
sok küzdelem és nagy számú konfliktus kísérte Teller 
munkáját Los Alamos-ban. A II. világháború végén az 
atomfegyver bevezetését és néhány háború utáni kí
sérletet követően, 1946. február 1-jén Teller elhagyta 
Los Alamos-t és vissszatért a Chicago-i Egyetemre.

A chicago-i évek alatt Teller aktív résztvevője volt 
a H-bomba kifejlesztésével kapcsolatos kutatásoknak. 
Nemcsak hogy támogatta a fejlesztést, de a kutatást 
próbálta felgyorsítani is. 1951. áprilisa előtt Teller el
készített egy új elképzelést a bombáról. Ennek elle
nére a 7e/íer-féle javaslat nem került be az 1951. jú
nius 19-én megtartott Atomenergiai Hadászati Érte
kezlet napirendjébe.

1952 nyarára azonban elhatározták a második nuk
leáris fegyver laboratórium, a Livermore Laboratory 
felállítását. Teller ekkor a nyugati partvidékre költö
zött, hogy az új Intézmény munkájában vezető szere
pet töltsön be. Teller elképzelését 1952. október 31-én 
próbálták ki a Bikini-korallszigeteken, és egy sziget 
eltűnése bizonyította a tudományos és technikai ala
pelvek érvényességét.

Ahogy az idő haladt előre

Három nagy elme együttműködése, kölcsönhatása 
— éppúgy, mint a hármas ütközés a kinetikában — 
ritkán történik meg. És ez így volt Brunauer, Emmett 
és Teller esetében is. Még mielőtt a BET-elméletet 
közölték volna, Emmett távozott Washington-ból és 
Baltimore-ba, Johns Hopkins Egyetemre került.

Brunauer és Teller a két Deming-fivér közreműkö
désével írtak még egy további közleményt, ami az 
adszorpciós izotermák rendszerezése miatt vált köz
ismertté [41].

Brunauer a későbbiekben is mindig meglátogatta 
Telleréket, amikor csak a nyugati parton járt. Em
mett és Brunauer szintén tartották a kapcsolatot éve
ken keresztül, de további tudományos munkában már 
nem dolgoztak együtt. Emmett és Teller egy 1940-es 
közleményükben rámutattak Nyrop feltevéseinek hiá
nyosságaira [42]; az általa felállított elmélet ugyanis 
az ionok képződését tekintette a felületi katalízis me
chanizmusában döntő lépésként, amit szerzőink hatá
rozottan cáfoltak.

A BET-elmélet „propaganda minisztere”, kialaku
lásának éveiben, Paul Emmett у olt szóban és írásban.
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A későbbiekben Brunauer is csatlakozott hozzá ezen 
a téren.

A Columbia-i éveket követően a három férfi csak 
két alkalommal találkozott. Először 1969-ben, amikor 
a Clarkson Egyetem a természettudományok díszdok
toraivá avatta őket (8. ábra). Tíz évvel később pe
dig, az 1979-es év majdnem utolsó napján feleségeik
kel San EYancisco-ba mentek, hogy közös alkotásukat 
egy csendes vacsorával megünnepeljék.

8. ábra. A  Clarkson Egyetem díszdoktori oklevelének átvétele (1969); 
(balról jobbra: Brunauer István, Paul H. Emm ett és Teller Ede)

Az amerikai társszerző, Burtron H. Davis, a Ken
tucky Egyetem Alkalmazott Energiai Kutatóközpont
jának tudományos igazgatója Lexingtonban. Kutatási 
területe a katalízis, a fosszilis energia, az anyagtu
domány és a katalízis története. Miután a Florida-i 
Egyetemen megkapta a doktori címet, 15 hónapot töl
tött a Johns Hopkins Egyetemen Paul Emmett pro
fesszor mellett. Davis telefonon és levélben tartotta 
a kapcsolatot Brunauerrel. Teller felidézte a BET- 
dolgozatról a saját változatát, melyet Davis videosza
lagon rögzített 1987. májusában a Hoover Intézetben.

A kézirat beérkezett: 1992. júl. 7.
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Respirábilis és durva porok komplex analitikai vizsgálata II.
Á sványos fázisok m eghatározása

Bevezetés

Közleményünk első részében az egészségre ártalmas 
porok morfológiai vizsgálatára kidolgozott módszere
inkről számoltunk be [l). A szervetlen porok többsége 
rostos szövetképződéshez vezet, míg a kvarctartalmú 
porok specifikus, fokozódó fibrózist okoznak. Az ás
ványi porok által a tüdőben előidézett különböző tí
pusú tüdőelváltozások közül a szilikózist, azbesztó- 
zist, talkózist és az idegentest típusú elváltozásokat 
emeljük ki [2]. Ez utóbbit okozó ásványi porokat két 
csoportba oszthatjuk: inert por (irritatív hatása cse
kély) és erősen irritatív hatású por (pl. kobalt, va- 
nádium). A szervetlen porok ásványos fázistartalmá
nak és toxikus fémtartalmának ismeretében a mun
kahelyi porszennyezettség mértéke becsülhető, tech
nológiai változásokkal a porterhelés csökkenthető. A 
porok ásványos fázisainak meghatározására por rönt
gendiffrakciós és infravörös spektroszkópiás módsze
reket dolgoztunk ki. A felhasznált kísérleti berendezé
seket, mintaelőkészítési és vizsgálati módszereket első 
közleményünkben ismertettük [1].

Krizotiltartalom meghatározása

Az azbesztek kedvező fizikai tulajdonságaik ré
vén az iparban széles körben alkalmazhatók. Az az
besztek bányászata, feldolgozása, gépi megmunkálása 
és kezelése során keletkező azbesztpor komoly ve
szélyt jelent a dolgozók egészségére. A krizotil az
beszt szerpentin ásvány, a világtermelés 95%-át te
szi ki. A krizotil rétegszilikát szerkezetű^ tetraéde
rek és oktaéderek kapcsolódásából áll. Összegkép
lete: Mg(SÍ2 0 5)(OH)4. Azbesztcement porok krizotil- 
tartalmának meghatározására infravörös spektroszkó
piás módszert dolgoztunk ki [3]. A mennyiségi elem
zés alapjául a 3660 cm_1-nél lévő О-H vegyérték
rezgési sávot választottuk. Az azbesztcement por és 
a standard minták szemcseméretének csökkentésére 
wolfram-karbid betétes rezgő-nyíró malmot használ
tunk [3].

Más jellegű azbeszttartalmú porok krizotiltartal- 
mának meghatározásánál az analitikai mérőgörbe ké
szítéséhez az ipari technológiában felhasznált az
besztet alkalmaztuk. Példaként a fékbetétek porá
val szennyezett levegőből vett respirábilis porminták 
krizotil- és kvarctartalmának meghatározását mutat
juk be. Standard anyagként orosz krizotilt (jele: P -
3-60) használtunk, amelyet wolfram-karbid betétes 
rezgő-nyíró malomban 10 percig őröltünk. A legked-
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vezőbb őrlési idő meghatározására por röntgendiffrak
ciós és infravörös spektroszkópiás módszereket dol
goztunk ki [3]. A kristályos szilícium-dioxid mennyi
ségek becslése során az analitikai mérőgörbe elkészí
téséhez nagytisztaságú (>98 m/m%) kvarcot hasz
náltunk. Az optimális szemcseméret biztosítására, a 
pasztillák elkészítésére és a pasztillában az átlagos 
szemcseméret becslésére a korábban kidolgozott mód
szereket használtuk [4].

l /а . ábra. Fékbetét gyártásával foglalkozó munkahelyen gyűjtött 
respirábilis por SEM felvételei

A respirábilis porfakció pásztázó elektronmikrosz
kópos képeit az 1. ábrán mutatjuk be. A szálas szerke
zetű krizotil közelítő mérete meghatározható, a szálak 
primer szemcsék és aggregátumok halmazaival keve
redtek. A szállópor mintában por röntgendiffrakcióval 
krizotil, kvarc, megnetit, kalcit, wustit, barit és dolo
mit ásványokat azonosítottunk.

A krizotiltartalom közelítő becslésére a 3660 cm_1- 
nél lévő О-H vegyértékrezgési sáv abszorbanciáját 
határoztuk meg alapvonal módszerrel. A mérőgörbe 
egyenlete az alábbinak adódott:

A = 0,1510 + 0,01,
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1/b. ábra. Fékbetét gyártásával foglalkozó munkahelyen gyűjtött 
respirábilis por SEM  felvételei

1/c. ábra. Fékbetét gyártásával foglalkozó munkahelyen gyűjtött 
respirábilis por SEM  felvételei

ahol
A = a 3660 cm_1-nél lévő О-H vegyértékrezgési 

sáv abszorbanciája,
C = a krizotil tömege a pasztillában, mg,

Határozottsági fok: H=0,999.
?,5 3.5

2. ábra. Knzotiltartalmú respirábilis por infravörös spektruma

Egy respirábilis porfrakció infravörös spektrumát a
2. ábrán mutatjuk be. A kvarctartalom meghatáro
zását a későbbiekben részletesen tárgyaljuk. Az ered
ményeket az 1. táblázatban foglaltuk össze. A krizotil- 
tartalom meghatározásának megbízhatósági interval
luma 5,4-7,8% között volt a pasztillában lévő portö
meg mennyiségétől függően. Az adatok csak közelítő 
becslésre alkalmasak, a pontosabb analízishez több
szöri, azonos körülmények között végzett mintavétel 
során gyűjtött nagyobb portömegek szükségesek. A 
kvarc koncentrációja a respirábilis porokban csekély, 
a dolgozók egészségét elsősorban a 15-30 m/m% kri
zotil veszélyezteti.

1. táblázat
F ékbetét-üzem  szállóporának (SZ) és 
respiráb ilis porának (R) krizotil- és 

kvarc tarta lm a

Minta Mintatömeg 
a pasztillában, mg

Krizotil,
m/m%

Kvarc,
m/m%

1. SZ 1,41 14,2±5,7 9,6±0,62
2. R 0,50 19,9±7,8 <2
3. R 1,19 17,1±7,6 < 0,8
4. R 1,18 31,1±6,0 2,0± 1,2
5. R 1,53 30,7±5,4 1,9±0,8

Kvarctartalom meghatározása

Az amerikai Munka- és Uzemegészségügyi Intézet 
(NIOSH) által javasolt küszöbérték koncentrációk 
(Threshold Limit Values, TLV) kvarctartalmú porok 
esetében a következő összefüggéssel számíthatók [5]:

TLV (mg/m3)
10

m/m% respirábilis kvarc+2.
Az egyenlet szerint egy munkahelyen a dolgozó ál

tal belélegezhető por mennyisége és a veszélyeztetett
ség mértéke a respirábilis porfrakció kvarctartalmától
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Respirábilis porok kvarctartalm a és a levegőtisztasági küszöbértékek
2. táb láza t

Minta Porterhelés,
mg/m3

Pasztillában,
mg

Kvarc, m/m% TLVátl,
mg/m3

TLVmi,
mg/m3

Porterhelés/TLV
TLVát„ TLVmi,

1 . 3,29 0,22 6,7±7 - — —

2. 2,20 0,65 9,7±2,3 0,85 0,71 2,6 3
3. 2,79 0,53 18,4±2,8 0,49 0,47 5,7 6
4. 2,56 0,58 14,5±2,7 0,61 0,52 4,2 5
5. 3,97 0,55 16,7±2,7 0,54 0,46 7,5 8,5
6 . 1,38 0,46 8,8±3,3 0,92 0,71 1,5 2

átl.: átlag
mi.: megbízhatósági intervallum

függ. Ha a porban nincs kvarc, 5 mg/m3 a küszöbér
ték, míg tiszta kvarcpor esetén TLV kb. 0,1 mg/m3. 
Az MSZ 21461/1-1988 szabványa: „Munkahelyek le
vegőtisztasági követelményei”, ásványi eredetű porok 
okozta szennyezésekre nem tartalmaz előírást.

Szilárd anyagok kvarctartalmának meghatározásá
hoz a 800 cm_1-nél lévő ue Si-O-Si vegyértékrezgési 
sáv abszorbanciáját határoztuk meg alapvonal mód
szerrel. Mivel a porokban lévő egyéb ásványos fázisok 
Si-O-Si vegyérték rezgései hasonló hullámszámoknál 
abszorbeálják az infravörös fényt, ezért a meghatáro
zás során a mátrixhatást csökkentettük. Az ásványi 
komponensek zavarásának csökkentésére olyan mód
szereket dolgoztunk ki, amelyekben már az analitikai 
mérőgörbe elkészítésénél figyelembe vettük a zavaró 
ásvány okozta abszorbancia változást [6].

A kvarc másik két módosulata a krisztobalit és a 
tridimit még veszélyesebb az emberi egészségre, ezért 
a küszöbérték fele a kvarcra megadott határértéknek. 
Számos olyan ipari folyamat van, melynek emittált 
porában a kvarc mellett krisztobalit is azonosítható. 
A két ásványos fázis porból való meghatározására por 
röntgendiffrakciós módszert dolgoztunk ki [7].

A munkahelyen megengedhető levegőszennyezett
ség mértékének becslésére ismerni kell a dolgozó ál
tal belélegzett por kvarctartalmát. Kutatásaink során 
módszert dolgoztunk ki szénbányák különböző mun
kahelyein gyűjtött respirábilis porok kvarct art almá
nak meghatározására. Az analitikai mérőgörbe elké
szítésekor hígításos beméréssel 11 pasztillában 0,0125 
és 0,5 közötti mennyiségben standard kvarcot mér
tünk be és 0,5 mg zettlitzi kaolinnal homogenizálva 
készítettük el a pasztillákat [8,9]. Az analitikai mérő- 
görbe egyenlete az alábbinak adódott:

A =  0,42Cg + 0,024,

ahol
A — 800 cm_1-nél (u3 Si-O-Si) mért abszorban

cia,
a pasztillába mért kvarc tömege, mg, 
Határozottsági fok: H  =  0,999.

A mintaelőkészítés során a Microsorban szűrőről 
visszanyert portömegek 1 mg alatt maradtak, ezért az 
átlagkoncentrációk megbízhatósági határa 2-7 m/m% 
között változott. Az eredményeket a 2. táblázatban 
foglaltuk össze. Az 1-es jelű mintából mindössze 0,22

mkl

mg-ot mértünk be a pasztillába és az infravörös spekt
rofotométer által 800 cm- *-nél rögzített jel a zaj
tól nem volt elkülöníthető, ezért a meghatározás nem 
megbízható, újabb mintát kell gyűjteni. A TLVm 
a megbízhatósági intervallummal számított koncent
rációhoz tartozó küszöbérték, a levegőszennyezettség 
mértékének meghatározásához a 95%-os valószínű
ségi szint koncentráció értékét vettük figyelembe. A 
porterhelés-küszöbérték hányadosok 1,5 és 7,5 között 
változtak. Az 5-ös mintavételi helyen 7,5-8,5-szeresét 
mértük a megengedhető porszennyezésnek. A dolgozó 
egészségének védelme érdekében személyi védőfelsze
relést kell alkalmazni.

A személyi pormintavevő használata esetén egyet
len mintavétellel respirábilis és durva szállópor-kon- 
centrációt mérhetünk. Mivel a durva szemcseméret 
olyan, hogy nem jut le a tüdő hólyagocskáiba, ezért 
a kvarctartalom szemcseméret szerinti eloszlásának 
meghatározása az emberi egészség veszélyeztetésé
nek mértékére ad felvilágosítást. Öntődében SPG 210 
mintavevővel respirábilis és durva porokat gyűjtöt
tek. A mintákban por röntgendiffrakciós módszerrel 
a kvarc mellett kalcitot, agyagásványokat, hematitot 
és fém vasat azonosítottunk. Ha a minta kalcittar- 
talma nagyobb, mint 30 m/m%, akkor a S СО3- de
formációs rezgési sáv (880 cm“ 1-nél) módosítja a va 
Si-O-Si vegyértékrezgési sáv abszorbanciájának meg
határozására szolgáló alapvonal meredekséget. Ilyen 
esetben az analitikai mérőgörbe elkészítésénél a kalcit 
zavaró hatását figyelembe vettük [9].

A mintaelőkészítés során a membránszűrőről vissza
nyert portömeg rendszerint olyan kicsi volt, hogy a 
meghatározás megbízhatósági intervalluma és a kö
zépérték relatív szórása nagynak adódott. Mivel a 
mintatömeget nem növelhettük, ezért az analitikai 
mérőgörbe elkészítésénél a legkisebb standard kon
centrációt úgy választottuk meg, hogy a jel/zaj vi
szony legalább 2,5 legyen. Ez azt jelenti, hogy a mért 
jeltől (abszorbancia) függően több analitikai mérőgör
bét használtunk a kvarctartalom meghatározására [6]. 
Néhány különböző munkahelyről gyűjtött öntödei por 
kvarctartalmát a S. táblázatban foglaltuk össze. Az 
eredményekből kitűnik, hogy a 4526D és 4527R min
tavételi helyek kivételével a kvarc a durva frakcióban 
dúsult fel. Mivel ez a durvább szemcseméretű por
frakció nem jut le a tüdőbe, kevésbé veszélyes a dol-
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gozók egészségére. Néhány mintavételi helyen a nagy 
kvarctartalom miatt (13-26 m/m%) a szennyezés kü
szöbértéke 1 mg/m3-nél kisebbnek adódott.

3. táblázat
Öntödei porok kvarctartalmának 
szem csem éret szerinti eloszlása

Minta Pasztilla,
mg

Kvarc,
m/m%

TLVátI,
mg/m3

TLVmi.,
mg/m3

4481D 1,29 7,1±0,4 1,1 1,05
4482R 1,07 4,3±0,6 1,6 1,45
4496D 1,05 9,0±0,5 0,9 0,87
4497R 1,0 5,3±0,6 1,4 1,28
4526D 1,04 7,3±0,5 1,1 1,05
4527R 0,92 12,7±0,6 0,7 0,65
5068D 1,06 31,4±1,1 0,3 0,28
5067R 1,07 26,0±0,9 0,4 0,34
8319D 2,08 26,0±1,0 0,35 0,34
8318R 1,98 21,4±0,8 0,43 0,41

Krisztobalit meghatározása

Kőbányában gyűjtött szálló és ülepedett porok 
krisztobalittartalmát határoztuk meg infravörös spek- 
troszkópiás módszerrel. Az előzetes por röntgendiff
rakciós vizsgálatok arra utaltak, hogy a minták fő ás
ványi fázisai krisztobalit, ortoklász és gipsz. Mivel a 
kristályos kvarctartalom a kimutatási határ alatt volt, 
ezért a krisztobalit 795 cm_1-nél lévő vas Si-O-Si 
vegyértékrezgési sávjának abszorbanciáját határoztuk 
meg úgy, hogy az ortoklász zavaró hatását az ana
litikai mérőgörbe készítésénél figyelembe vettük [9]. 
A mérőgörbe készítése során hígításos beméréssel 7 
pasztillába 62,5 és 625 pg között krisztobalitot mér
tünk be és 500 pg ortoklászt kevertünk hozzá. A stan
dard krisztobalit és ortoklász, valamint a szállópor 
infravörös spektrumát a 3. ábrán mutatjuk be.

Az analitikai mérőgörbe egyenlete az alábbinak 
adódott:

A = 0,257(7* + 0,016,
ahol

A = 795 cm_1-nél lévő i/as Si-O-Si vegyértékrez
gési sáv abszorbanciája,

C/f = krisztobalit tömege a pasztillában, mg, 
Határozottsági fok: H  = 0,999.

A vizsgálatok során valamennyi minta esetében 2 
mg-os hígításos bemérést alkalmaztunk és mivel nem 
respirábilis porfrakciót vizsgáltunk, a minták köze
lítő átlagos szemcseméretét a pasztillában szemcse- 
analizátorral határoztuk meg. Az eredményeket a 4- 
táblázatban foglaltuk össze. A krisztobalit az emberi 
egészségre veszélyesebb mint a kvarc, ezért a megen
gedhető levegőszennyezettség mértékére utaló küszöb
érték számításánál a kvarcra adott érték felét kell fi
gyelembe venni (TLVkrÍ8Itobalit= TLVkvarc /2). A 
mérőgörbe elkészítéséhez használt standard ásványok 
pasztillában mért átlagos szemcsemérete 2,1 pm -neí

S. ábra. Krisztobalit, ortoUász és kőbánya ülepedett porának infravörös 
spektruma

adódott. Mivel a szállópor mintákat nem személyi 
mintavevővel gyűjtötték, a küszöbértékek csak tájé- 
koztatóak. A levegőtisztasági küszöbérték számítá
sához a respirábilis porfrakcióban mért krisztobalit 
koncentrációt kell figyelembe venni. A 4■ táblázatban 
összefoglalt eredményekből kitűnik, hogy a krisztoba
lit koncentráció megbízhatósági intervalluma az át
lagkoncentrációtól függően 1,3-1,5 m /m % . A pormin
ták krisztobalittartalma alapján a küszöbértékek 0,5 
mg/m3 alatt vannak, ez az érték csekély porszennye
zést enged meg.

Talktartalom meghatározása

A talkózis tünetei hasonlóak a szilikózishoz és az- 
besztózishoz. A talkporból keletkezett porgócok az 
alveolusokat elzárhatják. A sütőipari célra használt 
talknak azbesztmentesnek kell lennie. Mivel a krizotil 
és a talk egymás kísérő ásványai, egészségügyi szem
pontból fontos annak vizsgálata, hogy a talkkal kevert 
búzacsíra tartalmaz-e azbesztet.

Por röntgendiffrakciós és pásztázó elektronmikrosz
kópos vizsgálatokkal kimutattuk, hogy a sütőiparban 
felhasznált talk azbesztet nem tartalmazott. A tech
nológiában felhasznált talkot nyomnyi mennyiségű 
klorit szennyezte. A porok talktartalmának meghatá
rozására infravörös spektroszkópiás módszert dolgoz-
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K őbánya szállóporának krisztobalittartalm a  
és a levegőtisztasági küszöbértékek

4■ táb lá za t

Minta Krisztobalit,
m/m%

d, /un TLV, mg/m3

1. 14,0+1,3 2,2 0,31
2. 24,1+1,4 2,0 0,19
3. 21,9+1,3 2,1 0,21
4. 11,6+1,3 2,4 0,37
5. 8,3+1,4 2,5 0,48
6 . 9,6+1,5 2,4 0,43
7. 7,7+1,5 2,5 0,51
8. 7,2+1,5 2,5 0,54
d: a szállópor közelítő átlatgos szemcsemérete a pasztillában,

pm

4- ábra. Talktartcdmú durva porfrakció infravörös spektruma

tunk ki és a 670 cm_1-nél lévő Mg-O-Si deformációs 
rezgés abszorbanciáját határoztuk meg [9]. Egy durva 
porminta infravörös spektrumát a 4■ ábrán mutatjuk 
be. Az analitikai mérőgörbe elkészítéséhez 0,25 és 2 
mg közötti tömegű, a techológiában használt talkot 
mértünk be 7 pasztillába. A mérőgörbe egyenlete az 
alábbinak adódott:

A — 0, 340^ + 0,029,
ahol

A  =  670 cm_1-nél mért abszorbancia (Mg-O-Si 
deformációs rezgés),

mkl

Ct  = a pasztillában lévő talk tömege, mg, 
Határozottsági fok, H  = 0,999.

A pasztillában mért átlagos szemcseméret 1,6 /tm 
volt. Az eredményeket az 5. táblázatban foglaltuk 
össze. A sütőipari durva porok talktartalma 40-70 
m/m%  között változott. A búzacsíra átlagos szem
cseméretét lényegesen nagyobbnak (15-20 /zm) talál
tuk, mint a felhasznált talkét. A talk okozta légúti 
megbetegedések becslésére a különböző munkahelye
ken gyűjtött respirábilis porfrakció analitikai vizsgá
latát kell elvégezni. Mivel a talk a nagyobb szemcse- 
méretű búzacsírával keveredik, ezért feltehetően ke
vesebb talkpor jut be a légzési zónába.

5. táblázat
Sütőipari durva porok talktartalm a

Minta d, fim Talk, m/m%
Búzacsíra 2,5 25,5+4,2
1 D 2,4 66,6+5,0
2 D 3,1 42,8+4,0
3 D 2,5 54,9+4,0
4 D 2,5 59,8+4,4
5 D 2,9 54,6+4,0

d: porok közelítő átlagos szemcsemérete a pasztillában

Az ásványos fázisok respirábilis és durva por
ból való minőségi azonosítására és az egyes alkotók 
mennyiségi meghatározására kidolgozott módszerek 
más technológiákból eredő porok egyéb ásványos fá
zisainak meghatározására is alkalmasak. Az infravö
rös spektroszkópiás eljárások lehetővé teszik, hogy a 
röntgendiffraktométernél sokkal olcsóbban beszerez
hető közepes teljesítményű infravörös spektrofotomé
terekkel megbízható információkat nyerjünk a külön
böző ásványos fázisok mennyiségéről. Számos eset
ben a meghatározások pontossága a röntgendiffrak
ciós meghatározások precizitásával egyezik meg. Az 
analitikai műszerek beszerzési árának különbségéből 
adódó előny különösen akkor jelentős, ha nagy számú 
minta rutinvizsgálatáról van szó.

A kutatás az OTKA 2546 téma része. A támogatást ezúton 
is köszönjük.

A kézirat beérkezett: 1991. máj. 16.
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Uj anyagok, korszerű technológiák

S zerkesz ti :  K Ö R T V É L Y E S S Y  GYULA

Környezetbarát eljárás lúgos szennyvizek semlegesítésére

Bevezetés

Az ipari tevékenységből származó hulladék és 
szennyvízkibocsátás mértéke és jellege egyre inkább 
előtérbe helyezi a megoldási lehetőségek kutatásá
nak szükségességét. Amennyiben nincs mód hulladék- 
mentes technológiák kidolgozására, vagy az újrahasz
nosításra, ártalmatlanítani kell a keletkező anyago
kat. Lúgos szennyvizek a legkülönbözőbb iparágak
ban keletkeznek. Ezek kezelésére (a rendeletben elő
írt határértékek beállítására) a legelterjedtebb mód
szer a savas semlegesítés. A következőkben egy olyan, 
általunk üzemi méretben is alkalmazott eljárást is
mertetünk, amely reagensként a füstgáz szén-dioxid- 
tartalmát használja. Az újszerű füstgázos semlegesí
tés több szempontból is előnyösebb mint a konven
cionális, ásványi savakkal történő művelet, ezért úgy 
gondoljuk, hogy széles körben való ismertetése és al
kalmazása előnyös lehet.

A lúgos szennyvizek semlegesítésének elvi 
lehetőségei

A savas semlegesítés általános reagensei a sósav és a 
kénsav. Természetesen használhatók egyéb, akár szer
ves savak is, de gazdaságossági megfontolások miatt 
ezek alkalmazása csak ott indokolt, ahol „hulladék- 
savként” állnak rendelkezésre.

A tiszta szén-dioxid gáz vagy folyadék halmazál
lapotban is alkalmas a pH csökkentésére. Hazánk
ban ugyan jelentős szén-dioxid kitermelés van (Répce
lak), de a speciális tárolás és szállítás költségei miatt 
erre a célra mégsem alkalmazzák. Füstgázzal végzett 
szennyvíz-semlegesítésnél a kazánok „hulladék” szén
dioxid-tartalmát lehet hasznosítani, mely költségmen
tes reagensként használható.

A különböző semlegesítési technológiák összehason
lítása a műveleteket kísérő jellemzők figyelembevéte
lével lehetséges, ehhez azonban meg kell ismerkedni a 
Magyarországon kevésbé elterjedt füstgázos semlege
sítés technológiájával.

A füsgázos semlegesítési technológia jellemzése

A tüzelőanyagok elégetése során keletkező gázhal
mazállapotú égéstermékeket nevezzük füstgázoknak.

* Szerves Vegyipari Kutató Intézet Rt., Budapest

BÖHM  JÁ N O S *
F E K E T E  SZILÁ R D *

NAGY L Á SZLÓ *

Ezek összetételét az alkalmazott tüzelőanyag és tüze
léstechnika is befolyásolja. A szennyvízkezelés szem
pontjából a szén-dioxid- és kén-dioxid-tartalom fon
tos, ezek mennyiségi viszonyait tekintve viszont dön
tően a szén-dioxid koncentrációja a lényeges. Ez az 
érték 8-14 tf.%.

A füstgáz szén-dioxid-tartalmának hasznosításával 
történő szennyvízsemlegesítés kémiai alapjait röviden 
a következőkben foglalhatjuk össze:

Víz és szén-dioxid érintkeztetésekor a keletkező 
szénsav hatására az oldat pH-ja a savas tartományba 
tolódik el:

C 02 + H20  ^  H2C 03 ^  H+ +  HCO3 . (1)

A szén-dioxid lúgos oldatba való bevezetésénél az 
alábbi egyenletekkel jellemezhető reakciók játszódnak 
le:

2 NaOH + C 02 =  Na2C 03 +  H20, (2)
Na2C03 + C 0 2 + H20  = 2 NaHC03, (3)

2 NaOH + 2 C 02 = 2 NaHC03. (4)

A nátrium-hidroxid átalakulása nátrium-karbonáttá 
majd nátrium-hidrogén-karbonáttá eredményezi a pH- 
csökkenést. Ez jól látható az 1. táblázatban, ahol az 
említett oldatok pH-értékét tüntettük fel a koncent
rációk függvényében.

1. táblázat
Nátrium -hidroxid, nátrium-karbonát és 

nátrium -hidro-karbonát oldatok pH-értéke az 
oldatok koncentrációjának függvényében

Vegyszer
koncentrációja,

mol/dm3

Az oldat pH-értéke
NaHC03 Na2C 0 3 NaOH

0,001 8,68 10,62 11,0
0,01 9,18 11,12 12,0
0,1 9,68 11,62 13,0

A füstgáz C 02-tart almával történő szennyvízsem
legesítési technológia kidolgozásakor a következő jel
lemzőket kell meghatározni, ill. ezeket a feladatokat 
kell megoldani:
-  a semlegesítő lúgmennyiség felmérése,
-  az egyenletes lúg- és vízterhelés kialakítása,
-  az esetleges lebegőanyag-tartalom eltávolítása,
-  a füstgáz jellemzőinek meghatározása,
-  a gázszállítás megoldása,
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-  a gáz-folyadék fázisok intenzív érintkeztetésének
kialakítása,

-  a reakcióidő és a reakciótér biztosítása.
A semlegesítendő szennyvíz különböző mértékben 

tartalmazhat lebegő szennyeződéseket. Ennek eltávo
lításáról gondoskodni kell, az erre alkalmas módszerek 
szennyvíztisztítási technológiákból ismertek (ülepítés, 
szűrés, rács stb.).

A lúgtartalmú szennyvíz, a szennyvízkibocsátó 
technológia jellegétől függően esetenként erősen vál
tozó mennyiségi és minőségi szélsőértékekkel jellemez
hető. Az erősen ingadozó térfogatáramot és a lúgkon
centrációkat célszerű kiegyenlíteni. Ez történhet ega
lizáló medence kialakításával, az átemelő szivattyúk 
üzemidejének, ill. szállítóteljesítményének szabályozá
sával. Ily módon kisebb ingadozások közé állítható be 
a lúgterhelés, amely az alábbi összefüggéssel számít
ható:

L = C  x Q  , (5)

ahol L -  átlagos lúgterhelés, kg/h
C -  átlagos lúgkoncentráció| kg/m3 
Q -  átlagos térfogatáram, m3/h

Ez az a lúgmennyiség, amelyet semlegesíteni kell. 
A semlegesítő kapacitást egyrészt a füstgáz jellemzői, 
másrészt a készülék kialakítása határozzák meg.

A füstgáz két leglényegesebb jellemzője — a sem
legesítési folyamat szempontjából — mennyisége és 
szén-dioxid-tartalma. A fűtőanyag elégetésekor ke
letkező füstgázmennyiség meghatározható a felhasz
nált tüzelőanyag, légfelesleg-tényező stb. paraméterek 
adataiból. A tüzeléstechnikai berendezések optimá
lis üzemeltetésével bizonyos mértékig szabályozható 
a CC>2-koncentráció, amely mint semlegesítő reagens, 
annál kedvezőbb, minél nagyobb mennyiségben áll 
rendelkezésre. A füstgáznak a semlegesítő reaktorra 
történő vezetésénél ügyelni kell a gáztömör kialakí
tásra, a levegő hígító hatásának elkerülése érdekében.

A semlegesítési technológia talán legkritikusabb ré
sze a füstgáz és a lúgos szennyvíz között végbemenő 
szorpciós kémiai reakció feltételeinek megteremtése. 
Ehhez meg kell oldani a füstgáznak a semlegesítő ké
szülékhez vezetését és az intenzív fázisérintkezését. E 
két művelet közötti szoros összefüggés miatt célszerű 
ezek együttes tárgyalása.

A tulajdonképpeni gázszállítási lehetőségeket két fő 
csoportra oszthatjuk, a ventillátorral való továbbítás 
és az önelszívó gázdiszpergáló rendszerek létesítése. 
A gáz-folyadék fázisok egyesítésére a többfázisú rend
szerek széles skálájú műveleti lehetőségei közül e két 
alternatívának megfelelően kell kiválasztani az alkal
mazandó megoldást. Ventillátor beépítésével végzett 
füstgázszállításkor a fázisérintkeztetést általában per
metezőtornyokban, tányéros vagy töltetes oszlopok
ban végzik. Legfontosabb szempont ezek létesítésekor 
az intenzív anyagátadás mellett, a kis nyomásesés. Ez 
a jellemző ugyanis meghatározza az energiafelhaszná
lást, ami jelentős költségtényező. Az önelszívó rend
szerek „injektor” vagy „rotor” típusúak, amelyek a 
füstgáznak a reaktorba történő szállítása mellett egy 
lépésben a diszpergálást is megvalósítják.
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A szorpciós hatásfok a különböző típusú megoldá
sok esetén más és más lehet, átlagosan 50%-nak ve
hető.

A füstgázos semlegesítő berendezés semlegesítési 
kapacitása az alábbi összefüggéssel számítható, ill. 
határozható meg:

K s =  Qf  X
a A , m.

-----X ------- X d X —
100 100 m2 ( 6)

ahol
K 3 -  a semlegesítő berendezés kapacitása, 

kg NaOH/h
Q f -  a füstgáz térfogatárama, m3/h 

a -  a füstgáz C 0 2-tartalma, tf.%
A -  a szén-dioxid szorpciójának mértéke, % 
d -  a szén-dioxid sűrűsége, 1,833 kg/m3 

m 1 -  a nátrium-hidroxid molekulatömege, 40 g/mol 
m2 -  a szén-dioxid molekulatömege, 44 g/mol.

Az állandók összevonása után az egyszerűsített 
egyenlet:

K,  =  1,66 X 10~4 X L x a x  A.  (7)

A kísérleti berendezés tervezésekor egyes adatok 
jó közelítéssel számíthatók is a technológiai paramé
terekből (pl. lúgkoncentráció), reálisabbak azonban 
azok az értékek, és így tervezési alapadatként is azo
kat javasoljuk, amelyek konkrét, helyszíni felmérési 
eredményekből származnak.

A füstgázos semlegesítő

1986-ban kötöttünk kutatási-fejlesztési szerződést 
egyik textilgyárunkkal lúgos szennyvizeik füstgázzal 
történő semlegesítésére.

A tervezési tevékenységet széleskörű felmérési mun
ka előzte meg, amely kiterjedt mind a szennyvízkibo
csátó technológiákra, mind pedig a füstgáz jellemző
inek megismerésére. Vizsgáltuk az elfolyó szennyvi
zek és a füstgáz mennyiségi és minőségi paramétereit, 
a szennyvízkeletkezés időbeni lefutását és a víz-, ill. 
lágoldali szélsőértékek megjelenését. Az üzemi szak
emberekkel rendszeres konzultációk keretében vitat
tuk meg ezen ismereteket és szükség esetén külön
böző módosításokat végeztünk. Végül az 1. ábrán lát
ható technológiai folyamatábra alapján alakítottuk ki 
a semlegesítő rendszert.

A technológiában keletkező szennyvíz az (1), (2) 
szálfogó rácsokon keresztüljut a (S), (4) átemelő ak
nákba. Az (5), (6) átemelő szivattyúkat a már koráb
ban említett egyenletes hidraulikai terhelés megvaló
sítása érdekében szintkapcsolókkal és by-pass vezeté
kekkel szereltük. A két átemelő aknából a szennyvíz a
(7) osztótartályba jut. A vízoldali analitikai vizsgála
tok és a mennyiségi felmérések azt mutatták, hogy a 
lúgterhelés, azaz a semlegesítendő lúgmennyiség, szé
les határok között változik (1-187 kg NaOH/h), jel
lemzően technológiai műveletekhez kötődően. A szél
sőérték maximuma kb. heti egy alkalommal ismét
lődik. A lúgterhelés átlaga azonban csak 36 kg/h.
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1. ábra. A  füstgáza semlegesíts folyamatábrája
1 szálfogó rács I.; 2 szálfogó rács II.; S átemelő akna I.; 4 

átemelő akna II.; 5 átemelő szivattyú I.; 6 átemelő szivattyú 
II.; 7 osztótartály; 8 reaktor I.; 9 reaktor II.; 10 reaktor III.; 11 

reaktor IV.; 12 tartály; IS  tartály; Ц  kémény; 15 lúggyűjtő 
tartály; 16 lúgkitápláló szivattyú

Ezért úgy döntöttünk, hogy a lúgozási műveletből 
származó, nagy lúgtartalmú szennyvizeket elkülönítve 
gyűjtjük és szabályozott térfogatárammal vezetjük a 
semlegesítőre. Ehhez először ki kellett alakítani a kon
centrált lúgoldatok leválasztását és elvezetését biz
tosító félautomatikus rendszert, amelyen keresztül a
(15) lúggyüjtő tartályba jut a szennyvíz. Innen a (16) 
fokozatmentesen állítható térfogatáramú szivattyúval 
szintén az osztóműre jut a semlegesítendő víz.

A tulajdonképpeni neutralizációs műveletet két, 
azonos kialakítású, párhuzamos működésű készülék
soron végzik. Egy egység három sorbakötött készü
lékből áll. Az első kettőben, a (<?), (9), ill. (11), (IS) 
reaktorokban végzik a füstgáz diszpergálását a lúgol
datba. Erre a célra az Intézetünk által kifejlesztett 
(és szabadalommal védett) speciális kialakítású roto- 
injektort használjuk, amelynek felépítése a 2. ábrán 
látható. Az (1) elektromotorhoz a (5) csőtengelyen ke
resztül csatlakozik a (4) forgórész. A forgómozgás mi
att létrejövő szívóhatás eredményeképpen a (2) szívó
csövén keresztül gázt (pl. füstgázt vagy levegőt) szív 
be, amelyet a vízbe merülő forgótárcsa a folyadékba 
diszpergál. A (ó) és (9) reaktorokban 2-2, a (9) és (iöl 
reaktorokon pedig 1-1 ilyen ún. ROTOINJEKTOR® 
van. A (10) és (IS) tartályokban megy végbe a rea- 
gálatlan füstgáz és a szennyvíz szétválása, a gázfázis 
a (14) kéményen, míg a semlegesített szennyvíz a ki- 
folyócsövön át távozik a rendszerből.

Az általunk tervezett semlegesítő egység átlagos 
kapacitása kb. 52 kg NaOH/h (Qf  = 600 m3/h; a 
=  10 tf.%; A = 50%), amely elkülönítve gyűjtött és 
ezért időben meghatározott elosztásban adagolható, 
koncentrált szennyvizek neutralizálására is elegendő.

A füstgázos semlegesítési technológia előnyei

A füstgázzal végzett neutralizációs technológiának 
több olyan előnyös jellemzője van, amely megfontolás

2. ábra. A R O TO IN JE K TO R ®  felépítése 
1 elektromotor; 2 szívócső; S csőtengely; 4 forgórész; 5 

ütközőtárcsa

tárgyává teszi az alkalmazását. A hagyományos savas 
semlegesítéshez, amint azt a korábbiakban is említet
tük, túlnyomórészt sósavat, ill. kénsavat használnak. 
E reagensek alkalmazása kedvezőtlen a sóterhelés, va
lamint az élővizekre gyakorolt hatás szempontjából, 
és ismert a szulfát-ionok betonkorrozív tulajdonsága 
is. Az ásványi savak a fém szerkezeti elemeket is káro
sítják, amelyek ezért rendszeres és gyakori felületvé
delmet igényelnek. Meg kell említeni, hogy a savakkal 
végzett tevékenységek (lefejtés, hígítás stb.) potenciá
lis veszélyforrások, melyek a vonatkozó munkavédelmi 
előírások betartását követelik meg. A savas semlege
sítés automatizálása jelentős műszerezettséget igényel 
(elektród, mágnesszelep stb.). További költség ezek 
hitelesítése és karbantartása. A készülékek működésé
ben esetlegesen bekövetkező üzemzavar vagy meghi
básodás túlsavazást eredményezhet. Lényegesen ked
vezőbb a helyzet a füstgázos technológia esetében. En
nél a módszernél elmaradnak a savas semlegesítésnél 
ismert reagens-előkészítési folyamatok. Ennek ered
ményeképpen csökken a berendezés-, illetve készülék
igény. A műveletet jellemző (2), (S) és (4) egyenle
tekből látható, hogy egy olyan, jól puíferolt rendszer 
alakul ki, amely az egyensúlyi állapotokat jellemző 
pH-értékekből fakadóan kizárja a túlsavazás lehetősé
gét és automatikát sem igényel. Mindezek a jellemzők 
biztonságosabb üzemeltetést eredményeznek.

Ha a két semlegesítési műveletet az üzemeltetési 
költségek szempontjából vizsgáljuk, a következőket ál
lapíthatjuk meg_. Az energetikai ráfordítások jó köze
lítéssel egyezőnek tekinthetők. A szennyvizet mind
két esetben el kell juttani a semlegesítő reaktorra, 
míg a savas technológia vegyszermanipulációs ener
giaszükségletét a füstgázzal végzett műveletek (gáz
elvezetés, fázisérintkeztetés) egyenlítik ki. A leglénye-
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gesebb különbség a két technológia reagensköltséges
ségének összehasonlításából tűnik ki. A 2. táblázatban 
feltüntettük a tárgyalt reagensek 1 kg NaOH semle
gesítésére vonatkozó fajlagos költségeit. (Megjegyez
zük, hogy a számításokat 1990-es árak alapján végez
tük, valamint a tiszta szén-dioxid esetében az elméle
tileg lehetséges 100%-os konverzióval számoltunk.) A 
táblázat adataiból látható, hogy a semlegesítendő lúg 
mennyiségétől függően jelentős megtakarítás érhető el 
a füstgáz használatával, hiszen az „ingyen” rendelke
zésre áll.

2. táblázat
A sem legesítő reagensek költségei 1 kg 

NaOH-ra vonatkoztatva

Semlegesítő szer Ft/kg NaOH
Sósav 17,6
Kénsav 3,7
Szén-dioxid 11,0
Füstgáz 0

A füstgázos szennyvízkezelés lehetséges 
alkalmazási területei

A magyarországi szennyvízkezelési gyakorlatban 
sajnálatos módon még nem terjedt el ez a semlege
sítési megoldás, ezért a következőkben bemutatandó 
példákat külföldi szakirodalmi közleményekből vet
tük.

A füstgázos semlegesítési technológia jellemzően a 
könnyűiparban, ezen belül is a textiliparban terjedt 
el [1, 2, 3]. Beszámolnak a tömény lúgoldat elkülöní
tett kezeléséről [4], a füstgáz hűtésének hóhasznosítá- 
sos megoldásáról [5], valamint a savas kezelés költsé
geivel történő összehasonlításról [6]. Bőrgyárak lúgos

szennyvizeinek semlegesítéséről is több megoldást kö
zöltek [7, 8 , 9]. Ezek közül kiemeljük a füstgázos keze
lés hatására kicsapódó kalcium-karbonát (a bőrgyári 
vizek lúgtartalmát meszezés okozza) mezőgazdasági 
vagy terepfeltöltési elhelyezésével egybekötött hasz
nosítását [10].

A papi-- és cellulózipar erősen lúgos szennyvizei is 
hatékonyan kezelhetők ezzel a megoldással [11, 12].

Több közlemény számol be szeszipari [13, 14], 
cementipari [15, 16], valamint erőművi vízelőkészítés 
[17, 18] alkalmazásáról.

A kézirat beérkezett: 1990. szept. 28.
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i4  magyar vegyipar
M űtrágyaipari törekvések, tap asz ta la to k  a N itrogénm űvek 
Rt.-nél*

Magyarországon a vegyipar ágaza
tai közül a piacgazdaságba való átme
net folyamán a legkritikusabb és leg
válságosabb helyzetbe a műtrágyaipar 
került. Ennek három, egymással szoro
san összefüggő oka van:

1. A magyar mezőgazdaság tulaj
donviszonyainak és szerkezetének 
megváltozása miatt a hazai mű
trágyapiac összeomlott. Míg 1986- 
ban az összes műtrágyafelhaszná
lás 1 ha szántóra vetítve 311 kg-ot 
tett ki (hatóanyagban számolva), 
addig ez az érték 1991-ben 121 
kg-га csökkent, tehát a csökkenés 
mértéke 62%, — kerekítve úgy te
kinthetjük, hogy a hazai fogyasz
tás a normál fogyasztáshoz ké
pest 1/3-ára csökkent. A csök
kenés 1992-ben tovább folytató
dott.

2. A KGST piac összeomlásával meg
szűnt az olcsó földgázimport (mint 
primer nitrogénforrás), továbbá 
a kálisó és a kólafoszfát beho
zatali ára háromszorosára nőtt. 
Megszűnt az olcsó vasúti és ten
geri szállítás, mindezek eredő
jeként a hazai műtrágyaexport 
elveszítette versenyképességét a 
távol-keleti és afrikai piacokon és 
kemény versenyhelyzetbe került a 
közeli Ausztriában és Németor
szágban is.

3. Az ún. Szovjet-Magyar Agroké
miai Egyezmény ugyancsak meg
szűnt funkcionálni. Ennek lényege 
az volt, hogy a magyar vegyipari 
cégek gyártotta növényvédőszere
ket zömében karbamidért (évi 2- 
300 kt) és ammónium-nitrátért 
cseréltük el, a hazai gyártású nit
rogénműtrágyákat pedig — legin
kább szubvencionálva — expor
táltuk.

Ezek a drasztikus változások valós 
piaci körülmények közé helyezték a 
műtrágyagyártókat, megszüntették az 
eddigi piacokat és rákényszerítették a 
termelőket az üzemek végleges vagy 
ideiglenes leállítására.

Volt vállalat, amelyik ebbe tönk
rement, mások (ahol a működés szé
les — műtrágyán kívüli — profilon 
alapult) megrázkódtatással, de átvé
szelték a műtrágyatermelés leállításá
ból származó veszteséget. Sajátságos 
és mindenki másétól eltérő a péti Nit
rogénművek Rt. helyzete, mert a ter-

* Elhangzott az MKE által Zalaeger
szegen 1993. III. 19-én szervezett „A vegy
ipar átalakulása Magyarországon” c. an- 
kéton

** Nitrogénművek Rt., Várpalota

HARSÁNYI IMRE **
melési szerkezete úgy van felépítve, 
hogy az teljesen monoprofilú — és 
minden terméke az ammóniagyártás
hoz kötött. Ez azt jelenti, hogy techno
lógiai kényszerkapcsolat van a terme
lésben, és ha áll az ammóniatermelés, 
tartósan egyetlen üzem sem működtet
hető, tehát nem gyárthatók salétrom
sav, ammónium-nitrát, mészammon- 
salétrom és karbamid, de a nem műtrá
gya csoportba tartozó hidrogénezett 
termékek sem.

A piac összeomlása miatt 1991-ben 
az NRt. Igazgatóságának válaszolnia 
kellett arra a valóban drámai kérdésre, 
hogy leállítsa-e tartósan a gyárat, fel
vállalva ezzel az ammónia, a salét
romsav és a karbamidgyártás visszain- 
díthatóságának ellehetetlenülését és a 
szakemberek végleges elvesztését, vagy 
kidolgoz egy válságkezelő programot 
és megkísérli átmenteni a céget, felvál
lalva a veszteséges gazdálkodás összes 
következményeit.

A döntés meghozása előtt az alábbi 
kérdésekre kerestünk választ:
-  Műszaki, technológiai szempontból 

korszerű-e az NRt. gyártóberende
zése, a nyersanyag-, energia- és mun
karáfordítás fajlagos értékei alapján 
a piaci versenyben helyt tud-e állni 
a cég?

-  Hogyan ítéljük meg ezekben a kriti
kus években a hazai mezőgazdaság 
fizetőképes műtrágya-felvevő képes
ségét, és a szabad piaci versenyben 
az importtal szemben hogyan tud 
cégünk helyt állni?

-  Hogyan tudjuk a termelést csökken
teni úgy, hogy a költségek is és a 
veszteség is minimalizálhatók legye
nek?

-  Hogyan tudjuk a válságkezelő prog
ramot elfogadtatni a gazdasági kor
mányzattal, a finanszírozó bankok
kal, a tulajdonosokkal.

-  Hogyan tudjuk a cég alkalmazottait 
megnyerni a programnak, s végre
hajtani velük e programot azon a 
feszültség-szinten, ami még a cég és 
az alkalmazottai között elviselhető.
A kérdések megválaszolásában külső 

erőkre és véleményekre aligha támasz
kodhattunk, hisz például a hazai mű
trágyapiac ezévi lehetőségeinek felelős 
felmérésére nem is akadt külső vállal
kozó. A válaszokat saját szakembere
ink tudásából, a gazdaság jelenségei
nek vektorálásából, nem egy esetben 
pedig műszaki és gazdasági becslések
ből adtuk meg.

A válaszoknál abból indultunk ki, 
hogy a válság— az olyan különleges ál
lapot, amely magában foglalja a meg

oldás, a kilábalás lehetőségét, de a bu
kás esélyét is. A válságkezelőnek hin
nie kell abban, hogy a kiutat megta
lálja. Ahhoz azonban, hogy az ne „fá- 
tumszerű” hit legyen, a válaszokban fel 
kellett mérni a kockázat mértékét is. 
Erre ma már egészen jó valószínűség
számításon alapuló komputeres model
lek vannak forgalomban. Ezeket alkal
maztuk.

Milyen válaszokat is adtunk az egyes 
kérdésekrel Azt mondtuk:
-  A cég gyártóberendezéseinek egy ré

sze, a régi Simon-Carves rendszerű 
ammónia üzem, és a régi Stamicar- 
bon karbamid üzem nem állja ki 
a nyugat-európai üzemekkel a kor
szerűségi versenyt, a komplex mű
trágya az árelőnyök elvesztése mi
att versenyképtelen, ezért a felsorolt 
üzemeket azonnal le kell állítani.

-  A Kellogg rendszerű ammóniagyá
runk anyag- és energiafajlagosai 
egyeznek az USA 22 gyárának faj
lagosaival (39,4 G J /t NH3). Korsze
rűnek minősítettük a karbamidgyár- 
tást is, és még elfogadható ráfordí
tás mellett az ammónium-nitrát és 
a mészammon-salétrom gyártás kor
szerűvé tehető.
Eldöntöttük ezért e gyártások fenn

tartását.
A Kellogg ammónia üzem kapaci

tása merev — 1000 t/nap. Ennyi am
móniát tárolni, feldolgozni a holt sze
zonban csak nagy veszteségek árán tu
dunk. Szakembereink — bizonyos faj
lagos romlással —, de elérték a napi 
700 t-s, tehát 70%-os üzemeltetést. Ez 
bravúros műszaki teljesítmény.

Ezt már fel tudtuk dolgozni karba- 
middá, mészammon-salétrommá, am- 
mónium-nitráttá, mfitrágyaoldatokká 
és tömény HN03-á. Tehát biztosítani 
lehetett legalább 10 hónapon keresztül 
a folyamatos működést.

A lecsökkentett termeléshez nem le
hetett megtartani a 3000 fő létszá
mot, ezért két év alatt az alkalmazot
tak számát kereken felére, 1500 főre 
csökkentettük. A létszámleépítést ki
zárólag saját terhűnkre, korengedmé
nyes nyugdíjazással, magas végkielégí
téssel és létszámstoppal oldottuk meg. 
A létszámcsökkentés terhe eddig elérte 
a 200 MFt-ot, tehát a leépítés igen 
költséges. A terheket azonban szociá
lis megfontolásokból fel kellett vállal
nunk.

A hazai mezőgazdaság fizetőképes 
műtrágya felvevő képességének megbe
csülésekor abból indultunk ki, hogy fel
állítottuk a mezőgazdaság működésé
hez szükséges fizetések sorrendjét: első 
a munkabér, utána az üzemanyag, ezt 
követi a vetőmag, majd a legszüksége
sebb növényvédőszerek, s ezután jön a 
nitrogén-műtrágya. Foszfor- és kálium

mkl10 9 3 . X L V III. É V F O L Y A M . 7. SZÁ M 303



A magyar vegyipar

műtrágyák vásárlására már alig van 
esély. A mezőgazdasági recesszióban az 
input költségnek és az outputból szár
mazó bevételeknek legalább fedni kell 
egymást. Ez csak magas termésátlag
gal érhető el. Az egyszerű gazdálkodó 
is tudja, hogy a magas termésátlag 
csak a nitrogén tápanyag talajba való 
évenkénti visszapótlásával érhető el. 
Kiszámoltuk, hogy mi az a minimum 
nitrogén hatóanyag, amit egy szezon
ban feltétlen fel fognak használni. Úgy 
találtuk, hogy ha mi ennek az igénynek
— az importversenynek köszönhetően
— csak a felét elégítjük ki, akkor is 9- 
10 hónapra le tudjuk terhelni a kapa
citásunkat.

A hazai piacért azonban meg kellett 
küzdeni. A gazdálkodók különféle for
mációi élnek egymás mellett, ezért új 
módon kell kereskedem, úgy ahogy ezt 
a nyugat-európai piacgazdaságban te
szik. Ehhez alakítottuk át a kereske
delmi szerveinket és a munkát.

A Nyugat-Európából jövő importtal 
szemben mi versenyképesek vagyunk, 
hisz ott piaci árak vannak és a szállí
tás, a vám- és az illeték költségei ter
helik az importot.

Nem ilyen egyszerű a volt KGST 
országokból jövő importtal szemben a 
verseny. Becslésünk szerint többszáz 
kft. foglalkozik ezzel az országcsoport
tal és bonyolít barterkereskedelmet, s 
az ellentételezés egyik fő tétele a nit
rogénműtrágya, amelynek az elszámo
lási ára — piaci viszonyok hiányában
— messze alatta van a világpiaci és így 
a hazai áraknak is.

Itt piacvédelmi intézkedést, állami 
beavatkozást kellett .kérnünk, amit 
hosszadalmas és bonyolult 9 hónapos 
munka után — köszönhetően az Ipari 
és Kereskedelmi Minisztérium, vala

mint a Magyar Vegyipari Szövetség se
gítségének — egy év időtartamra meg
kaptunk. A hazai piacvédelem hatása 
máris érződik a tavaszi szezon növekvő 
műtrágya-igényeiben.

A válságkezelés programjának gaz
daságpolitikai elfogadtatásáért és kor
mánytámogatásáért az alábbiakat tet
tük:
-  Bemutattuk, hogy nem lehet ko

moly mezőgazdasági termelést foly
tató országot hazai műtrágyater
melés nélkül hagyni, mert a ha
zai termelő hiányában a műtrágya- 
piacon nem lesz igazi verseny, s 
az árak befolyásolhatatlanok lesz
nek. Ezért legalább egy ammóniát 
és nitrogén-műtrágyát előállító ha
zai cégnek fenn kell maradnia.

-  Bemutattuk, hogy a Nitrogénművek 
Rt. által gyártott ammóniát, híg- 
és tömény salétromsavat, valamint 
karbamidot a hazai vegyipar tartó
san igényli.

-  Bemutattuk, hogy a Duna-medencé- 
ben abszolút ammóniahiány van, s 
a hozzánk irányuló ukrajnai ammó
niaszállítások az orosz-ukrán gazda
sági kapcsolatok miatt bizonytala
nok. így ammónia exportra is van 
lehetőségünk.

-  A kormánytól csak olyan segítséget 
kértünk, ami a piacgazdaság elveivel 
konform, és csak arra az időre, amíg 
a válságból kilábalunk, nevezetesen: 
— az ország legnagyobb ipari földgáz

fogyasztójának a világpiacon kia
lakult fölgázár biztosítását; amit 
a külföldi versenytársak élveznek,

= a volt KGST országokból a nit
rogénműtrágyák mennyiségi kor
látozását,

= a műtrágya szezonális jellegéből 
adódó halasztott fizetések áthida

lásához szükséges középlejáratú 
hitelek mögé állami garanciát.

Ezek a kérelmek már teljesültek, 
illetve folyamatban vannak.

A kormányzati segítséghez hozzá
tartozik egy — a körülményekhez ál
landóan igazodó — belső válságkeze
lési program, amely felöleli az üzleti 
tervet, a likviditási tervet, a költségek 
tervét, az operatív intézkedések tervét. 
Ezeken keresztül a cég alkalmazottait 
a válság kezelésének részesévé tesszük. 
Mit értünk el eddig a válság kezelésé
ben?

Azt, hogy a cég él, működik, elke
rülte a csődöt és az 1992. évet — bár 
jelentős —, de még kezelhető vesztes
séggel zárta.

Túl vagyunk-e a mélyponton?
Erre határozottan nem tudok vála

szolni, mert a mezőgazdaság helyzete 
még mindig okozhat meglepetéseket. 
Úgy érzem, talán túl vagyunk a mély
ponton, és a válságot túl fogjuk élni. 
A cég megtanult együtt élni a válsággal, 
és kezdi megtanulni, hogyan lehet abból 
kilábalni.

Amikor 1991-ben a válságkezelés 
első programját elkészítettük, a mű
szaki fejlesztéssel foglalkozó kollégá
imat mentesítettük a napi operatív 
gondok és feladatok alól. Azt kértük 
tőlük, hogy dolgozzák ki a cég jövőbeni 
fejlődésének lehetséges útjait, projekt
jeit, szüntessük meg az egylábonállást, 
gondolkodjunk a péti infrastruktúra 
bázisán, továbbá a régió vegyésztár
sadalmának szellemi potenciálján ala
puló jövőkép kialakításán.

Ez a munka intenzíven folyik. Ez a 
jövőépítés is szerves része a válságkeze
lésnek, mert bizonyítja, hogy hiszünk a 
kilábalásban.

A VEGYIPARI VÁLLALATOK 1992. ÉVI 
JELLEMZŐ GAZDASÁGI ADATAI III.

Alkaloida Rt.

Megnevezés M.e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 7 361,7 122,4
2. Hozzáadott érték MFt 1 601,3 125,8
3. Tiszta jövedelem MFt 1 332,1 120,4
4. Nettó árbevétel MFt 7 620,3 126,4
5. Belföldi értékesítés MFt 3 244,8 101,7
6. Export árbevétel MFt 4 375,5 154,3
7. Anyaghányad

(energia nélkül) % 52,3 90,3
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Megnevezés M.e. 1992. évi Index, %
tény 92/91

8. Energiahányad % 3,6 87,8
9. Saját tőke (dec. 31.) 

10. Tárgyi eszközök
MFt 6 091,5 102,5

nettó értéke (dec. 31.) 
11. Beruházások pénzügyi

MFt 5 174,0 100,7

teljesítése
12. Összes foglalkoz-

MFt 600,5 141,1

tátották létszáma fő 2 158 98,2
13. Eredmény MFt 226,5 128,5
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MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Sagrochem Kft.

Megnevezés M.e. 1991. IV.n.év* 1992. év

1. Bruttó termelési érték MFt 42 921,5 181 749,6
2. Nettó árbevétel MFt 73 627,8 230 692,3
3. Belföldi értékesítés MFt 68 321,6 204 222,7
4. Export árbévetel MFt 5 306,2 26 469,6
5. Vállalati saját vagyon MFt 263 236,0 262 862,6
6. Tárgyi eszközök értéke MFt 231 879,0 230 390,4
7. Beruházások értéke MFt 13 767,3 13 030,4
8. Összes foglalkoz-

tátották átlagos
állományi létszáma fő 22 991 22 147

9. Mérleg szerinti
eredmény MFt 1 957,5 101,6

* A MÓL Rt. 1991. október 1-jén alakult, ezért az 1991-es 
adat negyedéves időszakra vonatkozik, így nem hasonlítható 
össze az 1992-es év adataival.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyárt Rt.

Megnevezés M.e. 1992. évi 
tény

Index, % 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 13 946,30 87,43
2. Hozzáadott érték MFt 5 714,10 92,31
3. Tiszta jövedelem MFt 2 637,80 70,96
4. Nettó árbevétel MFt 13 758,00 89,40
5. Belföldi értékesítés MFt 3 770,10 71,33
6. Export árbevétel MFt 9 987,90 98,83
7. Anyaghányad

(energia nélkül) % 31,70 93,79
8. Energiahányad % 5,40 112,50
9. Vállalati saját vagyon MFt 16 674,00 91,75

10. Állóeszközök nettó
értéke (átlag) MFt 14 445,00 99,37

11. Beruházások pénzügyi
teljesítése MFt 620,70 92,16

12. Összes foglalkoz-
tátották létszáma fő 5 603,00 92,20

Megjegyzések
•  A költségek 1991. évi adatait az új számviteli törvénynek 

megfelelően korrigáltuk a rendező mérleg előírásai szerint.
• Az anyagköltség a bázis értékkel nem hasonlítható össze, 

mivel annak egy részét az új tv. szerint értékcsökkenési 
leírásként kell számításba venni.

• A hozzáadott érték és a tiszta jövedelem mutatók nem 
hasonlíthatók össze, mivel 1992-ben a felújítási költségeket a 
beruházások között számoljuk el.

• A beruházások teljesítményértéke az 1992. január 1-től 
érvényben lévő új fogalmak szerint 1037,3 MFt, az 1991. év 
végéig érvényben lévő régi beruházási fogalmak szerint 620,7 
MFt.

Megnevezés M.e. 1992. évi 
tény

Index, %* 
92/91

1. Bruttó termelési érték MFt 1 100 106,9
2. Hozzáadott érték MFt 352 186,3
3. Tiszta jövedelem MFt 153 314,7
4. Nettó árbevétel MFt 931 93,7
5. Belföldi értékesítés MFt 630 153,6
6. Export árbevétel MFt 291 50,0
7. Anyaghányad

(energia nélkül) % 49,8 72,8
8. Energiahányad % 12,4 84,9
9. Vállalati saját vagyon MFt 714 105,8

10. Állóeszközök nettó
értéke (átlag) MFt 505 104,3

11. Beruházások pénz-
ügyi teljesítése MFt 87 0,0

12. Összes foglalkoz-
tátották létszáma fő 465 327,4

13. Eredmény MFt 1 354,0

* A Kft 1991. évi adatait — az összehasonlíthatóság miatt 
— éves szintre korrigáltuk.

Tiszamenti Vegyiművek

Megnevezés M.e.
1991. évi 

átfordított 
mérleg 
szerint

1992.
évi

tény

Index,
%

92/91

1. Bruttó termelési 
érték MFt 4 242 3 426 80,8

2. Hozzáadott érték MFt 916 558 60,9
3. Tiszta jövedelem MFt 390 38 9,7
4. Nettó árbevétel MFt 4 094 3 953 96,6
5. Belföldi értékesítés MFt 3 247 3 152 97,1
6. Export árbevétel MFt 847 801 94,6
7. Anyaghányad 

(energia nélkül) % 62,7 60,4 96,3
8. Energiahányad % 5,3 9,4 177,4
9. Vállalati saját 

vagyon MFt 2 198 2 137 97,2
10. Tárgyi eszközök 

nettó értéke (átlag) MFt 1 677 1 261 75,2
11. Beruházások pénz

ügyi teljesítése MFt 155 82 52,9
12. Összes foglalkoz

tatottak létszáma fő 1 376 926 67,3
13. Eredmény MFt -57 6 -10,5

VÁLLALATI HÍREK

Biológiai szennyvíztisztító  épül 
a D unai F inom ítóban. A Dunai Fi

nomítóban az 1980-as évek kezdeté
től a feldolgozás komplexitásának nö

velésével kémiailag szennyezett vizek 
jelentek meg. Ezek forrása a kataliti
kus krakk, a hidrogénező kénmente
sítő üzemek, maleinsav-anhidrid üzem 
stb. A kémiailag szennyezett vizek tisz
títására 80 n r /h  kapacitású bioló-
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giai szennyvíztisztító épül, amely fizi
kai, kémiai és eleveniszapos módszerek 
kombinálásával két fokozatban oldja 
meg a szennyvíztisztítást úgy, hogy a 
szennyvíztisztítás után az élővízre ve
szélytelenül hagyja el a finomítót és a 
tisztított egyéb szennyvizekkel együtt 
a Duna sodorvonalába kerül.

A biológiai szennyvíztisztító techno
lógiai alapterveit a német Philipp Mül
ler cég szállította, a honosítási építé
szeti, villamos és műszeres terveket az 
OLAJTERV Rt. készítette.

A komplex próbaüzem 1993. II. n. 
évben kezdődik.

M etil-tercier-b u til-éter gyártó  
ü zem  (M T B E ) létesítése  a D u
nai F inom ítóban. Az európai tör
vényhozás — hasonlóan az amerikai
hoz — megköveteli, hogy a gépkocsi
üzemanyagok egyre szigorúbb kör
nyezet- és egészségvédelmi előíráso
kat elégítsenek ki. Csökkenteni kell 
a benzin üzemanyagok Reid gőznyo
mását, ólomtartalmát és a kipuffogó 
gázokkal a légtérbe került szénhidro
gének mennyiségét. Az ólomtartalom 
csökkentésével járó oktánkiesést ma
gas oktánszámú oxigént art almú keverő 
komponenssel ellensúlyozzák, amelyek 
égésjavítók is.

A finomítók választhatnak — vagy 
megvásárolják — vagy lehetőségeiket 
figyelembe véve új beruházások léte
sítésével legyártják az oxigéntartalmú 
keverő komponenst, amely leggyakrab
ban az MTBE.

A Dunai Finomító FCC üzemi C4- 
frakciója tartalmazza az MTBE gyár
tás egyik alapanyagát, az izobutilént.

Az előzetes műszaki és közgazda- 
sági elemzések alapján döntés szüle
tett egy 38 kt/év kapacitású MTBE 
üzem létesítéséről. Az eljárástulajdo
nos SNAMPROGETTI kiválasztása és 
a szerződéskötés után, jelenleg az üzem 
kiviteli tervezése folyamatban van. A 
kiviteli terveket az OLAJTERV Rt. 
készíti.

Az üzem 1994. második félévében 
kezdi meg a termelést.

J.K.

A B u d ap esti Vegyim űvek Rt.
1993. március 25-i alakuló ülésén dr. 
Magyart István lett az Igazgatóság el
nöke és dr. Balogh Éva a Felügyelő Bi
zottság elnöke. A cég dolgozói a River
side Befektető és Tanácsadó Rt. segít
ségével készülnek arra, hogy a BVM 
megvételére a meghirdetésre kerülő 
nyílt eladási tenderen a Munkavállalói 
Résztulajdonosi Program (MRP) kere
tében jelentkezzenek. Azonos feltételek 
esetén a dolgozók előnyt élveznek, de 
a döntő a vételár, a fizetési feltételek 
és a cég további működésének garan
ciája. A vásárlás saját befizetésből és

mkl

pl. az Egzisztencia-hitel felhasználásá
val történhet. Ez utóbbi visszafizetése 
a társaság által termelt adózott nyere
ségből, tehát az osztalékból történik. 
Tehát a kezességet a társaság viseli, 
de fontos, hogy nyereséges legyen. A 
lebonyolításhoz MRP szervezetet kell 
létrehozni, ehhez a munkavállalók leg
alább 40%-ának egyetértése szükséges. 
Alapszabályban kell kimondani, hogy 
kik lehetnek az MRP szervezet tagjai, 
mik a tulajdonlás szempontjai, mi tör
ténik azokkal, akik elkerülnek majd a 
cégtől stb.

Előnyös az, hogy a pénzbeni egyéni 
hozzájárulással csökkenthető a tár
gyévijövedelem adóalapja, annak 30%- 
áig.

A Société N ationale des Poud- 
res et Explosifs Franciaország ál
lami vállalata közös vállalatot hozott 
létre a Borsodchem Rt.-vel Framo- 
chem Kft. néven. Az alaptőke 27 mil
lió francia frank, 5 millió dollár. Ez 
60:40%-ban oszlik meg a két cég kö
zött. A Kft. foszgén származékokat, 
így klórhangyasav-észtereket, savklori- 
dokat, szénsav-észtereket és más mű
anyag-intermediereket gyárt és forgal
maz majd. A létszám 85 fő, az első 
évi tervezett forgalom 30 millió fran
cia frank, ennek 60%-a export. 1998-ra 
100 miliő frankot várnak.

Dr. Körtvélyessy Gyula

Az IN D U ST R IA L S összesen négy 
nagydíjas terméke közül egy vegyipari 
termék: a 385/65 R22.5 TOP 500 töm
lőnélküli acélradiál teherabroncs (TA
URUS Teherabroncsgyártó és Kereske
delmi Leányvállalat, Budapest).

A kitüntetett termék szélesprofilú 
teherabroncs, helyettesíti az ikerszere- 
lésü abroncsokat. Súlya, gördülési el
lenállása lényegesen kisebb, mint az 
általa kiválasztott ikerabroncsé. Ala
csonyabb a zajszintje, többszöri újra- 
futózhatósága a korszerűségét bizto
sítja. Minőségét az ISO 9002 bizony
lati rendszere garantálja. A termék e 
jóváhagyással rendelkezik. A gyártott 
mennyiség 50%-át Nyugat-Európában 
és az USA-ban értékesítik.

Sz.G.

Arcképavató ünnepség a M a
gyar Vegyészeti M úzeum ban. A
múzeumi világnap eseményeihez kap
csolódóan 1993. május 19-én Várpa
lotán, a Magyar Vegyészeti Múzeum
ban nagyszámú érdeklődő részvételé
vel bensőséges ünnepség keretében he
lyezték el — a MÓL Rt. Feldolgozói- 
és Kereskedelmi Ágazat és az Olajipari 
Múzeum Zalaegerszeg által elkészített 
és adományozott — 11 műszaki olaj-

és vegyipari szakember portréját a mú
zeum márványtermében:

Dr. Papp Simon (1886-1970) geoló
gus

Dr. Gyulay Zoltán (1900-1977) bá
nyamérnök

Pokker Ernő (1901-1948) bánya
mérnök

Dr. Wartha Vince (1844-1914) ve
gyészmérnök

Dr. Freund Mihály (1889-1984) ve
gyészmérnök

Dr. Varga József (1891-1956) ve
gyészmérnök

Dr. Gráf László (1911-1968) okleve
les vegyész

Dr. Purmann Jenő (1911-1974) ve
gyészmérnök

Dr. Hága László (1920-1968) ve
gyészmérnök

Dr. Vámos Endre (1921-1987) okle
veles vegyész

Dr. Vajta László (1920-1979) ve
gyészmérnök

Az avató ünnepségen a megemléke
zést Dr. Horváth József, a MÓL Rt. 
Feldolgozói és Kereskedelmi Ágazat 
műszaki-fejlesztési és beruházási igaz
gatója tartotta, majd Tóth János, az 
Olajipari Múzeum igazgatója a 11 fő 
szakmai életútját ismertette. Ezután 
Isaák László, a MÓL Rt. Feldolgo
zói és Kereskedelmi Ágazat személyü
gyi igazgatója néhány személyes élmé
nyén keresztül beszélt az általa ismert 
szakemberekről és a MÓL Rt. nevé
ben megköszönte, hogy emléküknek a 
Vegyészeti Múzeum is arcképcsarnokot 
állított.

Megható pillanatai voltak az ünnep
ségnek, amikor Varga Tibort, Dr. Varga 
József unokáját és özv. Vámos Endré- 
nét a jelenlévők nevében tisztelettel kö
szöntötte a Vegyészeti Múzeum igaz
gatója.

A 11 fő arcképét ábrázoló grafikák 
Horváth Róbert okleveles bányamérnök 
alkotásai.

Az ünnepség második részében ke
rült sor a „Híres vegyészek történelmi 
arcképcsarnokában” Richter Gedeon 
(1872-1944) gyógyszervegyész arcké
pének ünnepélyes leleplezésére és elhe
lyezésére.

Dr. Pillich Lajos a Richter Rt. el
nöke személyes hangvételű avató be
szédében szólt Richter Gedeon szakmai 
életútjáról, aki a hazai modern gyógy
szeripar megteremtője volt. Emlékbe
széde végén koszorút helyezett el a le
leplezett portré előtt.

A „Híres vegyészek történelmi arc- 
képcsarnokában” ez volt a 45. portré, 
amellyel a vegyész szakma emléket ál
lított nagyjai számára.

A két eseménnyel egynapon tartotta 
a Magyar Vegyészeti Múzeum a múze

306 1993 . X L V III . É V F O L Y A M . 7. SZÁ M



A magyar vegyipar

umi összekötők 10. jubileumi tanács
kozását, ahol áttekintették az elmúlt 
években végzett tevékenységet, a gyűj
tőmunkát, a kiállítási tevékenységet, a 
publikációs munkát és az alapítványi 
múzeum pénzügyi helyzetét.

Az ünnepségekkel kapcsolatban ka
marakiállításon mutatják be a műszaki 
szakemberek publikációs tevékenysé
gét, néhány eredeti berendezést, ame
lyen Richter Gedeon idejében is dolgoz
tak a gyárban.

A kiállítás a múzeum nyitvatartási 
ideje alatt (naponta 11-17 óráig, hétfő 
kivételével) megtekinthető.

Dr. Kovács István

Szemle . . .  Szemle .. .  Szemle ..

Reaktív desztilláció

Szerves egyensúlyi reakcióknál soha
sem kvantitatív a hasznos átalakulás, 
azaz mindig van a célterméken kívül 
kiinduló komponens és melléktermék 
is a reagált elegyben, amiből a célter
méket ki kell nyerni, gyakran a kiin
duló komponenseket is újrahasznosítás 
céljából és persze a melléktermékeket. 
Ez a szétválasztás sokszor rektifikáci- 
óval történik, amit azeotropképzések 
vagy közeli forrpontok zavarhatnak. 
A szerves vegyiparban ez leggyakrab
ban az észterezésnél fordul elő, ami
kor amúgy is feleslegben alkalmazzák 
gyakran a legolcsóbb kiinduló kompo
nenst az egyensúly eltolásának céljából 
a kedvezőbb összetétel irányában a tö
meghatás törvényének alkalmazásával.

Ilyenkor segíthet a reaktív desztil
láció, aminek lényege, hogy egy desz
tillációs oszlop közepe táján katalizá
tort adnak be, ami mind az illékonyabb 
komponenseket leválasztó felső oszlop
részben, mind az üst felettiben meggá
tolja az azeotropok létrejöttét, és így a 
reakció gyorsításán kívül az eltérő illé- 
konyságok révén kedvező irányba tolja 
el az egyensúlyi helyzetet.

Két ilyen reaktív desztillációs eljá
rás ismeretes az ipari gyakorlatban:
-  Metil-acetát előálítása ecetsavból és 

metanolból. Homogén katalizátort 
használnak (kénsav). Az Eastman 
Chemical Со. ilyen eljárással üze
melteti 180 kt/év kapacitású egyvo
nalas reaktív desztillációs oszlopát. 
Elvileg az eljárással 7 méter átmé
rőjű oszlopot is lehetne üzemeltetni.

-  Oxigéntartalmú kopogásgátló észte
rek előállítása ólommentes motor
hajtóbenzin adalékolásához (metil- 
tercier-butiléter=MTBE, etil-terci- 
er-butiléter=ETBE, tercier-amil-me- 
tiléter=TAME). A katalizátor erő

sen savas ioncserélő gyanta, amit 
katalizátor hordozó felületére vittek 
fel. Mivel ebben a reaktív desztillá
ciós oszlopban a tercier-izobutilén, 
ill. a tercier-izoamilén felesleg csök
kenthető és ezért nem kell tiszta ki
induló komponenst az észterezéshez 
használni, hanem ehhez az izomé- 
reket és olefineket tartalmazó C*, 
ill. C5 frakciók is felhasználhatók, 
mert az észterezés során a tercier
olefin szinte kvantitatíve elfogy, így 
a könnyen illó komponensek az osz
lop felső részében jobban leválaszt
hatók és akár újbóli izomerizációra 
vihetők. Az oszlop alsó részében ál
talában már nem jön létre a könnyen 
illó komponenssel — az észterrel — 
a vizes azeotrop (ez így van a metil- 
acetát gyártásánál is).
A világon újabban épülő oxigé- 

nezett kopogásgátló észterüzemekben 
már túlnyomórészt ezt az eljárást al
kalmazzák, ami a Chemical Research 
and Licensing Companyt6l (CR&L) 
származik.

[Forrás: TCE. No 525, p sl7; (1992. 
augusztus 27).]

Háromdimenziós molekuláris 
komputermemória

Az USA Honvédelmi Minisztériu
mának — a nem közvetlen fegy
verkezési, de potenciálisan nagy ha
tású kutatás-fejlesztések finanszírozá
sára — több pénz fog rendelkezésre 
állni, mert immár egyetlen szuper- 
hatalomként átcsoportosításra nyílik 
módja: így az 1992. évi költségvetésből 
250 millió dollárt irányítanak át a mi
nisztérium Kutatástámogatási Hiva
tala (DARPA) javára (többek között a 
továbbfejlesztett hidrogénbomba egyik 
alkotóelemének, a 3 Dalton atomsúlyú

tríciumnak előirányzott gyártása ká
rára: 166 millió dollárt).

A DARPA az elmúlt 3 évben 1,5 
millió dollárral támogatta egy 3 di
menziós molekuláris komputermemó
ria kifejlesztését a Kalifornia Egyete
men. A memóriaelem 1 cm élhosszú
ságú polisztirol kocka, amely mole
kuláris memóriaelemként klór-, nitro-, 
trimetil-spirobenzopiránt tartalmaz. A 
molekulán belül, a viszonylag tartós 
elektron-konfigurációváltozást megha
tározott keménységű és intenzitású, 
egy-egy, a kockán belüli térpontra fó
kuszált lézersugárral érik el, amit szín- 
változáson lehet érzékelni kevésbé ke
mény lézersugárral, ill. egy harmadik
kal az optikai jelet törölni lehet.

A lézeres gerjesztés csak egyetlen 
spirobenzopirán molekulát változtat
hat meg minden egyes információ- 
bitre. Ezt úgy érik el, hogy a meg
felelő intenzitású lézersugarat opti
kai úton felezik, és külön-külön fóku
szálják ugyanarra a térpontra, ezért 
ez csak ott éri el a konfiguráció
változtatáshoz szükséges intenzitást. 
Egyetlen ezredmásodperc alatt így 1 
billió információt tudnak a memória
kockában rögzíteni, leolvasni, ill. tö
rölni. Ez a fejlesztés egyik célja. A má
sik cél a használhatóság elérése, ahová 
még rögös fejlesztési út vezet: jelenleg 
szobahőmérsékleten néhány óra alatt 
elvész a gerjesztett molekulában rög
zült energia és így a jel is elvész. (Szá
razjéggel hűtve a tárolóképesség né
hány napig marad fenn.)

Olyan molekulát kellene tehát ke
resni (vagy a módszert megváltoz
tatni), ami a memorizált jel megkívánt 
tartós rögzülését biztosítani tudja.

[Forrás: CEN 70 No 37, p 12 és No 39, 
p 35 (1992. szeptember 14., ill. 28.)]

S. Gy.
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Cfyakorlatból a gyakorlatnak
A szerves kémiai technológia 
laboratóriumi oktatása I.
Technológiai berendezés m űködési optim um ának 
m eg h atáro zása  ace ton  előállítás példáján

KEGLEVICH G Y Ö R G Y  * 
SAL LAY P É T E R  * 

ERNYEI L Á SZ L Ó  **

Bevezetés

A szerves szintetikus vegyipar egyik 
fontos alapeljárása az oxidáció, mellyel 
számos terméket állítanak eló. Ipari 
szempontból a levegővel végzett gőz- 
gáz fázisú oxidációk a legfontosabbak. 
Ezek során a legtöbb esetben a de- 
hidrogénezés is versenghet a közvetlen 
oxidációval. Tipikus nagyipari példa az 
említett folyamatra a formaldehid elő
állítás metanolból:

rűsített folyamatábrával jellemezhető
[1].

A reakció gyors, laboratóriumi ké
szülékben is jól megvalósítható, azon
ban — lévén hallgatói feladatról szó 
— a keletkezett termék ártalmas volta 
miatt [2] az eljárás elveit egy oktatási 
célra megfelelőbb modellen íaceton 
előállítása izopropil-alkoholból), mu
tatjuk be:

C H 3 CHOHCH 3 — * CH 3 COCH 3

1. ábra. A z iparban használt formaldehid előállítások folyamatábrája

CH2O H + I/2O2  » CH2O+H2O
— 159,1 kJ/mol 

CH2O— ♦ CH2O 83,7 kJ/mol
Szinte valamennyi formaldehid elő

állítás az 1. ábrán bemutatott egysze-

* Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves 
Kémiai Technológiai Tanszék, Budapest

** Budapesti Műszaki Egyetem, Álta
lános és Analitikai Kémiai Tanszék, Bu
dapest

A reakció a technológia bemutatá
sán kívül az optimálási alapelvek meg
ismertetését is lehetővé teszi.

A feladat leírása

Az ipari eljárás alapján kialakított 
félüzemi hallgatói berendezést a S. áb
rán mutatjuk be. Az izopropil-alkohol- 
levegő elegyet 400-600°C-on ezüst ka
talizátoron átvezetve két konkurens re

akcióban, exoterm oxidációval és en- 
doterm dehidrogénezéssel képződik az 
aceton.

Az elpárologtatóban lévő izopropil- 
alkoholon keresztül átszívott, rotamé- 
terrel beállítható levegőáram biztosítja 
az anyagáramot. A körkemencével fű
tött, rézből készült reaktorcsövekben 
aktivált ezüst szitaszövet van. A nyers
termék egy része a szedőkben konden- 
zálódik, másik része vizes abszorberek- 
ben nyelődik el. Az elpárologtató és a 
reaktorok hőmérsékletét ellenálláshő
mérővel, ill. termoelemmel ellátott sza
bályozókörök tartják állandó értéken.

A berendezésben három technoló
giai paraméter változtatható a meg
felelő értelmezési tartományon belül, 
az elpárologtató hőmérséklet, az átszí
vott levegő térfogatárama és a reak
tor kemence-hőmérséklet. Az aceton- 
termelés az izopropil-alkohol fogyás
ból és a képződött nyerstermék oxim- 
titrálással meghatározott aceton tar
talmából határozható meg.

Eredmények és értékelés

A feladat során a hallgatók vagy kü
lön vizsgálják egy-egy technológiai pa
raméter hatását a termelésre (a töb
bit állandó értéken tartva, azaz rész- 
optimumot keresve), vagy mindhár
mat együttesen változtatva valamelyik 
ismert optimáló eljárást alkalmazva 
(Box- Wilson-, szimplex-módszer [2] 
stb.) határozzák meg az optimális kí
sérleti beállítást.

Itt most a főleg matematikai mo
dellezésen alapuló optimálást mutat
juk be.

Elpárologtató hőmérséklet, °C 
S. ábra. A termelés, ül. az 

i-propü-alkohol-oxigén mólarány függése az 
elpárologtató hőmérsékletétől

Az elpárologtató hőmérsékletének 
hatása

A hallgatói mérések adatainak ér
tékelése során azt találtuk, hogy az
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4. ábra. A termeiét, ül. az i-propü-alkohol-oxigén mólarány függése az átszívott levegS
térfogatáramától

5. ábra A termelés optimálása a szimplex eljárással

A  rögzített, és
В  változó szimplexekkel (számítógépes szimuláció)

elpárologtató hőmérsékletének ( t eip) 
függvényében az aceton termelést (y) 
egy parabolikus összefüggés írja le (S. 
ábra):

У = <t ' felp + Ь ' + ct

(ahol a = —0,06; 6=7,38; c= —164,4; 
V =250 1/h, 600°C-on dolgozva).

A reakció optimuma kb. 60°C elpá
rologtató-hőmérsékleten van (az anali
tikus forma deriválása után):

telp(maz) — 6/2 Л — 61 C

A maximális termelést adó elpá
rologtató hőmérsékleten adott térfo
gatáram mellett az izopropil-alkohol- 
oxigén mólarány közel sztöchiometri- 
kus (1,9) (valószínűsítve, hogy gyakor
latilag csak oxidáció játszódik le de- 
hidrogénezés nélkül). 60°C felett az 
izopropil-alkohol kerül feleslegbe (meg
indul a dehidrogénezés is).

A levegő térfogatáramának hatása

Mérési adataink grafikus ábrázolása 
azt mutatta, hogy az aceton-termelés 
(y) közel lineárisan, méghozzá fordí
tottan arányosan változik az átszívott 
levegő térfogatáramával (V) (4- ábra):

у = aV + b,

(ahol a, b állandók, a = —0,0903,
6=73,7; í e(p=50°C).

Az a kérdés, mekkora legyen a le
vegőáram? A nagyobb térfogatáram 
értékek esetén kisebb a tartózkodási 
idő, ezért nem kerülhet sor kellő mér
tékű átalakulásra (sok a reagálatlan 
izopropil-alkohol, elválasztási gondok). 
A kis térfogat áram értékek — ame
lyekkel ugyan jó a termelés —, a cse
kély termelékenység miatt nem megfe
lelőek. Azt, hogy a növekvő térfogatá
ramokkal csökken a termelés is, az is 
magyarázhatja, hogy a kis levegősebes
ségek tartományában közelítjük meg a 
legjobban az oxidációnak megfelelő 2- 
es izopropil-alkohol-oxigén mólarányt. 
Valószínűleg ez a két hatás együttesen 
okozza a megfigyelt lefutást.

A berendezés általános működési 
egyenlete

Néhány reaktor kemence hőmérsék
leten ( t , ) kimért termelési adatot fi
gyelembe véve matematikai úton meg
határoztuk a rendszer működését le
író közelítő egyenletet. A 400-500°C- 
os hőmérséklet-intervallumban

у — A V + В ■ tcjp + C • í,ip + D tr + E

egyenlet érvényes , ahol A — E  kons
tansok, A  = -0,0921, В  = -0,0628, 
C=7,64, D = -0,0689, E  = -105,4.

A konstansokat az egyes mérések 
után a hallgatók iterációs program se
gítségével külön is meghatározhatják. 
(Ezzel tulajdonképpen a katalizátor 
pillanatnyi aktivitásáról kapható infor
máció.)
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A működési egyenlet segítségével be 
lehet mutatni az egyébként igen mun
kaigényes optimálási módszereket is 
[2]. Erre látható példa az 5. ábrán. 
I tt kétféle kezdeti kísérleti beállítás
ból kiindulva az A esetben rögzített, a 
В esetben változó szimplexeket hasz
nálva jutottunk el számítógépes szi
mulációval az állapotegyenlet szerint 
meghatározott állapotfelület állandó 
kemencehömérsékletnél legjobb terme

lést adó tartományába. Hasonló szimu
láció végezhető el a Box-Wilson sze
rinti optimlálási módszer alapján is.

A kézirat beérkezett: 1992. ápr. 27. 

IRODALOM

[1] Ullman’s Encyclopedia of Industrial 
Chemistry, 4. Ed., Vol. 11, 619. VCH

BIZTONSÁGTECHNIKA — 
ÜZEMTECHNIKA

Mi volt a hiba? Esettanulmányok
A visszaszerelést túl korán végezték

Egy etilén-kompresszort javításra 
kikapcsoltak és korrekt módon vak
peremmel leválasztották a rendszer
ről. Amikor a javítás befejeződött, a 
vakperemeket eltávolították, mielőtt 
a kompresszort kipróbálták volna. A 
próbajáratás alatt a lezárt beömlősze
lepen át bizonyos mennyiségű etilén 
bejutott a kompresszorba és a meleg 
felületen begyulladt. A kompresszor 
súlyosan károsodott.

A tanulság, hogy a leválasztást 
a rendszerről mindaddig nem szabad 
megszüntetni, amíg a javítást ellenőr
zéssel nem fejezik be.

Szabálytalan leválasztás

Egy reaktort előkészítettek javításra 
és szabályosan kitisztították. Miután 
nem volt szükség hegesztésre, sőt be 
sem kellett szállni a reaktorba, elhatá
rozták, hogy nem választják le a rend
szerről vakperemmel, hanem elégséges
nek ítélték az összes szelep zárását. 
A gondosan lezárt szelepen keresztül 
gyúlékony szénhidrogén ju tott be a re
aktorba, ami azután meggyulladt és 
felrobbant, amikor gyorsfordulatú vá
gókoronggal az egyik csatlakozó csövet 
le akarták vágni. A reaktor tető lerob
bant és megölt két embert. Mint meg- 
állípították, kb. 7 kg szénhidrogén ju
to tt be a reaktorba és robbant fel. A ki
vizsgálásnál egyértelműen bizonyítást 
nyert a gyújtóforrás, mert a próbavá
gásnál a vágókorongnál kis lángok vol
tak megfigyelhetők, amíg a csőanyag 
vörösre izzott fel...

A robbanás megelőzhető lett volna 
ha a reaktort szabályszerűen vakpe
remmel választják le a rendszerről, 
vagy az összes szelepcsatlakozást ki
szereléssel szüntetik meg. Ez az eset is

megmutatja, hogy a szeleplezárás nem 
elégséges ilyen esetekben.

Fokozatos változtatások

Ezek a helyzetek a legnehezebben el
lenőrizhetők. Sokszor fel sem mérjük, 
hogy mi a hatása bizonyos változtatá
soknak, amíg már túl késő.

Evek alatt egy üzemrész gőzfogyasz
tását fokozatosan csökkentették. így 
az áramlás végül túl lassú lett ah
hoz, hogy megakadályozza kondenzá- 
tum létrejöttét. Fokozta a problémát, 
hogy egy használaton kívüli mellékve
zetéket teljesen lezártak, valamint egy 
másik főcsatlakozást is jelentősen szű
kítettek. Mindennek az lett a következ
ménye, hogy kondenzátum képződött a 
fővezetékben, ami azután vízütés mi
att szétrobbant.

Rossz szelepnyitás

A krakkolókemencénél szállítószi
vattyú meghibásodás miatt megszűnt 
az olaj áramlás a kemence csőrendsze
rében. A kezelő lezárta az olaj adagoló 
szelepet és kinyitotta a gőzöblítés sze
lepét, hogy a csőrendszert kitisztítsa 
utasítás szerint. Véletlenül rossz szele
pet nyitott, így nem alakult ki áram
lás a csőrendszerben, azok túlmeleged
tek és összerogytak, a kemence tönk
rement. Az eset tipikusan mutatja a 
műszaki hiba összeesését az emberi té
vedéssel.

A kivizsgálás azt mutatta: 1. a 
gőzszelep jelölése nem volt egyértelmű 
és nehezen volt megkülönböztethető, 
melyik a megfelelő szelep; 2. nem volt 
bejelző rendszer a műszerterembe, ami 
jelezte volna hogy kimaradt az olaj- 
szállítás a kemencénél; 3. a kemencé
nél sem volt áramlásmérő ami jelezte 
volna az áramlás csökkenését a ke
mence csőrendszerében.
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[2] Kem ény S. — Deák A.: Mérések 
tervezése és eredményeik értékelése. 
Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1990. 
Adler, Ju. P. — Markova, E. V. — 
Granovezkij, A. V.: Kísérletek ter
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1977.

Az elvek (előírások) semmibevétele

Hegeszteni kellett egy tárolótartály 
tetejének közelében, amiben gyúlékony 
folyadékot tároltak. A tároló tetején 
volt egy szellőző vezeték, ami láng
visszacsapóval vol felszerelve. Ha itt 
kijött volna a gyúlékony anyag gőze, 
az meggyulladhatott volna a hegesz
téstől. Ezért az előmunkás egy elszívó 
feltétet erősített a szellőző vezetékre, 
aminek a vége leért a talajszintre. A 
hegesztést végző azonban nem vette fi
gyelembe (nem kérte ki a vezetők taná
csát), hogy ezeket a tároló tartályokat 
csak 0,1 psi, ill. 0,6 kPa vákuumértékre 
méretezik, míg az elszívó teljesítménye 
0,2 psi ill. 1,5 kPa volt. A kialakult vá
kuum hatására a tartály beroskadt.

Ez a baleset is mutatja, hogy bár 
az előmunkás igen gyakorlott, nagytu
dású munkás volt, nem volt tisztában 
azzal, milyen sérülékenyek az ilyen tá
rolótartályok.

Eltömődött vezetékek tisztítása

A műszerész ki akarta tisztítani a 
mérőműszerhez vezető, eltömődött 6 
mm-es csőszakaszt. Ezért azt bontotta 
és a készülékben uralkodó nyomással 
kilökette a dugulást. Ezután észlelte, 
hogy az elzáró szelep nem működik s 
ekkor már nem tudta megakadályozni 
a gyúlékony folyadék kiömlését. Ennek 
következtében az üzem egy része leé
gett.

Egy másik esetben 50 psi nyomás
sal akartak eltávolítani dugulást egy 50 
mm átmérőjű csővezetékből kompri
mált levegővel. A szilárd dugulás meg
indult és olyan erővel vágódott a veze
ték végéhez, hogy kiszakította azt.

Sosem szabad vezetékeket gáznyo
mással tisztítani.

Ha nem értjük a feliratot

A legjobb felirat, figyelmeztetés sem 
használ, ha nem értik. A „szennyvíz” 
felirat különböző emberek számára 
mást és mást jelent.
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Egy olajfinomító szennyvízgyűjtőjé
nek tartalmát kellett elszállítani tar
tálykocsival. A gépkocsivezető nem 
vette számításba (nyilván külső cég 
embere volt és nem figyelmeztették), 
hogy ez a szennyvíz gyúlékony anyago
kat is tartalmaz. Gondatlan volt és tü
zet okozot (rágyújtott). Meghallgatá
sakor az mondta, hogy neki a szenny
víz, piszkos vizet jelent.

Tisztítást végző cég embere nyomó
levegős légzésvédőt használt egy régi 
tartály tisztításához. Már több olyan 
palackot elhasznált amik szürke jelzés
sel voltak ellátva, de nem volt megelé
gedve azok hatásfokával. Elküldte se
gítőjét újabb palackért. Az visszatért 
egy fekete jelzésű palackkal és rákap
csolta a légzésvédő ellátórendszerére. 
Sem ez az ember, sem a másik aki hasz
nálta a készüléket, vagy nem tudta mi 
a különbség vagy hanyagságból nem 
figyelt fel. A készülék üzembevétele
kor az arcvédő álarc azonnal lángralob- 
bant, mert a palackban tiszta oxigén 
volt. Szerencsére nem történt baleset, 
mert a munkát végző olyan gyorsan le
kapta az álarcot, hogy nem sérült meg.

Tanulság, hogy minden olyan sze
mélynek, akik palackokat szállítanak, 
ill. palackokkal dolgoznak, ismernie 
kell a színjelzéseket.

Túltöltés

Már nemegyszer okozott túltöltést 
tároló tartályokon, amikor megváloz- 
tatták a tárolt anyagot és pl. alacso
nyabb fajsúlyú anyagot töltöttek bele. 
A kezelők legtöbbje ilyen esetben nem 
tudta, hogy a szintjelzők általában 
súlyt mérnek és nem térfogatot. Pl. 
egy tároló tartályban korábban gazo
lint tároltak, aminek a fajsúlya 0,81. 
Amikor ugyanezt a tartályt pentán tá
rolásra vették igénybe (fajsúlya 0,69) 
a tartály már túlfolyt, amikor a szint
jelző még csak 85%-ot mutatott. Ha 
a szintjelzők-mérők súlyra vannak be
állítva, jó ha kiegészítésül olyan felső- 
szintjelzőt alkalmazunk ami térfogatot 
mér.

Folyadékokat sokszor továbbítanak 
gravitációval. Már többször okozott 
túltöltést az olyan eset, amikor egy 
magas tartályból kellett átfejteni fekvő 
tartályba, ami azonos szinten van. 
Fokozza a veszélyt ha a két tartály 
távol van egymástól, s a távolság nem 
belátható.

Tartályrobbanás

Egy nagy tartály 40 perccel a keve
rési művelet megkezdése után felrob

bant amikor különböző szénhidrogéne
ket akartak benne elegyíteni. A követ
kező nap megismételték a műveletet és 
itt is 40 perccel az indulás után ugyan
olyan robbanást észleltek.

Egyik esetben sem alkalmaztak nit
rogén párnát a folyadék felett és így 
robbanó gőz-levegő keverék alakulha
tott ki a szénhidrogén felett. A gyújtó- 
forrás mindkét esetben sztatikus elekt
romosság volt. A szállítási sebesség 
igen magas értékre emelkedett, így ala
kulhatott ki a gyújtószikra a folya
dék és a tartályfal-tető között töltés
megoszlás útján, ami azután meggyúj
totta a gőz-levegő keveréket. Ezek a 
robbanások szükségessé tették további 
vizsgálatok megindítását a sztatikus 
elektromosság szerepének tisztázására.

Több módszer kínálkozik hasonló 
robbanások elkerülésére: 1. Nitrogén 
inertizáló párna alkalmazása a folya
dék felett vagy úszótetős tartályok al
kalmazása. 2. Olyan antisztatikus ada
lékok alkalmazása, amik növelik a fo
lyadék vezetőképességét és ezzel segí
tik a kialakuló feltöltődés levezetését, 
földelését a tartályfal felé. 3. Csökken
teni a szállítószivattyúk teljesítményét 
úgy, hogy a folyadéksugár sebessége 
3 m/s alatt legyen, ill. 1 m/s alatt 
ha víz is jelen van. A bevezetést úgy 
kell kialakítani a tartályba, hogy a fo
lyadéksugár ne csapódjon, ne porlad
jon. Arra is figyelni kell, hogy szűrők, 
hosszú vezetékszakaszok és egyéb aka
dályok csökkenthetik a folyadéksebes
séget.

Nem volt nitrogénpárna

Egy fix-tetős tartálynál robbanást 
és tüzet észleltek, annak ellenére, hogy 
a tűzveszélyes folyadék nitrogénnel 
volt lefedve. A robbanás utáni kivizs
gálás a nitrogénvezetéket zárva találta. 
Hat hónappal előbb az igazgató szemé
lyesen nyitotta ki a nitrogén szelepet és 
töltötte fel a folyadék felett a nitrogén 
párnát, csak később elfelejtették ellen
őrizni. Minden biztonsági berendezés 
rendszeres ellenőrzését meg kell szer
vezni, s legalább hetente kipróbálni. 
Az nem tekinthető kielégítő ellenőrzés
nek ha meggyőződünk arról, hogy nit
rogén palack szelepe nyitva van. A tá
rolók felső légteréből vett mintát kell 
vizsgálni, hogy a nitrogénben kevesebb 
mint 5% legyen az oxigéntartalom.

Nyitott leürítő szelepek

A kezelő le akarta üríteni a kivált 
vizet egy kis kolonnából. Megnyitotta 
a leürítő szelepet, s egy pár percig

egyéb munkát végzett. Mikor vissza
tért látta, hogy már nem víz, hanem 
benzin távozik. Vagy kevesebb víz volt 
a kolonnában összegyűlve, vagy rosszul 
érzékelte az időt, lényeg hogy a csator
nába folyt benzin gőze a kolonna hő
ellátását szolgáló kemencétől begyul
ladt. A kezelő olyan súlyosan megé
gett, hogy belehalt sérüléseibe.

A fűtőegység túl közel volt a leeresz
tési ponthoz és a csatorna kialakítása 
is olyan volt, hogy lehetővé tette a kiá
ramló benzingőz kijutását a fűtőegység 
felé. Nem keletkezett volna tűz, ha a le
ürítés ideje alatt nem hagyja magára a 
nyitott szelepet, ill. ha a csatorna meg
felelően van kialakítva.

A leürítő, lefúvató szelepek általá
ban rugóterhelésű gömbcsapok, éppen 
azért, hogy csak addig legyenek nyitva, 
amíg kézzel lenyomva tartják őket, az
után maguktól lezárnak. Nagyságuk, 
méretezésük a lehető legkisebb legyen.

A leürítő szelepeket csak esetenként 
használják vagy a készülék tisztításá
nál vagy javításra történő előkészítés
nél. Mindig zárva tartandók és a zárt 
állapotot feltűnően jelezni kell. Egy 
üzemi bejárásnál 50 leürítő szelep kö
zül csak egyen találtak bilincset.

Kis hiba — nagy kár

Egy vállalat jelentős összegeket köl
tött arra, hogy telepén, ahol csepp
folyós földgázt tároltak, az előírt és 
szabványoknak megfelelő szerelvénye
ket használják. Ennek ellenére egy év 
múlva szivárgás miatt a vezeték egyik 
részén tüzet észleltek.

A kivizsgálás azt állapította meg, 
hogy mindenütt az ilyen csőszakaszo
kon vagy kettős szelep, vagy egy sze
lep és vakperem volt alkalmazva. Azon 
a helyen ahol tűz keletkezett egy sze
lep volt és az is olyan (sárgaréz alapú), 
amit a háztartásokban a vízvezetékek
nél alkalmaznak. Ez nem felelt meg 
a csőben uralkodó, ill. rendszeresített 
nyomásnak. A szelep menetvágással 
került felerősítésre, ami szintén sza
bálytalan volt, mert az előírás pere
mes vagy hegesztett csatlakozást enge
dett csak meg. Több ember vett részt 
a szerelésben, többen használták is ezt 
a szelepet, mégsem tűnt fel senkinek 
a rendellenesség. Ha csak valaki említi 
ezt a szabálytalanságot, a tűz megelőz
hető lett volna.

Az eset hasonló ahhoz, hogy ha el
megyünk nyaralni, azalatt olyan növé
nyek (gazok) is nőnek a kertünkben, 
amit nem ültettünk, amik nemkívána
tosak.

dr. Frendl Géza
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MŰVELETI SZÁMÍTÁSOK A számítás eredménye: a 
W/m2K.

1485

H ő á tad á s  csigás keverős készülékek belső falán keresztül
C ZERM AN N  JÁ N O S  *

Csigás keverővei ellátott készülék 
belső falán keresztüli hőátadás számí
tása Blasinski és Kuncewicz [1] szerint 
a következő egyenlettel történik [2]:

/  \ ° ' 14
Nu =0,248 Re0’5 • Pr0’33 U f - J

( ЁТ ) -°,22 ,

\ d K )

Feltételezve st = ( á r  — dk)/2 
értéket, és ha

130*» Re*á, 6,9- 103 

81*4 P r <  1,1- 104 

0,017*4 sr/dK ^  0,056 
0,36*4 S / dji 0,89

valamint a tapasztalat szerint elhanya
golva a p/Hf  értéket, az egyenlet egy
szerűsíthető az alábbi egyenletté:

Nu = 0,238 Re0’67 • Pr0’33

Jelölések:

a  -  hőátadási együttható; W /m2K
n -  keverő fordulatszáma; s l
dk -  keverő átmérője; m
dr  -  tartály átmérője; m
c -  folyadék fajhője; kJ/kgK
Ц- folyadék viszkozitása; kg/ms
к -  folyadék hővezetőképessége; W/mK
7-  folyadék faj súlya; kg/m3
S  -  csiga meredeksége (S = Trá^tanC);
m
C -  csiga elhajlása a vízszinteshez 
képest; 0

Index

f  -  falhőmérsékleten mérve

Az összefüggés megoldható HP 97 
vagy HF 67 zsebszámológépen vagy 
átvihető más gépekre.

Példa: 
n =  2,4 s“ 1 
dk — 0,33 m 
dr =  1 m
c = 4,197- 103 kJ/kgK 
H =  355- 10-6  kg/ms 
к =  667- 10-3  W/mK 
7  =  966 kg/m3 
S  =  0,60 m

Lépés Utasítás Input Billentyűk Output

1 Program leolvasása 
(lásd az 1. táblázatot)

2 Adatok betáplálása
n s-1 STO 0
dk m STO 1
dr m STO 2
c kJ/kgK STO 3
ß  kg/ms STO 4
к W/mK STO 5
7  kg/m3 STO 6
S  m STO 7

3 A program indítása
4 Eredmény kiírás a

* 1118 Budapest, Ménesi út 3.

A számítás menete:
1. táblázat

001 *LBLA 21 11
002 . -62
003 2 02
004 3 03
005 8 08
006 RCL0 36 00
007 ÉNT -21
008 RCL1 36 01
009 X2 53
010 X -35
011 RCL6 36 06
012 X -35
013 RCL4 36 04
014 : -24
015 . -62
016 6 06
017 7 07
018 Yx 31
019 X -35
020 RCL3 36 03
021 ÉNT -21
022 RCL4 36 04
023 X -35
024 RCL5 36 05
025 : -24
026 . -62
027 3 03
028 3 03
029 Yx 31
030 X -35
031 RCL7 36 07
032 ÉNT -21
033 RCL1 36 01
034 ; -24
035 -62
036 2 02
037 5 05
038 CHS -22
039 Yx 31
040 X -35
041 RCL5 36 05
042 ÉNT -21
043 RCL2 36 02
044 : -24
045 X -35
046 DSP0 -63 00
047 .RTN 24
048 R/S 51

IRODALOM

[1] Blasinski, H. — Kuncewicz, C.: 
Intern. Chem. Eng. 21. Nr4. 679 
(1981).

[2] VDI WÄRMEATLAS 4. kiadás 
1984. Düsseldorf.
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BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
5th Sym posium  on th e  A nalysis of S tero ids

A Magyar Kémikusok Egyesületé
nek Analitikai Szakosztálya 1981-ben 
indította meg szteroid analitikai szim
póziumainak sorozatát. Az Egerben, 
Szegeden, Sopronban és Pécsett meg
rendezett szimpóziumok után 1993. 
május 3-5. között Szombathely adott 
helyet a rendezvénysorozat ötödik tag
jának, amelynek rendezésében szpon
zorként a Magyar Tudományos Aka
démia Kémiai Tudományok Osztálya, 
valamint a Richter Gedeon Vegyészeti 
Gyárt Rt. is részt vett.

A sorozat megindításával a szerve
zők fő célkitűzése az volt, hogy össze
hozzák egyrészről a különböző terü
leteken dolgozó szteroid analitikuso
kat (klinikai, biokémiai, ipari, hatósági 
gyógyszerellenőrzési stb. szteroid ana
litikusok), másrészről pedig a kelet
európai szakembereket nyugati kolle
gáikkal. A fő súlyt metodikai kérdé
sekre kívánták fektetni, hiszen a so
rozat megkezdésének időpontja a szte
roid analitika nagy módszertani vál
tásának időszakára esett. Ebben az

M űanyag Kollokvium

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Műanyagipari Szakosztálya 1993. má
jus 10. és 12. között Tatán tartotta 
a minden második évben sorra kerülő 
nagyrendezvényét, a Műanyag Kollok
viumot.

A rendezvény résztvevőit Dr. Fe
hér Erzsébet, a Pannonplast Rt. elnök
vezérigazgatója a Szakosztály elnöke
ként üdvözölte. Megnyitó szavaiban 
szólt arról, hogy a kollokvium téma
köreinek kitűzésénél cél volt mindazt 
érinteni, ami a szakmát érdekli és fog
lalkoztatja. Megköszönte az előadók 
fáradságát, amellyel munkájuk bemu
tatására készültek, kifejezte örömét a 
szépszámú érdeklődők láttán és azzal 
a reménnyel nyitotta meg a Kollokviu
mot, hogy a személyes kapcsolatok épí
tése mindenki hasznára válik.

Az első napon az iparágat képvi
selő vállalatok vezetőinek, az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztérium képviselő
jének előadásai alapján kaphattak ké
pet a résztvevők a műanyagipar hely
zetéről az iparon belül, a műanyagipar 
jövőjéről, a vegyesvállalati működés, 
a változások tapasztalatairól, a Ma

időben történt ui. a nagyhatékony
ságú folyadék-kromatográfia, kapilláris 
gázkromatográfia, az immun-analitikai 
módszerek, valamint a GC-MS tech
nika bevezetése, ill. elterjedése a szte
roid analitikában. Hasonlóan nagy vál
tozásoknak ma nem lehetünk tanúi; 
így a szimpózium tematikája a mód
szertani kérdésekről áttolódott az al
kalmazások, mégpedig elsősorban a 
klinikai-biokémiai alkalmazások terü
letére.

A szimpóziumnak az eddigiekhez 
hasonlóan mintegy 130 aktív résztve
vője volt (16 országot képviselő kb. 70 
külföldi és 60 magyar).

4 plenáris előadás hangzott el. P. 
Tuohimaa (Finnország) a progeszteron 
receptor szerkezetéről és funkciójáról 
beszélt, Szalay Katalin a mellékveseké
reg szteroid hormonjainak képződését 
befolyásoló tényezőkről, T. Kobayashi 
(Japán) pedig D-vitamin és metabolit- 
jainak biológiai mintákban való nagy 
érzékenységű és szelektivitású megha
tározásáról. N.P. Goncharov (Oroszor

gyar Műanyagipari Szövetség környe
zetvédelmi tevékenységéről és az Euró
pai Műanyagfeldolgozók Szövetségétől 
(EuPC) kapott információkról, a piac
építés és versenyjog kapcsolatáról.

A műanyagipar az ipar többi ágaza
tához képest jobb helyzetben van. A 
termeléscsökkenés kisebb mértékű az 
ipari átlaghoz képest, az export dina
mikusan növekszik. A mflanyagfeldol- 
gozó iparnak mintegy 23%-a már kül
földi tulajdonban van a szerkezetáta
lakulás és a privatizáció előbbrehala- 
dottságának köszönhetően. Magyaror
szág mint befektetési célország érdekes 
a fejlett országokhoz képest olcsóbb 
munkaerő és a fejletlen országokhoz 
képest képzettebb személyzete miatt. 
A bevételek növekedését ronthatja a 
növekvő alapanyagár, a környezetvé
delmi kiadások növekedése, a minőség- 
védelem és termékfelelősség kiadásai, a 
kutatási háttér romlása. A környezet- 
védelmi feladatok megoldásánál azon
ban a helyi sajátosságok figyelembevé
telével lehet a nyugat-európai irányza
tokat átvenni. A termékdíj bevezetésé
vel szükséges olyan szabályozás kidol

szág) immunanalitikai módszerek soro
zatát mutatta be 15 különféle szteroid 
meghatározására különböző kórképek 
diagnosztizálása kapcsán.

Elhangzott még 4 Keynote előadás, 
valamint 30 további előadás és bemu
tatásra került 46 poszter is.

Fontos eseménye volt a szimpózi
umnak a „Környezet, szteroidok és a 
rák” c. félnapos ülés megrendezése. A 
H. Adler creutz (Finnország) által koor
dinált ülésen elsősorban a különböző 
népcsoportok étkezési szokásai, szte
roid hormonszintjük és a prosztata-, 
ill. mellrák előfordulási valószínűsége 
került megtárgyalásra a szakterület 
olyan kiváló képviselőinek részvételé
vel, mint K. Griffiths (Egyesült Király
ság), A. Vermeulen (Belgium), M A . 
Blankenstein és J.H.H. Thijssen (Hol
landia), J.J. Michnowitz (USA) stb.

Az egész szimpóziumra jellemző 
volt a magas szakmai színvonal és 
a résztvevőknek az egyes előadások 
utáni igen élénk és nívós vitákban 
kifejezésre jutó aktivitása.

A szimpózium számára általános el
ismerést keltőén kitűnő elhelyezést biz
tosított a Szombathelyi Tanárképző 
Főiskolának a barokk városközpontban 
levő, minden igényt kielégítő D. Épü
lete.

Görög Sándor

gozása is, hogy a pénz visszakerüljön a 
körforgásba, mert csak így töltheti be 
hatékonyan a funkcióját.

A kollokvium további részében a 
szorosabb értelemben vett szakmai 
előadások sora kezdődött meg, ame
lyek az alábbi témakörök közé voltak 
csoportosíthatók:
-  hulladékok hasznosítása, reciklálási 

technológiák;
-  környezeti tényezők és a környezet- 

védelem érdekében tett erőfeszíté
sek;

-  vitafórum az információáramlás esz
közeiről a Műszaki Információ 
(OMIKK), a Műanyag és Gumi és 
a Plastinfo részvételével;

-  minőségbiztosítási rendszerek és be
vezetésükkel nyert tapasztalatok;

-  fejlesztési eredmények bemutatása 
többrétegű fóliarendszerekről, ada
lékanyagokról, vizsgálati módsze
rekről, speciális alkalmazásokról;

-  a Műanyag Kutató és Fejlesztő Kft. 
megalakulásáról és programjáról.
Feltűnő volt négy doktoráns kiváló 

előadása a BME Szerves Kémiai Tech
nológiai és Szervetlen Kémia Tanszé
kéről mind tartalmilag, mind az előa
dások stílusát illetően.

mkl1993 . X L V III. É V F O L Y A M . 7. S Z Á M 313



Egyesületi élet

A kollokviumot két és fél nap után 
Dr. Körtvélyessy Gyula, az MKE főtit
kárhelyettese, a SZVKI Rt. tudomá
nyos igazgatóhelyettese, mint utolsó 
elnök zárta be összefoglalva a képet, 
amely a kollokvium munkájának ered
ményeként kialakulhatott.

Az iparág cégeinek helyzetét megis
merve az iparág helyét ki lehetett je
lölni. Az előadások a műanyag, alap- 
anyaggyártás és múanyagfeldolgozás

széles tartományát mutatták be az 
alábbi súlyponti témákat körüljárva:
-  a környezetvédelem kérdései, újra

feldolgozás és hulladékkezelés vo
natkozásai;

-  a külföldiek betörése a termékek, az 
eredmények és az információáramlás 
vonatkozásában;

-  minőség-minőségbiztosítási rendsze
rek és működésük.

Szemle . . .  Szemle . . .  'Szemle ..
Sztirol kopolimerek

Legnagyobb volumenű termék a 
sztrirol-butadién kaucsuk (SBR) 24% 
sztiroltartalommal; az 1991. évben a 
világtermelés 6,9 millió tonna volt. Eb
ben a legkorábbi műkaucsukfajtában a 
világigény stagnál. A vezető üzemek 
100 000-300 000 tonnát termelnek be
lőle évente és jellegzetesen önállóak, 
vagy petrolkémiai- ill. gépkocsiabroncs 
üzemekhez tartoznak.

A második legnagyobb volmenben 
gyártott SBR termék a karboxilált- 
sztirol-butaidén latex; évi világterme
lése 1,5 millió tonna, 70%-ban ppaír- 
bevonatolási és 30%-os felhasználással 
szőnyeg-alapozásként. A növekvő pa
pírfelhasználáshoz kapcsolódva az éves 
növekedési rátát 6-7%-ra prognoszti
zálják.

A sztirol-butadién blokk-kopolime- 
rek (SBC) átmenetet képeznek a hőre 
lágyuló műanyagok és az elasztométe- 
rek között. E tulajdonságukat polisz- 
tirol oligomérek és izoprén vagy bu- 
tadién további kopolimerizációja idézi 
elő. Világtermelésük 300 000 tonna/év, 
ami az ezredfordulóig 450 000 ton
nára fog nőni. Átmeneti tulajdonsága
iknál fogva az SBC műanyagokat mind 
a tömegtermék-műanyagokkal, mind a 
mérnöki műanyagokkal társítják, hogy 
ezek ütőszilárdságát megnöveljék, il
letőleg együttes felhasználásukat lehe
tővé tegyék. Ebben a vonatkozásban 
az SBC-k szerephez juthatnak a hőre 
lágyuló műanyagok újrafeldolgozásá
ban is.

Az akril-nitril-butadién-sztirol mű
anyagféleségek legnagyobb felhaszná
lói a gépkocsiipar (30-35%), a műa
nyag háztartási cikkek ipara (17%), 
az elektronika-távközlés (14%), a já
tékipar (7%), végül 15%-ot igényelnek 
a komplex műanyagszerkezetekhez és 
a csomagoláshoz. A gépkocsiiparban 
a legnagyobb versenytárs a polipropi
lén.

Más monomerekkel képzett sztirol- 
kopolimerek közül megemlítendő még 
az átlátszó sztirol-akril-nitril (SAN), 
háztartási cikkekhez, ill. színezett alak
ban kozmetikum-tégelyekhez, a meta- 
krilát-butadién-sztirol (MBS), a PVC 
modifikátora, az akrilát-sztirol-akril- 
nitrit (ASA), ami jobban állja az ibo
lyántúli sugarak behatását, ezért a 
gépkocsik külső szerelvényeiben hasz
nálható fel, a sztirol-maleinsavanhid- 
rid kopolimer (SMA), ami csúcsminő
ségű műszaki cikkekhez való.

Az akril-nitrit-butadién-sztirol mű
anyagok (ABS) világtermelése 3,9 mil
lió tonna évente, amiből kb. egyenlő 
arányban részesedik az USA, Nyugat- 
Európa és Japán (960 000, ill. 900 
000 tonnával) és 165 000 tonnával 
Dél-Korea és Taiwan. Az éves_ növe
kedési rátát 2-6%-ra becsüli. Új ter
mék az ABS-polikarbonát ötvözet, ami 
az ABS 110-115°C hőállósági határ
ával szemben 125-135 fokig használ
ható.

[Forrás: Infochimie, No 343, p 173 
(1992. november)]
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Üde, pozitív színfoltként emelte ki 
a fiatal doktoránsok bemutatkozását, 
mint követendő jelenséget.

Megköszönve az előadók felkészü
lését, az aktív részvételt, a kitűnő 
szervezést, a helykiválasztást, amely a 
zavartalan körülményeket biztosította, 
zárta be Dr. Körtvélyessy Gyula az 
1993. évi Műanyag Kollokviumot.

Banai Endréné

Ioncserélő gyanták egyenletes 
szemcsemérettel

Folyékony közegekből vagy ilye
nekbe az anyagátmenetek szilárd ágyak
ba vagy ezekből az egyenletes nedve
sítés és folyadékáramlás segíti elő, ezt 
pedig homogén szemcseméretű, gömb- 
felületű és anyagú töltelék tudja biz
tosítani, különösen a lassú folyadéká
ramlást, csekély nyomásesést igénylő 
ioncserlélő oszlopokban, de felhaszná
lási területek nyílnak az ilyen töltetek
nek az energiatermelésben, a petrolké
miában, a vízkezelésben, a vegyipar
ban, a papíriparban és a kohászatban 
is.

Ebből a célból dolgozta ki a Rohm és 
Haas cég és szabadalmaztatta Amber- 
jet nevű módszerével előállított Amber- 
pack mfianyagtöltetét, mely homogén 
műanyaggömbökből áll. Az ioncserénél 
történő elsődleges felhasználás színé
ről (amber=borostyánkő) vezették le 
ezeket a neveket. Az egyenletes mé
retű és anyagú műanyaggömböket szi
gorúan szabályozott körülmények kö
zött, nagynyomású, méretes fúvókákon 
keresztüli injektálással állítják elő. A 
töltelék egyen- és ellenáramban, álló- 
és örvényágyban egyaránt felhasznál
ható, hiszen a szemcsék egyenletessége 
és gömbalakja m iatt még a mozgóá
gyas felhasználásoknál sem észlelhető 
szegregálódás vagy kihordás.

[Forrás: Infochimie, No 343, p 195 
(1992. november)]

[Forrás: TCE. No 525, p sl7; (1992. 
augusztus 27).]

S. Gy.



ESZIK A ROZSDA NAPONTA
Naponta 30 millió Ft 
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a korrózió 

következtében.
A korrózióvédelem 
azonban nem csak 

gazdasági tényező, 
hanem minőségi 
követelmény is.
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szakkiállítás

CHEMEXPO
A LEGJOBB 
KATALIZÁTOR

Ahhoz, hogy a  folyamat létrejöjjön 
vagy felgyorsuljon, és ha a  kap
csolatok kialakítása nehézségekbe 
ütközik, katalizátorra van szükség. 
A korábban Hungaroplast néven 
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Szemle . . . Szemle . . .  Szemle . . .
A világ vegyipara szám okban.

1991-ben a világ legfontosabb ipari ter
melő országaiban, ill. régióiban a vegy
ipar és termékei legfontosabb jellemző 
adatait az 1. táblázat mutatja be.

[Forrás: Cl 116. No 1, p 11 (1993.jan.)]

A vegyipar közelm últja és -jö
vője. A világgazdaságot stagnálás és 
visszaesés jellemzi, aminek az iparra 
és ezen belül a vegyiparra vonatkozó 
1992. és 1993. évi fontosabb adatait 
mutatja be a £. táblázat (Mértékegy
ség: éves növekedési ráta %).

Azok a területek, amelyeket úgy le
het értékelni, hogy ott még a stagnálás

sem volt feltétlenül érezhető a vegy
iparban, azok, amelyeknek éves nö
vekedési rátái a -1-2%-ot meghaladják 
(USA, Franciaország, Belgium, Hol
landia).

A nyugat-európai vegyipari alágaza- 
toknak 1992. és 1993. évi növekedési 
rátáiról %-ban a S. táblázat nyújt átte
kintést:

A kelet-európai adatok ennél sok
kal jelentősebb visszaesésről tanúskod
nak. Magyarország 1992. évi vegyi
pari termelése 17,4%-kal csökkent (ami 
csak az ipari termelés ezt meghaladó 
csökkenésénél volt kisebb), de fájdal
mas volt a gyógyszeripar termelésének

32,4%-os csökkenése, viszont 12%-os 
növekedés volt észlelhető a műanyagi
parban.

Az Amerikai Egyesült Államok vegy
iparának adatai is inkább stagnálásra, 
mint élénkülésre utalnak, ha az 1991., 
az 1992. és az 1993. évek adatait ha
sonlítjuk össze (az 1992. év adatai elő
zetes összesítések, az 1993. év adatait a 
Vegyipari Gyártók Szövetsége — CMA 
— becsülte meg.) Észlelhető azonban 
a nyereségráták csekély növekedése és 
a vegyipar anticiklikus beruházáspoli
tikája (v.ö. a 4- táblázattal).

[Forrás: ENC 59. No 1553, p 16, 18, 20, 
22; (1993.február)]

1. táblázat

Ország, ill. Lélekszám, Árbevétel, Dolgozó szám, Beruházás, Export, Import,
régió millió fő milliárd DM ezer fő millárd DM millárd DM milliárd DM

Németország (NSZK) 63,7 165,8 600 13,0 84,5 53,2
Belgium és Luxemburg 10,4 46,3 100 4,5 24,4 23,3
Franciaország 56,5 109,8 300 6,8 36,8 41,8
Nagy-Britannia 57,5 84,7 300 5,5 41,2 32,9
Olaszország 57,7 83,6 200 5,0 18,7 37,1
Hollandia 15,0 40,3 100 3,8 33,3 23,3
Spanyolország 39,0 63,8 200 1,6 8,9 15,2

Európai Gazdasági Közösség 329,0 619,0 1 900 40,6 261,1 243,7
USA 248,7 477,5 1 100 25,6 62,2 40,5
Japán 123,5 304,6 400 29,2 34,8 25,2

Világ 5 292 2 002 nincs adat nincs adat 493,1 537,7

2. táblázat S. táblázat 4. táblázat

Ország, ill. GDP Ipar Vegyipar Vegyipari 1992 1993 Adat M.e. 1991 1992 1993
régió 1992 1993 1993 1993 1992 1993 aiágazat

mrd $ 289 301 325Értékesítés
USA 1,8 2,8 2,0 4,0 5,0 4,6 Szerves 1 2 Nyereség mrd $ 20,6 24 27,1
Japán 1,5 2,0 -5,0 3,0 0,0 1,0 Szervetlen -0,5 -1 Kapacitás-
Nyugat-Európa 0,8 1,8 -0,5 -0,25 2,2 1,0 Műanyag 2 2 kihasználás % 79 80,9 83
Németország 1,0 0,5 -1,0 -2,0 1,5 0,0 Vegyiszálak 2 0,5 Export mrd $ 43 44,6 46,8
Franciaország 2,0 1,7 0,0 1,0 3,2 2,1 Műtrágya -3 -2,5 Dolgozószám M fő 1,07 1,07 1,08
Olaszország 1,2 1,4 0,5 1,0 0,8 0,4 Gyógyszer 4 3 Kutatás-
Nagy-Britannia -0,9 0,7 -0 ,6 1,0 0,5 1,5 Színezék 3,5 2 fejlesztés mrd $ 13,3 13,9 14,6
Belgium 1,4 1,5 1,0 1,0 7,5 4,0 Festék 1 1 Beruházás mrd $ 21,5 23,2 26,8
Hollandia 1,4 1,6 1,5 2,5 2,5 2,5 Mosószer 2,5 1
Spanyolország 1,3 0,7 -1,5 -1,0 2,5 -1,0 Kozmetikum 2,5 2

Petrolkémia a gazdasági pangás 
és a környezetvédelem 

szorításában

A Chem Systems amerikai mérnök 
tanácsadó cég Londonban 1992. febru
árjában az Eljárás-elemző és Kutatás- 
tervező XX. szemináriumon a petrol
kémia problémáit elemezte a kilencve
nes évek gazdasági pangásának és az 
ébredő környezetvédelmi rendeletalko
tások és polgári akciók kettős szorítá

sában, azzal, hogy a pangás tartóssá
gát maga a petrolkémiai ipar idézi elő 
hagyományos magatartásával: egy új 
eljárás vagy a fogyasztás kedvező prog
nózisa alapján sok cég párhuzamosan 
létesít nagy kapacitásokat, amik aztán 
nagyjából egyidejű üzembelépésükkor 
felesleges termelőkapacitásokat hoznak 
létre és ezzel növelik az árversenyt.

A petrolkémiai gyártás- és gyárt
mányfejlesztés számára (eljárás, ill.

termék) a kilencvenes évek elején az 5. 
táblázatban felsorolt területek tűnnek 
kilátásosoknak:

Ott, ahol viszonylag olcsón lehet a 
szénhidrogénekhez hozzáférni, a fenti 
fejlesztési okok kisebb súllyal esnek 
latba, ezért a petrolkémiai tömegter
mékek új létesítményei inkább ezekben 
az országokban fognak épülni.

[Forrás: Infochimie, No 343, p 157 
(1992. november)]

1993. X L V II I .  É V F O L Y A M .  7. S Z Á M mkl Alii.



Szemle ... Szemle ... Szemle

5. táblázat

Termék A fejlesztés oka A fejlesztés módja

Akril-nitril
Sztirol
Metil-metakrilát

Aromások

Butilén 
Poliolefinek 
Ikertermék költségek

Műanyagcsomagolások
recirkulációs
költségkülönbségei

propilénszfike
hozamnövelés
ciánveszteség

ciánmentesen etilénből

alternatív nyersanyagok

butadiénből 
minőségjavítás 
megosztási célfüggvény

jóváírás termelési 
költségekben

propánból
katalizátorok (benzol-etilén kondenzáció, etilbenzol dehidrogénezés)
acetonciánhidrinből metil-hidroxi-izobutirát és formamid, ebből
MMA és HCN katalitikusán (Mitsubishi Gas)
etilénből propionaldehid охо-szintézissel, ennek formilezése met-
akroleinné és oxidálása metakrilsavvá (BASF)
etánból és propánból (Mobil, KTI, BP, UOP, Exxon, Chevron, Elf)
katalitikusán
visszaizomerizálás butilénné és izobutilénné 
sztreospecifikus katalízis, kopolimerizáció
mennyiség, energiatartalom, alternatív termelési módszerek, piaci 
értékítélet alapján, pl. sólé-elektrolízisnél (NaOH, СЬ, H2) 
recirkulált részarányok függvényében

Biztonságos foszgénüzem

A foszgén reakcióképessége, amely
nek során szerves vegyületeket akár 
karbonilezni képes (pl. izocianátkép- 
zés aminokból, amik a poliuretánok 
nyersanyagai, ill. dián észterezése po- 
likarbonátokká), akár oxicsoportokat 
cserél klórra, vezetett a jelenlegi 2 
millió tonnás éves világtermelésére, 
amelyből 85%-ot igényel az izocianá- 
tok ipari előállítása, 6%-ot a poli- 
karbonátoké és 9%-ot a finomkémiai 
termékeké (növényvédőszerek, szerves 
peroxidok, gyógyszerhatóanyagok!. A 
foszgénigény növekedését évi 5%-ra 
prognos z tiz álj ák.

A foszgén szénmonoxid és klór re- 
agáltatásából közvetlenül állítható elő 
és így olcsó vegyület. Alkalmazása 
azonban veszélyekkel jár, mert reakció- 
képessége toxititást is jelent (tűrésha
tára 0,1 ppm, irreverzibilis mérgezési 
tünetek a tüdőben 3 ppm koncentráció 
esetén a belélegzett levegőben, halálos

töménység 5 ppm, és fél órán belül ha
lálos 12,5 ppm).

Veszélyességét fokozza, hogy at
moszférikus forrpontja 8°C és tűzve
szélyes is. Ipari méretekben a hagyo
mányos berendezésekhez cseppfolyó
sító és cseppfolyós-foszgén tároló tar
tozik és cseppfolyósítva szállítják vas
úti ciszternában, közúti tartálykocsi
ban vagy palackban. Ilyen esetekben 
azonban az edény sérülése esetére meg
semmisítő berendezésről kell gondos
kodni, ami az üzemben lúgoldatos mo
sás, vagy szállításkor ammóniás elá
rasztás lehet (elszappanosítás). A szi
várgás elkerülésére a foszgénvezetéke- 
ket túlnyomó részt hegesztéssel kö
tik össze (tehát nem karimás tömíté
sekkel) és duplikálják a karimákat is, 
amibe öblítőgázt vezetnek (amit per
sze ugyancsak lúgos mosással lehet mé- 
regtelenítani). Az üzemi helyiségekbe 
érzékeny szenzorokat kell helyezni (ré
gebben ezek kanárimadarak voltak ka
litkában, ma ez műszeresen történik).

Néhány országban már tilos fosz- 
gént szállítani (India, Mexiko), és a 
legnagyobb nyugat-európai foszgénelő- 
állítók már nem adnak el cseppfolyósí
to tt foszgént (a külső szállítás elesik).

E problémákat oldja meg a Ciba- 
Geigy új, csak gázalakú foszgént elő
állító berendezése, jellegzetesen 5 000 
tonna éves kapacitással, amely meleg 
állapotból 5-10 perc alatt hozható ma
ximális kapacitásra, de annak 10%-án 
is tud üzemelni. Közvetlen kapcsolat
ban áll a foszgént felhasználó üzemré
szekkel. A berendezés minden forgóré
sze és a lúgos biztonsági mosótorony is 
kettőzött. Minden hegesztési varratot, 
de a csöveket és a készülékeket is rönt
genvizsgálatnak vetették alá a gyártás 
során.

A nyert foszgén tisztasága 98%-os, 
az elfolyó vizek mennyisége csupán évi 
3 m3.

[Forrás: Infochimie, No 343, p 163 
(1992. november)]

S.Gy.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S O K S U M M A R I E S

Beck Mihály — Braun Tibor: Forradalom a kémiában: 
a fullerének felfedezése

A szakirodalomban sokak által az utóbbi évtizedek 
egyik legjelentősebbnek ítélt kémiai felfedezése az 1985- 
ben kimutatott C6o molekula, azaz a buckminsterfullerén 
és az annak kapcsán kifejlődő fullerénkémia. A valóban 
meglepő sikerekkel járt fullerénkutatás azonban nemcsak 
a kémiát termékenyítette meg jelentős eredményekkel, ha
nem interdiszciplinaritása révén egyaránt gazdagítja pl. a 
fizikát, az anyagtudományt és a biológiát, és komoly re
ményekkel kecsegtet a technológiai alkalmazások területén 
is. A dolgozat összefoglalja azokat az eseményeket és ered
ményeket, amelyek ehhez a lenyűgöző új tudományterület 
keletkezéséhez vezettek.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  3 1 7  ( 1 9 0 3 ) ]

Szokonya László — Marton Gyula — Dénes Béláné — 
Kovács Miklós:Biom assza kémiai hasznosítása I.
d-Xilóz előállítás növények savas hidrolízisével

A  növények hemicellulóz tartalma sav katalizátor jelen
létében különböző termékekké hidrolizálható. A szerzők 
megvizsgálták a hemicellulóz savas hidrolízisének kineti
káját. Különböző nyersanyagok esetén meghatározták a 
savas hidrolízis során keletkező d-xilóz kinetikai görbéit. 
Meghatározták a reakciósebességi állandókat.

Matematikai modellt írtak fel a hemicellulóz diffúzióval 
kísért hidrolízisére. Meghatározták a modell paramétereit.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  3 2 6  ( 1 9 9 3 ) ]

Boronyák Imre — Gyökhegyi László: D esztilláló beren
dezések term odinam ikai hatásfokáról. Ventur Mix 
tányérok összehasonlító termodinamikai vizsgálata

Desztilláló tányérok és kolonnák termodinamikai hatás
fokát a folyadékáramokban fellépő hőmérséklet- és kon
centráció-különbség, a gőzáramban előforduló koncentrá
ció-különbség, a tányérokon fellépő nyomásesés, valamint 
a gőzsebesség határozza meg. Desztilláló aggregátok ter
modinamikai hatásfokát az előbb felsoroltakon kívül még 
a hőközlő berendezések (forraló, kondenzátor, hűtő stb.) 
is befolyásolják. Ventur Mix tányérokkal épített desztil
láló aggregát kedvező termodinamikai hatásfokát üzemi 
mérések bizonyítják.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  3 3 0  ( 1 9 9 3 ) ]

M. T. Beck — T. Braun: A R evolution  in Chem istry: 
th e  Discovery o f  Pullerenes

The discovery of C6o in particular and the fullerenes in 
general is regarded as one of the most important event of 
chemistry in the last few years. The study of fullerenes 
is not restricted to chemistry, in fact, this new class 
of compounds means a most important interdisciplinary 
challenge. The paper summarizes the routes of the 
discovery and preparation of the fullerenes and outlines 
the present status of research.

L. Szokonya — Gy. Marton — Mrs. B. Denes — M. Ko
vács: Chemical U tilization  of B iom ass I. Production 
of d-Xilose by Acidic Hydrolysis of Plants

The hemicellulose part of plants hydrolyzes to varios 
products in the presence of acidic katalysts. Kinetics 
of acidic hydrolysis of hemicellulose was intvestigated. 
Reaction curves of d-xlose produced by acidic hydrolysis 
were measured for different raw materilas. Rate constants 
of the reactions were determined.

A mathematical model was developed to describe he
micellulose hydrolysis acccompained by diffusion. Para
meters of the mathematical model were determined.

I. Boronyák — L. Gyökhegyi: The T herm odynam ic Ef
ficiency o f the D istillation  E quipm ent. The Compa
rative Thermodynamic Testing of Ventur Mix Trays

The thermodynamic efficiency of the distillation trays 
and columns is determined by the temperature and 
concentration difference arising in the liquid stream, the 
concentration difference occuring in the vapour stream, 
the pressure drop existing on the trays as well as by 
the vapour rate. The thermodynamic efficiency of the 
distillation equipment is influenced also by the heat 
transfer equipment (reboiler, condenser, cooler etc.) in 
addition to the factors mentioned above. The favourable 
thermodynamic efficiency of distillation equipment built 
of Ventur Mix trays is proven by in-plant measurements.
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Molnár Károlyné — Búzás László: Á ttekintés a magyar 
gyógyszergazdaságról

A magyar gyógyszeripar az ágazat átlagánál jóval 
hatékonyabban működik. 1991-ben az ipari ágazatok 
mindössze 2,5%-át foglalkoztató gyógyszeripar állította 
elő az ipar bruttó termelési értékének 5%-át, hozzá 
adott értékének 6%-át, exportjának 8,5%-át. A magyar 
gyógyszeripar 1991-ben mintegy 1 milliárd USD értékű 
terméket állított elő, ami a világ gyógyszertermelésének 
közel 1%-a.

A rendszerváltással járó „kvázi” liberalizálás hatására 
versenyszféra alakult ki, amely csökkentette a hazai 
gyártók részesedését a belföldi piacon. Jelentősen bővült 
a választék.

A jövőt illetően a termékszabadalmi rendszer beveze
tése következtében két nagy fejlesztési ág marad a gyógy
szeripar számára: az originális termékeké és a generiku- 
moké.

A magyar gyógyszergyártás néhány éves átmeneti véde
lemre szorul, amelynek eszközrendszere még nem alakult 
ki. A gyógyszeripar privatizációja még kezdeti stádiumban 
van. A folytatás mikéntje alapos meggondolást igényel.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 ^ ,  3 3 6  ( 1 0 9 3 ) ]

Mitchell Jay: A vegyipari term elés és felhasználás 
jövője a FÁ K  országaiban

A szerző áttekinti a FÁK vegyiparának kilátásait az 
évezred végéig. A 80-as évek sorozatos növekedései után, 
a 90-es években rossz idők köszöntöttek a FÁK tagál
lamok vegyiparára. Számos elavult, környezetszennyező 
üzem működik még, s ezekre mind előbb utóbb ugyanaz 
a sors vár: a leállítás. A szerző szerint a legjobban a mű
szálgyártás szenvedte meg a gazdasági krízist. A gumiipar 
kevésbé volt negatívan befolyásolva. Ennek magyarázata 
az, hogy a növekvő nyugati gépkocsi importok következ
tében számottevően növekedett a gumiabroncsok iránti 
kereslet. A leghamarabb a közfogyasztói vegyitermékeket 
gyártó iparágak lábolhatnak ki a válságból. Ezen a terü
leten várható a nyugati tőke leggyorsabb megjelenése is.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  3 4 3  ( 1 9 9 3 ) ]

Földényi Rita: A cián-im ido-ditloszénsav-szárm azé- 
kok növényvédöszerkém iai vonatkozásai

A cián-imido-ditioszénsav-származékok a gyógyszeri
parban nagy jelentőségre tettek szert, míg növény védő
szerkémiai felhasználásuk nem közismert, ezért elsőízben 
készült áttekintés e vegyületek peszticid területen való al
kalmazási lehetőségeiről.

A szakirodalom feldolgozása során kiderült, hogy a 
cián-imido-ditioszénsav-észterek széleskörűen alkalmazha
tók növényvédőszerként, míg származékaik, az N-ciano- 
izotiokarbamidok sokkal ritkábban, ami a cián-imido- 
ditioszénsav-csoport szénszulfidforrásként működő toxofor 
jellegére utal.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 ^ r  3 4 9  ( 1 9 9 3 ) ]

Mrs К. Molnár — L. Búzás: Survey o f the H ungarian  
M edicine Econom y

The Hungarian pharmaceutical industry is working 
much more effectively than the average of the industry. In 
1991 the pharmaceutical industry employing only 2,5% 
of the industrial branches produced 5% of the gross 
production value, 6% of the added value and 8,5% of the 
export of the industry.

The value of the products manufactured by the Hunga
rian pharmaceutical industry amounted in 1991 to about 
1 billion USD that is nearly 1% of the world production 
of medicines.

As a consequence of the change of regime accompanied 
by a liberalization a competition has been developed 
decreasing the amount and proportion of the domestic 
sale, increasing the export. The assortment developed 
considerably.

Concerning the future, as a consequence of the intro
duction of the product patent system two major develop
ment areas has been left for the pharmaceutical industry: 
the original products and the generica.

The Hungarian medicine production is in need of a 
transitional protection for some years, the method of 
which is not yet developed. The privatization of the 
pharmaceutical industry that is still in an initial stage 
has be coordinated with the national interests.

M. Jay: R evised Outlook for C hem ical Consum p- 
tio n /P ro d u ctio n  in the C .I.S .

The chemical industry of CIS is in a deep recession 
perhaps even a depression. Following the moderate growth 
of the 80s, the present decade has seen a constant 
decrease of the output. There are numerous, obsolete 
plants that are also very polluting. Thes will have to 
be shut down inevitably. The worst affected was the 
production of artificial fibers. The least affected was 
the synthetic rubber industry as the increase of the 
number of imported cars determined an increase of the 
demand for tyres. The first to start a comeback will be 
no doubt the branches involved in the manufacture of 
consumer oriented chemicals. This is also the area where 
the probability of western inverstments is the highest.

R. Földényi: P estic id e  A spects o f  the Cyanodithio- 
im idocarbonate Derivates

The cyanodithioimidocarbonate derivates have great 
importance in pharmacology while their application as 
pesticides is almost unknown. Having no comprehensive 
review in this field a detailed literature survey had to be 
made.

It can be seen that the cyanodithioimidocarbonic acid 
esters often have pesticide activity but their derivates, 
the N-cyanoisothioureas can be used seldom as pesticides. 
These facts show that the cyanodithioimidocarbonate 
group may be toxofor by producing CS2.
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Forradalom a kémiában: a fullerének felfedezése*_________
BEC K MIHÁLY** 

BRAUN TIB O R* **

Bevezetés

Kuhn nagyjelentőségű könyve [l] óta a tudomá
nyos kutatásnak két típusát szokás megkülönböz
tetni, éspedig a feladatmegoldó, egy paradigmarend
szer keretén belül kifejtett, illetve a paradigmarend
szert kisebb vagy nagyobb mértékben megváltoztatni 
kényszerítő eredményekre, azaz tudományos forra
dalmakra vezető kutatásokat. A paradigma fogalma 
Kuhnnál sem teljesen egyértelmű, egyik kritikusa ki
mutatta, hogy több, mint húszféle jelentésben hasz
nálja. Talán az a legkifejezőbb, ha azt mondjuk: az 
a forradalmi jelentőségű, alapvető fontosságú megál
lapítások megváltoztatására kényszerítő tudományos 
felfedezés, melynek nyomán át kell írni a tankönyve
ket. A legnagyobb jelentőségű felfedezések esetén nem 
csupán az egyetemi, hanem a középiskolai tankönyvek 
is átírásra szorulnak. A kizárólag szénatomokból álló 
kalitkamolekulák, a fullerének és származékaik felfe
dezése nyilván ilyen jellegű felfedezés, hiszen 1990 óta 
nem szabad azt tanítani, hogy a szénnek csak két 
allotrop módosulatát, a grafitot és a gyémántot is
merjük. Ennek a felfedezésnek a jelentősége azonban 
messze túlnő azon, hogy egy sereg új szénmódosulatot 
ismertünk meg. Úgy véljük, hogy a fullerének felfede
zésének jelentősége a benzol gyűrűs szerkezetének fel
fedezéséhez mérhető. A következőkben egyrészt ezt az 
állítást kívánjuk bizonyítani, másrészt pedig megkísé
reljük a felfedezéshez vezető út felvázolását. A kémia 
történetében először állt elő az a helyzet, hogy egy 
igazán jelentős felfedezés minden momentumát szinte 
a születésétől követhetjük, nem kell a sajnos nagyon 
megbízhatatlan kései visszaemlékezésekre támaszkod
nunk. Arra, hogy sok évvel a felfedezés utáni vissza
emlékezések mennyire vitathatóak, éppen Kekulé fel
fedezése a legjobb példa.

Manapság szinte minden tankönyvben megemlítik, 
hogy a benzol gyűrűs szerkezetének felfedezésében 
döntő szerepe volt Kekulé álmának, melyben egy 
saját farkába harapó kígyót látott. Erről az álomról 
maga Kekulé tett említést, igaz ugyan, hogy majd 
harminc évvel az álom, és negyedszázaddal a felfe

* A Magyar Tudomány 1992. évi 12. számában megjelent, 
azonos című dolgozat kissé bővített változata.

** KLTE Fizikai-kémiai Tanszék, Debrecen
*** ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Buda

pest

dezésről beszámoló közlemény megjelenését követően. 
Néhány évvel ezelőtt nagy vita kezdődött arról, hogy 
mennyiben lehet hitelesnek tekinteni Kekulé vissza
emlékezését [2]. Mint látni fogjuk, a fullerének felfede
zésének körülményeire sem teljesen egyformán emlé
keznek vissza az érdekeltek [3-5], pedig az események 
csak alig néhány éve történtek.

A buckminsterfullerén felfedezése

A radioasztronómiai vizsgálatok lehetővé tették kü
lönböző molekulák kimutatását a csillagközi térben. 
Jelentős, de tulajdonképpen nem különösen meglepő 
felfedezés volt olyan kismolekulák és gyökök, mint a 
СО, HCHO, HCN, CN kimutatása az űrben mikro
hullámú spektroszkópiai adatok alapján. A Sussex-i 
Egyetemen a hetvenes évek elejétől folytak vizsgá
latok sokszorosan telítetlen vegyületek előállítására. 
Walton előállította a H-(C= C j^ -H  poliint [6]. Harry 
Kroto kvantumkémiai szempontból különösen érde
kesnek találta a HC5N vegyületet, melyet aztán elő 
is állítottak [7]. A HC3N molekula jelenlétét az űrben 
1971-ben mutatták ki. Kroto, kanadai csillagászokkal 
együttműködve 1975 novemberében a HC5N moleku
lát a tejút középpontjához közeli hatalmas molekula
felhőben találta meg [8]. Ezen a sikeren felbuzdulva 
megkísérelték a HC7N molekula kimutatását is. Ezt 
a molekulát éppen akkor állította elő Kirby, Kroto és 
Walton [9]. Kirby telefonon közölte a jellemző mik
rohullámú frekvencia értéket, és nyomban elkezdték 
a kísérleteket ennek a molekulának a kimutatására 
is. Az adatok feldolgozásából néhány óra múlva kide
rült ennek a molekulának a jelenléte [10], sőt később 
az adatokból kiolvasható volt, hogy a HC9N mole
kula, melynek spektroszkópiai adatait extrapolálással 
nyerték, ugyancsak megtalálható a vizsgált térrészben 
[11]. Ezek, és más asztrofizikai felfedezések arra a fel
tevésre vezették Kroto-1, hogy az ún. vörös óriásokban 
hosszú szénláncok fordulnak elő.

1984 húsvétján, Kroto egy spektroszkópiai konfe
rencián vett részt a texasi Austin-ban és ott találko
zott régi barátjával, Robert Curl-el, aki a Rice Egye
temen dolgozott. Beszélgetésük során Curl azt taná
csolta ÄVoto-nak, hogy látogassa meg az ugyanezen 
az egyetemen dolgozó Richard Smalley-t, aki akko
riban fejlesztett ki egy berendezést (laser vaporiza
tion cluster beam apparatus) [12] elsősorban fém- 
klaszter molekulák „előállítására”. (Az idézőjelet az
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indokolja, hogy a módszer csak rendkívül kis mennyi
ségű anyag előállítását tette lehetővé, melyet repülési 
idő tömegspektrométerrel tudtak azonosítani.) Smal
ley és munkatársai akkoriban félvezeető tulajdonságú 
klasztereket kívántak előállítani, és akkortájt a SiC2- 
vel folytattak vizsgálatokat. Kroto számára kézenfek
vőnek tűnt a szénklaszterek előállítására a SiC2 he
lyettesítése grafittal, de Smalley nem tartotta ezt a 
kísérletet annyira jelentősnek, hogy miatta megsza
kítsák folyamatban lévő vizsgálataikat. Időközben az 
Exxon Annandale-i kutatólaboratóriumában viszont 
éppen grafittal végeztek kísérleteket a Rice kutató- 
csoporttal vásárolt berendezéssel.

1984 októberében jelent meg Rohlfing, Cox és Kal- 
dor dolgozata ezekről a vizsgálatokról [13]. Az 1. áb
rán bemutatott tömegspektrumból, és a rövidesen be
következett fejleményekből nyüvánvaló, hogy ezek a 
kutatók a század egyik nagy felfedezését szalasztot
ták el.

1. ábra. Grafit lézernyalábot párologtatásával nyert termékek 
tömegspektruma

Jól látszik, hogy a képződő, kizárólag szénatomok
ból álló atomfürdők, klaszterek tömegüket tekintve 
két csopotra oszlanak. A kisebbek esetében az általá
nos képlet C„, 2 < n < 30, a negyvennél több széna
tomból állók általános képlete pedig C2n, azaz ezeknél 
csak a páros számú atomot tartalmazó részecskék lé
teznek. A tömegspektrumon is látszik, de erre a dolgo
zatban nincs külön utalás, hogy a C60) és, kisebb mér
tékben ugyan, a C70, kifejezetten stabilisabb, mint a 
többi molekula. (A 28 < n < 38 tartományba eső 
molekulák éppen csak, hogy kimutathatók a tömegs
pektrumon.) Kroto egyik összefoglaló Jcözleményében
[3] pedig egyenesen azt írja, hogy „It is important to 
note that at this juncture no specific cluster was per
ceived to be special.”1

1985 augusztusában, 18 hónappal első látogatása 
után, a Rice Egyetemről telefonáltak Kroto-nak, hogy

1 „Fontos megjegyezni, hogy ekkor nem tekintettek egyetlen 
specifikus klasztert kitüntetettnek.”

a „ A lézer apparátussal nyert legérdekesebb eredmények nem 
kapcsolódtak a Kroto féle szénláncokhoz, hanem az Exxon ku
tatói által megfigyelt páros szénatomszámú nagy szénklaszte- 
rekhez.”

sort kerítenek néhány, általa korábban javasolt gra- 
fitos kísérletre. Smalley később azt írja, hogy elkerü
lendő az Exxon csoporttal való felesleges versengést 
és átlapolási, csak néhány hetet szánt a grafitpáro
logtatással való bolondozásra (silly game) [4]. Fur
csának tűnik azonban, hogy ha valóban el akarták 
kerülni a versengést és a felesleges ismételgetéseket, 
akkor miért fogtak egyáltalán a kísérletekhez? Sokkal 
valószínűbbnek látszik, hogy vagy a houstoni kuta
tók valamelyikének (talán leginkább CuW-nek), vagy 
ÄYofo-nak feltűnt az, ami elkerülte Rohlfing, Cox és 
Kaldor figyelmét: a 60, illetve 70 C atomból álló kép
ződmények kissé kiugró stabilitása, és ennek akartak 
a végére járni.

Kroto Houstonba érkezését három nappal követően, 
1985. szeptember 1-én (vasárnap!), kezdtek a kísérlet
hez, melyben két, egyetemi doktori fokozat elnyeré
séért dolgozó egyetemi hallgató (graduate students), 
Jim Heath és Sean O’Brien is részt vett. Változtatták 
a grafit lézeres párologtatásánál alkalmazott gázok 
minőségét, és ammónia jelenlétében, Kroto nagy meg
elégedésére, a HCnN molekulák képződését észlelték. 
Még feltűnőbb volt azonban a 720 tömegszámnak, te
hát a C60 molekulának megfelelő csúcs magasságának 
változása a kísérleti körülményekkel. (Smalley: „ Yet 
the most exciting result with the laser apparatus had 
to do not with Kroto’s carbon chains but witht he 
even-numbered large carbon clusters the Exxon wor
kers had seen before” .)2

Szeptember 4-én, szerdán, már olyan tömegspekt
rumokat kaptak, melyeken а Сбо-пак és Cyo-nek meg
felelő csúcsok kiugróan magasak voltak. Heath és 
Kroto visszaemlékezése szerint O’Brien is, az egész 
hétvégét kísérletezéssel töltik. Különösen a hélium 
gáz nyomására és az áramlás sebességére találják a 
Сбо mennyiségének változását érzékenynek. Vasár
nap, szeptember 8-án pedig már olyan spektrumo
kat sikerült felvenniök, melyekben az összes többi pá
ros számú C-atomot tartalmazó molekula mennyisége 
szinte elhanyagolható volt a domináns C60 és а C70 
mellett. A &. ábra mutatja a megfeszített munka során 
kapott tömegspektrumokat.

A hatvan, és kisebb mértékben a hetven szénatom
ból álló molekula kitüntetett stabilitása ezzel kétség
telenné vált, és a csoport tagjai lázasan gondolkodtak 
a kizárólag szénatomokat tartalmazó molekula lehet
séges szerkezetén. Természetesen abból indultak ki, 
hogy a rétegrácsos szerkezetű grafitban egymáshoz il
leszkedő hatszögek vannak, és a lézeres párologtatás 
okozta rendkívül magas hőmérsékleten ezekből alakul 
ki valamilyen különlegesen állandó szerkezet. Az ki
zárható volt, hogy ilyen nagy molekulák esetében egy
dimenziós szénláncok keletkeznek, de komolyan fon
tolgatták a kétrétegű szerkezet lehetőségét. Ez azon
ban szabad vegyértékeket igényelt volna, ami nincs 
összhangban az észlelt nagy stabilitással, és nem ér
telmezte a hatvan illetve a hetven atomos molekula ki
tüntetett stabilitását sem. (Utólag kissé nehéz megér
teni, hogy miért nem azonnal háromdimenziós szerke
zetre gondoltak, hiszen a klaszterek definíciószerűen 
háromdimenziósak, és a kísérleteik során alkalmazott 
berendezés neve: cluster beam apparatus.)
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S. ábra. A  szeptember J,-én nyert tömegspektrum (a)), a szeptember 
6-án nyert tömegspektrum (b))

Kroto vetette fel a megbeszélések során Buck
minster Fuller, az amerikai építész-mérnök-feltaláló- 
filozófus nevét, és az általa a montreali 1967-es Expó
ra épített hatalmas csarnokot, az ún. geodézikus ku
polát. (A geodezikus jelentése Buckminster Fuller szó- 
használatában: a legrövidebb távolság két pont kö
zött egy gömbfelületen. A geodezikus rendszer pedig 
olyan, közelítőleg gömbalakú szerkezet, melynek al
kotó elemei geodezikusak. Ennek megfelelően geode
zikus kupolát egy gömb alkalmas szeletelésével lehet 
nyerni [14].) Nyilván a grafit hatszöges szerkezetére 
gondolva megkíséreltek egy kizárólag hatszögű lapok
ból egy hatvan csúcsú poliédert összeállítani, de akkor 
még nem tudták, hogy Euler már a XVIII. század
ban bebizonyította, hogy nem lehetséges szabályos, 
zárt sokszögű idomot kizárólag hatszögekből felépí
teni. Kroto halványan emlékezett rá, hogy az 1967- 
es montreáli világkiállításon látott geodezikus kupola 
hatszögekből és ötszögekből állt, sőt, hogy egyszer ő 
maga is összeállított a kisfia számára egy idomot hat
szögekből és ötszögekből, és úgy rémlett neki, hogy 
az idomnak éppen hatvan csúcsa volt. Ha az időkü
lönbség miatt Angliában nem lett volna éppen késő 
éjszaka, akkor felhívta volna a feleségét, hogy keresse 
meg a régi játékot. Hétfőről keddre virradó éjszaka 
Smalley otthon, előbb számítógépes molekulamodelle
zéssel, majd, amikor ez nem vezetett sikerre, papírból 
kivágott hatszögekből és ötszögekből megpróbálta ezt 
az idomot összeállítani. Fáradozását siker koronázta, 
és másnap reggel Kroto úgy találta, hogy a Smalley 
által épített, csaknem gömbalakú modell megegyezik

3 „A (dolgozatunkban) bemutatott spektrumokból kitűnt, 
hogy 40-nél több szénatomot tartalmazó klaszterek közül a Ceo 
csúcsa a legnagyobb, bár nem teljesen domináns."

S. ábra. A  buckminsterfuUerén szerkezete

azzal, amit ő maga évekkel korábban a fiának csinált 
(S. ábra],

Smalley számára valószínűtlennek tűnt, hogy egy 
ennyire szabályos idom ismeretlen lenne a geometri
ában. A Rice Egyetem matematikai intézetének igaz
gatójánál érdeklődött, aki kisvártatva megadta a vá
laszt: persze, hogy régóta jól ismert, egyébként a (mo
dern) fulball labda pontosan ilyen szerkezetű. Most 
már az volt a legnagyobb feladat, hogy megfelelő 
nevet találjanak a C60 számára. A következő ötle
tek merültek fel: footballene, soccerene, soccerballene 
(az európai labdarúgás amerikai neve soccer) stb., 
végül Kroto javaslatát fogadták el: buckminsterfulle- 
rene. Igaz, hogy egy kicsit hosszú, de eléggé feltűnő, és 
emléket állít egy jelentős alkotónak, akinek a munkája 
közvetve ugyan, de kétségkívül hatást gyakorolt a 
szerkezet felderítésére. A hosszú név helyett elterjed- 
ten használják a becéző buckyball-t, mi már csak azért 
is jogosult, mert Buckminster Fuller-nek is Виску volt 
a beceneve. (Az elfogadott nevezéktani szabályok sze
rint a buckminsterfuUerén neve 360 betűhelyet igé
nyel.) A Nature-nek 1985. szeptember 11-én küldték 
el a „C60: Buckminsterfullerene” című dolgozat kéz
iratát. A szerkesztőségbe 13-én érkezett közlemény a 
folyóirat 1985. november 14-i számában jelent meg
[15] . A folyóirat címlapján ún. cover art-ként, közölték 
a buckminsterfuUerén vázszerkezetét. Az alig kétolda
las dolgozat már felvillantja az új molekula származé
kai előállításának lehetőségeit is, beleértve az olyano
két, melyekben a szénatomokból álló kalitka belseje 
is tartalmaz atomokat. Talán nem érdektelen rámu
tatni, hogy ebben a közleményben még a következő
képpen idézik Rohlfing, Coxés Kaldor munkáját: „In 
the mass spectra displayed [in their paper], the Cßo 
peak is the largest for cluster sizes of > 40 atoms, but 
it is not completely dominant”3. A későbbi közlemé
nyekben már elhalványodik az Exxon csoport mun
kájának jelentősége.

A Houston-i vizsgálatokkal egyidőben Haymet kvan
tumkémiai megfontolásokból arra a következtetésre 
jutott, hogy a csonkított ikozaéderes szerkezetű, ál
tala footballene-nek nevezett C60 molekula stabilis, 
benne két egymáshoz közeli érték, 1,4 Á körüli, C-C 
kötéshosszal kell számolni, és hogy elvileg kisméretű 
fématomok zárhatók a szénatomok alkotta kalitkába
[16] . Haymet dolgozata 1985. október 9-én került a
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Journal of the Americal Chemical Society szerkesztő
ségébe, és az 1986. január 22-i számban jelent meg. 
Dolgozatában, mint függetlenül elért eredményekre 
hivatkozik „ Smalley és munkatársai” közlésre benyúj
tott eredményeire [15].

Tudományos és tudománytörténeti érdekesség, hogy 
néhány évvel korábban elméletileg már jelezték a csu
pán szénből álló kalitkamolekulák létezésének lehető
ségét, sőt a kvantumkémiai számítások alapján meg
adták a hatvan szénatomból álló molekula csonkított 
ikozaéderes szerkezetét és aromás karakterét [17,18]. 
Ezek a munkák azonban csak egyetlen kutató, Chap
man figyelmét keltették fel, aki számos sikertelen kí
sérletet tett a Ceo molekula szintézisére [19].

Ugyancsak érdekes, hogy 1966-ban a New Sci
entist tudományos eszmefuttatási rovatában David 
Jones, Daedalus álnéven, arról írt [20], hogy diszkon
tinuitás van a gázok hozzávetőleg 0,001, valamint a 
folyadékok és szilárd anyagok 0,5-25 relatív sűrűsége 
között. Ezt az űrt talán a grafitból magas hőmérsékle
ten, szennyezések hatására képződő, belül üres gömb
alakú molekulák tölthetik be, mert számításai sze
rint a 0,1 mikron átmérőjű molekulák sűrűsége mint
egy 0,01. Azt is felvetette, hogy az ilyenfajta mole
kuláknak olyan tulajdonságai lehetnek, amelyek szá
mos gyakorlati alkalmazást tennének lehetővé. Az sem 
kerülte el figyelmét, hogy lehetőség lenne különböző 
molekulák bevitelére is e „grafit” gömbök belsejébe.

Az ötszög-szabály

A vizsgálatok kezdetétől nyilvánvaló volt, hogy a 
C„ molekulák közül egyesek különösen stabilisak. 
Kroto fogalmazta meg először azokat az empirikus 
szabályokat, melyek értelmezik a rendkívüli stabili
tásbeli különbségeket [21], maga az ötszög-szabály el
nevezés Smalley-tői származik, ő a szabály felismeré
sét is magának tulajdonítja, de csak Kroto-énál ké
sőbbi dolgozatokra hivatkozik [22].

A Kroto-íéle szabályok a következők:
1. A szerkezetben minden egyes C atom három 

másik C atomhoz kapcsolódik, egyhez kettős, 
kettőhöz pedig egyes kötéssel. így csak páros 
számú atomokból felépített kalitkák képződhet
nek, amelyekben nagyszámú rezonancia szerkezet 
lehetséges, pl. a C6o molekulában 12 500.

2. A molekulát kizárólag 5 és 6 tagú gyűrűk építik 
fel. A kalitkában 12 ötszögnek kell lennie, a 
hatszögek száma nem korlátozott.

3. Azok a szerkezetek különösen stabilisak, ame
lyekben minden egyes ötszöget hatszögek vesznek 
körül, mint pl. a korannulén molekulában. A ka
litka stabilitása annál kisebb, minél több ötszög 
érintkezik egymással.

Annak a kalitkamolekulának, melyre e szabályok 
érvényesek és amelyben valamennyi ötszög izolálva 
van, azaz csak hatszögekkel érintkezik, legalább 60 
atomból kell állnia, a következőnek pedig 70-ből. Ez 
megfelel a legelső tömegspektrometriás méréseknek, 
és a későbbi preparatív tapasztalatoknak. Az a legki
sebb kalitkamolekula pedig, amelyben legfeljebb két
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ötszög érintkezik egymással 50 atomból áll. Ahhoz pe
dig, hogy elkerüljük négy ötszög érintkezését, legalább 
28 atom szükséges.

A buckminsterfullerén előállítása

A Nature-ban 1985-ben megjelent közlemény nyom
ban nagy érdeklődést keltett világszerte, számos labo
ratóriumban kezdtek el a pusztán szénatomokból álló 
kalitkamolekulák felvetette elméleti és kísérleti prob
lémákkal foglalkozni. Ezeknek a munkáknak termé
szetesen gátat szabott az, hogy a lézeres grafitpáro
logtatás során csak rendkívül kis mennyiségű buck
minsterfullerén keletkezett. Hatalmas lökést adott e 
terület fejlődésének az, hogy — öt évvel az említett 
közlemény megjelenése után — sikerült a buckyball-t 
viszonylag nagy mennyiségben kristályos állapotban 
előállítani.

Érdekes módon, éppen úgy, mint a felfedezéshez, 
az előállításhoz is az asztrofizikai vizsgálatokon ke
resztül jutottak el a kutatók [23]. A csillagközi anyag 
spektrumának értelmezésére a 70-es években az Ari
zonai Egyetemen grafit elpárologtatásával, és a gőz 
kondenzálásával nyert korom spektrumát vizsgálták. 
Bár bizonyos hasonlóságok mutatkoztak a csillagközi 
tér spektrumával, az eltérések túlságosan nagyok vol
tak, semhogy megnyugtató lehetett volna a hozzá
rendelés, ezért e kísérleteket abbahagyták. 1983-84- 
ben Donald Huffman kutatóévét a heidelbergi Max 
Planck Intézetben töltötte, aholis a szintén asztro- 
fizikus Wolfgang Krätschmer-rel folytatták grafitko
rom vizsgálataikat. Az elpárologtatás során a He nyo
mását 100 torr körül tartva 220 nm közelében két 
kis maximumot észleltek. Felvetődött annak a lehe
tősége, hogy a szénnek valamilyen allotrop módosu
lata okozta a spektrális tulajdonságokat, de végülis 
ezt a magyarázatot nem tartották valószínűnek. 1988- 
ban Krätschmer a grafitkorom spektrumában az inf
ravörös tartományban négy nagyobb csúcsot talált. 
Ez megegyezett azzal, ami az ikozaéderes C6o mo
lekula spektrumától várható volt. 1989-ben egy, a 
„ Dusty Objects in the Universe” című konferencián 
tartott előadásukban Krätschmer, Lamb, Fostiropou- 
los és Huffman felvetették annak a lehetőségét, hogy 
a grafitból nyert korom spektruma jellegzetes uv és 
infravörös maximumai a C60-hoz rendelhetők [24]. 
Amikor pedig a tiszta 13C-ből nyert termék spekt
rumában az ir vonalak a 12C és a 13C atomtömegei 
aránya négyzetgyökének megfelelő mértékben tolód
tak el, feltevésüket bizonyítottnak tekintették [25]. 
Krätschmer azt találta, hogy a grafitkorom egy ré
sze benzolban vörös színnel oldódik. Kiderült, hogy a 
kioldott rész C60-ból és, kisebb mennyiségben, C70- 
ból áll. Ez a felfedezés most már kínálta a lehető
séget a buckminsterfullerén nagyobb mennyiségének 
előállítására. Grafielektródokat joulehővel hevítettek 
100 torr Не-atmoszférában, és a grafitgőz kondenzá
lásával nyert kormot benzollal extrahálták. Az oldat 
színe a koncentrációtól függően a borvöröstől a bar
náig változott, beszáradása után áteső fényben vörös- 
barna, ráeső fényben fémesnek tűnő lemezkék marad
tak vissza. Ezek a kristályok a szénnek egy új allotrop
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módosulatát jelentették, melyet fullerit-nek neveztek 
el [26]. Tömegspektrometriás kísérletekkel megállapí
tották, hogy az anyag túlnyomórészt Cßo-bol áll, és 
még a következő fulleréneket tartalmazza: C70, C58, 
C56, C54, C52. Meghatározták a kristályok szerkeze
tét röntgendiffrakcióval, valamint az ir, uv és látható 
tartományban mutatott spektrumukat. Az eredmé
nyeket összegző, viszonylag hosszú dolgozatot a Na
ture igen gyorsan közölte: a kézirat 1990. augusztus 7- 
én érkezett a szerkesztőségbe, szeptember 7-én fogad
ták el közlésre, és a szeptember 27-i számban jelent 
meg. A címoldalon közölték a fullerit kristálykákról 
készült mikroszkópos felvételt. A kéziratot augusztus 
10-én telefaxon kapta meg lektorálásra Kroto, akit el
keserített, hogy a dolgozat szerzői előállították a szi
lárd buckyball-t, és megállapították, hogy az benzol
ban vörös színnel oldódik. Ugyanis csak néhány nap
pal korábban ugyanezt a megfigyelést tette laborató
riumában munkatársa, Hare, a grafit lézeres párolog
tatásával nyert kis mennyiségű korommal. Nem kés
lekedett azonban, hogy nyomban elfogadja közlésre a 
dolgozatot, és kérje a Nature szerkesztőjét, hogy tol
mácsolja a szerzőknek gratulációját [3]. Egy 1990-ben 
megjelent közlemény [27] lábjegyzete szerint E.S. Le
wis, a Rice Egyetem munkatársa, 1985 szeptemberé
ben, amikor először hallotta a buckyball felfedezését, 
azt kérdezte „Why don’t you get some soot and ext
ract it?”4, de a szerzők nem indokolják ötéves késle
kedésüket. Viszont egy másik, összefoglaló közlemé
nyükben [28] azt írják, hogy a lézeres kezeléssel nyert 
koromból benzollal nem oldódott ki semmi, ami el
lentétes Hare megfigyelésével. Egy további furcsaság: 
Smalley egyik összefoglaló közleményében [22] egy ko
rábbi dolgozatukra [29] úgy hivatkozik, mitha abban 
már leírták volna a lézeres párologtatással nyert grafit 
korom benzolos extrakcióját, de a dolgozatban erről 
nem történik említés.

4- ábra. Néhány falterén szerkezete: a) C28; b) C7 0 ; c)i t 0

Az extrakcióval előállított anyag több fullerén ke
veréke volt. Hamarosan több kromatográfiás eljárást 
dolgoztak ki a fullerének szétválasztására [30—32]. 
A C70-nek meghatározták a röntgen-szerkezetét is, 
ami a korábbi elméleti megfontolásoknak megfelelően,

* „Miért nem vettek egy kis kormot és extraháltak azt?”

ugyancsak 12 ötszöget tartalmaz és alakja a rugby 
labdára emlékeztet (4b. ábra).

A mai kutatások fényében a szénnek természete
sen nem három allotrop módosulatát ismerjük, ha
nem igen sokat, hiszen egyre több fullerént állítanak 
elő tiszta állapotban, és mindegyikük külön módosu
latnak tekintendő.

A buckmins tér fullerén szerkezete, fizikai és kémiai 
tulajdonságai

A C6o a. lehető legszabályosabb molekula. Ez tük
röződik abban, hogy mindegyik szénatomja egyenér
tékű, ennek megfelelően csak egyetlen vonal jelent
kezik az NMR spektrumban [33]. Lapcentrált köbös 
rácsban kristályosodik, sűrűsége 1,7 g/cm3. A csak
nem gömbalakú molekula átmérője 710 pm. A mole
kularácsban a Ceo moelkulák középpontjának távol
sága 100 pm. A molekulában két C-C távolság hatá
rozható meg: 140, illetve 143 pm. Az elektromosságot 
nem vezeti. Számos szerves oldószerben oldódik, az 
aromás szénhidrogénekben jobban, mint az alifások
ban.

А Сбо és а C70 metilén-kloridos és toluolos oldata 
esetében egy különleges optikai viselkedést találtak, 
nevezetesen azt, hogy az oldatok fényelnyelése nagyon 
függ a fény intenzitásától [34].

Meghatározták a Ceo néhány termodinamikai jel
lemzőjét [35,36]. Sajnos egyelőre nem ismerjük a buck- 
minsterfullerén képződési entrópiáját, aminek a nagy 
stabilitás termodinamikai értelmezése szempontjából 
lenne jelentősége.

A C60-at kezdetben kémiailag renyhének vélték, és 
a kis reakcióképességet a molekula különlegesen szim
metrikus szerkezetével, a rendkívüli, nagyszámú rezo
nanciaszerkezettel értelmezték. Hamarosan kiderült 
azonban, hogy ez helytelen, sőt, hogy a buckminster- 
fullerénnek rendkívül változatos reakciói vannak. An
nak ellenére, hogy a C6o reakcióinak vizsgálata alig 
három éve kezdődött el, máris olyan sok ismeretünk 
van, hogy itt csak a főbb reakció-, illetve vegyülettí- 
pusokat említhetjük meg. Előre kell azonban bocsá
tanunk, hogy a rendkívüli kísérleti nehézségek, a Cßo 
még mindig igen drága volta (1 g, 2-12% C7o-et tar
talmazó buckminsterfullerén ára 7 980 francia frank, 
mintegy 120 000 Ft [37]) miatt, aminek következté
ben csak igen kis mennyiségekkel dolgoznak, továbbá 
a kivételesen nagy verseny és a remélt nagy gyakor
latijelentőség következtében, bizonyosan számos nem, 
vagy nem teljesen reprodukálható eredménnyel talál
kozhatunk a következő egy-két évben. Az előállítás 
valójában gyakran csak az adott vegyület létezésének 
a jelzését jelenti. Még azokban a ritka esetekben, ami
kor a kapott anyag elemanalízisét is elvégezték, sem 
adják meg az előállított anyag mennyiségét, a terme
lést.
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Fullerén vegyületek

Intersticiális vegyületek

A C6o molekulák alkotta rácsba alkálifém-atomok, 
illetve jód molekulák épülhetnek be. Az alkálifém gő
zével kezelt buckminsterfullerénből MenC6o (Me=K, 
Rb, Cs; 1 < n < 6) összetételű vegyületeket állítot
tak elő [38]. Ezeknek a szupravezetés a legfontosabb 
tulajdonsága. Az eddig elért legmagasabb szuprave- 
zetési hőmérséklet 33 K. (Közölték ugyan [39], hogy 
a Rb-mal és Tl-mal együttesen dópolt Cßo 45 K-en is 
szupravezető, de ezt a közlést visszavonták [40].)

Bár a C6oLí összetételű anyag röntgenszerkezete azt 
mutatja, hogy I2 molekulák vannak a C60 molekulák 
között [41], valószínűbbnek látszik, hogy kovalens C-I 
kötés kialakulásával kell számolnunk.

Molekulavegyületek

Várható, hogy a fullerének a molekulavegyületek 
egész sorát képezik. Jóddal hexános oldatban a lát
ható spektrum változása jelez gyenge kölcsönhatást, 
és szilárd állapotban is előállítható egy adduktum, 
melyből a jód túlnyomó része már 100°C alatt eltá
vozik [42].

Különlegesen érdekes, hogy a C60 7-ciklodextrinnel 
vízben oldódó adduktumot képez, míg a és ß- 
ciklodextrinnel nincs reakció, mert ezek az utóbbi 
makrociklusok nem elég nagyok а Сво befogadására
[43].

Endohedrális vegyületek

Nyomban a felfedezést követően már azt is közöl
ték, hogy a lantán(III)-klorid oldattal átitatott gra
fit lézernyalábos párologtatásával olyan buckyball ke
letkezik, melynek belsejében van egy La atom [44]. 
Smalley és munkatársai [45] módszert dolgoztak ki a 
La-tartalmú fullerének viszonylag nagyobb mennyisé
gének előállítására és tömegspektrometriás kísérleteik 
alapján számos endohedrális fullerén képződését ta
lálták. Azt, hogy egy atom a fullerén belsejében van, 
a következőképpen jelölik: M@Cn. Ha a fullerénmo- 
lekulához kívülről is kapcsolódnak atomok, akkor az 
előbbi molekularészt zárójelbe írják, a zárójelen kí
vülre írják azokat az atomokat, melyek kívülről kap
csolódnak a fullerénhez. Különlegesen érdekesek azok 
a fotofragmentációs kísérletek, melyek szerint a ful
lerének lépésenkint két szénatomot vesztenek és csak 
akkor esnek szét, ha elérik a C32 molekulát. Ha vi
szont valamüyen fém van a fullerén belsejében, akkor 
a fématom méretének megfelelően már jóval nagyobb 
kritikus szénatom szám esetében szétesik a molekula 
[46]. Ha a grafit elpárologtatását Fe(CO)5 atmoszfé
rában végzik, akkor (Fe@C60) keletkezik [47].

Ennek a vegyülettípusnak a mélyebb ismeretét, 
esetleges gyakorlati alkalmazási lehetőségei felderíté
sét nagyban akadályozza, hogy makroszkopikus (leg
alább 1 mg körüli) mennyiségben még egyiket sem 
sikerült előállítani.

mkl

Az azonban máris egyértelmű, hogy a szénatomok 
alkotta kalitka belsejében lévő fém és a szénatomok 
között kémiai kötés jön létre, és ennek következté
ben lényegesen megváltozhat a molekula stabilitása. 
Smalley és munkatársai vizsgálatai szerint a La@C82 
[45], illetve az U@C28 [48] különlegesen stabilis. Ez 
utóbbiban minden bizonnyal U4+ kapcsolódik a szén- 
klaszter négy atomjához.

Már arra is több példát találtak, hogy a fullerénmo- 
lekulában több fématom foglal helyet: La2@Cgo [49]; 
Sc3@C82 [50].

Exohedrális vegyületek

Elsőként а С6оНзб összetételű vegyületet állították 
elő a buckyballból cseppfolyós ammóniában fém líti
ummal és t-butilakohollal [27j. Megállapították, hogy 
enyhe oxidációval a C60 nyerhető vissza.

A C60 fluor gázzal lassan reagál, és átlagban 50 F 
atom kapcsolódik egy Cgo molekulához [51]. A fluór- 
származékok vízzel gyorsan reagálnak, de a reakció — 
hidrofób sajátságuk miatt — gyorsabban játszódik le 
vizet tartalmazó szerves oldószerekben. Klórral illetve 
brómmal a reakció magasabb hőmérsékleten játszó
dik le és főleg a C6oCl24, illetve a C60Br2 és C60Br4 
összetételű vegyületek keletkeznek [52].

A klórvegyületekből Friedel-Crafts reakcióval [53], 
vagy C60-ból és benzolból vas(III)-klorid és bróm je
lenlétében 2-3 órás forralás hatására [54] polifenil 
származékok keletkeznek. Ez utóbbi esetben C6oPhi2 
képződik a legnagyobb mennyiségben. Ultraibolya 
fény hatására oxigénnel telített benzolos oldatban 
epoxid keletkezik [55]. Hosszabb idő alatt bekövetke
zik а Сбо molekula degradációja [56].

Wudl és munkatársai [57] a fullerének egy kü
lönleges reakcióját fedezték fel. Cßo-at difenil-diazo- 
metánnal kezelve a fullerén kalitka bővülését, a 
Сб1(СбНз)2, általuk difenil-fulleroidnak nevezett ve- 
gyület képződését találták (5a. ábra). Később számos 
rokonszármazékot, továbbá sokszorosan bővített ful- 
leroidokat fedeztek fel [58].

Wudl rámutatott a fullerénalapú polimerek két tí
pusának lehetőségére [58]. Az egyikben maguk a ful- 
lerénmolekulák alkotják a láncot, a másikban pedig 
egy polimerlánchoz kapcsolódnak a fullerénmoleku- 
lák. Már vannak kísérleti bizonyítékok az ilyen po
limerek létezésére.

A fullerének funkcionalizálásával kapcsolatos legna
gyobb probléma a lehetséges izomerek nagy száma, és 
a különböző reakciótermékek, közöttük az izomerek 
elválasztása.

Máris látszik, hogy a fulleréneknek igen gazdag ko
ordinációs kémiája fejlődik ki. А Сбо egyrészt egy sor 
alacsony oxidációs állapotú, megfelelő ligandumhoz 
kapcsolódó fémmel (Ru, Pd, Pt, Ni) létesít kötést [59], 
másrészt ozmium-tetraoxiddal különböző aminok je
lenlétében úgy reagál, hogy a fullerén két szomszédos 
szénatomjához az ozmium oxigénatomokon keresztül 
kapcsolódik (5b. ábra) [60]. Az amintól és a reaktán- 
sok arányától függően különböző összetételű vegyüle
tek képződnek.
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5. ábra. a) A difenü-Сы szerkezete; b) a C60(OsOA)  
(4-CL-butil-piridin)i szerkezete)

A Ceo elektrokémiája

A buckminsterfullerén ciklikus voltametriás kísér
letek szerint reverzibilisen redukálható [27, 61]. A 
körülményektől függően CjT0-Cg[]" ionok keletkeznek. 
A lépcsőzetes redoxipotenciál értékek —60°C-on, to- 
luolos oldatban a következők: —0,82; —1,26; —1,82; 
—2,33; —2,89; —3,34 V [61]. Ezek, a buckideknek is 
nevezett ionok, valamint az oxidációval nyerhető ful- 
lerén kationok, minden bizonnyal lényeges szerepet 
játszanak majd a fullerének gyorsan terebélyesedő ké
miájában.

Nagyobb molekulatömegü fullerének

Már az első lézernyalábos — tömegspektrometriás 
kísérletek jelezték a nagyobb atomtömegű szénmole
kulák létezését, a grafit elpárologtatásával nyert ko
rom kromatográfiás elválasztásával pedig C-jq, С?8 és 
Cgo-at nyertek. Az is kiderült, hogy több izomer, kö
zöttük királis fullerének is keletkeznek [62].

Meglepő eredményre vezetett a magasabb fulleré
nek molekulamodelljeinek vizsgálata [63]. Nevezete
sen, а C540 nem gömbalakú, bár ikozaéderes szimmet
riájú (4c. ábra). Lehetséges, hogy ez a szerkezet felel 
meg az Iijima által talált, a grafit elpárologtatásával 
nyert mikrorészecskéknek [64]. Újabban Iijima elekt
ronmikroszkópiái vizsgálatai során nanométer nagy
ságrendű mikrocsövecskék képződését észlelte [65]. 
Ezekben kizárólag hatszöges struktúrák vannak (a 
mikrocsövecskék nem zártak!). A méretre pontosab
ban utalóan nanocsövecskéknek a grammnyi mennyi
ségben való előállítását is kidolgozták [66]. Remél
hető, hogy ezek hamarosan fontos gyakorlati alkal
mazáshoz jutnak.

A nagyobb molekulatömegü fullerének vizsgálatát 
nagyon megnehezíti, hogy a nyers koromból maga
sabb forráspontú oldószerrel is csak a legfeljebb 250 
C atomot tartalmazó molekulák oldhatók ki, de még

ezek elválasztása sem megoldott. így azután az sem 
teljesen bizonyos, hogy a magasabb fullerének is kalit- 
kaszerűek. Lehetséges, hogy a klaszterek belsejében is 
vannak valamilyen elrendezésben egymáshoz, illetve a 
külső vázatomokhoz kapcsolódó szénatomok.

Fullerének keletkezése szenesedési folyamatokban

A különböző szénhidrogének égésekor is észlelték 
szénklaszterek képződését. Löffler és Homann szerint 
[67] benzol és acetilén lángjában számos fullerén ke
letkezik, éspedig a benzol lángjában nagyobb koncent
rációban és más koncentrációeloszlásban. Howard és 
munkatársai [68] azt találták, hogy a benzol égésekor 
keletkező koromban a körülményektől függően 0,003- 
9% között változit a C6o és C70 együttes mennyisége. 
Természetesen a korom mennyisége is függ az égés kö
rülményeitől. Kísérleteik során optimálisan 2,8 g/kg 
benzol volt a két fullerén együttes mennyisége. Nem 
találtak viszont fulleréneket a bután égésekor, a bu
tán pirolízisekor, valamint a trinitrotoluol robbanás
kor nyert koromban, valamint a dízelmotorok füstgá
zában [69].

A különböző szerves vegyületek lézeres elpárolog- 
tatásakor ugyancsak keletkeznek fullerének [70]. Ha 
toluol és más aromás vegyületekben folyadékfázisban 
grafit vagy „glassy carbon” elektródok között nagyfe
szültségű (30 000 V) kisüléseket hozunk létre szene
sedés következik be, és a legkülönbözőbb policiklusos 
aromás szénhidrogének mellett C6o is keletkezik [71]. 
Nincs számottevő szenesedés, és nem mutatható ki 
Сбо, ha a kisüléseket hexánban vagy ciklohexánban 
létesítjük. Nem sikerült viszont a C6o kimutatása ak
kor, ha toluolban grafitelektródok között kisfeszült
ségű (24 V) kisüléseket hozunk létre [72].

Nem keletkezik benzolban oldható vegyület a cuk
rok kénsavas szenesedésekor [73]. Egyértelműnek lát
szik, hogy a fullerének csak a magas hőmérsékletű sze
nesedési reakciók esetén képződnek. A korom képző
désének mértéke, valamint a korom fulleréntartalma 
nyilvánvalóan függ a láng hőmérsékletétől. A magas 
hőmérséklethez oxigénfeleslegre van szükség, de ekkor 
a koromképződés kismértékű. Valószínű, hogy a fulle- 
rénképződés szempontjából előnyös lenne az oxidativ 
pirolízis, azaz külső hő segítségével végzett részleges 
oxidáció alkalmazása. C6o képződését mutatták ki a 
levegőáramban 1200°C-ra hevített polisztirol-divinil- 
benzol kopolimer szenesedésekor, de nem keletkezett 
C60 hasonló körülmények között latexből [74]. Ezek a 
megfigyelések arra mutatnak, hogy a fullerének kép
ződéséhez elengedhetetlen, de legalábbis nagyon elő
nyös, hogy a kiindulási vegyület gyűrűket tartalmaz
zon.

Ónként felmerül a lehetőség, hogy fullerének a ter
mészetes szenesedési folyamatok során is keletkeztek. 
Egészen 1992 júliusáig azonban nem számoltak be ful
lerének kimutatásáról természetes anyagokban, de je
lezték, hogy nem sikerült kimutatni ezeket különböző 
objektumokban, pl. széntartalmú meteoritokban. Bu- 
seck, Tsipursky és Hettich elektronmikroszkópiái, va
lamint tömegspektrofotometriás mérésekkel C60-at és 
C7o-et mutattak ki a karéliai shungit nevű nagy szén-
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tartalmú ásványban [75]. az ellenőrző kísérletek sze
rint a talált fullerén nem műtermék, azaz nem az ana
litikai folyamat során keletkezett, hanem eredetileg je
len volt az ásványban. Egyelőre ismeretlen a fulleré- 
nek keletkezési mechanizmusa ebben a prekambriumi 
ásványban.

Futlerénanalógok és heterofullerének

Ónként kínálkozik a kérdés, hogy kizárólag a szén 
sajátsága e a kalitkamolekulák képzése, vagy ilyenek
kel más elemek esetében is számolhatunk. Elsősorban 
a szilícium és a bór esetében várható fullerénanalógok 
képződése, de természetesen nem lehet eleve elvárni, 
hogy az esetleg létező diszkrét kalitkamolekulák fizi
kai sajátságai hasonlóak lesznek a fullerénekéhez, pl. 
oldódási tulajdonságai tekintetében. Ez teljesen ter
mészetes, ha arra gondolunk, hogy milyen nagy kü
lönbségek vannak a periódusos rendszer ugyanazon 
oszlopába tartozó elemek hasonló szerkezetű módo
sulatai között.

Máris értek el eredményeket a heterofullerénekkel 
kapcsolatban. Megállapították a C59B és a C54B6 
képződését grafit és bór-nitrid keverékének léze
res párologtatásakor [76]. Számításokat végeztek a 
C12B24N24 összetételű bór-azaro-fullerén stabilitá
sára vonatkozóan [77]. Ezek alapján valószínű, hogy 
lehetőség nyílik majd ilyen heterofullerének előállítá
sára.

Távlatok

Az előzőekben felvázoltak talán valószínűsítik, hogy 
a fullerének felfedezése valóban rendkívüli esemény 
volt a tudomány történetében. A különböző kérdé
sekkel foglalkozó közlemények száma már jóval meg
haladja az ezret, növekedésük exponenciális. A Sci
ence c. folyóirat 1991-ben az év molekulájának jelölte 
meg a buckyballt. Egyre-másra rendeznek szimpózi
umokat, egyes folyóiratok teljes számot szenteltek a 
fullerénkémia különböző kérdéseinek. Japánban 500 
tagja van egy fullerénkémiai társaságnak. 1993-ban 
indul a Fullerene Science and Technology című, ki
zárólag a fullerének kémiájával foglalkozó folyóirat. 
A tudományos jelentőség aligha kétséges, de ahhoz, 
hogy a fullerének és származékaik a mindennapi gya
korlat számára is hasznosak legyenek, még számos 
feltételnek kell teljesülnie. Mindenekelőtt olyan eljá
rást kell találni, melynek segítségével a fulleréneket 
a jelenleginél nagyságrendekkel olcsóbban lehet elő
állítani. Csak ezután remélhető, hogy olyan mennyi
ségben fogják a legkülönbözőbb fullerénszármazéko- 
kat előállítani, ami lehetővé teszi fizikai, kémiai és bi
ológiai tulajdonságaik beható vizsgálatát. Az szinte 
elképzelhetetlen, hogy a csillagászati számú vegyüle- 
tek között ne legyenek nagy számban olyanok, melyek 
említett tulajdonságai a gyakorlat számára is felhasz
nálhatóvá teszik őket. Aligha lehet kétséges, hogy a 
szívós munka meghozza gyümölcsét.

A  kézirat beérkezett: 1993.jan.18.
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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 D íjat alapított.

Az alapítók (a megszűnt Gyógyszeripari 
Egyesülés helyett a Magyar Gyógyszergyártók 
Országos Szövetsége) képviselőiből alakult bi
zottság az MTA Szerves Kémiai Bizottságának 
javaslatát figyelembe véve 1993-ban jelölés alap
ján egy 110 000 Ft-os 1. díj, negyven év alatti 
kutatók számára pedig jelölés vagy pályázat 
alapján egy 75 000 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

1993. augusztus 31-ig

az MTA Kémiai Tudományok Osztályára (1051 
Budapest, Nádor u.7.) küldjék be. A jelöléshez, 
ill. pályázatokhoz mellékelni kell egy összeállí
tást a tudományos közleményekről, illetve sza
badalmakról.

A Zemplén Géza Díj odaítélésére alakult 
Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 

1984-ben N O V ICA RD IN -D íjat létesített. A 
díj odaítélése jelölés vagy pályázat útján törté
nik. A 80 000 Ft-os díjjal évente egy olyan, a 
kémia, az orvostudomány, a biológia vagy más 
tudományok területén működő személyt lehet 
jutalmazni, aki az alapít ványrendelő által lét
rehozott készítmény, a NOVICARDIN vizsgá
latában, vagy a rákbetegség gyógyítását szol
gáló gyógyszerek kutatásában kiemelkedő ered
ményt ért el.

A jelöléseket, ill. pályázatokat
1993. szeptember 15-ig

lehet a Kémiai Tudományok Osztályának tit
kárságán (1051 Budapest, Nádor u. 7.) benyúj
tani, mellékelve egy összeállítást a tudományos 
közleményekről, ill. szabadalmakról.

A díj odaítélésére az MTA Biológiai-, Kémiai- 
és Orvostudományi Osztályának képviselőiből 
álló alkalmi bizottság tesz javaslatot a Kémiai 
Tudományok Osztályának, amely orvosokkal, 
ill. biológusokkal kibővített ülésen hozza meg 
határozatát.
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Biomassza kémiai hasznosítása 1.
d-Xilóz előállítás növények savas hidrolízisével

Bevezetés

Földünkön a fotoszintézis révén évente képződő 
2 TO11 tonna mennyiségű biomassza jelentősége, ener
giaforrásként, ill. potenciális élelmiszerként egyer nö
vekszik. A növényi hulladékanyagok feldolgozása — 
bár bizonyos részüket másodtermékekké alakítják, 
takarmányt, cellulózt készítenek belőlük, ill. talaje
rőpótlásként hasznosítják — nem kielégítő.

A biomassza alkotóelemeinek fizikai, kémiai jellem
zői sokféle felhasználási lehetőséget kínálnak, hiszen 
a fa, ill. egynyári növények 40-50 m/m%  cellulózt,
20-30 m/m% hemicellulózt és 15-25 m%m% lignint 
tartalmaznak. Kémiailag leghomogénebb a glükóz
egységekből felépülő cellulóz, változatosabb a főleg 
pentózokból álló hemicellulóz, míg a lignin-rész fenil- 
propán egységekből álló tömbpolimer.

Figyelembe véve a növényi anyagok összetételét, az 
elsődleges biomassza kémiai úton történő feldolgozá
sának legfontosabb lehetőségeit az 1. ábrán foglaltuk 
össze.

jOXIQÁCIÓ -----------------

■IHI0R0GENEZÉS----------

■ PIROÜZIS I-------------- P

«жди, füstgázon

szenftidrogenek, aromás v.-<k

C 0 .C 0 j .H j  * 1
neranoi, acetsav 
aktívszén

E LSŐ D LEG ES
BIOMASSZA

—  cellulóz -------- papíráruk

I— fermentáció
— Pexózok

ü Hidrolízis

i— alkoholok 
•— ketonon, savak 
i— élesztik 
—  levuiinsav— deliidralás ---------

— fudrogenezés ------alkoholok
— kristályosítás -----glükóz

I— alkoholok
— fermentáció — \

— pántozok —
— dehidrálás —

— hidrogénezis -

— kristályosítás

élesztő 

furfural 

poiiolok, xilit 

xilóz

• lignin
fndrogénezés -----aromások
hidrolízis --------  fenol és származékai
oxidáció --------- vanillin

1. ábra. A biomassza kémiai feldolgozásának néhány lehetősége

A biomassza hidrolízisével a növények fő alkotóele
meiből vegyipari nyersanyagok és motorhajtó anyagok 
állíthatók elő. így a hemicellulóz hidrolízisekor kelet
kező d-xilóz, a biotechnológiai eljárásoknál széleskö
rűen alkalmazott táptalaj, a furfurolgyártás közbenső

* Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprém 
** Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató

ság, Szombathely

mkl

S Z O K O N Y A  LÁSZLÓ*
M A R T O N  GYULA*

DE NCS  BÉLÁ NÉ*
KOVÁCS MIKLÓS**

terméke, hidrogénezve kiváló édesítőképességű, diabe
tikus cukorpótló anyag, a xilit állítható elő belőle. A 
cellulóz hidrolízisével kapott hexózokból fermentáci
óval motorhajtó alkoholokat kapunk, a dehidratálás- 
sal nyert levuiinsav széleskörűen alkalmazott vegyi
pari, élelmiszeripari intermedier. A d-xilóz és levuiin
sav növekedő gazdasági jelentősége miatt kezdtünk el 
foglalkozni előállításukkal növényekből, bemutatva a 
biomassza kémiai úton történő hasznosíthatóságát.

Közleménysorozatunkban a növényi anyagok hemi
cellulóz és cellulóz tartalmának d-xilóz és levuiinsav 
előállítását célzó hidrolízisét mutatjuk be.

A xilán-lánc savas hidrolízisének kinetikája

A növényi anyagok kémiai hasznosítási lehetőségei 
közül történelmileg legkorábban a hemicellulóz alko
tórész savas hidrolízisét valósították meg. Hemicel- 
lulóznak nevezzük a pentozán, valamint kis mennyi
ségű hexozán, ill. uronsav egységekből felépülő 50-200 
polimerizációs fokú poliszacharidokat. Egynyári növé
nyeknél a hemicellulózok 90-95 m/m% 4-O-metil-D- 
glukuronopiranozil-/9-D-xilán típusúak.

A xilán láncot alkotó poliszacharidok megfelelő ma
gas hőmérsékleten víz jelenlétében egyszerű cukrokká 
bomlanak. A hidrolízist ásványi savak katalizálják [l-
3]-

A hidrolízis során először a pentozánok vízfelvétel
lel pentózokká alakulnak, majd a pentózokból egy de- 
hidratálási reakció során furfurol keletkezik. A pento
zánok bomlásának reakciója a 2. ábrán látható. A va
lóságban a reakciómechanizmus a 2. ábrán közölt egy
szerű konszekutív reakciónál bonyolultabb, ugyanis 
a képződött d-xilóz csak részben alakul furfurollá, 
a másik rész kondenzációs, oxidációs reakciókban 2- 
metil-3,8 dihidroxi-kromonná, valamint oxidációs ter
mékekké alakul.

A 2-metil-3,8 dihidroxi-kromon (C10H8O4) és az 
oxidációs termékek jelenlétét tömegspektrográfiás 
vizsgálatok bizonyították [1]. A xilán-lánc bomlásá
nak reakciósémája tehát a következő:

k0 к' átmeneti ^
xilán — i d-xilóz —A termék — > furfurol

\  kA /  \  k3
2-metil-3,8- oxidációs bomlási

-dihidroxi kromon termék termék
A VVE Vegyipari Műveletek Tanszékén különböző 

növényi nyersanyagokból kiindulva különböző minő
ségű és mennyiségű savkatalizátort alkalmazva, vál
toztatva a hőmérsékletet szakaszos kísérleti berende
zésben megmértük a d-xilóz képződésének kinetiká
ját. A kinetikai görbéket, feltüntetve a műveleti para
métereket a 8., 4- és 5. ábrákon láthatjuk.
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2. ábra. Pentozánok bomlása

Mindegyik ábrán a növények potenciális pentozán- 
tartalmára vonatkoztatott d-xilóz kitermelést tüntet
tük fel az idő függvényében.

Foszforsav katalizátor esetén az előbbiekben kö
zölt reakciómechanizmus egyszerűsödik. Az analitikai 
vizsgálatok során ugyanis nem sikerült a d-xilóz és a 
furfurol közötti átmeneti terméket azonosítani. Figye
lembe kell venni azonban, hogy a xilán-lánc a hidrolí
zis sebességének szempontjából egy jól hidrolizálható 
és egy lassan bomló részből áll. így a reakciómecha
nizmus:
gyorsan bomló

xilán \  ко
(cpf ) d-xilóz (c„) —  ̂furfurol (cf) (1)

lassan bomló / k i  i  í
xilán 2-metil-3,8,- bomlás
(cp>) -dihidroxi kromon (ccr) termékek

Feltételezve, hogy a reakciók elsőrendüek a kísérle
tileg meghatározott kinetikai görbék alapján Nelder- 
Mtad optimumkereső módszer segítségével kiszámol
tuk különböző hőmérsékleten a reakciósebességi állan
dókat [4]. A cserfa xilán részének 3 m%m%-os foszfor- 
savkatalizátor jelenlétében történő hidrolízisekor az 
identifikált reakciósebességi állandók:

c _ oooo л
k0 =0, 3199 • 105e т , sec , 

ki =1, 2798 • 105e т , sec 1,
.  1 6 0 3 8  ,

Á;2 =3, 4550 • 10 e т , sec , 

&з =1, 7150 • 1013e т , sec 1,
.  ,  1 8 0 5 6  .

kt  =1,7150 • 1013e- - ^ ,  sec-1 ,

Nád, ill. szalma foszforsavval katalizált hidrolí
zise esetén a főleg lignocellulóz tartalmú hidrolízis
maradékban a cellulóz-szálak kevésbé degradálódnak, 
mint pl. kénsav hidrolizálósav alkalmazásakor.

Nyersanyag: búzaszalma;
Katalizátor: foszforsav; 
szilárd-folyadék arány = 1:5;
1 (T = 140°C, savkoncentráció: 3 m/m%)
2 (T =  140°C, savkoncentráció: 5 m/m%)
3 (T =  154°C, savkoncentráció: 2 m/m%)
4 (T =  140°C, savkoncentráció: 1 m/m%)

ábra. d Xilóz képződét kinetikai görbéi (S)

Nyersanyag: nád;
Katalizátor: kénsav;
Szilárd-folyadék arány = 1:5;
1 (T =  140 C, savkoncentráció: 4 m/m%)
2 (T = 140°C, savkoncentráció: 6  m / m %)
3 (T = 140°C, savkoncentráció: 2 m/m%)
4 (T = 150°C, savkoncentráció: 1 m/m%)

Nyersanyag: cserfa; 
Hőmérséklet: 140°C; 
Szilárd-folyadék arány = 1:5;
1  ( 2  m/m% kénsav);
2  (2 m/m% foszforsav);
3 (2 m/m% hangyasav).
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Foszforsav-észter adalékok kitágítják a szilárd anyag 
pórusait és elősegítik a képződött d-xilóz kioldódását 
[5]. A folyadékfázisban mért d-xilol koncentráció alap
ján csak akkor kapjuk meg a valóságos kitermelést, 
ha a képződött d-xilóz diffúziója gyors. Ipari méretű 
berendezésekben a diffúziós gátlás lényeges, nem el
hanyagolható probléma.

A hemicellulóz diffúzióval kísért hidrolízisének 
modellezése

Szakaszos üzemű kétfázisú izoterm üstreaktorban a 
hemicellulóz hidrolízisekor keletkező d-xilol koncent
rációját csak a folyadékfázisban tudjuk meghatározni. 
A szilárd fázis pórusfolyadékában a képződött d-xilóz 
transzportja diffúzióval történik. A képződési kineti
kát és a diffúziót figyelembe vevő matematikai mo
dellt a következő feltételek esetén írtuk fel:

1. A hidrolízis az (l)-es séma szerinti reakciómecha
nizmussal közelíthető.

2. A szilárd fázis pórusfolyadékból és szárazanyag
ból áll. A d-xilóz képződés és átadás sémája a 6. 
ábrán látható.

3. A szilárd fázis lemez alakú, amelyben a hemi
cellulóz homogén eloszlású. A téglatest geomet
riája a hidrolízis során nem változik. A kompo
nenstranszport csak a legnagyobb felület irányá
ban játszódik le. A lemez vastagsága H.

4. A foltadékfázis tökéletesen kevert.
5. A reakció időtartama alatt a savkoncentráció, a 

szilárd anyag porozitása, szabad térfogati ténye
zője, a fajlagos felület, a diffúziós állandó és a 
reakciósebességi állandók nem változnak.

Szilárd fázis
PórusfolyadékSzárazanyag 

gyors x ilán^i 
lassú xilan

xitóz -1  fúr fűről
С  К lk>

kromort gyanta

Xlóz komponens

at adás

Folyadék fázis 
xilóz - — fúr fűről
|<4 |k»

kromon gyanta

6. ábra. A d-xilóz képződés és átadás sémája

Ezen feltételek figyelembevételével a d-xilóz szilárd- 
fázisbeli komponensmérlege:

dcx (t,y)
dt =k0Cpf(t) + kiCpS(t) -  k2cx( t,y )~  

d 2c3x(t,y)
~kiCx(t,y) + D-

dy2

kezdeti feltétel: c£(0,y) = c£°(y); 
Peremfeltételek:

Э4 (* .у) =  0
У

c£ (t,f )=*£(«)■

mkL

( 2)

(3)

A d-xilózra felírt komponensmérleg a folyadékfázis
ban:

^ * l  =  - t aef ( í ) - t 4c f ( t ) +

(  r dc’x (t,y) \  ^

e  V  дУ v=V
Ha a d-xilóz bomlása a pórus folyadékban játszódik 
le, akkor k2 = 6k2.

A matematikai modell analitikusan megoldható, ha 
a d-xilóz szilárdfázisbeli koncentrációeloszlását egy 
másodfokú görbével közelítjük:

сх(*. У) =  a(í) + é(í)y +  c(f)y2- (5)

A d-xilóz szilárd-fázisbeli átlagos koncentrációja:

2 Гн / 2
K( t )  = J j J  (a(í) -h ö(t)í/ -b c(t)y2)dy; (6)

(5)-t a (2) és Í3) peremfeltételekbe, valamint (6)-ba 
helyettesítve a(t), 6(í), c(f) értékek meghatározhatók. 
c£(t) ismeretében a d-xilóz átadási áramsűrűsége:

^  = ^ [ K ( t ) - 0 c Fx (t)]. (7)

A d-xilóz szilárdfázisbeli komponensmérlege (7) 
felhasználásával:

= k oc°p f ( t )  +  k i c 3s ( t )  -  k 2 c*x ( t ) ~
, ( 8)

-*<*£(*)-1 Г 7 (3 (‘)-*£М )
ha a kezdeti feltétel: c"j(0) = cx°.

A (8) és (4) egyenletből a d-xilóz folyadékfázisbeli 
reakciójának változása az idő függvényében a szilárd- 
és a folyadékfázisban kiszámolható. A megoldás 
függvényeket a függvényekben közöljük.

A kísérletileg meghatározott d-xilóz képződés kine
tikai görbék alapján meghatározhatjuk a k0, k i , k2, fc4 
reakciósebességi állandókat és a d-xilóz diffúziós állan
dóját a pórusfolyadékban. A kísérleti paramétereket 
és számolt paramétereket az 1. táblázatban foglaltuk 
össze.

A mért és számolt folyadékfázisbeli d-xilóz koncent
rációváltozást az 1. táblázatban közölt kísérleti körül
mények mellett a 7. ábrán láthatjuk.

A számolt és mért értékek jó egyezése lehetővé te
szi a d-xilóz képződés szmpontjából optimális műve
leti paraméterek meghatározását szakaszos üstreaktor 
esetén.

1. táblázat
Kísérleti és identifikált paraméterek

Kísérleti paraméterek:
Gyertyánfa térfogata: V3 = 1,11 dm3,
3 m/m% H3PO4 oldat mennyisége, Vj1 = 4,54 dm3; 
Hidrolízis hőmérséklete; T  = 155°C,
A szilárd fázis sűrűsége, pw = 0,9 kg-dm-3 ;
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1. táblázat folytatása

Szilárd fázis térkitöltési tényezője, e=0,804 dm3 dm-3 , 
Szilárd fázis porozitása, в = 0,410 dm3 dm-3  szilárd; 
Fajlagos felület, и — 2400 m2 m-3 ;
Potenciális d-xilóz tartalom: 17 m/m%; 
amelynek 20 m/m%-a gyorsan hidrolizálható; 
Nedvességtartalom: 8 m/m%;
Átlagos lemezvastagság, H  — 2 10-3  m.
Azonosított paraméterek:
Reakciósebességi állandók:

Ao — 021 ki „íO
A:2 + (оц + 0 2 2 )^1  + оцазг — 0 1 2 O11 p2

, a n  +  a 22 +  [(a n  — а 2 г ) 2 +  4 o 12o2 1]1 ^2 
Al "  2 ’

a l l  +  a 2 2  [ ( о ц  — О2 2 ) 2  — 4 0 X 2 0 2 1 ] 1 / 2Ao —

A:0 =1,839 • 10-2  sec-1 , k x = 1,672 ■ 10-3  sec-1 ,
k2 =1,104 • 10-4  sec-1 , A:4 = 1, 23 10-5  sec-1 .

N2 =
Aj +  fc0
A2 — A i Ai +

Ai +  ki
X 2 — A i Аг-

A d-xilóz diffúziós állandója, £)I =7,227 1011m2 s

7. ábra. Számolt (A  )  ét mért (0)  d-xilóz koncentrációk az idő 
függvényében

A szerző megjegyzése: Jelen közlemény a Hung. Journal of 
Ind. Chem. 16. (1988) számban megjelent cikk továbbfejlesztett 
változata.

A kézirat beérkezett: 1989. dec. 4.

Függelék

Megoldásfüggvények:

=  AL -  0 2 2 J V i g > l t  +  ^ 0 2 2  N ^ e X 2 t _

°21 a21

- fc° + a22Aie~k°t -  k l + a 2 2 A ,e ~ ^ - .
°21

cFx =iVieAlt + N2eX + Aie-fcot + A2e~klt ,

a 21
A2e

ahol:

6Dxut 6 Dxu
CL I I  — — — /С 4 — T T  í  t  "T  ) a 1 2  — — / - VH ( l - e )  

a2i ---———, 022 =  — k2 — к4 —
6 Dxu)

H ( l - e )  

6 Dxu>
He ' He

k2 =к2в, ki — kid,

021 „so
к 2 +  ( о ц  + a22)ko + ац а22 ~ 0 1 2 0 ц  p ^

Jelölések

-  gyorsan hidrolizálódó xilán koncentráció,
g;dm-3;

-  kiindulási koncentrációja a gyorsan hidro
lizálható xilánnak, gdm -3 ,

-  lassan hidrolizálódó xilán koncentráció, 
gdm -3 ,

-  kiindulási koncentrációja a lassan hidroli
zálódó xilánnak, g dm-3 ,

-d-xilóz koncentráció, gdm -3 ,
-  kiindulási d-xilóz koncentráció, g dm-3 ,
-  d-xilóz koncentráció a folyadékfázisban, 

gdm -3 ,
cx {t,y) -d-xilóz koncentráció a szilárdfázisban, 

gdm -3 ,
C3 -  kiindulási d-xilóz koncentráció a folyadék-

fázisban, g dm-3 ,
c®° -  kiindulási d-xilóz koncentráció a szilárd

fázisban, g dm-3 ,
c£(f) -  átlagos d-xilóz koncentráció a szilárd fázis

ban, gdm -3 ,
Dx -  a d-xilóz diffúziós állandója, m2 s-1 ,
H -  növényi anyag lemezeinek a vastagsága, m,
j  -  a d-xilóz átadási áramsűrűsége, gdm - 3 s-1
ко . . . k i  -  reakciósebességi állandók a folyadékfázis

ban, sec-1 ,
у -  helykoordináta, m,
t -  reakcióidő, s,
V  -  reaktor térfogat, dm3,
e -  térkitöltési tényező, m3 folyadék m-3  tel

jes,
p -  szilárd fázis sűrűsége, kg-dm 3,
в -  szilárd fázis porozitása, m3 pórusfolyadék

m-3  szilárd fázis,
Ш -  fajlagos felület, m2 m-3 .

C p f

c s 0Cpf

cps

c’°cps

Cx

c°x
Cx M

IRODALOM

[1] Marton Gy.: Kandidátusi értekezés. Veszprém, 1986.
[2] Timell, T.E.: Adv. Carbohydr. Chem. 19, (1964).
[3] Motyoski, O.: Wood, Chem. Proc. Eng. Aspects. 8, (1965).
[4] Bellman, R.: Dynamic Programming Prine. Prine. Univ. 

Press. (1957).
[5] Szokonya — Marton — Denes В .-né — Sümegi: Proceedings 

of the 4th IYACEC Grado, I. 1, 77. (1984).

1993. XLVI1I . É V F O L Y A M .  8. S Z Á M mkl 329



Desztilláló berendezések termodinamikai hatásfokáról
V entur Mix tányérok összehasonlító  termodinamikai vizsgálata

BO R O N Y Á K  IMRE* 
GYÖKHEGYI  LÁSZLÓ*

Desztilláló berendezések (tányérok, kolonnák, agg
regátok) termodinamikai hatásfokának részletekbe 
menő, gyakorlati vizsgálata az irodalomban — tudo
másunk szerint — nem jelent meg. Ez a közlemény 
egyrészt ezt a hiányt hivatott pótolni, másrészt ipari 
méretekben végzett összehasonlító mérések eredmé
nyeivel akarja bizonyítani a szerzők által kifejlesztett 
Ventur Mix tányérok termodinamikai előnyét.

Desztilláló tányérok (és kolonnák) termodinamikai 
hatásfokának vizsgálatát azzal az axiómával célszerű 
kezdeni, hogy az azokon végbemenő folyamat csak ak
kor visszafordítható (reverzibilis), ha azok elméleti, 
vagy egyensúlyi tányérként működnek, azaz, ha a tá
nyérok folyadéka tökéletesen összekevert állapotban 
van; a tányérok desztillatív elválasztóképessége ekkor 
100%, és termodinamikai hatásfokuk is a legnagyobb. 
Minél messzebb van a tányérok működése és desztil
latív elválasztóképessége az elméleti tányérokétól, az 
azokon végbemenő folyamat is egyre inkább megfor- 
díthatatlanná (irreverzibilissé) válik, és a termodina
mikai hatásfok is csökken.

Desztilláló tányérok és kolonnák termodinamikai 
vizsgálata

A termodinamikai hatásfokot, a desztillatív elvá
lasztáshoz elméletileg és ténylegesen szükséges telje
sítmény hányadosaként definiáljuk [1]. E szerint

= Eelm./E, (1)

ahol E eim a kitűzött elválasztáshoz elméletileg, E  
ugyanahhoz ténylegesen szükséges teljesítmény.

A ténylegesen szükséges teljesítmény, az elméleti
leg szükséges, valamint az ún. teljesítményvesztesé
gek összege megfordítható folyamatokban nulla, nem
megfordítható folyamatokban pedig annál nagyobb. 
A teljesítményveszteségeket pozitív előjellel vesszük 
számításba, mert azokat adott desztillatív elválasztás 
eléréséhez külső teljesítmény ráfordítással kell pótol
nunk.

A teljesítményveszteségek egy részét, a gyakorlat
ban
-  a túlzottan nagy refluxarány,
-  a meg nem valósított lehetséges hőcsere,
-  az elégtelen hőszigetelés
miatt fellépő túlzott fűtő- és hűtőközeg-felhasználás 
okozza. A teljesítményveszteségeknek ez a része álta
lában ismert módokon jelentős mértékben csökkent
hető [2]:
-  a tányérszám ésszerű növelésével,

* VEGYÉPSZER Rt. Budapest 
** Budapest, XI., Mányoki út 5.

mkl

-  megfelelő hőhasznosítással (kőolaj desztillációban
alkalmazott interreflux-szal);

-  hatékony hőszigeteléssel.
Ezekkel a megoldásokkal a desztilláló tányérok és 

kolonnák termodinamikai hatásfoka is javul.
A teljesítményveszteségek másik részét az alábbi 

négy pontban felsorolt tényezők okozzák:
1. Bármely tányéron lévő és ugyanarra a tányérra 

vezetett folyadékáramok hőmérséklete közötti 
különbség.

2. Egymástól különböző összetételű folyadékok okoz
ta koncentráció-különbség.

3. Egymástól különböző összetételű gőzáramok okoz
ta koncentráció-különbség.

4. Az elválasztandó komponensek forráspontjai kö
zött fennálló különbség.

ad 1. Ha bármely tányérra a forráspontnál kisebb 
hőmérsékletű folyadékáramot vezetünk, azt a forrási 
hőmérsékletre fel kell melegítenünk. Az ehhez szüksé
ges teljesítmény csökkenti a desztillatív elválasztásra 
fordítható teljesítményt, ami által csökken az elvá
lasztás termodinamikai hatásfoka is. Ez az eset az ún. 
hideg reflux alkalmazásakor valamely kolonna legfelső 
tányérjain, valamint a betápláló és az alatta lévő né
hány tányéron fordul elő, ha a betáplált folyadékáram 
hőmérséklete kisebb a forráspontnál.

ad 2. Ha bármely tányérra valamely, az alábbiak
ban ismertetett okok legalább egyike miatt egymástól 
eltérő összetételű folyadékáramok lépnek be, az azok 
homogenizálásához szükséges teljesítmény a desztilla
tív elválasztás végrehajtására szolgáló teljesítményből 
fedeződik, és ezáltal annak termodinamikai hatásfoka 
csökken.

Egyensúlyi, vagy legalább is közel egyensúlyi mű
ködés, amely a folyadék tökéletesen összekevert álla
pota miatt kizárja a folyadékfázisban koncentráció
különbségek létrejöttét, a szokásos keresztáramú tá
nyérok közül a harang- és szeleptányérokon az üzemi- 
leg fontos, ún. habtartományban gyakorlatilag nem 
várható. Ennek az az oka, hogy a harangok és a sze
lepek alól kilépő gőzáram kinetikai energiája a folya
dékáram fő mozgási irányával szemben, tehát a folya
dék ráfolyásának irányában visszakeveredést idéz elő. 
A visszafelé mozgatott folyadék összetétele nyilván
valóan különbözik például a tányérra vezetett folya
dékáram összetételétől.

Az ugyancsak keresztáramú szitatányérokon a gőz
áramnak a harang- és szeleptányérokkkal ellentétben 
nincs a konstrukció által kikényszerített vízszintes 
komponense, amely a fentiekhez hasonló visszakeve- 
redést okozna. A folyadékáramnak a lefolyóval való 
ütközése azonban a folyadék egy részének ugyancsak 
vízszintes irányú visszafelé áramlását idézi elő [3]. 
Minthogy szitatányérokon a folyadék nincs teljes mér-
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tékben összekevert állapotban, a lefolyó gáttól vissza
felé áramló folyadék összetétele nyilvánvalóan külön
bözik például a tányér közepén levő folyadék összeté
telétől.

Az ún. egyenirányú tányérokon, amelyeket rendsze
rint lefolyó gát nélkül építenek, különböző összetételű 
folyadékok nem keveredhetnek. Ezek a tányérok, mű
ködési elvükből következően, ugyancsak nem egyensú
lyi működésűek, az egyensúlyi állapotot ugyanis csak 
megközelítik a maximális gőzáram hatására.

Különböző összetételű folyadékok vízszintes irányú 
keveredése a tányérokon, az ott esetenként kialakuló 
ún. stagnáló zónák következtében is felléphet. A stag
náló zónákban, amelyeket a gőz-folyadék érintkezte- 
tésére szolgáló elemek (harangok, szelepek, furatok 
stb.) átmérőjének és/vagy egymástól való távolságá
nak helytelen megválasztása okoz, a két fázis egy
mással primér módon nem érintkezik. Ezért a stag
náló zóna folyadékának összetétele különbözik a gőz
zel érintkező folyadékétól. A folyadékáramlás a „stag
náló” folyadék tömegéből kisebb-nagyobb mennyisé
get magával ragad. Ez, az 1. ábrán látható módon, 
egyrészt a „stagnáló” folyadék [4], másrészt két kü
lönböző összetételű folyadék vízszintes irányú kevere
dését idézi elő.

1. ábra. Folyadékcirkuláció a tányér stagnáló zónáiban

A folyadéknak a tárgyalt vízszintes irányú vissza- 
keveredésén kívül az ún. entrainment (a gőzáram
mal tovaragadott folyadékcseppek) azon a tányé
ron, amelyre jutnak, koncentráció-különbséget okoz
hatnak. (A két tányér folyadéka közötti csekély 
hőmérséklet-különbséget elhanyagoljuk.) Ennek az az 
oka, hogy az alulról felfelé szálló folyadékcseppek 
összetétele dúsabb nehezebb komponensekben, mint 
általában annak a folyadéknak az összetétele, amelyre 
a cseppek feljutnak. Ezért az ún. entrainment függő
leges irányú folyadékkeveredés okozója.

Főként szelep- és szitatányérokon a folyadék egy ré
szének a tányérok furatain át kis gőzsebesség esetén 
való lecsorgása, ugyancsak koncentráció-különbséget 
okozhat. A lecsurgó folyadék összetétele ugyanis dú
sabb könnyebb komponensekben, mint azé a folya
déké, amelyhez hozzácsurog. Ezért az átcsurgás is füg
gőleges irányú folyadékkeveredést okoz.

ad S. A kereszt- és egyenirányú tányérok egyike 
sem működik az ún. habtartományban egyensúlyi,

vagy elméleti tányérként. Ezért tehát a rajtuk levő 
folyadék nincs tökéletesen összekeverve és az abból 
felszálló gőzáramban szükségszerűen koncentráció
különbségek alakulnak ki. A különböző összetételű 
gőzáramok homogenizálásához szükséges teljesítmény 
csökkenti a desztillatív elválasztás termodinamikai 
hatásfokát [5).

A tányérokról felszálló gőzáramok közül a folyadék 
rá- és lefolyásának környezetében felszálló gőz összeté
tele különbözik a legnagyobb mértékben a többiétől. 
Ennek az az oka, hogy bármely tányérról lefolyó és az 
alatta elhelyezett tányérra ráfolyó folyadék összetétele 
közel azonos, és az ott felszálló gőzáramok összetéte
lére is ugyanez érvényes.

Az említett helyzetet érzékelteti a 2. ábra, amely 
két keresztáramú tányér folyadékának összetétel-vál
tozását ábrázolja a folyadék úthosszúságának függvé
nyében.

2. ábra. A folyadékösszetétel változása keresztáramú tányérokon

ad 4- Az a kívánalom, hogy az elválasztandó kom
ponensek forráspontjai azonosak legyenek, desztillá
ciós szempontból teljesíthetetlen. A teljesítményvesz
teséget okozó forráspont-különbség végtelen számú 
tényérral lenne kiküszöbölhető. Ez esetben elegendő 
lenne a kitűzött elválasztás megvalósításához a min
denkori minimális refluxarány alkalmazása.

Az elválasztandó komponensek forráspontjai kö
zötti szükségszerű különbség minden desztillatív elvá
lasztást termodinamikailag megfordíthatatlan folya
mattá tesz, amelynek termodinamikai hatásfoka ezért 
eleve kisebb 100%-nál. A nehezebb komponens forrás
pontja az alkalmazott gőz-folyadék érintkeztető szer
kezeteken (tányérokon, vagy tölteten) fellépő ún. nyo
máseséstől is függ. A desztillatív elválasztás irrever- 
zibilitásának legfeljebb a mértékét lehet azáltal csök
kenteni, ha a tányéroknak a gőzáramban mérhető el
lenállását csökkentjük. Ennek kézenfekvő módja az, 
ha az érintkeztető elemek (harangok, szelepek, fura
tok stb.) alaki ellenállását, azaz ezek ún. „száraz” nyo
másesését csökkentjük.

Ismert tény, hogy a harangok és szelepek konst
rukciója a rajtuk áthaladó gőzáramot eleve többszöri 
irányváltoztatásra kényszeríti. Ezek alaki ellenállása 
ezért nagyobb, mint a szitatányérok furataié, ame
lyek a gőzáramot nem térítik el a függőleges irány
tól. Kizárólag az elválasztandó komponensek forrás-
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pontjai közti tényleges különbséget tekintve, a szita
tányérokon végbemenő elválasztás irreverzibilitása ki
sebb, mint a harang- és szeleptányérok alkalmazása
kor. A szitatányérok tehát ebből a szempontból ter
modinamikailag előnyösebbek a velük összehasonlít
ható harang- és szeleptányéroknál.

Egyenirányú tányérok működési mechanizmusa csak 
nagy alaki ellenállású elemek (pl.: [6,7]) hatására ala
kul ki. Az egyenirányú tányérok ezért az elválasz
tandó komponensek forráspontjainak különbségét a 
megfelelő mértékű elválasztás mellett növelik, ami ál
tal a desztillatív elválasztás termodinamikai hatásfo
kát rontják.

Az elválasztás desztillatív- és termodinamikai 
hatásfoka

Az előzőekben felsorolt negatív hatású tényezők 
közül

a különböző hőmérsékletű folyadékok [8], 
a különböző összetételű folyadékok [3], 
és a különböző összetételű gőzáramok [5]

keveredése — állandó refluxarány és állandó gőzse
besség esetén — tányérok és kolonnák desztillatív el
választóképességét és ezzel párhuzamosan, azok ter
modinamikai hatásfokát is csökkentik.

Ha a gőzsebességet állandó refluxarány megtartá
sával növeljük, az a tányérok és kolonnák desztilla
tív elválasztóképességét, konstrukciójuktól és a rajtuk 
lejátszódó makroszkopikus részfolyamatoktól függő 
mértékben, befolyásolja.

Harang- és szeleptányérokon végzett elválasztás 
desztillatív hatásfoka a habtartományban csökken. 
Ezzel egyidejűleg csökken a folyamat megfordítha- 
tóságának mértéke, amihez még az egyre növekvő 
nyomásesés okozta irreverzibilitás növekedése is járul. 
Harang- és szeleptányérok, kolonnák termodinamikai 
hatásfoka ezért növekvő gőzsebesség hatására erősen 
csökken.

Szitatányérok és kolonnák desztillatív hatásfokát 
a gőzsebesség növelése a habtartományban nem be
folyásolja. Ebből következően az elválasztási folya
mat irreverzibilitásának mértékét csak az egyidejűleg 
növekvő nyomásesés fokozza. Szitatányérok és kolon
nák termodinamikai hatásfoka ezért a desztillatív ha
tásfokkal ellentétben, növekvő gőzsebesség hatására 
csökken.

Desztilláló aggregátok termodinamikai 
hatásfokáról

A desztilláló kolonna önmagában működésképtelen 
szerkezet, ezért azt fűtő- és hűtőberendezésekkel (for- 
ralóval, kondenzátorral, hűtővel stb.), működőképes 
aggregáttá kell kiegészíteni.

A teljes desztilláló aggregát termodinamikai érté
keléséhez ezért, az előzőkön túlmenően, a kiegészítő 
hőátadó berendezések hasonló vizsgálatát is el kell 
végezni.
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A hőközlő berendezések bármelyikében végbemenő 
folyamat (elpárolgás, kondenzáció, folyadékhütés stb.) 
termodinamikai hatásfoka ugyancsak akkor lenne 
100%, ha az megfordítható lenne. Ez akkor teljesülne, 
ha minden folyamat hajtóereje — a hőmérséklet- 
különbség — nulla lenne, vagyis ha végtelen nagy hő
átadó felületeket lehetne alkalmazni. Ez természete
sen irracionális követelmény. A hajtóerő növekedésé
vel, tehát reális hőátadás esetén, minden hőátadó fo
lyamat megfordíthatatlanná válik, amelynek termo
dinamikai hatásfoka ezért kisebb, mint 100%.

A hőátadó berendezések közül a forralóban fellépő 
nyomásesés a folyamat irreverzibilitásának mértékét 
— a tányérok és kolonnák esetében fellépő nyomáse
séssel analóg módon — tovább növeli.

Desztilláló aggregátok termodinamikai hatásfokát 
főleg az irreverzibilis hőátadó folyamatok okozta 
teljesítményveszteségek annak a négy tényezőnek a 
hatásán túlmenően csökkentik, amelyeket tányérok és 
kolonnák termodinamikai hatásfokával kapcsolatban 
felsoroltunk és részleteiben vizsgáltunk.

Desztilláló aggregátok termodinamikai hatásfoka 
értelemszerűen azáltal fokozható, ha a teljesítmény
veszteségeket csökkentjük. Ennek lehetséges módjai 
az alábbiak:

1. Minden folyadékáramot forráspontján vezetünk 
a kolonnába arra a tányérra, amelynek hőmérséklete 
a bevezetendő folyadékáram forráspontjával egyenlő. 
Az ún. hideg reflux és betáplálás kerülendő.

2. Harang- és szeleptányérok helyett vagy egyen
irányú, vagy pl. olyan, lefolyógáttal ellátott, lehető
leg stagnáló zónák nélkül konstruált szitatányérokat 
alkalmaznak, amelyek ún. aktív területén a lefolyó
gáttal párhuzamos elrendezésben több gátat is épí
tenek [9]. A S. ábra szerinti konstrukciónak az a jel
lemzője, hogy a folyadéknak az egy-egy gát között 
is fellépő vízszintes irányú vissz akeveredése kisebb 
koncentráció-különbséget hoz létre, mint a szokáso
san egyetlen gáttal épített szitatányérokon. A tányér 
teljes nyomásesése azonban a gátak miatt megnöve
kedett folyadékréteg-magasság következtében szintén 
megnő, ami az említett koncentráció-különbség csök
kenését — legalább is részben — ellensúlyozza. Ezért 
célszerűbb olyan tányérok alkalmazása, amelyeken a 
folyadék tökéletesen összekeveredik.

-r :

r~j Ш - i -
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S. ábra. Osztott folyadékterű szitatányér /9] szerint

Ilyen tányérokon a lefolyó gáttól visszafelé áramló 
és a tányér bármely pontján levő folyadék között eleve 
nem léphet fel koncentráció-különbség. Ilyenek a ko
rábbi közleményünkban [10] ismertetett Ventur Mix 
tányérok, amelyek hatásfoka a habtartományban ál-
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landó, és amelyek ún. kigázosító zónájában folyadék
stagnálás nem lép fel.

A folyadék függőleges irányú, teljesítményveszte
séget okozó keveredése elsődlegesen az entrainment 
csökkentésével szorítható vissza. Utóbbinak a szo
kásos konstrukciójú tányérok esetén legegyszerűbb 
módja a tányértávolság növelése.

A Ventur Mix tányérok egymástól való távolsága 
szokatlanul kicsiny, mert azokról a folyadékcseppek 
túlnyomó része ferde röppályán száll fel és azok fel
felé haladását további kényszerű irányváltoztatás is 
gátolja. Ezért Ventur Mix tányérokon a felszálló fo
lyadékcseppek okozta koncentráció-különbséget a 350 
mm tányértávolság nagyrészt megakadályozza. Üzem
szerűen ezért függőleges irányú folyadékkeveredés a 
Ventur Mix tányérok és kolonnák termodinamikai ha
tásfokát nem, vagy csak kis mértékben rontja.

A folyadéknak főként szelep- és szitatányérok fu
ratain át való lecsorgását alacsony lefolyó gáttal és 
a furatok számának csökkentésével szokás megakadá
lyozni. Az újabb vizsgálatok [11] szerint ennek legha
tékonyabb módja az, ha a szitatányéron nagy folya
déksebesség hozható létre.

3. A keresztáramú tányérokról felszálló gőzáram
ban kialakuló koncentráció-különbség olyan tányérok 
alkalmazása révén csökkenthető, amelyek mindegyi
kén a folyadékot azonos irányba vezetik [ 12[. Hatéko
nyabb lehetőség az, ha a gőzáramot a kolonna füg
gőleges tengelye mentén elválasztó fallal többnyire 
két részre osztják, míg a teljes folyadékáramot egy- 
egy fél kolonna keresztmetszetén át vezetik [5]. Ez az 
ún. Parastillation elv, amelyet már ipari méretekben 
is eredményesen, de jelentős szerkezeti anyagtöbblet 
árán valósítottak meg [13] (lásd a 4- ábrát).

4- ábra. A Parastillation elv [1SJ szerint (1 gőz-; 2 folyadékáramj

Két, közel egyensúlyi működésű Ventur Mix tányé
ron a folyadékok összetételének változását a folyadék 
úthosszúságának függvényében az 5. ábra szemlélteti.

Ezen látható, hogy a Ventur Mix tányérok kigázosító 
zónájában a folyadék homogén összetételű. Ezért az 
ott felszálló gőzáram is szükségszerűen mentes min
den koncentráció-különbségtől. Ezért Ventur Mix tá
nyérok és kolonnák termodinamikai hatásfokát a gőz
áramban fellépő keveredés nem csökkenti. Ez sokkal 
kevesebb szerkezetianyag-ráfordítássál érhető el, mint 
a Parastillation elv alkalmazásakor.

5. ábra. A folyadékösszetétel változása Ventur Mix tányérokon (1 
gyorsító-; 2 kigázosító zóna)

4. Bármely kolonnában a gőzáramban mérhető nyo
másesés elsősorban a tányérok számának ésszerű csök
kentésével redukálható. Ez vagy nagy elválasztóké
pességű-, vagy olyan tányérok alkalmazását igényű, 
amelyeken a gőzáram irányváltoztatása kis teljesít
ményveszteséget okoz, és amelyeken alacsony lefolyó 
gát is elegendő a hatékony elválasztáshoz.

A Ventur Mix tányérok minden felsorolt követel
ménynek eleget tesznek, mert az azokon fellépő nyo
másesés a gőzsebesség teljes tartományában kisebb, 
mint az ismertetett konstrukciójú kereszt- és egyeni- 
rányú tányérokon.

5. Az alkalmazandó forralok közül értelemszerűen 
az üst típusú forraló okozta nyomásesés a legna
gyobb. Ezért — termodinamikai okokból is — cél
szerűbb cirkulációval működő vissz aforr alók alkalma
zása. A visszaforraló nyomásesését a páravezeték el
lenállása is növelheti. Ez rövid csővezetékkel kerül
hető el, amelynek keresztmetszetét helyesen kell mé
retezni. Ugyanez érvényes a kolonnát és a konden
zátort összekötő páravezetékre is. A kondenzátor és 
a folyadékhűtő ún. subcooler-ré való szokásos össze
vonása termodinamikai okokból kerülendő, mert az 
szükségszerűen „hideg” refluxáramot hoz létre. Ez pe
dig az előzőekben kifejtettek szerint rontja a desztil
láló aggregát termodinamikai hatásfokát. A hőközlő 
berendezések mindegyike azonban csökkenti a desz
tilláló aggregát termodinamikai hatásfokát, mert azok 
reális hőmérsékletkülönbséggel, mint hajtóerővel mű
ködnek. Ez a csökkenés azoknak a tányéros desztil
láló aggregátoknak az esetében a legkisebb, amelyek 
kolonnáját Ventur Mix tányérokkal építik.

Üzemi mérések termodinamikai értékelése

A NITROIL Vállalat várpalotai telepén összeha
sonlító körülmények között aceton-izopropanol-víz-
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N-izopropil-amin elegy atmoszférikus desztillációját 
(acetonmentesítését) olyan aggregáttal végeztük el, 
amelynek 1 100 mm átmérőjű kolonnájába előbb 40 
harangtányért, majd azokat kicserélve, 40 Ventur Mix 
tányért építettünk be. A desztilláló aggregát kolonná
ból, visszaforralóból, a kondenzátorral egybeépített 
hűtőből és fenéktermékhfitőből, tartályokból, csőve
zetékből, mérő- és szabályozó berendezésekből áll.

Az elvégzett mérések eredményeit az 1. táblázatban 
állítottuk össze*.

1. táblázat

A mérési adatok és eredmények 
összehasonlító táblázata

Megnevezés Tányér
harang Ventur Mix

Betáplálás, 1/h 3000 3000
Betáplálási hőmérséklet, °C 32-34 38-44
Fejtermék, 1/h 1732 1550
Fejhőmérséklet, °C 57-58 58
Reflux, 1/h 2500 3500
Reflux hőmérséklet, °C 35-37 30-38
Fenéktermék, 1/h 1365 1280
Fenékhőmérséklet, °C 90-91 92
Fűtőgőz mennyisége, kg/h átl. 900 átl. 800
Hőáram, Mcal/h 587 522
Hűtővíz mennyiség, m3/h 50,81 42,04
Hűtővíz hőmérséklet, °C 24-33 26-36
Hűtővíz melegedés, °C 
Betáplálás, tömeg%

9 10

aceton 50,0 52,8
izopropil-alkohol 8,3 6,1
víz 29,4 17,2
egyéb

Fejtermék
10,3 2 ,9

aceton 98,0 98,1
izopropil-alkohol 0,8 0,6
víz 1,4 1,3

Fenéktermék
aceton ny. 0,1

Tányéronként átlagos
nyomásesés, mm v.o. 27 24

Az 1. táblázat adataiból az alábbiak állapíthatók 
meg:

1. A harangtányéros, valamint a Ventur Mix tányé- 
ros kolonnával, adott terhelés esetén, kb. azonos 
mértékű elválasztást lehetett elérni.

2. Az átcsorgás megakadályozása érdekében a Ven
tur Mix kolonnában felszálló gőzáramnak na
gyobbnak kellett lennie, mint a harangtányéros 
kolonnában.

3. A nagyobb gőzterhelés ellenére a Ventur Mix 
kolonna visszaforralójába vezetett fűtőgőz és a 
kondenzátorból távozó hűtővíz hőárama kisebb, 
mint a harangtányéros kolonna esetében.

* A táblázatban és az arra alapozott értékelésben megtartot
tuk a NITROIL által 1987-ben alkalmazott mértékegységeket.
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4. A betáplálás és a reflux hőmérséklete mindkét 
esetben kisebb volt a megfelelő forráspontnál.

5. A Ventur Mix kolonnában mért nyomásesés a na
gyobb gőzáram ellenére is kisebb volt, mint a ha
rangtányéros kolonnában. A mért adatok alábbi 
termodinamikai értékelése szerintünk azért egye
dülálló, mert azok alapján első ízben nyílt lehe
tőségünk olyan desztilláló aggregátok termodina
mikai összehasonlítására, amelyekben lényegileg 
csak a tányérkonstrukciók változtak.

Az 1. táblázatban összeállított adatok elemzése so
rán tett, egyébként szokásos elhanyagolások (a kolon
nák rektifikáló és kiforraló szakaszában felszálló gőz
áramok különbsége, a betáplálások összetételbeli kü
lönbsége, mérési és elemzési pontatlanságok) az alábbi 
értékelést kvalitatív értelemben nem befolyásolják.

A mérések szerint a felszálló gőz tömegárama:
a harangtányéros kolonnában 3 321 kg/h
a Ventur Mix kolonnában 4 030 kg/h

A harangtányéros kolonnában a fűtőgőzzel a forra- 
lóba vezetett, valamint a kondenzátorból a hűtővízzel 
elvezetett fajlagos hőáramok:

(Qf )i =176,7 kcal/kgh, és 
[Qk )i =137,6 kcal/kg h,

a Ventur Mix kolonnában

(Qf )2 =129,5 kcal/kg h, és 
(Qk )2=104,2 kcal/kg h.

A Qp — Qk  különbség, azaz a mindenkori tényleges 
elválasztás tényleges fajlagos hőáram-igénye harang
tányérok alkalmazásakor 39,1 kcal/kg h, míg Ventur 
Mix tányérok esetében 25,3 kcal/kg h. Utóbbi esetben 
az elválasztásra ténylegesen fordított fajlagos hőáram 
nyilván elsősorban a Ventur Mix tányérok kedvezőbb 
termodinamikai tulajdonságai miatt kisebb. Megjegy
zendő, hogy a kisebb fajlagos hőigény a Ventur Mix 
kolonnába vezetett elegy kisebb víztartalma — annak 
párolgáshője miatt — is szerepet játszik.

A forralóba vezetett fajlagos hőárammal elérhető 
teljesítmény

EF = k Q F ( l - T / T F), (2)

míg a kondenzátorból elvezetett fajlagos hőáram tel- 
jesítmény-egyenértéke

E K = kQK (l -  T / T K), (3)

amelyben К  = 1,163 kW/kcal h.
A (2) és (3) egyenletben álló

( 1 - 7 7 7 »  és az (1 -7 7 7 * )

tagok a forralóba vezetett és a kondenzátorból elveze
tett fajlagos hőáram elválasztási teljesítménnyé való 
átalakulásának hatásfokai, amelyek számértéke kizá
rólag T  és Tp,  valamint T  és 7 *  függvénye.
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egyenlőtlenség miatt a forralóba bevitt fajlagos hő
áram, minden aggregát esetén nagyobb hatásfokkal 
alakul át teljesítménnyé, mint a kondenzátorból elve
zetett hőáram.

A desztilláló aggregátba be- és az onnan elvezetett 
teljesítmények különbsége a szóbanforgó aggregátban 
a kitűzött elválasztásra ténylegesen felhasznált, a fel
lépő teljesítményveszteségek összegét, valamint az el
választások következményeit is magába foglaló, nettó 
fajlagos teljesítmény (1) alapján:

E  = Ef —Ek  = к Q p ( l-T /T F)-Q K (í—T /T K ). (4)

A mérések szerint a forraló és a kondenzátor hőmér
séklete harangtányérok esetében

(7 » !  =  369 К és (7 » !  = 331 K,

míg Ventur Mix tányérok esetén

(T> ) 2 = 365 К és (TK )2 = 331 K,

ugyanakkor a környezet hőmérséklete mindkét aggre
gát esetén

T = 298 K.
A fentiekből trmészetszerűleg következik, hogy a

(4) összefüggés hőáramainak átalakulási hatásfoka 
mindkét aggregát esetén kb. azonos, mivel a kitű
zött elválasztást mindkét aggregátban közel azonos 
hőmérsékleteken lehetett vágrehajtani.

A közölt adatokból a forralóba vezetett és a 
kondenzátorból elvezetett fajlagos hőáramok

a harangtányéros kolonnák esetén

( Ep )i =  37,26 kW/kg és (Ek )i — 15,95 kW/kg, 

míg Ventur Mix tányérok alkalmazásakor

(Ep)2 = 27,65 kW/kg és (EF )2 = 12,08 kW/kg.

A Ventur Mix aggregát nettó fajlagos teljesítmé
nyigénye fentiek szerint kisebb, az azonos mértékű el
választás miatt pedig termodinamikai hatásfoka ér
telemszerűen nagyobb, mint a harangtányéros aggre- 
gáté.

A tényleges nettó teljesítmények hányadosa, azonos 
mértékű elválasztást alapul véve, az (1) szerint

E \ /  E2 — 1,37,

azaz a Ventur Mix aggregát hatásfoka — kvalita
tív megfogalmazásban — nagyobb az összehasonlított 
aggregáténál. Minthogy a két aggregát között lénye
gileg csak a tényérok különböznek, a nagyobb ter
modinamikai hatásfok csak a Ventur Mix tányérok

kedvezőbb termodinamikai tulajdonságaira vezethető 
vissza.

A termodinamikai hatásfok az oka a Ventur Mix 
aggregát kisebb fajlagos gőzigényének is.

Üzemi adottságok miatt a bemutatott értékelést 
az 1. táblázat szerint csak 1—1 terhelésre lehetett 
elvégezni. Mivel a gőzsebesség növelése a harang- 
tányérok desztillatív elválasztóképességét csökkenti, 
míg a Ventur Mix tányérokét állandósítja, és mivel 
a harangtányérokon fellépő nyomásesés, valamint az 
entrainment okozta függőleges irányú koncentráció
különbség összehasonlító esetekben mindig nagyobb, 
tisztán logikailag is belátható, hogy a Ventur Mix tá
nyérok termodinamikai előnye a gőzsebesség növeke
désével fokozódik.

A bemutatott mérések eredményeinek termodi
namikai értékelése ezzel mindazt igazolta, amit a 
harang- és Ventur Mix tányérok, kolonnák és aggre
gátok termodinamikai hatásfokáról cikkünk előző ré
szében kifejtettünk. Ezért logikusnak tűnnek a Ventur 
Mix konstrukció termodinamikai előnyei más összeha
sonlító tányérral, kolonnával, illetve aggregáttal szem
ben is.
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Áttekintés a magyar gyógyszergazdaságról*

Gazdasági és műszaki helyzetkép

A több mint százéves hazai gyógyszergyártás és 
-kereskedelem fontos része mind a gazdaságnak, mind 
az egészségügyi ellátásnak.

A magyar gyógyszeripar az ágazat átlagánál jóval 
hatékonyabban működik. 1991-ben az ipari alkalma
zottak mindössze 2,5%-át foglalkoztató gyógyszeripar 
állította elő az ipar bruttó termelési értékének 5%-át, 
hozzá adott értékének 6,5%-át, exportjának 8 ,6%-át.

1991-ben a termelés fele a hazai piacra, másik fele 
exportra került, 1992-ben az export aránya nőtt, s 
így a belföldi piacra a termelés 43%-a jutott. 1990- 
ben és 1991-ben a belföldi gyógyszerforgalom több 
mint 70%-át, 1992-ben mintegy 65%-át a magyar 
gyógyszergyárak termékei adták.

A magyar gyógyszertermelés (1991-ben mintegy 
1000 MUSD) a világ gyógyszeriparának közel 1%- 
át adta. Az 1 lakosra jutó termeléssel nemzetközi 
összehasonlításban a 7-8. helyet foglaljuk el. Termékei 
számos országba eljutnak, kutatási eredményeit a 
szakma világszerte ismeri.

Az áruszállítások mellett a gyógyszergazdaság sok 
egyéb szálon is kapcsolódik a nemzetközi gyógyszervi
lághoz: licenc- és know-how-forgalom, közös termék- 
fejlesztési és promóciós munka, információ- és tapasz
talatcsere, az utóbbi két évben tőkemozgás is (priva
tizáció).

A hazai gyógyszerkibocsátás túlnyomó hányadát a 
több évtizedes múltra visszatekintő, korábbi állami 
vállalatok adják. Ezek a következők: Alkaloida, Bi- 
ogal, Chinoin, EGIS, Humán, Phylaxia, Phylaxia- 
Sanofi, Reanal, Richter. Generikus gyártóként lépett 
be a Pharmavit és a Pharmagen.

A kutatás-orientált vállalatok saját K+F-bázisuk 
mellett kutatóintézetek (Gyógyszerkutató, Gyógynö
vény Kutató, Szerves Vegyipari Kutató, Toxikoló
giai Kutató Központ, Gyógyszeripari Ellenőrző és 
Fejlesztő Laboratórium), valamint egyetemi, akadé
miai és klinikai kutató- és vizsgáló-helyek munkáját 
is igénybe veszik.

A fentiek mellett a legutóbbi évektől működnek 
már kisebb kutató-fejlesztő-termelő, ill. -termeltető 
cégek is, részben joint-venture formában. Ilyenek pl. 
a Biorex, Biopharm, Medipharma, Unipharma.

Közép- ill. kisüzemi méretűek a fővárosi és a megyei 
gyógyszertári központok galenusi laboratóriumai is.

A magyar gyógyszeripar nagyvállalatainak pozitívu
mai közül a következőket kell kiemelni:
-  Jelentős a vállalatok K+F tevékenysége, az origi

nális kutatás irányában is.
* A Pharmorient 1992 novemberi számában megjelent 

közlemény aktualizált változata
** Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, Buda

pest

mkl

M OL NÁR  KÁROLYNÉ**
B Ú Z Á S  LÁSZLÓ**

-  Mind az iparban, mind a kapcsolódó területein 
megbízható szakmai, szellemi tudás halmozódott 
fel.

-  A kelet-európai országok közül a magyar gyógyszer- 
ipar a legfejlettebb.

-  Nagy számban vannak bevezetett korszerű készít
ményei a kelet-európai térségben.

-  A hazai gyógyszerellátásban kiemelt szerepe van.
Ugyanakkor e vállalatok mindegyike tőkehiánnyal 

küzd, emiatt
-  a külföldi kutatás-orientált vállalatokhoz képest 

alacsony a K+F ráfordítási lehetőségük;
-  kapacitásaikhoz képest csak szerény külpiaci háló

zatot tarthatnak fenn;
-  hitelállományuk magas, beruházási lehetőségeik 

szűkösek.

A versenyszféra kialakulása

Egy gyors visszatekintés megmagyarázza, miért 
volt az 1990. évi magyarországi gyógyszerválaszték 
mindössze 1200 termék (plusz kb. 400 egyedileg im
portált készítmény), szemben a fejlett országok több
ségének 4-6 ezer, Németország 12 ezer készítményt 
magába foglaló választékával.

Az 1949. évi államosítást követően az ún. szelek
tív törzskönyvezési rendszer bevezetése kiiktatta pá
ráiéi készítmények regisztrálhatóságát és ezáltal a ver
senyt. A gyógyszervállalatok felelősségévé vált, hogy 
regisztrált termékeikkel mindaddig ellássák az orszá
got, míg az illető terméket nem törölték a törzskönyv
ből. Az ellátási felelősség intézményének megfelelően 
a hazai gyártó szerződéskötési kötelezettség alapján 
elégítette ki a belföldi igényeket.

Az általános devizahiány miatt a fejlett országok
ból származó behozatal minimális volt. Mindezek 
folytán a termelők kényszer-monopol pozícióba ke
rültek, nem támasztottak egymásnak versenyt sem a 
kutatás-fejlesztésben, sem a piacokon. Megegyezésük 
értelmében, ha valamely vállalat lefoglalt magának 
egy, a világban már ismert molekulát azzal, hogy azt 
saját termékeként kifejleszti, illetve licenc termékként 
átveszi, akkor annak megfelelő parallel terméket társ- 
vállalata már nem fejleszthetett ki, nem vihetett pi
acra. A tervgazdaság logikája szerint ez a gyakorlat 
a párhuzamos fejlesztések elkerülését célozta. A ver
seny csak abban nyilvánult meg, melyik vállalat tu
dott gyorsabban reagálni a világból érkező informá
ciókra, ki milyen jól ismerte fel, mely vegyületekkel 
érdemes foglalkozni. Párhuzamos fejlesztések ugyan 
nem voltak, ez azonban nem feltétlenül jelentett na
gyobb hatékonyságot. Versenytárs híján ugyanis egyes 
kutatási témák igencsak elhúzódtak, tetemes költség- 
többlet mellett. Ez az ún. témafoglalási rendszer meg
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szűnt. Ma a termelő vállalatok, K+F cégek foglalkoz
hatnak bármely termék kifejlesztésével. Erről piaci és 
innovációs szempontok alapján döntenek, mint min
denütt a világon. Kialakulhat tehát a gyártók közötti 
verseny, azonos hatóanyag, azonos késztermékformá
ját illetően.

A hazai gyártók ma már nemcsak az egymással, ha
nem az importtal való versenynek is ki vannak téve. A 
piaci részesedésért folytatott harcot nemcsak a paralel 
termékek, hanem a terápiás csoport szintjén is vívják. 
Ha adott magyar termék terápiás csoportjába tartozó 
bármely készítményt importálnak, akár drágábbat a 
hazainál (erre is van vevő), akár olcsóbbat, az termé
szetszerűen visszafogja a hazai készítmény forgalmát 
vagy forgalom-növekedését. A gyógyszer késztermék 
import jogszabályilag egyelőre nem liberalizált, de a 
gyakorlatban majdnem az. Amely termék behozatalát 
ugyanis a Népjóléti Minisztérium indokoltnak tartja, 
arra a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztéri
uma (NGKM) a tapasztalatok szerint automatikusan 
megadja a behozatali engedélyt. A törzskönyvezést 
végző hatóság áteresztő képessége jelent bizonyos ké
sést a forgalombahozatal tényleges realizálásában. A 
kvázi importliberalizálás hatásai közül a következőket 
kell megemlíteni:
1. Jelentősen növekszik a választék. Az 1990. évi 

mintegy 1600 készítménnyel szemben 1992. végén 
2200 körüli volt a termékek száma. A növekmény 
több mint 90%-a import termék, többnyire kor
szerű, hiányt pótló nyugati készítmény. A válasz
ték néhány éven belül elérheti az ausztriai szintet. 
Ehhez a mai termékszám megkétszereződésére van 
szükség. Természetesen ezek között számos paralel 
termék is lehet majd.

2. A legkorszerűbb termékek is importálhatok, ennek 
devizális akadályai nincsenek. Más kérdés, hogy 
ezek támogatási igénye az Országos Társadalom- 
biztosítási Főigazgatóságnál (OTF) olyan időszak
ban jelentkezik, amikor a gyógyszertámogatási ke
retösszeg a szükségesnél kevesebb.

3. A Társadalombiztosítás, ill. a Népjóléti Miniszté
rium kezdeményezésére generikus termékek is be
hozhatok bármely gyártótól, amelynek felkészült
ségét és dokumentumait a törzskönyvező hatóság 
elfogadja. E generikumok esetenként árversenyt 
idézhetnek elő a magyar piacon.

4. A trendek alapján várható, hogy növekvő arányú 
lesz a természetes hatóanyagú készítmények beho
zatala.

5. A szabad import megteremti annak lehetőségét, 
hogy a magyar gyártók esetében megszűnjön az 
eddig fennállt ellátási kötelezettségük. E kötele
zettség miatt a gyártók a kelleténél több termék
kel foglalkoztak, köztük kisvolumenű, számukra 
gazdaságtalan termékekkel is. Ez utóbbiakat a 
nagyvállalatok átadhatják kisebb új cégeknek, ha 
pedig nincs rájuk gyártó, importból beszerezhe
tők. A Magyar Gyógyszergyártók Országos Szö
vetsége (MAGYOSZ) azt szorgalmazza, hogy le
hetőleg hazai kis- és középvállalkozások vegyék át 
ezen termékek gyártását.

A sorra alakuló kisvállalkozások mellett — melyek 
többnyire joint-venture-ök — a megyei gyógyszertári 
központok termelő kapacitásaira is gondolni kell. Ré
szükről van is ilyen igény, bíznak abban, hogy kisebb 
rezsiköltségeiknél fogva gazdaságos gyártást tudnak 
megvalósítani. A galenusi laboratóriumok természe
tesen vásárolt (import) hatóanyagból, vásárolt do
kumentációk alapján gyártanák késztermékeiket. Az 
ilyen jellegű termékátadás hazai vállalatok fellendü
lését segíti, új munkahelyek jöhetnek létre, egyút
tal egészségesebb vállalatstruktúra alakul ki, melyben 
nagyok, közepesek és kicsik egyaránt helyet kapnak.

Hangsúlyozni kell, hogy magyar gyártásnak, tehát 
a magyar gyógyszeripar részének tekintendő minda
zon gyógyszer-előállítás, amely Magyarországon fo
lyik, akár hazai, akár import hatóanyagból, a for- 
mulálás egészét vagy jelentős részét belföldön végez
ve, függetlenül a cég tulajdonviszonyaitól, a nemzeti, 
ill. külföldi tulajdoni hányad mértékétől. Mint látszik, 
nagymértékben átalakult és további átalakulás előtt 
álló gyógyszeriparról lehet beszélni. A korábban csak 
a nyolc állami nagyvállalatot magában foglaló gyógy
szeripar ma már vállalatainak mind a tulajdono
sait, mind méret-eloszlását tekintve, erősen megvál
tozott képet mutat. Ugyanakkor ez továbbra is ma
gyar gyógyszeripar, hiszen döntő többségben magyar 
állampolgároknak nyújt munkalehetőséget, a vállala
tok és dolgozóik a magyar államnak fizetik be adói
kat, a cégek piaci és fejlesztési törekvéseinek egyik fő 
szempontja a hazai gyógyszerigények minél magasabb 
színvonalú kielégítése.

Várható változások a hazai gyártók 
termékválasztékában

Ami a gyártók termékválasztékát illeti, a ható
anyag szerinti kínálat aránylag jónak mondható, a 
késztermék formáké viszont meglehetősen szűkös.

Az elmúlt 25 évre visszatekintve, a magyar gyár
tók mintegy 5-8 éves késéssel tudták követni a leg
fejlettebb nyugati országok hatóanyag-választékát. 
Ezt részben licenc-vásárlással érték el, részben pe
dig a magyarországi iparjogvédelmi törvénykezés ál
tal adott lehetőség kihasználásával, ismert vegyületek 
újfajta, független eljárással való előállítása, vagyis re
produkciós gyártás révén.

Ennek megfelelően a legtöbb terápiás területen van 
olyan, korszerű hatásmechanizmusú, hazai gyártású 
termék, amely a gyógyítás igényeit alapfokon minden
képp, de több esetben annál magasabb szinten is biz
tosítja. Pl. a magas vérnyomás kezelésében néhány jó
hatású régebbi vegyület mellett az utóbbi két évtized 
nemzetközi termékfejlesztéseinek mindhárom gene
rációja (béta-blokkolók, kalcium-antagonisták, ACE- 
inhibitorok) szerepel a magyar gyógyszeripar palettá
ján. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a világban előfor
duló több mint 50 féle készítményformának alig a fele 
található meg a hazai gyártók kínálatában. Ez a tény 
elgondolkodtató lehet termelőknek és importőröknek 
egyaránt.
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Ezek után tekintsük át, hogy a magyar gyártók 
a K+F munka jellege, fejlettsége szerint milyen 
termékkategóriákat bocsátanak ki és mi várható e 
téren a közeli években.

Originális termékek

A hagyományosan jó magyar vegyész-képzés, a bi
ológiai tudományok magas színvonalú művelése meg
hozta eredményét, vannak a nagyvilágban is elismert 
originális fejlesztési eredmények. Ezek közül a legna
gyobb sikert a Chinoin két terméke, a Jumex (selegi- 
lin) és az Osteochin (ipriflavon), az EGIS Grandaxin- 
ja (tofisopam), valamint a Richter Cavinton-ja (vin- 
pocetin) jelenti. Ezek a fejlesztések mindig megkíván
ták egy tőkeerős szakmai partner együttműködését, 
amely klinikai, illetve marketing hálózatát bocsátotta 
rendelkezésre, és amely természetesen ennek megfe
lelő arányban részesedett, ill. részesedik a profitból.

Az elmúlt 40 évben a magyar vállalatok egyikénél 
sem volt meg a tőkének az a kritikus tömege, mellyel 
önállóan bevezethetett volna originális terméket fej
lett országok piacain. Ezért van az, hogy a privati
záció során ezek a vállalatok olyan tőkeerős külföldi 
partnert keresnek, amely mind az innovációs, mind 
a marketing munkában támogatni tudja az originális 
fejlesztéseket.

Az originális készítmények és a hozzájuk kapcso
lódó szellemi termékek aránya a gyógyszeripari érté
kesítésen belül egyértelműen növekvő tendenciájú:

1985 1986 1987 1988 1989 1990
Arány, % 13,4 15,1 16,1 17,6 19,3 22,7

Ez jó alapot biztosít a további munkához.

Reprodukciós termékek

Ide azokat a termékeket sorolják, melyek eljárásaik 
által védettek Magyarországon és amelyeket csakis 
független gyártó eljárásokkal állíthatnak elő a magyar 
vállalatok.

E termékek piacai, az eljárás-szabadalmas országok 
köre az utóbbi egy-két évben jelentősen leszűkült, és e 
tendencia folytatódik. Nemcsak Portugália, Spanyol- 
ország és Görögország — az EK eddig társult, most 
már rendes tagjai — térnek át a termékszabadalmi 
rendszerre ez évben, hanem már áttért Mexikó, Nor
végia, a volt Szovjetunió, a Cseh és Szlovák Köztársa
ság is, több országban pedig folyamatban van a ma
gasabb fokú iparjogvédelem törvényi előkészítése.

Ami Magyarországot illeti, mi az EK-társulási szer
ződésben vállaltuk, hogy legkésőbb 5 év elteltével, te
hát 1996. végéig áttérünk a termékszabadalmi rend
szerre. Az USA által kezdeményezett és azóta is erő
sen szorgalmazott kétoldalú tárgyalások során nyü- 
vánvalóvá vált, hogy az USA korábbi áttérésben ér
dekelt, és abban, hogy a folyamatban lévő magyar 
reprodukciós munkákból is legfeljebb azok kerülhes
senek piacra, melyek egy aránylag rövid időn belül

mkl

eljuthatnak a bevezetésig, az összes többi legyen „be- 
fullasztva”.

A MAGYOSZ — amely mind ^z EK-, mind 
az USA-tárgyalások előkészítésében részt vett — 
álláspontja kialakításakor a következőkből indult ki:

Az eljárás-szabadalmi rendszerről termékszabada
lomra való áttérés ma már korántsem olyan neuralgi
kus pontja a magyar iparnak, mint az elmúlt másfél 
évtizedben volt.

Az utóbbi néhány évben a vállalatok árbevételé
ben az ún. reprodukciós üzletág hányada csökkenő 
irányzatú volt, több oknál fogva is: jelentős eljárássza
badalmas piacaink termékszabadalomra tértek át; az 
áttérést sürgető egyre erősebb külföldi nyomás követ
keztében a vállalatoknál csökkent a „reprózás” jövő
jébe vetett hit; meg is nehezült és drágábbá vált az 
egyre jobban védett szabadalmak megkerülése.

Többségi MAGYOSZ álláspontként az fogalmazó
dott meg, hogy nem annyira az áttérés időpontja az 
érdekes (többek szerint ez akár 1994. január 1. is le
hetne), hanem az, hogy a folyamatban lévő fejleszté
sek eljuthassanak a termékek forgalomba-hozataláig.

A Szövetség tevékenysége tehát ennek a potenciá
lis termékkörnek (több mint 70 molekulának) a meg
mentését célozza. Külföldi analógiákra is építve, a 
MAGYOSZ az Amerikai Gyógyszergyártók Szövet
ségével (PMA) folytat tárgyalásokat, és van esély 
olyan megállapodásra, amely a már szabadalmazta
tott vagy szabadalmaztatásra benyújtott molekulák 
esetén megengedi azok kifejlesztését. Természetesen, 
ha az USA és Magyarország közötti tárgyalások ered
ményeképpen korábban változik meg hazánk iparjog- 
védelmi törvénykezése, az mindenképp egyenlő elbírá
lást fog alkalmazni valamennyi országgal, ill. ország
csoporttal szemben.

Generikus termékek

Természetszerűen adódó fejlesztési ág a generikus 
termékeké, vagyis azoké, melyeket nem védenek már 
szabadalmak, s amelyeket így bárki gyárthat.

A világ termékpalettájának folyamatos vizsgála
tával mindig kialakítható olyan generikus termék- 
program, melynek megvalósításával a gyártó helyet 
biztosíthat magának a belföldi piacon. Ehhez a fris
sen generikussá váló vegyületeket, ill. azok új gyógy
szerformáit célszerű idejében kifejleszteni, törzsköny
veztetni.

A kevésbé korszerű, de még mindig nagy forgalmú, 
sőt esetenként növekvő felhasználású generikumok kö
rében a hazai gyártók célkitűzése egyrészt a gyártás 
költségeinek racionalizálása, másrészt új késztermék- 
formák kifejlesztése lehet. A generikumoknál az OTF 
a tendereztetés eszköze mellett előtérbe állítja a Né
metországból indult referencia-árrendszert. A már 
működő, ún. fixösszegű támogatás azt jelenti, hogy 
paralel készítmények (azonos hatóanyagból készített, 
azonos alkalmazási módú gyógyszerek) esetén az OTF 
a legalacsonyabb termelői árú termékhez igazítja tá
mogatását. A drágább termékeknél jelentkező árdiffe
renciát a fogyasztónak kell megfizetnie.
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Tapasztalatok (és már nem csak a németországiak) 
azt mutatják, hogy a fogyasztók nagyobb hányada 
nem képes, ill. nem hajlandó megfizetni az esetenként 
tetemes kiilönbözetet, és csak kisebb hápyada az, 
aki elfogadva orvosa érveit — lásd az orvoslátogatók 
munkájának megnövekedett fontosságát — többet 
szán a jobbnak mondott termékre.

Két megjegyzés kívánkozik ide:
-  A fix-összegű támogatási rendszer, — amely több 

európai országban bevezetés alatt áll — végső soron 
árdiktátumot jelent a társadalombiztosítás részéről 
a termelők, ill. importőrök felé.

-  Kifogásolható az a magyar gyakorlat, amely a fix 
támogatást a legalacsonyabb termelői ár (beszer
zési ár) szintjéhez igazítja, mert ezek a legalacso
nyabb árak általában nem nyújtanak lehetőséget a 
termelőnek a kutatás-fejlesztésbe való visszaforga
tásra.
Németországban nem a legalacsonyabb árszinthez, 

hanem az ún. referencia-árszinthez kapcsolják a tá
mogatást. Megfigyelésünk szerint a referencia-árszint 
az originátor cég termelői árának (import esetén az 
originális termék beszerzési árának) 60-65%-a körül 
alakul.

A termékszabadalmi rendszer bevezetése

A termék szabadalmi rendszer bevezetésével két 
nagy fejlesztési ág marad a gyógyszervállalatok szá
mára: az originális termékeké és a generikumoké. Li- 
cenc termékek átvételére továbbra is látszik mód. 
A licencadó által átengedett piac jobbára Magyaror
szágra fog korlátozódni, hiszen a dollár elszámolásra 
áttért Kelet-Európa és a volt SZU országai most már 
közvetlen eladásokkal is elérhetők. így tehát a licenc- 
készítményeknek a gyógyszeripari kibocsátásban elért 
20% feletti részaránya csökkenni fog.

A belföldi fogyasztás korszerű készítményekkel való 
ellátásának lehetséges jövőbeni forrásai:
-  hazai, korábbi állami vállalatok originális termékei;
-  újonnan alapult joint-venture-ök originális termé

kei;
-  fenti vállalatok által átvett licenctermékek;
-  külföldi originális termékek behozatala.

Nem szerepel tehát a források között a repro
dukció, a külföldi sikertermékek független eljárással 
való megvalósítása. Ez természetesen növelni fogja 
a gyógyszerköltségeket, mind a társadalombiztosítás
nál, mind a lakosságnál, és növeli az ország devizaki
adásait.

Ami a terápiás csoportok terén mutatkozó esetleges 
értékesítési szerkezetváltozást illeti, a termelők isme
rik a világ fő gyógyszerkutatási, -fejlesztési tendenci
áit. A legdinamikusabb fejlődés a piaci növekedésben
-  a szív- és érrendszerre ható;
-  a központi idegrendszerre ható;
-  a vírusellenes;
-  az antibakteriális;
-  és a rákellenes
szerek körében prognosztizálható.

Változások az értékesítési irányok terén

A hazai gyártók belföldi piaci részesedése a kvázi- 
importliberalizáció következtében csökkenő tendenci
ájú. A 80-as évek második felére jellemző 75%-os ha
zai hányad — melyet az általános devizaszűke magya
rázott, és amely nemzetközi összehasonlításban igen 
magas arányú önellátást jelentett — 1992-ben 64% 
-ra csökkent.

A kelet-európai piacok összeomlottak. 1991-ben a 
volt Szovjetúnió által a magyar gyógyszerekre vonat
kozóan megfogalmazott 400 MUSD-os igénynek alig 
több mint egytizede realizálódott tényleges vásárlás
ként, és 1992-ben is csekély volt az utódállamok fize
tőképes kereslete. Nagy segítséget jelent ugyanakkor 
az iparágnak, hogy a FÁK országaiban korábban elért 
piaci pozíció megőrzése érdekében a kormány 10 mil
lió USD értékű szállítási szerződésre rulirozó hitel ga
ranciavállalásáról döntött. Űj gazdasági közeget jelen
tett a rubelről dollárfizetésre való áttérés, hiszen így 
a világ valamennyi gyártója megjelenhetett a piacon. 
A nagyobb tőkeerejű, kedvezőbb fizetési feltételeket 
kínáló cégek versenyelőnyhöz jutnak a korábbi nagy 
szállítókhoz, így a magyar gyógyszer-vállalatokhoz ké
pest.

Csökkenőben van az az előny, hogy számos ma
gyar gyógyszer hosszú éveken át ismertté vált a térség 
orvosai, betegei számára. E jól bevezetett termékek 
mellett sorra-rendre jelennek meg azonos vagy ha
sonló hatású nyugati készítmények, részint az utód
államokban újonnan létrehozott joint-venture cégek 
által törzskönyveztetve. Űj jelenség az is, hogy a 
fizetőképes kereslet többnyire nem devizát, hanem 
áru-ellenértéket jelent, és hogy e barter-kapcsolatokat 
a köztársaságok vagy méginkább gazdasági körzetek 
szintjén kell kialakítani. Megvan a kockázata a jog
szabályi háttér bármikori változtatásának, nem is em
lítve egyes régiók politikai labilitását.

Ügy látszik, a barter-kereskedelemmel foglalkozó 
kft-k és egyes banki részlegek kevesek ahhoz, hogy 
ezt a roppant munkaigényessé vált piacot feltárják, 
és a forgalmat jelentősen fellendítsék. Kereskedőhá
zak egész láncolatára lenne szükség, az áruféleségek 
számítógépes nyilvántartásával, hogy esély legyen a 
magyar export — köztük gyógyszerexport — látható 
bővítésére.

Érdemes lenne tanulmányozni vegyesvállalatok lét
rehozásának kérdését is, elsősorban orosz és ukrán te
rületeken, magyar szerelési munkával, licenc- és know- 
how-eladással. Sürgősen lépni kellene, kormányzati 
támogatással, hogy a termelők a gyógyszereik beveze- 
tettségében, piacismeretükben, többéves vállalatközi 
kapcsolataikban, sőt szakembereik orosz nyelvtudásá
ban rejlő előnyöket kihasználhassák.

A MAGYOSZ fontos feladatának tekinti, hogy a 
szétesett kelet-európai piacokon, főként a volt Szovjet
únió területén új kapcsolatokat építsen ki, köztársa
sági és regionális kamarákkal, a barter-kereskedelem 
és más jellegű együttműködések elősegítésére.

Tekintve, hogy az említett kamarák területük tel
jes gazdaságát átfogják, van esély arra, hogy találnak
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megfelelő árualapot a gyógyszerszállítások ellentéte
lezésére.

A vállalatok rugalmassága, piaci és innovációs te
vékenységük erőtartalékainak feltárása tette lehetővé, 
hogy a volt szovjet területeken, elszenvedett, rop
pan méretű piacvesztést jelentős részben ellensúlyozni 
tudták más piacokon.

Az igazi kilábalást az jelentené, ha késztermékeiket 
fejlett piacokon tudnák regisztráltatni és bevezetni. 
Ennek útja lehet a külföldi szakmai partnerrel tör
ténő privatizáció, valamint a törzskönyvező hatósá
gok közötti megállapodás a törzskönyvi dokumentu
mok kölcsönös elfogadásáról. Ez utóbbi még meglehe
tősen távolinak tűnik, mindenesetre feltételezi a hazai 
vállalatok dokumentációinak nemzetközi szintre való 
javulását.

Amint az alábbi számokból is kitűnik, 1980 és 1990 
között az értékesítés piaci szerkezete kevéssé válto
zott, 1991-ben viszont jelentős elmozdulás követke
zett be. 1992-re az export arányának növekedése volt 
jellemző.

Megnevezés 1980 1990
%

1991 1992

Belföld 41,5 40,0 49,7 43,3
Export 58,5 60,0 50,3 56,7

ebből Kelet-Európa 36,1 27,0 15,6 20,2
más országok 22,4 33,0 34,7 36,5

Összesen: 100,0 100,0 100,0 100,0

Iparvédelem

A magyar gyógyszerszakma minden résztvevője 
érzi, hogy a hazai gyártás néhány éves átmeneti véde
lemre szorul. Ezt az eddigiekben bemutatott néhány 
változás egyidőben való jelentkezése magyarázza:
-  A magyar iparnak nem volt elég ideje felkészülni 

a versenyszféra gyors kialakulására, különösen nem 
az importversenyre.

-  Az évről évre dinamikusan növekvő belföldi gyógy
szerfogyasztáson belül a hazai előállítású készítmé
nyek részaránya drasztikusan csökkent.

-  A Szovjetúnió utódállamaiban a korábbinál jóval 
munka- és időigényesebb piaci munkával is csak sze
rény fizetőképes keresletre lehet építeni, ráadásul e 
tevékenység az átlagosnál nagyobb kockázatokkal 
jár.

-  A magasabb szintű iparjogvédelem elterjedése a 
világban azt eredményezi, hogy a magyar gyógy
szerkibocsátásban korábban jelentős hányadú re
produkciós üzletág visszaszorul. A közeli években 
pedig, országunk termékszabadalmi rendszerre való 
áttérésével ez a ketegória végképp meg fog szűnni. 
A kieső forgalmat az originális és a generikus 
fejlesztési ágak megerősítésével lehet pótolni, de 
mindkét terület igényli az innovációs és a marke
ting erőforrások bővítését.
* Anatómiai Terápiás Csoport kezdőbetűinek rövidítése, ami 

a WHO kód helyébe lépő fogalom. (A szerk.J

m k i

A fenti tényezők láttán a MAGYOSZ kezdettől 
fogva keresi az iparvédelem lehetséges eszközeit. Tá- 
gabb értelemben ide értendő a már említett termék- 
átadás a szabadalmi áttéréssel kapcsolatos iparági 
veszteségek minimálisra csökkentése, valamint az új
fajta kelet-európai kapcsolatok kiépítése is. A klasszi
kusnak tekintett eszközök az alábbiak voltak:

. -  Az ideiglenesen kivetendő késztermék-importvám, 
valamint az importkontingens gondolatát az NGKM 
illetékesei elutasították, mint olyan eszközöket, me
lyek nem egyeztethetők össze egy, az EK felé köze
ledő GATT-tagország gazdaságpolitikájával.

-  A nyersanyag és intermedier importvámok gyor
sabb, vagy azonnali leépítését célzó MAGYOSZ 
kezdeményezést sem fogadták el, mondván, hogy 
az más gyártási ágakat is érintene (kevesebb lenne 
a vámbevétel). Továbbra is törekedni kell azonban 
a mielőbbi 0%-ra való leépítésre.

-  A dömping-ellenes eljárás az NGKM és a Verseny- 
hivatal szerint is járható út, de ez csak terméken
ként, a tényleges behozatalt követően indítható el.

-  1992 nyarán intenzíven foglalkozott a Szövetség a 
támogatási rendszeren keresztül történő iparvéde
lem kérdésével. Ezt az tette aktuálissá, hogy az 
OTF sürgős feladatot kapott a kormánytól, olyan 
új támogatási koncepció kidolgozására, amely figye
lembe veszi a hazai ipar védelmét szolgáló szem
pontokat is. Az OTF elfogadta és beépítette anya
gába a MAGYOSZ többségi határozatait, és ezek
kel együtt a Szövetség elfogadta az OTF tervezetét.
Ebben a formájában a koncepció lényege az volt, 

hogy az OTF valamennyi hatástani területre meg
határozta a maximálisan adható támogatási kulcsot, 
majd felsorolta azokat az okokat, melyek fennál
lása esetén a maximálisnál kevesebb támogatást ad. 
Amely hatástani csoportban (az АТС-kód* első négy 
karakterét véve csoportnak) rendelkezésre áll korszerű 
magyar készítmény, ott a drágább importkészítmé
nyek alacsonyabb támogatásban részesülnek.

Tárcaközi egyeztetést követően a koncepció úgy 
módosult, hogy nem tér ki a termék eredetére, hanem 
kimondja, hogy az adott hatástani csoportban a kor
szerű hatásmechanizmusú és terápiás hatékonyságú 
készítmények közül a magasabb terápiás költségű 
készítmény(ek) ártámogatásának százalékos mértéke 
alacsonyabb kategóriában kerül meghatározásra. Az 
ilyen módon működő támogatási rendszer közvetetten 
preferálja a hazai gyógyszerelőállítókat azon korszerű 
termékeik révén, melyek terápiás költsége — alacso
nyabb termelői árszintjük következtében — kevesebb 
a megfelelő import-termékekénél.

A gyógyszeripari vállalatok privatizációjáról

Itt az Alkaloida, Biogal, Chinoin, EGIS, Humán, 
Phylaxia, Reanal és Richter Gedeon vállalatokról van 
szó.

Olyan időszakban vagyunk, amikor a Chinoin és a 
Phylaxia külföldi szakmai partnerrel (Sanofi) való pri
vatizációja megtörtént, ugyanakkor a többi felsorolt
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vállalaté még nem jutott el a döntésig, mégha voltak 
is előrehaladott tárgyalások szinte mindegyiküknél.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján úgy tűnik, 
alaposan megfontolandó, mit lehet és mit érdemes 
tenni e vállalatokkal. Közös jellemzőjük e vállalatok
nak, hogy
-  (még a kisebbek is) jelentős súlyt képviselnek a 

szakágazat kibocsátásán és a belföldi gyógyszer- 
fogyasztáson belül;

-  jelentős K+F felkészültséggel rendelkeznek;
-  krónikus tőkehiánnyal küszködnek;
-  túlfoglalkoztatás következett be náluk;
-  környezetvédelmi célokra tetemes összegeket kell- 

(ene) költeniük;
-  a keleti piacokon elszenvedett pozíció-vesztésük 

csökkenti az irántuk kezdetben megnyilvánult ér
deklődést.
Most már az is adottság, hogy a Kormány a 

(részben vagy teljesen) tartósan állami tulajdonban 
maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 116/1992. 
(VII.28.) sz. rendeletében a gyógyszergyáraknál 25% 
+ 1 szavazat tulajdoni hányad megtartását határozta 
el, két kivétellel: a Richter Gedeon Rt-ben 50% 
+ 1 szavazat marad állami tulajdonban, a Reanal 
viszont teljes egészében privatizálható. Ez az egyetlen 
kötöttség jelenleg, melyet jogszabály ír elő.

A vállalatszerűén működő kutató-fejlesztő gazdál
kodó szervezetek közül a Humán Oltóanyagtermelő 
és Kutató Intézet 50% + 1 szavazat, a Gyógyszerku
tató Intézet és a Gyógynövénykutató Intézet 25% + 1 
szavazat erejéig marad állami tulajdonban. A szakma 
egyéb kutató intézeteivel nem foglalkozik a rendelet.

Igazi tulajdonos hiányában a vállalatok vezetése 
nem tud meghozni nagy horderejű döntéseket. Az át
meneti állapot elhúzódhat. Többek vélekedése szerint 
a fejlődéshez elengedhetetlen a külső segítség, mégpe
dig nem csak hitelek, hanem likvid tőke formájában. E 
nézet képviselői úgy tartják, hogy mivel a viszonylag 
nagy kapacitások lekötésére a hazai piac kicsi, a kelet
európai eladások gyors bővülése rövidtávon remény
telen (hosszútávon pozitív változás várható), a fejlett 
piacokon kell előbbre jutni, márpedig az itteni érdemi 
piacszerzéshez külső segítség kell. A megfelelő priva
tizációs befektető külföldi stratégiai partner legyen, a 
privatizáció tőkeemeléssel és új részvények kibocsátá
sával menjen végbe — mondják. Az ügyben érintett 
kormányzati szervek (Állami Vagyonügynökség és az 
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) a stratégiai part
nert illetően, ma már nem vallják szigorúan, hogy az 
csakis megfelelő innovációs és marketing hálózattal 
rendelkező szakmai befektető lehet, hanem elfogadják 
azt a tőkeerős partnert is, aki rendelkezik a fejlesztés
hez szükséges pénzeszközökkel.

A tapasztalatok szerint a stratégiai partner több
ségi részesedést kíván szerezni az illető társaságban, 
sajátjaként kívánja kezelni a céget. Ennek tükrében 
kérdéses, akad-e partnere a többségi állami tulajdon
ban maradó Richter-nek. De kérdéses az is, hogy akár 
75%-kal (mínusz egy szavazat) is belép-e külföldi szak
mai befektető, hiszen az állam a 25 % + 1 szavazat 
részesedése alapján fenntartja magának az egyetértési

jogot stratégiai kérdésekben, ahol minősített, három
negyedes szótöbbséget ír elő az alapszabály.

Természetesen 75%-os külföldi részesedésre nincs is 
esély, hiszen az állam 25%-án felül a kedvezményes 
dolgozói részvények, a vezetői „kivásárlás” és a Mun
kavállalói Résztulajdonosi Program keretében meg
szerezhető részvények együttesen elérhetnek 10-15%- 
ot, további néhány %-ot jelenthet a helyi önkormány
zatok részesedése, valamint a kárpótlási jeggyel ren
delkezők számára térítés nélkül átadásra kerülő rész
vények aránya.

A stratégiai partner, aki többségi tulajdonosként 
saját belátása szerint kívánja működtetni a vállalatot, 
csak akkor fogja elfogadni a magyar tulajdonostársak 
részéről jelentkező megkötéseket, ha azok saját érde
keivel egyező irányba mutatnak. Megfogalmazhatók 
jogos igények, mint
-  a piaci pozíciók fejlesztése belföldön, Kelet-Európá

ban és a fejlett országokban egyaránt,
-  a K+F-erők fejlesztése,
-  a műszaki színvonal emelése,
-  környezetvédelmi és munkavédelmi szempontból 

veszélytelen technológiák alkalmazása,
kikötheti az állam — tartós részesedése alapján — pl. 
a létszámleépítés ütemét, K+F prioritásokat, csak ép
pen kérdéses, hogy akad-e partner ilyen körülmények 
esetén. És ha akad is, ki gátolhatja meg, hogy néhány 
év múltán eladja részesedését más befektetőnek, aki 
esetleg egészen új stratégiát követ?

Úgy gondoljuk, hogy a jelen időszak, amikor 
gyógyszervállalataink privatizációja ilyen-olyan okok
ból megtorpant, ideális a tények és eshetőségek elem
zésére. Ennek során célszerű figyelembe venni az aláb
biakat:
-  A gyógyszervállalatok problémái véleményünk sze

rint nem annyira súlyosak, hogy azonnali, akár áron 
aluli eladásra kényszerítenének.

-  A kelet-európai piac rövid távon nem sok reménnyel 
bíztató helyzete, valamint a vállalatok belföldi 
piaci részesedésének csökkenése kedvezőtlen alku 
pozíciót eredményez a magyar fél számára.
Célszerű lenne autonóm módon növelni a hatékony
ságot, fejleszteni az innovációs és piaci munkát, 
hogy mihamarabb kialakuljon egy stabil üzemvi
tel. Ezzel elérhető, hogy egy átmeneti időszak után 
valóságos értéken kel el a gyógyszeripar, ill. azon 
része, amelyre ez jelent megoldást.
Indokolt lenne kivárni az EK-társulási szerződésből 
folyó egyes hazai törvények megalkotását (a szel
lemi tulajdon védelméről, a környezetvédelemről, a 
munkaerő szabad áramlásáról), ez megkönnyítené 
vállalatok és a külföldi befektetők tisztánlátását.

-  Javítaná a hazai vállalatok pozícióját, ha sikerülne 
felgyorsítani a törzskönyvi dokumentumok kölcsö
nös elfogadásáról szóló megállapodásokat fejlett or
szágok és Magyarország engedélyező hatósága kö
zött.
Objektív elemzéssel kialakulhat olyan álláspont, 

hogy a jelen időszakban kifejezetten hiba lenne a kül-
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földi tőkebevonással történő privatizáció szorgalma
zása.

Nagykereskedelem

A gyógyszerkereskedelmi szférában 1992. a nagy 
változások éve. A negyven éven át működött egy
csatornás elosztási rendszer, melynek során kötött 
pályán, két lépcsőn keresztül — Hungaropharma és 
gyógyszertári központ — jutott el a termék a gyártó
tól a gyógyszertárig, 1992. második felétől átadta he
lyét a piacgazdaságokra jellemző többcsatornás, több- 
szereplős nagykereskedelemnek.

Megszűnt a Hungaropharma monopol helyzete. 
Az 1992 elején közzétett gyógyszer-nagykereskedelmi 
rendelet alapján az ott megfogalmazott követelmé
nyeknek eleget tevő bármely kérelmező megkapja a 
nagykereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogosít
ványt. Az 1992. december 31-ig kiadott engedélyek 
száma 27.

Eléggé általános az a vélemény, hogy ennyi nagyke
reskedő túl sok a tízmilliós lakosság ellátásához. Vár
ható, hogy a kialakuló verseny rövidesen optimalizálja 
számukat. Feltehető, hogy a teljes választékot vagy 
annak nagy részét forgalmazó cégek fogják magukhoz 
ragadni a vezető szerepet.

A nagykereskedelmi engedélyek kiadásával egyide
jűleg megváltoztak a nagykereskedelmi és kiskereske
delmi árrések úgy, hogy a fogyasztói/termelői árarány 
nem módosult (144,9%). A Hungaropharma monopol 
helyzetének időszakában elegendőnek bizonyult — a 
termelői árra vetített — 5,8%-os nagykereskedelmi 
árrés 12,7%-ra emelkedett, a kiskereskedelem árrése 
39,1%-ról 32,2%-ra csökkent, ez utóbbi a nagykeres
kedelmi árra vetítve 28,6%-ot jelent.

E mértékek helyességét-helytelenségét a gyakorlat 
fogja minősíteni, egyelőre kevés tapasztalat és infor
máció áll rendelkezésre, becslésekre kell szorítkozni.

A kézirat beérkezett: 1993. márc. 9.

tA magyar vegyipar 
HÍREK AZ IPARBÓL

A Budapesti Vegyiművek Rt.
Igazgatósága április végi ülésén ápri
lis 1-től 18%-os bérfejlesztést hagyott 
jóvá. Hozzájárult a korengedményes 
nyugdíjazás folytatásához, amennyi
ben új dolgozó felvételére nem ke
rül sor. Az Igazgatóság tagjai megosz
tották a munkát maguk között: köz
gazdaság és számvitel: Mukk Tibor és 
Spédler Zsolt-, kutatás-fejlesztés, terme
lés: dr. Máté Tibor; biztonságtechnika, 
környezetvédelem és termelés: Monos
tori László; agrokémia, marketing és 
piac pedig dr. Magyari István. A vál
lalati dolgozók több, mint háromne
gyed része támogatta a munkavállalói 
részvénytulajdonosi program szerveze
tének megalakítását.

Ahogy már hírt adtunk róla, a BVM 
Rt. aláírta az EMC Services francia 
céggel a Hungaropec nevű vegyes vál
lalat létesítéséről a szerződést. A 74%- 
ban francia, 26%-ban magyar tulaj
donú (alaptőke 60 MFt) Garé-i cég 
égetőberendezése évi 17-18 kt nagy ha

logéntartalmú anyag elégetésére lesz 
alkalmas. A beruházás teljes költsége 4 
mrd Ft. Az új égető a jövő évben beve
zetendő korszerűsített európai szabvá
nyoknak is meg fog felelni. A termelt 
energiából áramot termelnek, a sósa
vat haszonosítják.

A Chinoin Gyógyszer és Vegyé
szeti Termékek Gyára R t. május 
8-i évi rendes közgyűlésén a beszámoló 
megállapította, hogy számos kedvezőt
len körülmény (FÁK piac és a belföldi 
piac negatív változása, kétes kintlevő
ségek stb.) időbeni egybeesése miatt 
mind az értékesítés volumene, mind 
a vállalati nyereség jelentősen vissza
esett. Ennek ellenére az árbevételará
nyos nyereség messze meghaladja az 
országos, sőt az iparági átlagot is. En
nek oka a részvények ellenértékeként 
befolyt jelentős összeg, a külföldi tulaj
donosnak köszönhető kedvező külföldi 
hitelfelvételi lehetőségek és a két origi
nális termék, az ipriflavon és a jumex 
értékesítéséből származó, magas nyere

ségtartalmú bevételek növekedése. Mi
vel ezek a források néhány éven be
lül kimerülnek, fokozni kell a belföldi 
gyógyszereladást (a Chinoin részese
dése a 91-es 20,3%-ról 15,6%-ra esett 
vissza).

A javaslatban az ÁV Rt. és a Sa
nofi Winthrop részvények után 500-Ft- 
os osztalék szerepelt. A közgyűlésen a 
tulajdonosok úgy döntöttek, hogy ehe
lyett 5 000 Ft-ot vesznek el részvényen
ként a Chinoin adózott nyereségéből. 
Ez gyakorlatilag a Chinoin teljes nye
reségét jelentette. Bihari István a Chi
noin volt vezérigazgatója, az igazgató
ság elnöke, erre való hivatkozással a 
közgyűlésen lemondott.

Az EGIS Rt. május 20-ai közgyű
lésén ugyanez nem történt meg: a ja
vasolt osztalékot a tulajdonos ÁV Rt. 
csak kismértékben emelte meg.

Az EGIS Rt. megvásárlásának gon
dolatával foglalkozik Milos Panics az 
ICN amerikai cég tulajdonosa, Kis Ju
goszlávia volt államelnöke. Ezen túl
menően az MRP szervezeten keresztüli 
dolgozói részvényvásárlás is felmerült.

Dr. Körtvélyessy Gyula

342 mkl 1993. X L V I I I .  É V F O L Y A M .  0. S Z Á M



A vegyipari termelés és felhasználás jövője a FÄK országaiban*

1992 újabb lépés az úton lefelé

Az egykori Szovjetúnió 12 köztársaságát magában 
foglaló FÁK-ban a termelés tovább csökkent 1992- 
ben. (A jelenlegi FÁK magában foglalja az összes volt 
szovjet köztársaságot, Észtország, Lettország, Litvá
nia és Grúzia kivételével.) Bár mindmáig nem hoztak 
nyilvánosságra az egész FÁK-ot összefoglaló adato
kat, cégünk 15-18%-ra becsüli az idei év termelésének 
bruttó csökkenését. Itt jegyezzük meg, hogy az egész 
FÁK-ot összefogó adatok hiánya azzal is magyaráz
ható, hogy tulajdonképpen ez a laza államszövetség 
megszűnt mint önálló gazdasági entitás. 1992 ered
ményei az (1. táblázat, 1. ábra) azt mutatják, hogy a 
volt szovjet köztársaságok vegyiparának teljesítménye 
tovább csúszott lefelé a lejtőn. A vegyipar növekedé
sének üteme csökkenő hajlamot mutatott már a 80-as 
évek közepétől kezdve, addig mígnem végül 1990-ben 
az eredmény negatívvá változott. 1985 és 1988 között 
a vegyipar átlagos növekedési üteme 5,2% volt. Ezt
1989-ben stagnálás, 1990-ben 2%-os csökkenés, majd 
1991-ben 8%-os csökkenés követte. Az a teljesítmény
csökkenés és általános visszaesés, amely az utóbbi 5 
évben a volt szovjet tagköztársaságokban volt tapasz
talható, kétségen kívül a legkomolyabb visszaesés az 
utóbbi fél évszázadban.

1992
becslés

1. ábra. A F ÁK  vegyiparának bruttó termelése (éves növekedés% -ban)

Hogy kiderítsük és megérthessük, mely köztársa
ságok számlájára írható a visszaesés java része, ves
sünk egy tekintetet a volt szovjet köztársaságok négy 
legnagyobb vegyipari termelőjére. Ez a négy: Orosz
ország, Ukrajna, Fehérorosz ország és Kazahsztán. Ez 
a 4 köztársaság együtt adja a FÁK vegyipari terme
lésének több mint 90%-át (2. ábra). A nagy vegyi
pari termelők közül Fehéroroszországot és Kazahsz
tánt érintette a legsúlyosabban a visszaesés. Érdekes 
megjegyezni ugyanakkor, hogy éppen ennek a két köz
társaságnak volt a legnagyobb növekedési üteme a 80-

* A Budapesten 1993 januárjában rendezett Eastchem kon
ferencián elhangzott előadás. Fordította és sajtó alá rendezte: 
Fazakas János Compudrug Kémia Kft., Budapest.

** P lanE con , W ashington D.C. USA.

M IT C H E L L  JAY**

as évek végén. Becsléseink szerint, 1992 folyamán a 
kazahsztáni vegyipari termelés visszaesése 24%, míg 
Fehérorosz ország esetében ez „csak” 20% volt. Bár az 
Oroszországban és Ukrajnában tapasztalt visszaesés 
jóval szelídebb volt (a becsült értékek 15,0%, ill. 
17,0%), azért ezek az eredmények sem nevezhetők 
éppen biztatónak. Különösen igaz ez a megállapítás 
Oroszország esetében, ahol az 1992. évi csökkenést 
már megelőzte egy 3,3%-os visszaesés 1990-ben és egy 
további 8,6%-os csökkenés 1991-ben.

Oroszország (6á,7 %)

Egyéb! 8,6%)

Гч'- Kazahsztán I 3.1 %) 
-Belorusszia (5.8 %)

Ukrajna (17,8%)
2. ábra. A FÁK vegyiparának köztársaságok szerinti megoszlása 

1990-ben

A legsúlyosabban érintett területek: a 
műtrágyaipar, valamint egyes petrolkemikáliák

A legtöbb köztársaságban a főbb vegyipari ter
mékek termelése komolyan visszaesett. Mindazonál
tal meg kell jegyeznünk, hogy a csökkenés differenci
ált volt és fontos dolognak tartjuk pontosan megál
lapítani, hogy egyes tagországok mennyiben járultak 
hozzá ehhez. Először is meg kell említenünk, hogy a 
mezőgazdaságban használt kemikáliák gyártása szá
mottevően visszaesett minden köztársaságban. Ezen 
a kategórián belül a műtrágyák az egész csökkenés 
majdnem felét teszik ki, de sok esetben komoly vissza
esés észlelhető a növényvédőszerek területén is. A fo
gyasztás is lényegesen csökkent, egyes esetekben még 
a termelésnél is jobban. Ennek magyarázata az, hogy 
a volt szovjet köztársaságok műtrágya-exporttal pró
báltak szert tenni kemény valutára. Az agresszív ex
port következtében nyugaton dömpinggel is vádolták 
őket, különösen a Fehéroroszországból, Ukrajnából 
és Oroszországból származó kálium-műtrágyák eseté
ben.

Komoly visszesést észlelhetünk az eddig az átla
gosnál jobban szereplő műanyagok esetében is. En
nek magyarázata részben az, hogy néhány régebbi és 
korszerűtlen üzemet le kellett állítani (különösen a 
hőre keményedő gyanták esetében). Ügy tűnik azon
ban, hogy a visszaesés a korszerű, hőre lágyuló müa-
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1. táblázat
A  v o lt S zovjetú nió  és néhány tagköztársasága b ru ttó  vegyipari term elésének  alakulása

Megnevezés 1985 1987 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1986-1990
Index (1985=100) évi ráta, %

Összes volt SzU 100 106,2 110,9 116,5 117,0 114,4 104,8 87,5 2,7
Oroszország 101 105,0 109,0 114,0 115,0 111,2 101,6 86,4 2,1
Ukrajna 100 105,0 111,0 115,0 117,0 116,0 108,0 89,6 3,0
Fehéroroszország 100 109,0 117,0 124,8 128,6 128,5 118,8 95,0 5,1
Kazahsztán 100 110,0 119,0 129,0 131,0 131,0 124,0 94,2 5,5

Az éves növekedés százalékában kifejezve
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Összes volt SzU 6,2 4,4 5,1 0,4 - 2,2 -8,4 -16,5
Oroszország 5,0 3,8 4,6 0,9 -3,3 - 8,6 -15,0
Ukrajna 5,0 5,7 3,6 1,7 -0,9 -6,9 -17,0
Fehéroroszország 9,0 7,3 6,7 3,0 - 0,1 -7,5 - 20,0
Kazahsztán 10,0 8,2 8,4 1,6 0,0 -5,3 -24,0

nyagokat is érinti. Az Ukrajnában gyártott legfonto
sabb műanyag (polietilén) gyártása 42%-kal csökkent 
az első három negyedévben. Ennek egyik fő oka az, 
hogy Szeverodonyeckben komoly gondok jelentkeztek. 
Kazahsztánban a legfontosabb műanyag gyártása (po- 
lisztirol) majdnem felére csökkent 1992 első felében. 
A fenti adatokból világossá válik az, hogy a visszae
sés nemcsak a hőre keményedő műanyagok termelését 
befolyásolta.

A kis szériában gyártott, valamint a fogyasztó- 
orientált vegyipari termékek is együtt szenvedtek 
a nagybani termékekkel. Az 1992-ben tapasztalt 
termelés-csökkenés a szappanok, mosószerek és szí
nezékek gyártását sújtotta a legjobban. A gyógyszer
termelés is számottevően csökkent, mind Oroszor
szágban, mind más köztársaságokban. Kazahsztán
ban például a gyógyszertermelés majdnem 40%-kal 
csökkent 1992 első felében. Érdemes megjegyezni, 
hogy a fentebb felsorolt fogyasztó-orientált vegyipari 
termékek igencsak a hiánycikk kategóriába sorolha
tók valamennyi volt szovjet tagköztársaságban. A lo
gikus tehát az volna, hogy a megnövekedett kereslet a 
termelés növekedését váltsa ki és nem ennek csökke
nését... Bár már érkeztek bizonyos értesülések egyes 
nyugati befektetésekről ezen a területen, az eredmé
nyek még váratnak magukra. Amennyiben Oroszor
szágban és Ukrajnában javulna a gazdasági helyzet, 
akkor jelentékeny nyugati befektetések várhatók a fo
gyasztói termékek területén, éppen úgy, ahogyan ez az 
utóbbi két évben Lengyelországban, Magyarországon 
és a Cseh Köztársaságban is történt.

A vegyipari alapanyagok terén is komoly vesztesé
gek értek bizonyos köztársaságokat, különösen azokat, 
amelyeknek nyers- és alapanyagellátása Oroszország
tól függ. A kőolaj és földgáz hiánya miatt, Ukrajná
ban és Fehéroroszországban több finomító és petrol
kémiai üzem is arra kényszerült, hogy korlátozza ter
melését. Megfelelő mennyiségű nyersanyag hiányában 
Ukrajna két legnagyobb finomítója (a kremencsugi, 
valamint a liszicsanszki), arra kényszerült 1992-ben,

mid

hogy csökkentse finomítói és petrolkémiai tevékeny
ségét. A fentebb említett két ukrajnai finomító által 
alapanyaggal ellátott számos továbbfeldolgozó petrol
kémiai kombinát is megszenvedte az elsődleges nyers
anyagok és alapanyagok hiányát. Ezek közé tartozott 
a szeverodonyecki műanyagtermelő részleg is. Fehéro
roszország legnagyobb finomítója is (Novopalatinszk) 
komoly nyersanyaghiánnyal küzdött és ennek követ
keztében kénytelen volt csökkenteni a finomítói és 
petrolkémiai tevékenységét.

A vegyiszálgyártás összeomlása még várat magára. 
Ez előbb utóbb minden bizonnyal be fog következni, 
hiszen egész Kelet-Európábán ez történt. A két fő ve- 
gyiszálgyártó esetében (Oroszország és Fehéroroszor
szág), a vegyiszálgyártás csökkenése relatíve enyhé
nek mondható, hiszen mértéke csak 10- 12% volt az 
év első 6-8 hónapjában. Amennyiben a belföldi pia
cokat megnyitják a külföldi cégek előtt, akkor mindkét 
fentebbi köztársaság versenyképessége megkérdőjelez
hető. Különlegesen komoly vetélytársat jelenthetnek 
az olcsó ázsiai termelők. Ezek megjelenése máris ko
moly termeléscsökkenést váltott ki a fő kelet-európai 
vegyiszálgyártóknál (különösen Bulgária, Lengyelor
szág és Románia esetében).

A klóralkáliák az átlagosnál jobban szerepeltek. A 
marónátron és a kalcinált szóda esetében az 1992-ben 
tapasztalt csökkenés kisebb volt az átlagosnál (10%- 
nál kevesebb Oroszországban és 5%-nál kevesebb 
Ukrajnában). Valószínű, hogy ezen alapvető termékek 
gyártását kevésbé befolyásolja a nyersanyagok hiánya, 
mint a bonyolultabb, fejlettebb termékekét.

Az átlagosnál ugyancsak jobb képet mutat a gumi
abroncsok gyártása. A volt szovjet gumiabroncsterme
lés javarészét nyújtó Oroszországban és Ukrajnában 
a termeléscsökkenés kisebb volt 10%-nál az év első 3 
negyedében. Ennek a viszonylag jó szereplésnek egyik 
magyarázata a gépkocsik számára készült gumiabron
csok gyártása. Ukrajnában például a gépkocsiknak ké
szülő gumiabroncsok gyártása 4,5%-kal nőtt az év első 
9 hónapjában, míg Oroszországban mindössze csekély
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visszaesés volt tapasztalható. Mindennek magyará
zata — több mint valószínű — az importból származó 
gépkocsik számának növekedése mind ezekben, mind 
a többi volt szovjet tagköztársaságban. Egyre több 
használt gépkocsit hoznak be Nyugat-Európából és 
ezeknek természetesen hamarább jelentkezik gumiab
roncsigényük, mint az új kocsiknak. A gumiabroncsok 
iránti igény megnövelte a szintetikus gumi (kaucsuk) 
iránti keresletet is, amelynek következtében az egész 
ágazat az átlagosnál jobban szerepelt.

A visszaesés okai

Sok okot sorolnak fel a visszaesés magyarázataként, 
de ezek között van egy, amely különlegesen sűrűn sze
repel. Nagyon gyakran említik a megfelelő anyagellá
tás hiányát, mint a termeléscsökkenést kiváltó egyik 
fő tényezőt. Az anyagellátás nem megfelelő voltának 
magyarázata: a kőolaj, a földgáz, valamint néhány 
más vegyipari nyersanyag kitermelésének, ill. előállí
tásának a visszaesése. Ugyanakkor azonban azt is meg 
kell jegyeznünk, hogy az előzőleg kizárólag a belső pi
acon történő nyersanyag-elosztás helyett, ezeknek egy 
része kemény valutát szerző exportra került. Egyálta
lán nem elhanyagolhatók az ugyancsak sűrűn meg
említett szállítási nehézségek. Nagyon fontos és erő
teljesen negatív irányba ható tényező, a hagyományos 
termelői-vásárlói kapcsolatok általános felbomlása és 
szétzilálása. Ez a tényező végtelenül fontos szerepet 
játszik különösen a különböző köztársaságokban ta
lálható vállalatok esetében.

A termelés visszaesésének további okai között, 
gyakran megemlítik azt is, hogy számos idejétmúlt és 
nagyon környezetszennyező gyártó részleget (üzemet) 
kellett leállítani. Az ilyenekből igen sok található a 
volt Szovjetunió területén. Ugyanakkor az is megtör
tént, hogy sok gyártó téves árjelzéseket kapott. Szá
mos termelő esetében előfordult az is, hogy az álta
luk előállított végtermék nem követte megfelelően a 
nyersanyagok, ill. alapanyagok árát, vagy másképpen 
mondva, a végterméket olcsóbban árusították, mint 
ami a benne foglalt nyersanyagok és munka ára. Ter
mészetesen, ilyen helyzetben aligha lehet a termelés 
serkentéséről értekezni... Több sikertelen kísérletet is 
számon tartanak, amelyeknek célja az volt, hogy az 
árak emelésével valamelyest helyrehozzák a volt Szov- 
jetúnió köztársaságainak torz árrendszerét. Vélemé
nyem szerint az igazi megoldást, ill. a kívánt ered
ményt csakis a teljes árliberalizációval lehet elérni.

Pénzhiány következtében, még az előírt és beüte
mezett karbantartási és korszerűsítési munkálatokat 
sem lehetett végrehajtani. Természetesen ez is hoz
zájárult a termelés ilyen mértékű visszaeséséhez. Bár 
a volt szovjet vegyiparban már hagyományossá vált 
az üzemek rossz karbantartása és a korszerűsítések 
majdnem teljes hiánya, ez a tünet tovább súlyosbo
dott az utóbbi években, mígnem kritikussá nem vált. 
Az utóbbi években, a vegyiparban egyre gyakrabban 
fellépett üzemi balesetek is ezzel magyarázhatók. A 
vegyiparban tapasztalható eléggé laza fegyelem is egy 
potenciálisan teljesítménycsökkentő tényező.

Javul-e a helyzet 1993-ban?

Sajnos minden jel arra mutat, hogy az 1993-as év, 
az eddigieknél még rosszabb eredményt fog produ
kálni. 1992 folyamán, a negyedévi statisztikák folya
matosan romló helyzetet mutattak ki a FÁK legtöbb 
köztársaságában. Ebből arra következtettünk, hogy 
amennyiben 1993 közepéig nem áll be jelentős fordu
lat a vegyipar teljesítményében, akkor minden esély 
megvan arra, hogy a majdani éves eredmény még az 
1992. évi gyenge eredménynél is lesújtóbb lesz.

A FÁK vegyiparának kívánt fordulatát kevéssé va
lószínűvé teszi az, hogy azok a visszaesést kiváltó té
nyezők, amelyek 1992-ben hatottak, 1993 folyamán is 
éreztetni fogják hatásukat. A nyersanyagokkal és alap
anyagokkal való megfelelő ellátás továbbra is sok gon
dot okoz. A köztársaságok egyre jobban korlátozzák 
a kereskedelmi és gazdasági kooperációs együttműkö
dést. Az ilyen jellegű intézkedések tovább fenyegetik a 
különböző köztársaságokban található vállalatok kö
zötti hagyományos üzleti kooperációkat. Oroszország 
és Ukrajna között különösen feszültté váltak a gazda
sági kapcsolatok. Ennek magyarázata a kereskedelmi 
kapcsolatok befagyasztása orosz részről, valamint a 
két fél közötti nézeteltérés a külföldi adósságok meg
osztásáról. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a FÁK-on 
belüli vegyipari kereskedelem javarészét tulajdonkép
pen az orosz-ukrajnai kereskedelem jelenti.

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy sok olyan elavult, 
vagy nagyon környezetszennyező üzem van, amely vá
laszút előtt áll: vagy korszerűsítik, vagy leállítják. Mi
vel a korszerűsítésre rendelkezésre álló pénzforrások 
igen szűkösek, számos üzem leállítása lóg a levegőben.

Mikor fog beállni a javulás?

A termelés és a teljesítmény csökkenésének fő oka 
az, hogy a gazdasági reform nem igen tanúsít előre
haladást a FÁK egyetlen köztársaságában sem. Míg 
a balti köztársaságok (amelyek nem tagjai a FÁK- 
nak) lényeges haladást értek el a gazdasági reform 
és az ipar szerkezeti átalakításának tekintetében, ad
dig a FÁK köztársaságaiban a haladás minimális volt. 
Oroszországban és Ukrajnában a reformot sorozatos 
beindulások és megtorpanások jellemezték. Mindez le
hetetlenné tette a legfontosabb reform-intézkedések 
életbeléptetését. Ezek a következők lettek volna:
-  az árak felszabadítása (a különböző árliberalizálási 

próbálkozások nem tudtak végigmenni a megkez
dett úton és ezáltal megmaradt egy ésszerűtlen ár
szerkezet) ;

-  az állami vállalatok támogatásának megszüntetése 
(javaslatok hangzottak el az állami vállalatok meg
segítésére, mind Oroszországban, mind Ukrajná
ban);

-  az állami monopóliumok feloszlatása és a piaci 
verseny serkentése;

-  lehetővé kell tenni azt, hogy a veszteséget termelő 
és versenyképtelen vállalatok bezárják kapuikat;

-  az állami tulajdonban lévő ipar magánkézbe való 
adása (az Oroszországban nemrégen meghirdetett
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kuponos privatizáció csak az első lépés ezen az
úton);

-  a születőiéiben lévő magánszektor támogatása (az 
egyes kelet-európai országoktól eltérően, a FÁK or
szágaiban a magánszektor csak igen kismértékben 
járul hozzá az ipari termeléshez, és ez különösen 
igaz a vegyipar esetében).
A vegyipar haladásának iránya, valamint a jelen 

recesszióból (ami már tulajdonképpen majdnem dep
resszió) való kilábalás csak akkor kezdődhet el, amikor 
majd komoly haladást fognak elérni a fentiekben fel
sorolt reformintézkedések megvalósításában. Meg kell 
azonban mondanunk, hogy a piaci orientáltságú re
formok sikeres és következetes végrehajtása következ
tében — legalábbis rövid távon — számottevő újabb 
termelés-visszaeséssel kell számolni, amint ezt már a 
többi, gyorsan reformálódó kelet-európai ország ese
tében is láttuk. Ezekben az országokban, a szerkezet- 
váltási folyamat következtében a vegyipar termelésé
nek mintegy harmada, vagy még ennél is több, telje
sen kiesett. A vegyipar azon részéről van szó, amely 
gyenge minőségű, nyereség nélküli termékeket állított 
elő, vagy valamilyen más okból volt nemkívánatos. 
Minden okunk megvan arra, hogy azt feltételezzük, 
hogy az arányok hasonlóak lesznek Oroszországban, 
Ukrajnában, valamint a többi FÁK köztársaságban. 
Mindennek következtében tehát, a jövőben további 
termelés-visszaesés várható.

Nehezen elképzelhető, hogy Oroszország vagy Uk
rajna radikálisabban fog hozzálátni a reformokhoz 
1993 folyamán. Mindkét ország kormánya, kevésbé re
formorientált és egyre konzervatívabbá vált az elmúlt 
év folyamán. Mind Gajdár úr Oroszországban, mind 
Lanovij úr Ukrajnában, távozni kényszerült a mi
niszterelnöki posztról. Mindkét fenti köztársaságban 
többször is nekifutottak a gazdasági reformnak, de az 
utolsó pillanatban mindig megtorpantak. Ugyanakkor 
a nagyipari lobby erőrekapása lassítani látszik a szer
kezetváltást, mivel továbbra is támogatásokat próbál 
biztosítani a nagy állami vállalatoknak.

Mindennek következtében, aligha várható az orosz, 
ukrajnai vagy a más FÁK köztársaságok vegyipará
nak megerősödése 1994 előtt. Még ha egyszer majd 
el is kezdődik a vegyipar fellendülése, ez aligha lesz 
olyan erőteljes, mint amilyen a gyorsan reformálódó 
kelet-európai országokban lesz látható. Ennek az a 
magyarázata, hogy a FÁK esetében a reformok sok
kal lassabban fognak hatni. Várható, hogy a nagyipari 
lobby az elkövetkező években is komoly erőt fog kép
viselni, és mindent meg fog tenni annak érdekében, 
hogy megelőzze az üzembezárások elterjedését, vala
mint az alkalmazottak masszív elbocsátását.

A majdani fellendülésben meghatározó szerepet 
fognak játszani bizonyos petrolkemikáliák, valamint 
a fogyasztó-orientált termékek. 1992 folyamán Orosz
országban számos olyan projectet hoztak nyilvános
ságra, amelyeknek célja új üzemek beindítása vagy 
régebbi üzemek korszerűsítése, különlegesen az olefi
nek és a műanyagok gyártásának területén. Finanszí
rozási nehézségek miatt aligha sikerül az összes terve
zetet idejében befejezni, az azonban kétségtelen, hogy

mkl

a beinduló termelőegységek változást fognak hozni az
1990-es évek derekára az oroszországi termelés üte
mét illetően. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy 
Oroszország és Ukrajna óriási lehetőségekkel rendel
kezik az olyan fogyasztói vegyi termékek területén, 
mint a gyógyszerek, a mosószerek, valamint a koz
metikai cikkek. Még a jelenlegi bizonytalan gazdasági 
körülmények között is mindkét köztársaságban már 
néhány befektetési üzletet ütöttek nyélbe. Hogyha az 
előbb említett köztársaságok bármelyikében valame
lyest javulnának az üzleti kilátások, ez minden bi
zonnyal a nyugati befektetők érdeklődésének robba
násszerű növekedését eredményezné, különösen a fo
gyasztói kemikáliák tekintetében. Mivel az ilyen jel
legű befektetések jóval kisebb méretűek, mint azok, 
amelyeket a nagy petrolkémiai komplexumok igényel
nek, várható, hogy az előbbiek gyorsabban és haté
konyabban üzembe állhassanak. Ezáltal pozitív befo
lyást gyakorolhatnak a termelésre már az 1990-es évek 
derekán.

Miként változik az egyes területek jövőképe?

Jelenleg úgy tűnik, hogy az olefineknek és a műa
nyagoknak van a legtöbb esélyük arra, hogy vissza
tornásszák magukat. Ennek az a magyarázata, hogy 
az 1990-es évek derekán sok új termelőegységet épí
tenek vagy szándékoznak építeni mind Oroszország
ban, mind Ukrajnában és Fehéroroszországban. A tel
jes jegyzék túl hosszú ahhoz, hogy itt felsoroljuk, 
mégis szeretnénk kiemelni a John Brown-nal való kö
zös vállalatot, amelynek célja egy etilén- és polietilén
kombinát építése az oroszországi Novij Urengojban; a 
nemrégen felmelegített közös vállalkozás a Wespec- 
kel az oroszországi Tobolszkban, amelynek célja egy 
propilén/polipropilén létesítmény beindítása a Com
bustion Engineering és a Neste segítségével; néhány 
polipropilén üzemegység, amelyet az olaszok bocsáta
nak rendelkezésre több helyen Oroszországban és Uk
rajnában; a polisztirol terjeszkedése a kazahsztáni Ak- 
tanban a franciaországi Litwin részvételével, és végül 
a kapacitásnövelést sok más helyen.

Ügy tűnik, hogy pénzügyi nehézségek miatt nem 
minden üzlet fog sikerülni, mégis ezek java részénél 
előrelépést lehet majd észlelni. Ha egyszer az új lé
tesítmények zöme beindul — ez valószínűleg a 90-es 
évek második felében következik be —•, ezek számot
tevően befolyásolnák az olefinek és műanyagok ter
melését Oroszországban, Kazahsztánban és valamivel 
kevésbé Ukrajnában is. Egy poliésztergyanta-üzem ki
vételével, Fehéroroszországban nem szerepel kapaci
tásbővítés a tervek között.

A vegyipar másik olyan területe, ahol növekedés 
várható, az a fogyasztó-orientált kemikáliák, mint a 
gyógyszerek, szappanok és kozmetikai szerek. A nyu
gati cégek sokkal kevesebb és kisebb méretű gyógy
szertémájú szerződést írtak alá, mint az olefinek vagy 
a műanyagok témakörében. A nyugati és talán a ma
gyar gyógyszergyártók látványos jelenlétére kell szá
mítanunk az elkövetkező években, akik minden bi
zonnyal megpróbálják majd kiaknázni a megnöveke-
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dett piaci lehetőségeket a FÁK országaiban, külö
nösen Oroszországban és Ukrajnában. Ezek a nyu
gati vállalatok kooperációban gyártják egyes termé
keiket. Ezáltal csökkenteni tudják termelési költsége
iket, ugyanakkor növelve részesedésüket a FÁK ta
gállamok dinamikusan fejlődő piacán. Hasonlóan jó 
esélyei és kilátásai vannak a szappan-, mosószeripar
nak és a kozmetikumok ágazatának. De természetesen 
csak akkor, ha a körülmények annyira megjavulnak, 
hogy a nyugati cégek a helyszínen gyárthassák le ter
mékeiket. Amint már ennek Lengyelországban is tanúi 
voltunk, a nyugati cégek minden bizonnyal itt is ha
mar meg fogják szállni a hatalmas kiterjedésű orosz 
és ukrajnai piacot.

A festékek, lakkok és színezékek tekintetében min
denképpen javulásnak kell beállnia a FÁK országa
iban, már csak abból is kiindulva, hogy a múltban 
eléggé halványan szerepeltek. A fent említett vegyi 
termékek választéka és minősége mindmáig nagyon 
gyengének mondható. Meg kell jegyezni, hogy a meg
felelő festékek és bevonóanyagok hiánya negatívan be
folyásolja a FÁK országaiban gyártott majdnem va
lamennyi végterméket. A gazdasági reform folyamán, 
ezek a köztársaságok a festékgyártás korszerűsítésére 
és fejlesztésére kényszerülnek, s ez lehetetlen nyugati 
részvétel nélkül. Eléggé érdekes itt megjegyezni, hogy 
a nyugati vállalatokkal tervezett korszerűsítési mun
kálatok csak érintőlegesen célozzák a festék- és lakk- 
ipart. Oroszország nemrégen jelentette be ambició
zus terveit, hogy egy új, titán-dioxidot gyártó léte
sítményt építsen meg, de a részletek kidolgozása még 
várat magára. Mindez arra enged következtetni, hogy 
a vegyipar ezen részének korszerűsítése és fejlesztése 
csak az évtized felé fog bekövetkezni.

Bár a mezőgazdaságban használt vegyi anyagok 
gyártása számottevően visszaesett az utóbbi években, 
erre a szektorra mégis viszonylag fényes jövő vár. Per
sze feltéve, hogy a termelés szerkezetét megfelelően 
átalakítják, olyképpen, hogy korszerűbb műtrágyákat 
és növényvédőszereket termeljenek. A műtrágyák ese
tében ezen a komplex, valamint folyékony terméke
ket értjük, míg a növényvédőszerek terén ez a haté
konyabb és kevésbé környezetkárosító termékek irá
nyába való eltolódást jelenti. Ukrajna máris odavon- 
zott néhány ezen a területen aktív nyugati befekte
tői érdekeltséget. Amennyiben a gazdasági körülmé
nyek valamelyest javulnak, a külföldi tőke érdeklő
dése minden bizonnyal meg fog növekedni. Ugyanak
kor azt is meg kell jegyeznünk, hogy továbbra is sok 
olyan termelő egység van még üzemben, amelyek kor
szerűtlen voltuk miatt előbb utóbb bezárásra fognak 
kerülni. Ilyen eset különösen az egyszerű nitrogén
vagy kálium-műtrágyákat gyártó üzemek között for
dul majd elő.

A javarészt Oroszországban gyártott szintetikus 
kaucsuk jövőképe eléggé vegyes. Ennek az a magyará
zata, hogy egyrészt a katonai kiadások csökkenésének 
következtében elapadni látszik az egyik fő keresleti 
forrás. Ugyanakkor azonban a gumiabroncsok, vala
mint a különböző laboratóriumi berendezések iránti 
megnövekedett igény mindenképpen növeli fogja bi

zonyos kaucsukfajták iránti keresletet. Mindennek kö
vetkeztében, úgy véljük, hogy míg a különleges szin
tetikus kaucsukok termelése számottevő fejlődésnek 
néz elébe, addig a közönséges szintetikus kaucsukfaj
ták esetében a termelés csökkenésére számíthatunk.

A vegyipari nyersanyagok tekintetében is vegyes a 
jövőkép. Amint már az előbb is említettük, az olefi
nek esetében valószínűleg erőteljes növekedésnek le
hetünk majd tanúi, hiszen ezek az anyagok, számos 
más végtermék gyártásához elengedhetetlenül szük
ségesek (pl. a különböző műanyagok). Az aromások 
termeléséből enyhébb növekedést fogunk tapasztalni, 
mivel itt a kereslet növekedése sokkal gyengébb an
nál, mint amilyent az olefinek esetében várhatunk. 
Az alkoholok is jobb jövőnek néznek elébe, de csak 
az évtized második felében. Ekkor ugyanis kereslet- 
növekedés várható az MTBE szintéziséhez használt 
metanol iránt. Az oxo-alkoholok iránti kereslet is vár
hatóan megnövekszik. Ugyanakkor a FÁK arra fog 
kényszerülni, hogy számos olyan petrolkémiai alapa
nyagokat gyártó részleget leállítson, amelyek elavult 
termelési technológiát használnak, gyenge hatásfok
kal dolgoznak, erősen környezetszennyezőek vagy pe
dig az előállított termékeik iránti kereslet elhanyagol
ható.

A vegyiszálak jövőképe egyáltalán nem bíztató. A 
FÁK fő vegyiszálgyártója és szállítója Fehéroroszor
szág, amely komoly versenynek lesz kitéve és ve- 
télytársai elsősorban az ún. „ázsiai tigrisek” lesznek. 
Oroszország esetében valószínű a nem-cellulóz alapú 
vegyiszálak termelésének felfutása, mint a poliész
ter vagy a polipropilén szálak. Ugyanakkor azonban 
számos régebbi poliamid és cellulózalapú vegyiszálat 
gyártó részleg termelését végérvényesen le fogják állí
tani. Hasonló a helyzet Ukrajnában is. Általában el
mondható, hogy a FÁK vegyiszálgyártó ágazata ne
héz szerkezetváltási évtizednek néz elébe és az időszak 
javarészében állandó termelésvisszaesés várható.

Milyen a jövőkép a különböző köztársaságokban?

Oroszország és Kazahsztán az a két FÁK tagállam, 
amely a legnagyobb hosszútávú potenciállal rendel
kezik. Különösen igaz ez a megállapítás a petrolkemi- 
káliák tekintetében. Ennek következtében elmondhat
juk, hogy ennek a két köztársaságnak van a legtöbb 
nyerni valója gazdaságának és vegyiparának radiká
lis megreformálásából. Ez a két köztársaság igencsak 
bőviben van a legkülönbözőbb nyersanyagoknak, be
leértve a kőolajat és a földgázt is. A két utóbbi termé
szetesen elengedhetetlen feltétele a petrolkémiai szin
tézisek ágazatának. A fentiek ismeretében kijelenthet
jük, hogy mindkét köztársaságnak megvan az objektív 
lehetősége arra, hogy az elkövetkező évtizedben meg
növelje számos vegyipari gyártási ág termelését. Min
dez azonban természetesen feltételezi a gazdasági re
form, valamint a szerkezetváltás megfelelő és követke
zetes végrehajtását. Ezzel egyidőben kell bizotosítani 
a nyugai befektetők vonzásához szükséges feltételeket 
is. Az elmúlt években Oroszország csak sántikálva ha
ladt a reformok irányában. Kazahsztán is vajmi kevés
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előremenetellel dicsekedhet ezen a területen. A reform 
lassú végrehajtása negatívan befolyásolta a köztársa
ságok vegyiparát, mivel korlátozta a külföldi befek
tetők érdeklődési körét és lelassította az árrendszer 
reformját. Mindkét köztársaság sokat nyerhet és fej
lődhet a többi FÁK tagországgal lebonyolítható ke
reskedelemből. Ennek azonban egyik előfeltétele az, 
hogy a FÁK-on belüli kereskedelem a világpiaci árak 
messzemenő figyelembevételével történjen. Ez elsősor
ban azért szükséges, mivel a nagy mennyiségekben ex
portált, ill. exportálható nyersanyagok és természeti 
források ára nagyon alábecsült volt a régi szovjet ár
rendszerben. Mindezek a tényezők azt mutatják, hogy 
Oroszország és Kazahsztán lényeges előnyhöz juthat, 
ha egyszer a gazdasági reformot sikerül véghezvinni.

Ukrajna esetében a kilátások vegyesek. Bár a FÁK- 
ban, Oroszország után közvetlenül a második legna
gyobb piaca van — amely mellékesen legyen mondva 
azzal az előnnyel rendelkezik, hogy az oroszországinál 
sokkal koncentráltabb — mindennek ellenére a kül
földi befektetők érdeklődése a fogyasztói vegyi termé
kek iránt, kiábrándítóan lanyha volt. Ennek több ma
gyarázata is van. Elsősorban a kihangsúlyozott poli
tikai és gazdasági instabilitás, az Oroszországgal való 
kvázi-állandó konfrontáció gazdasági és más területe
ken, és végül a többször is beharangozott gazdasági 
reform helyben topogása. Még egy sikeres gazdasági 
reform végrehajtásának esetében is, Ukrajna vegy
iparának növekedési potenciálja messze elmarad az 
oroszországi vagy a kazahsztáni mögött. Ukrajnában 
nem állnak rendelkezésre megfelelő mértékben a pet
rolkémiához szükséges nyers- és alapanyagok, amelye
ket így Oroszországból kénytelen beszerezni. Ukrajna 
számottevő szerves alapanyagot gyárt kőszénkátrány
ból kiindulva. Ezek a gyárak azonban nagyon régiek, 
és aligha képesek hosszútávon állni a versenyt a sokkal 
korszerűbb kőolaj- és földgázalapú petrolkémiai ipar
ral. De nemcsak a nagybani petrolkemikáliák terüle
tén rosszak a kilátások, a helyzet semmivel sem ró- 
zsásabb a kis szériában gyártott, különleges és finom- 
vegyszerek esetében sem. Ukrajnának komoly külföldi 
befektetésekre volna szüksége ahhoz,hogy a követel
ményeknek megfelelően tudja fejleszteni a festék-, 
gyógyszer-, valamint a finomvegyszer-gyártó ágazato
kat. Egyelőre azonban úgy néz ki, hogy a nyugati be

fektetők megjelenése ezekben a szektorokban is várat 
még magára. Várhatóan, eljön majd egyszer az idő, 
amikor az ukrajnai piac több mint 50 miihó fogyasz
tója érdekessé fogja tenni a befektetéseket az olyan 
fogyasztói kemikáliák esetében, mint a mosószerek, 
kozmetikai cikkek és a gyógyszerek. Ez már egyszer 
megtörtént a közeli Lengyelországban is. Ukrajna leg
nagyobb reménye azonban valószínűleg a mezőgazda- 
sági vegyi termékekben rejlik. Ezen a területen máris 
jeleztek néhány kisebb lélegzetű nyugati befektetést. 
De természetesen ennek a szektornak is át kell men
nie egy komoly szerkezetváltáson, és ez még jó néhány 
évbe telhet.

A FÁK nagy vegyipari termelői közül, Fehérorosz
országban a legrosszabbak a jövőképek. Sok kelet
európai országhoz hasonlóan, az utóbbi évtizedekben 
Fehéroroszországban is felépítettek egy masszív vegyi- 
és petrolkémiai ipart, amelyek mind az olcsó szovjet 
nyersanyagokra támaszkodtak. A műanyagok, vegyi
szálak és a fehéroroszországi vegyipar más termékei, 
könnyű és biztos piacra leltek a FÁK többi országai
ban. A Szovjetúnió felbomlását követően, Fehérorosz- 
ország sokkal jobb kapcsolatot épített ki Oroszország
gal, mint amennyire Ukrajnának sikerült. De sajnos ez 
sem tudta megelőzni az orosz kőolaj és más alapanya
gok szállításának csökkenését. Ezáltal a temelés sú
lyosan visszaesett. Várható, hogy Fehérorosz ország el 
fogja veszíteni piaci részesedésének a javát, az orosz, 
az ukrajnai és a más FÁK köztársaságok műanyag és 
vegyiszál piacán. Ennek egyik magyarázata természe
tesen a külföldi versenytársak megjelenése az említett 
piacokon. Ügy vélem, hogy Fehéroroszország nem lesz 
képes átirányítani exportját a nyugat felé, hogy ezzel 
próbálja meg pótolni az elvesztett FÁK piacokat. En
nek a magyarázata az, hogy a többi kelet-európai or
szágtól eltérően, Fehéroroszországnak nincsen tapasz
talata ezen a területen. A kicsi fehérorosz piac (az 
alig 10 millió lakossal), aligha tudja fenntartani azt 
a vegyipart, amelyet azzal a szándékkal építettek fel, 
hogy az egész volt Szovjetúniót ellássa termékekkel. 
Ennek következtében úgy vélem, hogy a 90-es évek 
nagyobb részében, a fehéroroszországi vegyipar szá
mottevő visszafejlődésével kell számolnunk.

A  kézirat beérkezett: 1992. febr. 15.
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A cián-imido-ditioszénsav-származékok növényvédőszer-kémiai 
vonatkozásai_____________________________________________

FÖL DÉNYI  RITA*

A Peremartoni Vegyipari Vállalat által előállí
tott cián-imido-ditioszénsav-dimetil-észter a gyógy
szergyártásban ismert fontos intermedier, melynek el
sőszámú hazai felhasználója a Richter G. Rt., hiszen 
e cég saját eljárásokat dolgozott ki az antihisztami- 
nikumként alkalmazott cimetidin szintézisére [1, 2]. 
Mivel a növényvédőszeripar a gyógyszerágazat „ro
konának” tekinthető, felvetődhet e fenti intermedier 
peszticid területen való alkalmazási lehetősége is.

Jelen tanulmány a szakirodalom feldolgozása és ér
tékelése alapján általában a cián-imido-ditioszénsav- 
származékok növényvédőszerkémiai vonatkozásait te
kinti át, melyhez hasonló e vegyülettípusokkal kap
csolatban eddig nem készült.

Cián-imido-ditioszénsav-észterek

A cián-imido-ditioszénsav sói és észterei között szá
mos peszticid sajátsággal rendelkező anyag található, 
melyek ismertetésére a következőkben részletesen sor 
kerül, összefoglalásuk (4-18 sorszámmal jelzett ve- 
gyülettípusok) az 1. táblázatba.]! látható a megfelelő 
irodalmi hivatkozásokkal együtt. Az egyes típusok kö
zött Rx és R2 nagy variációs lehetőségei miatt átfedés 
lehetséges. A biológiailag aktív vegyületek tárgyalása 
során érdemes a figyelmet felhívni arra, hogy már a 
dinátriumsó is antimikrobiális hatású szer a ditiokar- 
bamát káliumsójával, illetve etilén-diaminnal alkotott 
kombinációban (4).

Két esetben találkozhatunk deszikkáns illetve fun- 
gicidként alkalmazható monokáliumsóval (5, 6), ahol 
az észterező Rx jelentése Сх_з alkil, allil és benzil.

A [10] találmányi bejelentés a sót amino-ciklohex- 
il-foszfonátokkal (19) alkotott kombinációban alkal
mazza.

NC -N - C
5R,

SR,

A cián-imido-ditioszénsav-észterekét (1) a cián
amid és szén-diszulfid lúgos közegben végzett reak
ciójából nyert dikáliumsón (2 ) keresztül állítják elő
(1), [3, 4].

г кон /5К
NC-NH, .»  CS 2 —7 — 5 ---- -- N C - N - C ^  (1)

2. SK

A dikáliumsó alkilezése kétlépcsős folyamat, mely
nek következtében szimmetrikus észterek (Дх = R?) 
mellett aszimmetrikus észterek (Лх ф Л2) előállítása 
is lehetséges (2), [5].

/SK
N C - N - C

4SK
N C - N - C 7N.

SR, /SR,
R ?-X  Ä /

* -  N C -N -C  
SK x s r 2

1
( 2 )

Az ilymódon előállított vegyületeket többféle spekt
roszkópiai módszerrel vizsgálták. A 2 és 3 sók ese
tében infravörös felvételek alapján igazolták a cián- 
imido-ditiokarbonát-szerkezetet [3, 6].

Röntgendiffrakciós mérések segítségével meghatá
rozták a [NCN=CS2]2~ anion geometriáját, meg
állapították a kötéshosszakat [7], melyek segítsé
gével kiderült, hogy az imido-ditioszénsav-csoport 
(-N=CS|~) atomtávolságai hasonlóak a ditiokarba- 
mátoknál (-N-C(=S)-S~) talált értékekhez, ami a 
két vegyületcsalád kötésviszonyainak rokonságát tá
masztja alá.

* C hem pro  Vegyipari K utató-fejlesztő  K ft, Veszprém

0
19

R' , R‘ = C , _ 8 alkil , Z * H, Me, halogén

A 7 vegyületek érdekessége, hogy а [15] szaba
dalom peszticidként védi az alkáliföldfém kationnal 
rendelkező cián-imido-ditiokarbonátokat is. Hogyha 
Rx=alkálifém, akkor R2 jelölése CHRZ, melynek is
mertetése részletesen az 1. táblázatban látható.

A monosók közé sorolandó a 8 vegyület is, ahol 
R1=C j _4 alkil, illetve benzil. Ez esetben a kation 
nem fém, hanem nagy térkitöltésü ammóniumion. 
A megfelelő monokáliumsó és kvaterner ammónium- 
klorid reakciójában keletkező anyag jó fertőtlenítőszer 
(baktericid, fungicid).

A szubsztituálatlan és szubsztituált alkil-, alkenil-, 
alkinü- és aralkil-csoportokat tartalmazó diészterek 
száma nagy, hatásspektrumuk széles (5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 16), hiszen a legkülönbözőbb peszticid 
aktivitással rendelkező anyagok szerepelnek köztük. 
Speciális esetben az egyik észterező csoport lehet 
heteroaril-alkil (7 ,16), hidroxi-alkil, alkoxi-alkil (6), 
karbalkoxi-metil, karbamoil-metil és ciano-metil (7).

Fontos a fungicid aktivitású 14 vegyülettípus, ahol 
két cián-imido-ditioszénsav-észter-csoport kapcsoló
dik egymáshoz egy metilénhídon keresztül. Itt kiemel
kedő a Phytophthora infestans elleni hatás. A szinté
zis kétféle úton valósítható meg.

Az egyik módszer szerint először két dikáliumsó- 
molekulát kapcsolnak össze dibróm-metánnal vagy 
bróm-klór-metánnal (3), majd az ilymódon nyert új 
típusú dikáliumsót (20) alkilezik (4), [28,30].
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P esz tic id  ak tiv itássa l rendelkező cián-im ido-d itioszénsav-észterek
1. tá b lá za t

/ S R i

NC- N=C 1
\  _

Sor
szám

Hl r 2 Peszticid hatás 
típusa

Kiemelt tesztszer
vezet típusa

Iroda
lom

4 Na Na antimikrobiális Í8 , 91
5 C i-3  alkil, allil, 

Bz, *Me
К, C2 —12 alkil- 
alkenil, *n-Bu

deszikkáns *vörös lóhere [10]

6 C! _ 3 alkil, * allil, Bz K, C2_ 12 alkil, Bz,
‘allil, krotil, propargil, 
karbetoxi-metil, metoxi-metil, 
C2_4 hidroxi- alkil

deszikkáns,
fungicid,
inszekticid,
akaricid

Phytophthora infes
tans, *Aphis fabae, 
*Tetranychidae,
* Drosophila 
melanogaster

[11-14]

7 alkálifém, 
alkáli földfém, Me, 
szubsztituált Me

CHRZ, mely különbözik Rj-től 
és R=H, Ci —4 alkil, Z = H,
Ci _9 alkil, vinil, fenil, allil, 
karbamoil, karbalkoxi, hetero- 
ciklus, ciano

inszekticid,
fungicid,
herbicid,
növekedés
szabályozó

[15]

8 Ci _ 4 alkil, Bz + N(R3)2R4R5 , R3=Ci _ 4 alkil, 
R4 = C i_4 alkil, mono- vagy 
diklór-benzil, R5 = Сю- is  alkil, 
N-alkil-karbamoil-metil

baktericid,
fungicid

Escherichia coli, 
Candida albicans, 
Aspergillus niger

[16]

9 alkil
*Me
*n-Hex

alkil, alkenil, alkinil
*Me
*n-Hex

inszekticid,
herbicid,
fungicid,
baktericid

*Piricularia
oryzae,
Aspergillus
niger

[17-19]

10 alkil
*Me

szubsztituált aralkil 
*4-klór-benzil

általában
peszticid

házilégy,
Digitaria 
sanguinalis, 
‘Piricularia oryzae

[20]

11 fenacil,
szubsztituált aralkil

fenacil, szubszti 
szubsztituált aralkil

fungicid Phytophthora
infestans

[21, 22]

12 CH2BrCHBrCH2-
CH2C1CHC1CH2-

Rí fungicid,
baktericid,
algicid

[23]

13 C12C : CRCH2-, 
R =  H, *C1

Me, * allil, 2,6-diklór- 
benzil, C12C : CRCH2-

fungicid,
baktericid,
algicid

‘Escherichia coli, 
Aspergillus niger, 
Penicillium italicum

[24, 25]

14 Ci —4 egyenes vagy 
elágazó alkil, 
alkenil, ‘i-Pr

CH2-S-C(SRi)=N-CN fungicid ‘Phytophthora
infestans

[16]
[18]
[26-29]

15 alkil, alkenil, *metil RXCH2, ahol R =  alkil, szubsz
tituált aril, heteroaril, X=0,S 
*R=4-klór-3-metil-fenil, *X=0

fungicid,
baktericid

‘Alternaria tenuis, 
Botrytis cinerea, 
Fusarium culmorum

[30-32]

16 *CF2 : CFCH2CH2 alkil, alkenil, alkinil, 
alkil-tio/oxi-aril, heteroaril- 
alkil, ‘ciklopropil-metil

nematocid ‘Meloidogyne
incognita

[33]
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1 . tá b lá za t fo ly ta tá s a

17 Me, Et, C2-4  alkenil, 
C2 —4 mono- vagy di- 
halo-alkenil

(R30)P(:X)(R4)SR5

R3 = Me, Et, R4 = MeO, EtO, 
X = 0 , S, R5 = Cx-4  alkilén

inszekticid házilégy lárva [34]

18 C j_б alkil, C2_5 
alkenil, haloalkenil, 
Bz, R3-S-R4, 
ahol R3 = Cx-4 
alkil, R4 = C j_2 
alkilén

(R50)P(:X)R6, R5=C i _5 alkil,
Re =  Cx - 5  alkil, alkoxi 
X = O, S

herbicid [35]

M e g j e g y z é s :  A d o tt sorszám  a la tt  *-gal jelzett utalások összetartozó ad a to k a t jelentenek. (K onkré t ha tóanyag  biológiai a k tiv itá sá ra  
vonatkozó szabadalm i példa.)

N övényvédöszerként használható N -ciano-izotiokarbam idok

/ S R i

N C -  N = C
x n - r2

R b

2. táblázat

26

Sorszám Rí r 2 R 3 Peszticid hatás típusa Irodalom

28 Me H

ahol R = H, MeO

herbicid, növekedés
szabályozó

[36]

29 Me H A-(CH2)n-, ahol A = aromás 
heterociklus, mely egy 0 - vagy 
N-atomot tartalmaz

inszekticid, akaricid 
nematocid

[37, 38]

SK SK

2 NC- N- C.
/ x-CHj-v SK

I

\
SK

N C - N - C  C - N - C N
I I
S -C H : - S

20

(3)

X v s  azo n o s  vogv k ü lö n b ö ző  h a lo g e n

22

SCH3 SCH,

N C - N - C  C - N - C N  (4)
I I
S -C H t- S

14

A 14 anyagok szintézise két monokáliumsó dihalo- 
gén-metánnal való összekapcsolásával is kivitelezhető
(5), [27].

SR SR SR
1 X -C H ,- Y 1 1

N C - N - C  --------- ------• N C - N —C C - N - C N (5)

SK S —C H j-S

2 L J4

20  esetében is megoldható a szelektív alkilezés (6 ), 
melynek eredményeképpen nyerhető a 21 monokáli
umsó. Ezt halogénezőszerrel reagáltatva (bróm, klór, 
szulfuril-klorid) tia-diazolhoz (22) jutottak (7), míg 
ugyanez a vegyület aktív metilén tartalmú alkilezó- 
szerrel (bróm-nitro-metán, klór-aceton, 4-nitro-ben- 
zil-bromid) a 23-as tiazolhoz vezet (8), [30].

A 22 és 23 típusú anyagok a 15 vegyületcsaládba 
sorolhatók, melynek jellemzője, hogy a ditioszénsav- 
észter egyik észtercsoportjában a kénatomhoz me- 
tilénhíddal oxigén- vagy kénatomon keresztül alkil-, 
aril-, illetve heterociklus-csoport, valamint ezeknek 
szubsztituált származékai kapcsolódnak. A (7) és (8) 
egyenlet ezeknek speciális előállítási módja. Leggyak
rabban a (9) szerinti szintézist alkalmazzák, amikor 
a monokáliumsót a beépítendő csoport klór-metil- 
származékával reagáltatják [31].

15 előállítása más módszerrel is kivitelezhető. Esze
rint 3-at bróm-klór-metánnal reagáltatják és így a 
24 -es cián-imido-ditioszénsav- (S-alkil, S’-klór-metil)- 
észterhez jutnak (10), [32].
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SCH3 SK
(C H JjS O t , J0*C 1

20 -------- —------------------- N C - N - C  C - N - C N  (6)
I I
S - C H j - S

21

21 *  h o iO g e n « Z Ő s z e r

X* 3r,CI

SCH,
1 XN C - N - C  N_^X

S-CHj-S-^N
22

(7)

21 ♦ Y - C H , - X
SCH3
I

• NC - N - C

X > Br, Cl

Y = NOj .CHjCO, 4-NO|C$H5

, N - ^
S - C H j - S - ^ s X Y

23

( 8 )

SR, SR,
I' а - с щ - х - *  1

N C - N - C  -------------------- -- N C - N - C
I I
SK S - C H j - X - R

3 15

SR,

M C - N - C
I
SK

3r-cHj-ei SR,
I

NC -  M -  C
I
S -C H J -C I

24

( 9 )

( 10)

SR, SR,
1 bázis t

M C - N - C  ♦ НХ-Я --------- -- M C - N - C

S - C H j - C I

24

( 11)

S - C H j - X - R

15

Az ilymódon keletkező klór-metil-származékot (24) 
bázis jelenlétében kapcsolják a megfelelő XR cso- 
portttal (11).

A 17 típusú vegyületek inszekticidek, melyek
nél egy tio-foszforsav-észter-, illetve ditiofoszforsav- 
észter-csoport alkilénhídon keresztül kapcsolódik a 
cián-imido-ditioszénsav-vázhoz.

A (12)-es úton szintetizált herbicid aktivitású 
anyagok (18) Re=alkoxi esetében a cián-imido- 
ditioszénsav és a (tio)foszforsav vegyes tioanhidridjé- 
nek tekinthetők, míg R6=alkil mellett jelentésük tio- 
ill. ditiofoszfonsav.

SR,i
NC -M  - C

I
SK

X SR,
и z n c i j 1

• NC-N - С  X
1 II
S - P

25 18.

^ or5
( 12)

N-ciano-izotiokarbamidok

A cián-imido-ditioszénsav-dialkil-észterek alkil-mer- 
kapto-csoportjai az imino-szén elektronszegénysége 
miatt nukleofil szubsztitúcióban fokozatosan cserélhe
tők nitrogénbázisokkal (13, 14), [36, 37].

mkl

/
N C - N - C

\ N-Rj
Rí

SR,

SR, 26
/  “  /  

N C - N - C  ♦ HN - R , ------ NC N - C
\  JL \

SR,

SR, N Rj

2 6

?  /
26 ♦ HN - R6 ----- -- NC - N -

N - R 6

27

N - Р г 
I
Rj

(13)

(14)

I

Az első alkil-merkapto-csoport cseréje viszonylag 
könnyen, gyakran szobahőmérsékleten is lejátszódik. 
A második S-alkil-csoport cseréje általában erélye
sebb körülményeket igényel.

A 26 típusú izotiokarbamidok között jóval keve
sebb peszticid vonatkozású vegyület található, mint 
a ditioszénsav-észterek között. Jelentőségük elsősor
ban gyógyszer területen ismert [1, 2]. A növényvédő- 
szerkémiai vonatkozással rendelkező anyagok a 2. táb
lázatban láthatóak (28, 29). A táblázatban szereplő 
mindkét vegyületcsalád (13) szerint állítható elő. Az 
izotiokarbamid kénatomjához kapcsolódó Rj csoport 
minden esetben metil, míg a nitrogénhez kapcsolódó 
R2 hidrogén. R3 jelentése valamint a jelentkező bio
lógiai aktivitás a két vegyületcsaládban más.

Optimálisan szubsztituált aminokkal (14) szerint 
elkészítették a 2. táblázatban szereplő izotiokarbami
dok azonos hatásirányú guanidin analógjait (27), [36, 
39, 40], melynek jelentősége feltehetőleg az azonos 
strukturális alapokon nyugvó, hasonló biológiai ak
tivitással rendelkező vegyületek skálájának bővítése.

A fenti ismeretek birtokában kijelenthetjük, hogy a 
cián-imido-ditioszénsav-csoportot tartalmazó vegyü
letek széleskörűen alkalmazhatók növényvédőszer te
rületen.

A peszticid aktivitással rendelkező anyagoknál a 
hatás legtöbb esetben egy adott csoporthoz kötődik, 
a toxoforhoz, melynek távolléte a struktúra teljes ha
tástalanságát eredményezi. Az irodalmi adatok alap
ján feltételezhető, hogy a legtöbb esetben fungicid ak
tivitást eredményező cián-imido-ditioszénsav-csoport 
toxofor, hiszen sói és legegyszerűbb dialkil-észterei is 
mutatnak biológiai hatást, bár ezeknél néhány alka
lommal szerkombináció szükséges. Mivel e vegyület
család kötésviszonyait tekintve rokonságot mutat a 
szén-diszulfid-forrásként ismert ditiokarbamát fungi- 
cidekkel, valószínű, hogy a cián-imido-ditioszénsav- 
észterek szintén szén-diszulfid-források.

A biológiai hatás kifejlesztéséhez szükséges a to- 
xofort hordozó struktúra, a carrier. Ilyen pl. a cián- 
imido-ditioszénsav egyik kénatomjához kapcsolódó 
metil-oxi-aril-csoport (15). Előfordulhat, hogy a car
rier egyben toxofor is. Erre példa a fungicid hatású 14 
vegyülettípus, ahol két cián-imido-ditioszénsav-észter 
molekula metilénhídon keresztül kötődik egymáshoz.
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Itt mindkét csoport azonos, míg pl. a 17-nél alkalma
zott másik toxofor a tiofoszforsav-, ill. ditiofoszforsav- 
észter, ahol a jelentkező inszekticid aktivitásért első
sorban ez utóbbit tehetjük felelőssé.

Nem zárható ki azonban, hogy a cián-imido-di- 
tioszénsav-észterekhez kötődhet rovarölő és gyomirtó 
hatás is, hiszen az egyszerűbb 9 típusú anyagok 
mindkét tulajdonsággal rendelkeznek a jelentkező 
fungicid aktivitás mellett.

Az N-ciano-izotiokarbamidok jelentősége növény
védőszer területen a ditioszénsav-észtereknél kisebb. 
Ennek oka lehet, hogy ez a vegyülettípus már nem 
tekinthető szén-diszulfid-forrásnak, ezáltal az anya
gok hatásmechanizmusa más, a biológiai aktivitás far
makológiái szempontból válik jelentőssé. Feltehetőleg 
hatásért felelős csoportnak tekinthető a ciano-izotio- 
karbamid, amihez hasonló viselkedést mutat a belőle 
leszármaztatható ciano-guanidin mind a növényvédő
szerek, mind a gyógyszerek vonatkozásában.

A kézirat beérkezett: 1991. febr. 28.
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KÖZLEMÉNY

Négyest György (Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Biztonságtechnikai Laboratórium) „Vegyi
pari biztonságtechnikai laboratórium feladatai (a feladatok ellátásához szükséges vizsgálati módsze
rek, a vizsgálati eredmények kiértékelése, esettanulmányok).” címmel egy kiadványt készített, amely 
az OMTKI kiadásában jelenik meg.

Ez a kiadvány a nyugat-európai és az angolszász irodalom ismeretében bemutatja az alábbiakat:
1. A vegyiparban dolgozó biztonságtechnikai laboratórium feladatai,
2. A különböző halmazállapotú anyagok tűzveszélyességének meghatározásához, a kémiai reak

ciók levezetésének veszélyei megismeréséhez, a veszélyes áru szállítási egyezményekbe történő 
besoroláshoz szükséges vizsgálati módszerek,

3. A technológiai műveletek (őrlés, szitálás, szárítás, szűrés, centrifugálás, desztilláció, vákuum- 
desztilláció) a kémiai reakciók levezetése biztonságosságának szakvéleményezése,

4. A veszélyes áruk besorolása.
A kiadvány megrendelhető az OMTI-nál (Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet, 

Nemeske у Károly osztályvezető, 1281 Bp., Pf. 27.). A kiadvány várható megjelenési időpontjáról és 
áráról is Nemeske у Károly osztályvezető tud felvilágosítással szolgálni (Tel.: 176-2922).
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jakovlatból a gyakorlóinak
SZÁMÍTÓGÉPI PROGRAMOK
Sokkomponensű szorpciós folyamatok szimulációja 
szem élyi szám ítógépen: a BATCHSORP PROGRAM

PÁ T Z A Y  G Y Ö R G Y  * 
T A K Á C S  KÁLMÁN Jr .  *

A program bemutatása

A szakaszos kevert tartályreakto
rokban lezajló szorpciós folyamatok 
modellezésére a BME Kémiai Tech
nológia Tanszékén számítógépes rend
szert fejlesztettünk ki. A program a 
Mansour és társai [1,2] által kidol
gozott kétkomponensű szakaszos ad
szorpciót leíró program továbbfejlesz
tett változata.

A modellezést a szorpciós szemcsék
ben lejátszódó folyadékfilm-diffúziós, 
pórus- és szilárdfázis-diffúziós folya
matokat, és a cserélődési reakciót fi
gyelembe vevő parciális differenciál
egyenlet-rendszer, a véges térfogatú 
tartályban végbemenő anyagátadást 
leíró parciális differenciálegyenlet-rend
szer valamint a sokkomponensű szorp
ciós egyensúlyt leíró összefüggés közös, 
numerikus megoldása szolgáltatja.

A kapcsolt differenciálegyenleteket 
a véges differenciák módszerével ol
dottuk meg: a szemcsékben lejátszódó 
anyagátadást leíró parabolikus egyen
leteket a Crank-Nicholson, az oldat
koncentráció változását leíró egyenle
tet pedig az implicit módszerrel oldot
tuk meg.

Az adszorpciós egyensúly leírására a 
sokkomponensű Lagmuir-izotermát al
kalmaztuk. A program egyszerű módo
sításával egyéb egyensúlyi összefüggé
sek (Freundlich, IAS, ioncsere egyen
súlyi stb.) alkalmazására is lehetőség 
nyílik.

A számítás eredményeként az oldat
koncentráció és a szorpciós részecskék 
koncentrációprofiljának időbeli leírásá
hoz jutottunk.

A program lemezről vagy interak
tív módon a billentyűzetről beolvassa 
a megfelelő anyagátadási és diffúziós 
együtthatókat, a kiindulási oldatkon
centrációkat, az egyensúlyi összefüggés 
paramétereit, a szorbensszemcse jel
lemzőit, a számítások hely és idő sze
rinti lépésközét. A számítások eredmé
nyeit a program mágneslemezen, gra
fikus feldolgozásra alkalmas formában 
rögzíti.

A program MS-FORTRAN nyelven 
készült. Jelenlegi formájában maximá
lisan ötkomponensű elegy szorpciós le
írására alkalmas, a szemcsét maximá

* B u d a p es ti M űszaki Egyetem , Kém iai 
Technológia Tanszék, B udapest

lisan ötven részre osztva. A program 
futtatási memóriaigénye kb. 80 kbyte.

1. táblázat
A kétkomponensű adszorpció 

paraméterei

1 .  kom
ponens

2. kom
ponens

£ > p , - 1 0 6 7,4 13
D.i-107 1,25 2,2

K ió 1,92 1,76
СООT-H*

4,47 4,13
C0,i т о 4 5,00 5,00

a,o 171 373,9
a , i 1 400 1 573,98
a l 2 2 835 2 565,98

R  =  0 , 0 5 ;  A  R =  0 , 0 5 ;  £ = 0 , 9 4 ;  
Eb -  0 , 9 8 5 9 ;  A f  =  1

Példa a program alkalmazására

A program alkalmazásának bemu
tatására hipotetikus kétkomponensű 
szakaszos adszorpció számítási ered
ményeit mutatjuk be.

1. ábra. A z  1. komponens koncentrációprofija 
a szorpciós részecske pórusaiban

a t=90s; b <=1020s; c t=2040s; d t=4060s

A kiindulási állapotban a szor- 
bensszemcsék egyik komponenst sem 
tartalmazzák. Az 1. táblázatban a fo
lyamat paramétereit, az Í.-J. ábrán a 
szorpciós szemcse koncentrációprofil
jait különböző időpontokban, az 5. áb
rán pedig az oldatkoncentrációk idő
beli változását mutatjuk be.

2. ábra. A 2. komponens koncentrációprofilja 
a szorpciós részecske pórusaiban

a í=90s; 6 t=1020s; c t=2040s; d t=4060s

S. ábra. A z 1. komponens koncentrációprofija 
a szilárd fázisban

a ű=90s; b í=1020s; c t=2040s; d f=4060s

4- ábra. A 2. komponens koncentrációprofija
a szilárd fázisban

a <=90s; b í=1020s; c í=2040s; d t=4060s

5. ábra. A  koncentrációk változása a 
folya dékfázisban

1. 1. kom ponens 2. 2. kom ponens
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

JELÖLÉSEK Dde,i -

Dr,i - az i. komponens effektiv dif
fúziós együtthatója a póru
sokban, cm2/« CP,i -

D.,i - Az i. komponens effektiv dif
fúziós együtthatója a szilárd 
fázisban, cm2/«

C.,i -

K i,i - az i. kompoenes reakcióse
bességi együtthatója, s_1 C.c,i -

К  fő - az i. komponens filmdiffúziós 
együtthatója, cm2/s

Со,,' - az i. komponens kiindulási
koncentrációja a folyadékfá n -
zisban, g/cm3 я», у —

Cd,i - az i. komponens koncent
rációja a folyadékfázisban, 
g/cm3

R -

az i. komponens koncentrá
ciója a folyadékfázisban a 
szorpciós egyensúly beállása 
után, g/cm5
az i. komponens koncentrá
ciója a pórusokban, g/cm3 
az i. komponens koncent
rációja a szilárd fázisban, 
g/cm3
az i. komponens koncentrá
ciója a szilárd fázisban a 
szorpciós egyensúly beállása 
után, g/cm3 
a komponensek száma 
a Langmuir izoterma együtt
hatói, i = 1 . . .  Ti; j  = о . . n 
a szorbensszemcse sugara, 
cm

д R - a szemcsén belüli számítás
lépésköze, cm

e - a szemcse hézagtérfogata
eb - a tartály hézagtérfogata1< az időszámítás lépésköze, s
t - telítési idő, s
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Technical R ep o rt N um ber 79-3.

MŰVELETI SZÁMÍTÁSOK A megengedett minimális folyadék
terhelés

Harangkosár tányéros oszlopok hidraulikai ellenőrzése IV.*
Tányértávolság ellenőrzése és üzemeltetési paraméterek 
számítása

HURTÁK EL EMÉR **
A tányértávolság számítás kezdetén 

felvett értékének minősítéséhez a prog
ram a minimális tányértávolaságot és a 
lefolyóban való tartózkodási időt szol
gáltatja.

A minimális tányértávolság az aláb
biak szerint számítandó [1]:

ahol a lefolyó keresztmetszet 

Ff =• • a r c  t  g l

V De f f - W\

vF, w Ш
3 / 2

' B L -

A gőzeloszlatási tényező a maximális 
folyadék-terhelés esetén

R = ß ' A Icor r

ahol:

д P n
1 0 0 0
--------- Д
Ql pt + ß-h.

Hmin — 3 (hw -(- hüw ~f Д jfcorr + A p)

ahol:

1 0 0 0

-t /? (A» + het A h'üw + 1 /2  Д jtorr)

Az összefüggésben szereplő adatok 
közül a statikus folyadékmagasságot 
— h,t — adatként kell bevinni, a gáz
tartalom tényezőt pedig a program, 
az irodalomban táblázatosán mega
dott adatok regressziójával előállított 
alábbi képlettel számítja:

ß =1,05 — 2 , 8 9  ■ Fng£’5—

0 ,0 0 5 (0 , 5 /1,  h,t + /luto) ■

A lefolyóban való tartózkodási idő [l]:

í  =  3 ,6  • Ff ■ H , ■ qu

** V egyim űveleteket Tervező V állalat, 
B udapest

A tányértávolság akkor minősíthető 
megfelelőnek, ha fennállnak a

F I  m i n  ^  H t

t ^  5 s

relációk. Mindenesetre a [2] irodalom
ból vett t > 5 s előírás ellenére az ipari 
gyakorlatban számos olyan oszlop is
mert, amelynél a tartózkodási idő nem 
érte el ezt, azonban az oszlop mégis jól 
működött.

Az üzemeltetési paraméterek, más
képpen az oszlop terhelhetőségi tarto
mányának meghatározásakor a prog
ram az alábbiakat számítja [l]:

A megengedett minimális gőzterhe
lés

Vmin — 3600 ' Q g ' FH ■ Qm‘
&M

A megengedett maximális gőzterhe
lés

4 5 D ^ f f  ■ П
“Umax — , QM'

dGa2/3

—  (Ht -  ATO -  Au»). ем

a nedves nyomásesés.
Amennyiben az oszlop anyagmér

legeiből számított terhelések a fenti 
szélsőértékeken belül vannak, úgy a 
tányérkonstrukciót megfelelőnek lehet 
tekinteni.

Ha a gázeloszlatási tényező 0,5 felett 
van, feltételezhető, hogy a folyadék egy 
része a kéményeken folyik le.

A számítás HP 97 vagy HP 41/c 
zsebszámológépen történik (1. táblá
zat):

Számítási példa a [2] irodalomból:

Input adatok: 
h ,t 10 mm

Output adatok:
Us 4,72 m/s
ß 0,7587 -
A pn 25,95 FOmm
Д p 52,37 FOmm
Hmin 380 mm
R 0,547 -
Rmin 2149,786 kg
Ff 0,0603 m2
t 10 s
Gmax 10201,0 kg/h
G min 5175,1 kg/h
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

Utasítások Input Billen- Output
adat/egys. tyűk adat/egys.

Az 1. , 2. és 3. program lefuttatása (1. az I. II. és III. közlemény)*
A 4. program beolvasása 
Adatbeolvasás:

A

h t t statikus folyadék reg = E mm A
A számítás automatikusan elvégződik, kiíródik:

Us Gőzsebesség a résekben m/s
ß Gáztartalom tényező -
Д  Р п Nedves nyomásesés tányéronként FOmm
Л р Teljes nyomásesés tányéronként FOmm
■Н m i n Mimimális tányértávolság mm
R Gázeloszlatási tényező -
L m  i n Minimális folyadékterhelés kg
F f Lefolyó keresztmetszet m2
t Tartózkodási idő a lefolyóban s
G m a x Maximális gőzterhelés kg/h
G m i n Minimális gőzterhelés kg/h

IRODALOM

[1] Hoppe, К. — Mittelstratte, M.: G rund
lagen  de r D im ensionierung von Ko
lonnenboden . D resden, V erlag Theo
d o r  S te inkopf (1967).

[2] Rogers, M. C. — Thiele, E. W.: Ind. 
an d . E ng. Chem. In d u stria l E dition 
1937.

1. táblázat
Program a HP 97 zsebszámológépre

001 *LBLA 21 11 037 1 01
002 DSP2 -63 02 038 -62
003 PRTX -14 039 0 00
004 STOE 36 15 040 5 05
005 SPC 16 -11 041 RCL1 36 01
006 EEX -23 042 S Í X 54
007 3 03 043 1/X 52
008 RCL1 36 01 044 2 02
009 - r -24 045 -62
010 RCLA 36 11 046 8 08
011 X -35 047 9 09
012 ST0A 35 11 048 X -35
013 RCLC 36 13 049 P ^ S 16 -51
014 1 01 ОБО RCL8 36 08
015 X>Y? 16 -34 051 X -35
016 GT00 22 00 052 - -45

* Az I.—III. közlemények Bibliográfiai 
ad a ta i:

I. M ag y ar K ém ikusok L ap ja  45, 372 
(1990).

II. M ag y ar K ém ikusok L ap ja  45, 422 
(1990).

III. M agyar Kém ikusok L ap ja  45, 471 
(1990).

017 GSB1 23 01 053 RCL7 36 07
018 RCL9 36 09 054 RCLE 36 15
019 X -35 055 4 -55
020 P ^ S 16 -51 056 RCLD 36 14
021 RCL4 36 04 057 2 02
022 P ^ S 16 -51 058 - r -24
023 Pl 16 -24 059 4 -55
024 X -35 060 -62
025 RCL7 36 07 061 0 00
026 X -35 062 0 00
027 + -55 063 5 05
028 *LBL2 21 02 064 X -35
029 RCL8 36 08 065 - -45
030 X -35 066 DSP4 -63 04
031 P ^ S 16 -51 067 PRTX -14
032 RCL5 36 05 068 STOI 35 46
033 P ^ S 16 -51 069 RCLD 36 14
034 Xí=tY -41 070 X -35
035 - r -24 071 RCLA 36 11
036 PRTX -14 072 4 -55
073 DSP2 -63 02 111 -62
074 PRTX -14 112 1 01
075 ST05 35 05 113 3 03
076 RCL7 36 07 114 7 07
077 RCL9 36 09 115 X -35
078 2 02 116 RCLI 36 01
079 -24 117 X -35
080 + -55 118 PRTX -14
081 RCLE 36 15 119 RÁD 16 -22
082 + -55 120 RCL6 36 06
083 RCLD 36 14 121 RCL5 36 05
084 4 -55 122 X2 53
085 RCLI 36 46 123 RCL6 36 06
086 X -35 124 X2 53
087 RCLA 36 11 125 - -45
088 4 -55 126 s / X 54
089 PRTX -14 127 STOI 35 46

090 STOE 35 15 128 - r -24
091 RCL9 36 09 129 TAN-1 16 43
092 4 -55 130 RCL5 36 05
093 RCL 36 07 131 X2 53
094 4 -55 132 4 04
095 RCL6 36 06 133 -24
096 4 -55 134 X -35
097 3 03 135 RCLI 36 46
098 X -35 136 4 04
099 DSP0 -63 00 137 -j- -24
100 PRTX -14 138 RCL6 36 06
101 RCL9 36 09 139 X -35
102 RCLI 36 46 140 - -45
103 X -35 141 DSP4 -63 04
104 RCL5 36 05 142 PRTX -14
105 - -24 143 ST0A 35 11
106 DSP3 -63 03 144 DEG 16 -21
107 PRTX -14 145 RCL 4 36 04
108 P ^ S 16 -51 146 X -35
109 RCL6 36 06 147 3 03
110 3 03 148 -62
149 6 06 187 V x 54
150 X -35 188 1 /X 52
151 RCL0 36 00 189 i 01
152 -b -24 190 3 03
153 DSP0 -63 00 191 6 06
154 PRTX -14 192 8 08
155 RCL5 36 05 193 0 00
156 X2 53 194 X -35
157 Pl 16 --24 195 RCLB 36 12
158 X -35 196 X -35
159 4 04 197 RCLC 36 13
160 5 05 198 1/X 52
161 X -35 199 X -35
162 RCL7 36 07 200 RCL3 36 03
163 2 02 201 X -35
164 entT -21 202 PRTX -14
165 3 03 203 CLX -51
166 - r -24 204 STOI 35 46
167 Y1 31 205 SPC 16 -11
168 - r -24 206 SPC 16 -11
169 RCLI 36 01 207 RIN 24
170 RCL3 36 03 208 »LBL0 21 -00
171 -j- -24 209 GSB1 23 01
172 RCL4 36 04 210 RCL9 36 09
173 P ^ S 16 --51 211 X -35
174 RCL6 36 06 212 GT02 22 02
175 - -45 213 *LBL1 21 01
176 RCL7 36 07 214 P;=±S 16 -51
177 - -45 215 RCLO 36 00
178 X -35 216 RCLI 36 00
179 V x 54 217 RCLI 36 01
180 X -35 218 2 02
181 P ^ S 16 51 219 -r -24
182 RCL3 36 03 220 RCL 2 36 02
183 X -35 221 X -35
184 DSP1 -63 01 222 P í^S 16 -51
185 PRTX -14 223 RIN 24
186 RCL3 36 03 224 R/S 51
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SZAKASZOS ÜZEMI TECHNO- 
LÓGIÁK FEJLETT IRÁNYÍTÁSA
Az alapműveleti koncepció alkalmazásának tapasztalatai 
többtermékes szakaszos üzemnél*

Bevezetés

Az alapműveleti koncepció elvét a 
MKL már bemutatta [Magy. Kém. 
Lapja 46- 463, 523 (1991)] így azt is
mertnek tételezzük fel, ezért az előz
ményekre nem térünk ki.

A következőkben a német Hoechst 
cég egyik műanyaggyárának automa-

* Astor, B. — Lehmann, St.K. — Schäfer 
U. közleménye a lap ján  [ATP SS, 217—266 
(1990)]. S ajtó  alá  rendezte: Nagy Iván

tizálásánál követett módszert és az al
kalmazásánál szerzett tapasztalatokat 
ismertetjük.

Minthogy a NAMUR irányelvek al
kalmazásánál többféle értelmezéssel is 
lehet találkozni, a gyár szakemberei

igen nagy gondot fordítottak a terve
zés előkészítésére. A folyamat részletes 
elemzése során alapműveletekre bon
tották a folyamatot. A funkciókat szi
gorúan különválasztva, meghatározták 
a folyamatok leírásához szükséges és

elégséges alapműveleteket. A szóban- 
forgó műanyaggyártó üzemnél 26 kü
lönböző funkciót elemeztek ki, ezek kö
zül 20-at határoztak meg alapműve
letként. A komplex műveleteket ezek 
után az alapműveletekből kellett felé
píteni. A meghatározás során ügyel
tek arra, hogy szigorúan csak egy te
vékenységet tartalmazzon az alapmű
velet, így pl. a „fűtés/hűtés” művelet 
nem tartalmaz „keverő be/ki” funk
ciót.

Ennek a módszernek az az előnye, 
hogy különböző technológiák írhatók 
le azonos elemekkel, hátránya viszont, 
hogy rendszerint több alapművelet 
aktív párhuzamosan. Az egyidőben 
futó alapműveleteket lépéssé fogták 
össze. A lépés elindulásakor minden 
hozzátartozó alapművelet elindul. Egy 
alapművelet akkor fejeződik be, ha
-  vége a művelet feladatának (pl. 

anyagszállítás megtörtént), vagy
-  vége annak a lépésnek, amelynek 

része, vagy
- a receptúrában meghatározott vég

ponthoz (pl. a következő lépés indu
lása) érkezett.
A lépés akkor fejeződik be, ha

-  a hozzátartozó alapműveletek befe
jeződtek és/vagy

-  a továbblépési feltételek teljesültek. 
A receptúra időbeli lefutását a lé

pések összekapcsolásával határozzák 
meg. A jellemzők (paraméterek) meg
adásával pontosítják az egyes művele
tek lefolyását (pl. hőmérséklet). Az 1. 
ábrán látható a receptura felépítésé
nek vázlata. Az ábra baloldalán van
nak az építőelemek az alapműveletek, 
a középső oszlopban a készüléktől füg
getlen alapreceptúra látható, amely lé
pésekből tevődik össze. Az ábra jobb
oldalán a német DIN szabány szerinti 
funkcióterv vázlata szerepel egy lépés 
kiemelésével. A számítógépes receptú- 
rakezeléshez az utóbbi ábra bizonyult 
előnyösebbnek.

Az alapműveletek és az irányítás 
összekapcsolása

Az előzőekben leírt alapreceptúra 
független az üzemben lévő készülékek
től, de az irányítási program elkészí
téséhez a készülékek és az alapmű
veletek kapcsolatát meg kell terem
teni. A 2. ábrán a készülékek és az 
alapműveletek kapcsolatát tartalmazó 
táblázat (mátrix) látható. Egy alap
művelet valamely készülékben történő 
megvalósítását fázisnak nevezik. Mint
hogy az irányítást a készülék szerke
zete is befolyásolja, és egyfajta alap
művelet több készülékben is lefolytat
ható, a fázisok különbözhetnek egy-

Alapm űveletek 
( mint építőkövek)

A lapreceptúra 
( készülék t'K ietlen  )

1.
I DIN 1,0719 Teli б I

ábra. Receptúrakészítés alapműveletekkel
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2. ábra. Alapműveletek és készülékek kapcsolatai
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mástól egyazon alapművelet esetében 
is. Az ábrából kitűnik, hogy az össze
sen lehetséges 5x8 = 40 fázisból csu
pán 12 szükséges. A tényleges terve
zés során 266 lehetséges fázisból 47 fá
zist kellett megvalósítani. A fázisokat 
ezután az irányító rendszerben paran
csokká kell alakítani. Ügyelni kell arra 
is, hogy az irányító rendszer csak a fá
zisokat tartalmazó utasításcsomagokat 
hajtsa végre függelenül a receptúrák 
számától. Egy egy fázis nem csupán az 
adott funkció megvalósításához szük
séges utasításokat (pl. szelep zár/nyit) 
tartalmazza, hanem a működési mó
dot is. A működési mód leírja az összes 
kivételes- és vészhelyzeteket egy fázi
son belül.

Az irányítóberendezésben való le
futtatásra alkalmas fázisok tartalmát 
az érdekelt technológusok, vegyészek, 
gépészek és irányítástechnikai szakem
berek együttes üléseken vitatták meg 
és hagyták jóvá. A Hoechst szakér
tői szerint a legjobban használható le
írási forma a struktogramm (Nassi- 
Schneidermann diagram) volt. Ennek 
az ábrázolási formának az alkalmazá
sát az indokolta, hogy a működési mó
dok leírása általában sokkal bonyolul
tabb, mint az alapfolyamaté. A bizton
ságos üzemeltetés viszont a pontos és 
teljeskörű megfogalmazástól függ.

Számítógépes
receptúrakidolgozás

A számítógépes feldolgozást a re
cepteditorral végezték és a kidolgo
zott alapreceptúrákat receptúrakönyv- 
tárban helyezték el. A receptdiszpozi- 
cióhoz receptsorjegyzéket készítettek, 
amelyben a receptek megvalósításához 
szükséges adatokat is be kell táplálni. 
Ilyenek pl.
-  alapreceptúra típusa,
-  adagok (sarzsok) adatai,

-  készítő,
-  elkészítés, változtatás adatai,
-  hozzárendelt készülékek, gépcsopor

tok,
-  mennyiségi igény.

Végül hihetőségvizsgálatot végez
tek, hogy az adott mennyiség a meg
jelölt készülékeken legyártható-e. Ezu
tán az irányítási receptúrát készítették 
el, majd a kezdési időpontok és a prio
ritások megadását végezték el.

Az irányító berendezésben a recep- 
túravezérlés végzi a koordinálási és 
naplózási feladatokat, a gyakorlati vég
rehajtást a fázisvezérlések látják el. 
A fázisvezérléseknél két állapotot kü
lönböztettek meg, ún. „felügyelet” és 
„lefutás”. A felügyeleti állapotban az 
összes érzékelési, mérési feladatokat 
végzik, ami az indulás, ill. továbblépés 
feltételei. A feltételek teljesülése ese
tén a lépési parancsra a fázis elindul 
(lefutási állapotba kerül). Amennyiben 
nem lennének meg az indulási feltéte
lek, a berendezés ezt visszajelzi, ugyan
csak jelzi és naplózza azt is, ha lefutás 
közben valamilyen zavar keletkezik.

A receptura lefutását képernyőn le
het ellenőrizni. A képen az előírt és a 
futó lépés látható a már megtett és 
a még hátralévő lépések feltüntetésé
vel. A kezelő lapozhat a receptúrában 
és jogosítási szintjétől függően beavat
kozhat a folyamatba, változtathat jel
lemzőket, vagy alapműveleteket, vagy 
akár technológiai lépéseket is.

Részlegesen automatizált folyama
tok is irányíthatók a rendszerrel. A vá
zolt szoftver- koncepciót a felhasználó 
a rendszerszállítóval együtt fejlesztette 
ki.

Összefoglaló értékelés

A rendszer alapjául a NAMUR 
„Szakaszos folyamatok automatizálása” 
munkabizottságának munkája szolgált.

A feladat hatékony megoldása a terve
zés megalapozásán múlik. A lehetséges 
technológiai lépések részletes elemzé
sét kell a felhasználók technológiai és 
irányítástechnikai szakértők együttes 
munkájával elvégezni, a vázolt „Top- 
down” módszer alkalmazásával, az ön
álló alapműveletek meghatározására.

Az egyfunkciós, készülékfüggetlen 
alapműveletek meghatározása eleinte a 
gondolkodásmód megváltoztatását kö
vetelte. Újraátgondolás után kitűnt, 
hogy néhány tudatosan meghagyott 
kivételtől eltekintve a szakaszos folya
matok 90%-ában azonosak az alapmű
veletek és így átvihetők, tipizálhatók. 
Jelenleg mintegy 20 alapművelet kris
tályosodott ki, ezekkel az összes recep- 
túravezérlés elkészíthető. A legfonto
sabb előnyök:
-  egyértelmű feladatmeghatározás,
-  a leírt feladatok átvihetők egyik 

helyről a másikra,
-  a receptúrák szabad kialakítása csu

pán a technológustól (vegyésztől) 
függ,

-  az alapműveleteknek valamely be
rendezésre történő telepítésénél a 
mflszermérnök egyértelműen tudja a 
fázisokat meghatározni,

-  az alapműveletek szoft- és hardver
jének és a fázisoknak a kidolgozását 
ki lehet adni külső mérnökirodáknak 
anélkül, hogy a gyári know-how is 
külső személyekhez kerülne.
A munka során kitűnt, hogy az irá

nyító rendszerek szállítói által ajánlott 
megoldások még nem veszik eléggé fi
gyelembe a vegyésztechnológusok kí
vánalmait. Ez részben annak is tulaj
donítható, hogy a szállítóknak átadott 
követelmények nem egységesek. A pi
acon kínált irányító-rendszerek mind
egyike támogatja a szakaszos üzemek 
automatizálását és sok rendszerrel kí
nálnak receptúrakezelő rendszert is.

F E L H Í V Á S
A Magyar Kémikusok Egyesülete jutalékos alapon munkatársakat keres a Magyar 
Kémikusok Lapja terjesztésére és a lap részére hirdetés-megrendelések megszervezésére.

Érdeklődő kollégáink jelentkezését várjuk!

További információt ad személyesen vagy telefonon GÁLOSI GYÖRGY ügyvezető 
főtitikár. (Címünk: 1027 Budapest, Fő u. 68. I. 105. Telefonszám: 201-6883)
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Cgyesületi élet___ ___

BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
XXVIII. Komplexkémiai Kollokvium

A Magyar Kémikusok Egyesülete ál
tal szervezett rendezvények között az 
egyik hagyományosan ismétlődő fóru
mot a Komplexkémiai Kollokviumok 
jelentik. Az idei — XXVIII. találko
zóra — 1993. június 1-3. között Szek- 
szárdon a Gemenc Hotelben került sor. 
A rendezvény részletes tartalmi ismer
tetése előtt tekintsük át az alábbi táb
lázattal az elmúlt néhány évben rende
zett konferenciák fontosabb adatait:
Rendezvény Színhely Előadások

száma
XXI/1986 Csopak 39
XXII/1987 Sopron 48
XXIII/1988 Szeged 39
XXIV/1989 Esztergom 36
XXV/1990 Keszthely 34
XXVI/1991 Eger 28
XXVII/1992 Balaton-

füred 25
XXVIII/1993 Szekszárd 31

A fenti felsorolásból egyértelműen 
kitűnik, hogy a Komplexkémiai Kol
lokviumok a népszerűség maximumát 
a 80-as évek közepén érték el. Ezt kö
vetően egyrészt a nemzetközi kapcso
latok lehetőségének jelentős bővülése, 
másrészt az alapkutatások támogatá
sának pénzügyi nehézségei miatt visz- 
szaesés következett be, ami az elmúlt 
1-2 évben már aggodalomra adhatott 
okot. Az 1993. évi rendezvény előa
dásainak száma - 31 munka - alapján 
azonban remélhetőleg megalapozottan 
feltételezhetjük, hogy ez a tendencia 
megfordult, s a Komplexkémiai Kol

lokviumok további fenntartására jogo
san lehet számítani.

A szekszárdi találkozón nagyobb 
részt saját kutatásokon alapuló, 15-20 
perces előadásokra került sor, az alábbi 
főbb témakörökben:
-  komplex- és elemorganikus vegyüle- 

tek előállítása, szerkezetük és gya
korlati alkalmazásaik;

-  komplex egyensúlyok és egyéb ho
mogén egyensúlyi rendszerek (bele
értve az új mérési és számítási mód
szereket);

-  a komplexképződés kinetikája, a 
komplexvegyületek mint katalizáto
rok (beleértve az ipari alkalmazáso
kat);

-  bioszervetlen kémiai kutatások ered
ményei (a fémek szerepe az élő szer
vezetben és az emberi környezet
ben, komplexvegyületek és komp
lexképző ligandumok gyógyászati 
alkalmazásai).
Ezen ismertetőnek nem lehet célja, 

hogy az elhangzott 31 előadás mind
egyikéről tartalmilag is számot adjon. 
Szükséges azonban megjegyezni, hogy 
az idei rendezvény nemcsak az előa
dások számában múlta felül a korábbi 
évekét, hanem a bemutatott munkák 
tartalma, tudományos igényessége te
kintetében is. Ennek alapján jogosan 
következtethetünk, hogy az egyes ha
zai műhelyekben színvonalas alkotó
munka folyik, és ez a legtöbb esetben 
széleskörű nemzetközi együttműködés 
létezését is feltételezi.

A továbbiakban néhány olyan előa
dást vagy előadáscsoportot kívánok ki

Müszaki Kémiai Napok '93 konferencia

Az első „Műszaki Kémiai Napok” 
szervezését húsz évvel ezelőtt kez
deményezte az MTA Műszaki Ké
miai Kutató Intézete. Az azóta eltelt 
időszakban a rendezvény elnevezése 
előbb „Műszaki Kémiai Rendszered
re, majd néhány éve ismét a korábbira 
változott. Azokat az éveket eltekintve, 
amikor a tárgykörbe vágó nemzetközi 
konferencia szervezésében vett részt az

Intézet, minden évben sor került a kon
ferenciára.

A konferencia „népszerűsége” , me
lyet a résztvevők és a bejelentett elő
adások számával mérhetünk, kisebb 
hullámzástól és az 1990, Ш. 1991. évi 
visszaeséstől eltekintve többé-kevésbé 
állandó. Ezt az átlagosan 100-120 fő 
résztvevő és 70-80 előadás igazolja.

Az idei konferencia az utóbbi évek 
legsikeresebbjének tekinthető, melyet

emelni, amelyek a legnagyobb érdeklő
dést keltették, illetve amelyek újszerű
ségükkel tűntek ki.

A Konferencia neves külföldi ven
dége R. Bruce Martin professzor (Uni
versity of Virginia, USA) az alumí
nium bioszervetlen kémiájáról tartott 
igen érdekes plenáris előadást. A cir
kónium mint nyomelem szerepéről el
hangzott munka (Kertészeti Egyetem) 
elsősorban újszerűsége miatt elisme
résre méltó. A KLTE több kutatója 
új makrociklusos komplexképzők, val- 
mint az NMR tomográfiában hasz
nált kontrasztanyagok előállításáról és 
kémiai tulajdonságairól tartott beszá
molót. Ugyancsak szükséges megem
líteni, hogy ezúttal is érdekes előa
dások hangzottak el a homogén ka
talitikus rendszerek jellemzőinek meg
határozásával (KLTE és VE), és bi
zonyos rézkomplexekkel, mint enzim- 
modellekkel kapcsolatban (VE). Ör
vendetes tényként értékelhető, hogy a 
Komplexkémiai Kollokviumokon rend
szeresen résztvesznek olyan munkacso
portok képviselői is, akik nem szigo
rúan koordinációs kémiai problémákat 
érintenek, de az oldatfázisú reakciók 
egyensúlyi, illetve kinetikai paraméte
reinek vizsgálata révén szoros kapcso
latban vannak ezzel a területtel (pl. 
ELTE, KKKI, KLTE stb.).

Összegezve a XXVIII. Komplexké
miai Kollokvium tapasztalatait kie
melhetjük, hogy ismét sikeres rendez
vény volt, és hű képet adott a hazai 
koordinációs kémia jelenlegi állásáról, 
fejlődési tendenciáiról. A rendezvény- 
sorozat tehát folytatódik és a XXIX. 
Komplexkémiai Kollokviumra várha
tóan 1994 május végén vagy június ele
jén Tatán fog sor kerülni.

Dr. Sóvágó Imre

a résztvevők száma, az előadások 
mennyisége és színvonala egyaránt alá
támaszt. Külön örvendetes, hogy je
lentős számban voltak ipari kutató
fejlesztő szakemberek is.

Bővült a rendező szervek száma is. 
Ez évben a Magyar Kémikusok Egye
sülete, az MTA Műszaki Kémiai Bi
zottsága, az MTA Veszprémi Akadé
miai Bizottsága és az MTA Műszaki 
Kémiai Kutató Intézet közös szervezé
sében zajlott le a konferencia Veszp
rémben április 27-29-én.

A nyitó ülés során az MTA Műszaki 
Kémiai Bizottsága munkabizottságai-
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nak képviselői nyilvános ülés keretében 
foglalták össze szakterületük hazai és 
nemzetközi eredményeit és közeljövő
ben várható fejlődési irányait. Az ülé
sen elhangzottakat a konferencia záró
napján vitatták meg a résztvevők. A 
„kerekasztal” vitán jelen voltak egyön
tetűen hasznosnak ítélték meg az ilyen

típusú - átfogó elemzések - időközön
ként való napirendre tűzését.

A konferencián 21 orális előadás 
hangzott el és 60 poszter került bemu
tatásra az alábbi témakörökben:
-  technológiák és folyamatok mate

matikai modellezése,
-  flowsheeting,

TÁJÉKOZTATÓK
RENDEZVÉNYEKRŐL
II. Magyar M inőségi Hét

Az EOQ Magyar Nemzeti Bizott
ság, a Magyar Minőség Társaság, „A 
Minőségért” Alapítvány és a Neumann 
János Számítógéptudományi Társaság 

1993. november 7-12

között rendezi meg országos kiállítás
sal egybekötött

II. Magyar "Minőségi Hét”

nemzetközi konferenciát Budapesten a 
Magyar Honvédség Művelődési Házá
ban (Budapest, XIV., Stefánia út 34.).

A konferencia célja, hogy - az 1992 
szeptemberében megtartott I. Ma
gyar Minőségi Hét nemzetközi konfe
rencián a résztvevők által elfogadott 
”Ajánlás”-nak megfelelően - a külföldi 
és a hazai szakemberek tájékoztatást 
adjanak

-  azokról a jelentősebb eredmények
ről, gyakorlati tapasztalatokról, ame
lyeket az ipari és a szolgáltató szer
vezeteknél korszerű minőségbiztosí
tási rendszerek bevezetésében, vala
mint laboratóriumok akkreditálása, 
tanúsítása alkalmával szereztek,

-  a minőségbiztosítási rendszerek, a 
tanúsítás piaci értékéről az EK-ban,

-  a rendelkezésre álló számítógép
alkalmazási módszerekről, a vezetés, 
a minőségirányítás és a minőségügyi 
információ-szolgáltatás területén,

-  a minőségbiztosítási rendszerek költ
ségeinek megtérüléséről,

-  a fogyasztói érdekvédelem hazai és 
nemzetközi helyzetéről, a felügyeleti 
rendszer létrehozásáról és tapaszta
latairól.
A Konferenciához csatlakozóan, an

nak egész időtartama alatt szakmai ki-

MKE HÍREK

Az M K E  In tézőb izo ttsága 1993. 
május 19-én tartotta soronkövetkező 
ülését.

Első napirendi pontként értékelték 
a Közgyűlésen történteket és az Inté
zőbizottságra háruló feladatokat hatá
rozták meg.

Az Intézőbizottság - a szakosztályi 
élet aktivitásának nvöelése érdekében 
- a szakosztályokkal szorosabb kapcso
latot kíván tartani.

Az Alapszabály elfogadásával a szer
vezeti szabályzatokat rövid időn belül 
elkészítik az illetékes szervezetek.

Az év második felében újra elem
zésre kerülnek az egyesületi lapok kér
dései.

További napirendi pontként az Inté
zőbizottság javaslatot tett a beérkezett 
ajánlatok alapján MTESZ díjra.

Az egyebek között az Intézőbizott
ság javaslatot tett az Amerikai Kémi
kus Egyesülettel fennálló kapcsolat ke
retén belül az 1993. évi delegáltakra.

Beszámoló hangzott el az Irinyi Já
nos kémiai tanulmányi versenyről. A 
verseny sikerét fokozta, hogy a Veszp
rémi Egyetem támogatásával minden
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-  hő- és anyagátadási, valamint keve
redési vizsgálatok,

-  környezetvédelem,
-  szilikáttechnológia,
-  biotechnológia,
-  katalízis és petrolkémia

Hites Ferenc

állítást szervezünk, amely lehetőséget 
nyújt termékek és szolgáltatások be
mutatására, poszter - fénykép - tabló 
elhelyezésére, tevékenység ismerteté
sére és poszter előadásokra.

A Konferencia nyelve angol és ma
gyar, szinkron-tolmácsolásról gondos
kodunk.

A Konferencia részvételi díja 
19 600,- Ft/fő

1993. augusztus 10-ig történő jelentke
zés esetén.

A megadott határidőn túli jelent
kezés esetén a részvételi díj 22 540,- 
Ft/fő.

A részvételi díj tartalmazza a szer
vezés, a részvétel, a szinkrontolmá
csolás, az étkezés és állófogadás, a 
konferencia kiadvány (magyar -  an
gol nyelvű), és az egyéb szolgáltatások 
költségét.

További felvilágosítást adnak: Pákh 
Miklós 118-3011/311, dr. Róth And
rás 118-3011/312, Gönczi Anikó 118- 
3011/310.

Jelentkezés: Magyar Minőség Társa
ság, 1091 Budapest, Üllői út 25. Levél
cím: 1450 Budapest 9. Pf. 24. Telefax: 
118-0267.

résztvevőnek lehetősége volt laborató
riumi feladatot is végezni.

A szegedi Mozaik Stúdió kiadásá
ban Kémia Tanítása c. folyóirat jelent 
meg a kémia tanárok számára a Kémia 
Tanári Szakosztály segítségével. A ki
adást az Egyesület erkölcsi támogatá
sáról biztosította. A kiadvány kezdeti 
sikerei biztatóak.

Az Intézőbizottság döntött arról, 
hogy a második félévi tagnyilvántar
tásra szeptemberben kerül sor.

Az egyebek között még határozatot 
hozott az Intézőbizottság a Műszaki 
Kémiai Szakosztály keretén belül Ke
verési és Homogenizálási Szakcsoport 
megalakulásának támogatásáról.

Banai Endréné



Szemle . . .  Szemle . . .  'Szemle ..
A Kelet-európai vegyipar és 

privatizációja

A Kelet-európai vegyipar helyze
tét legutóbb Budapesten világították 
meg, 1993 januárjában az „Eastchem 
’9S” nemzetközi konferencián. A ma
gyar vegyiparról Dr. Csurgat Lajos 
a Magyar Vegyipari Szövetség elnöke 
számolt be. Szerinte a rendszerváltás 
óta a vegyipar termelése l/3-ával csök
kent (sovány vigasz, de ez még mindig 
kisebb, mint az egész ipar termelésé). 
A termelési érték 1992-ben (a kóolaj- 
feldolgozással és a gáziparral együtt, 
ami a teljes statisztikai vegyiparon be
lül 1/3-ot tett ki) 6 milliárd US dollár 
volt, ez viszont az egész ipari terme
lés 30%-át jelentette (az ú.n. „szűkebb 
vegyipar” 20%-át).

itt is gátol a 20%-os munkanélküliségi 
ráta, valamint a termelés visszaesése, 
amelynek éves mértékéről 1989 és 1993 
között, lásd az 1. táblázatot (az előjel 
(+, ill. -) különbözteti meg a növeke
dés, ill. a csökkenés éveit).

A washingtoni Plan Econ gazdaság- 
kutató intézet véleménye szerint Kelet- 
Európában három nyugati tőkés befek
tetési forma észlelhető:
-  teljes megvétel, ill. zöldmezőn új 

üzem építése,
-  meglévő vállalatok egyes részeinek 

(profiljainak) megvétele, közös vál
lalatok alapításának formájában,

-  csak kereskedelmi cég alapítása vagy 
közös vállalat saját termékre.
(Ez a sorrend gyúttal a külföldi be

fektetések gyakoriságának növekedését 
jelenti.) A leggyakoribb a kereskedelmi

1. táblázat
Közép-európai országok ipari termelésének láncindexe (%) 1989 és

1993 között

Ország 1990 1991 1992 előze
tes összesítés

1993
előbecslés

Csehszlovákia -3 -24 -19 -5
Lengyelország -24 -11 0 +3
Magyarország -8 -21 -12 -4

A magyar petrolkémia szerkezeti hi
bája, hogy hiányzik az aromás vegyüle- 
tek továbbfeldolgozása intemedierekké 
és szerves végtermékekké. A műtrá
gyaipart kétoldalról szorongatják (az 
olcsó szovjet import műtrágyák és a 
mezőgazdasági szövetkezetek leépítése, 
ezért a mezőgazdaság igényének 20%- 
os csökkenése pl. 1992-ről 1993-ra). A 
gyógyszeripar viszonylag jól vészelte át 
az évi 500 millió USD értékű szov
jet exportpiacának elvesztését (a cégek 
a növényvédőszereket gyártó Észak- 
magyarországi Vegyiművek kivételével 
még nyereséggel zártak 1992-ben).

A háztartásvegyipar kivételével a 
hazai vegyipar privatizációja elmaradt 
a kormány elvárásától (mindeneke
lőtt a petrolkémia, a műtrágyák és a 
növényvédőszer területén); a magyar 
vegyipart 1992 végéig csupán 10%-ban 
privatizálták. A magyar gazdaság ja
vulásától várható csak a privatizáció 
előrehaladása is, noha pl. a magyar 
csehszlovák szabadkereskedelmi egyez
ség előnyös lehet a vegyipar fejlődé
sére.

A budapesti konferencián elhang
zottak szerint a Kelet-európai ipar pri
vatizációja a külföldi tőke részéről csak 
lassan, fokozatosan és alacsony koc
kázat vállalásával halad előre minde
nekelőtt azokban a szektorokban, ame
lyektől jelentős piacot várnak. A régi
óban a viszonylag stabilak a külföldi 
beruházók elsőrendű céljai (Lengyel-, 
Magyar-, Csehország és Szlovákia), de

cég, aminek legkisebb a tőkeigénye és 
a kockázata, és célja, hogy kitapogassa 
a lehetőségeket. A teljes megvétel, ill. 
zöldmezős új építése szinte csak mu
tatóban van (pl. nálunk a Suzuki sze
mélyautógyár Esztergomban, ill. a fo
kozatos többségi megvételre példa a 
Tungsram, és ezúton halad a Chinoin 
privatizációja is). A részleges megvé
tel célja rendszerint egy szűkebb (a 
vásárló cégnek jobban megfelelő) pro
fil felvállalása, amit a kisebb tőkei
gény, a könnyebben pótolható techno
lógiai elmaradás és főleg az indokol, 
hogy így nem kell foglalkozni a korábbi 
időkben felhalmozott környezeti ártal
mak drága és_kínos megszüntetésével. 
A Független Államok Közösségében a 
beruházás ennél nehézkesebb és kisebb 
volumenű, de 2-3 év elteltével ott is 
a viszonyok konszolidációjára számít
hatnak és akkor legalább egy tucat 50 
millió USD-t meghaladó külföldi be
fektetés várható. (Ez a bostoni Artúr 
D. Little mérnökcég wiesbadeni fiókin
tézetének elemzése.)

A privatizációs nehézségek jó pél
dája az 1876-ban alapított, Ferencváros- 
Illatos-úti (mai nevén) Budapesti Ve
gyiművek (BVM); a cég eredetileg 
szervetlen profilú volt (kénsav, szuper
foszfát, majd sóléelektrolízissel bővült) 
és a város lakóterületén kívül feküdt. 
Azóta lakóépületek vették körül. A ter
melés bűzössége sok lakossági panaszra 
adott okot, a szervetlen profil fokoza
tosan leállt és szerves profilra tértek át

(növényvédőszerek és intermedierek). 
Á növényvédőszereknél elsősorban im
port hatóanyagok formálásával foglal
koztak, ezek értékesítése a nyolcvanas 
évek végén a termelési érték 65%-át 
és az ország növényvédőszer-igényének 
1/4- és l/3-át tette ki. Közben még 
három telephelyre tett szert a cég (a 
legnagyobb Hidason van) és termelési 
értéke 1989-ben (csúcsban) 6-7 milli
árd forint volt (90-105 millió USD). A 
létszám fokozatosan csökkent, a nye
reség 1991-ben még 200 millió Ft-ot 
tett ki (ekkor a termelési érték már 
4,6 millió forintra esett vissza) és 1992- 
ben már nullszaldósan zártak. Az ok 
a szövetkezetek szétverése és pénzhiá
nya és a külföldi kész növényvédősze
rek csupán 4%-os vámtarifája volt, mi
nek következtében a BVM korábbi ha
tóanyag beszállítói kész, formált ter
mékeiket exportálták Magyarországra.

Sok időt vett el az Állami Vagyo
nügynökség növekvő és változó igé
nye a privatizációt megelőző részvény- 
társasági átalakulás során (közben a 
cég gazdasági eredményei romlottak) 
és a korábbi időkből megoldatlan kör
nyezeti ártalmi problémák (higany
szennyezés az elektrolízis üzem alatti 
talajban és 64.000 db. veszélyes gyár
tási hulladékkal teli 200 literes hordó 
egy vidéki telephelyen). Nem javított 
a cég hírnevén az 1993 januári nitráló 
reaktor robbanás sem. Á hordósán tá
rolt szerves hulladékok égetőkemencé
jére 50 millió USD-s ajánlatuk van és 
ennek 10%-át kitevő svájci állami tá
mogatásra ígéretük.

[(Forrás-. (Forrás:E C N .Í9. No 1555, p 
16, 18; 1993.február 8; No 1556, p  5, 8; 
1993.feb ru á r 15; No 1557, p  16; 1993,feb- 
ru á r 22.)]

Klór- és PVC-problémák Kelet- 
és Nyugat-Európában

A Szovjetúnió utódállamaiban, 1992- 
ben, 2,7 millió tonna klórt termelnek 
(ebből 2 millió tonnát Oroszországban 
és 415 000 tonnát Ukrajnában). A klór- 
export 40 000 tonna. A klór 66%-át a 
vegyi- és petrolkémiai ipar használja 
fel, az agrokémia 11%-ot fogyaszt, a 
papíripar 8%-ot, a vízkezelés 6%-ot, a 
színesfémipar 3%-ot. Az utóbbi 3 ipar
csoport nem rendelkezik saját klórter
meléssel, ami 400 000 tonna klór be
szállítását igényli évente, de az összes 
klórszállítás 820 000 tonna, aminek 
85%-a vasúti. A jelenlegi klórigény nő
het; az ezredfordulóre 20-30%-os több
let várható, ezért a klóripart rekonst
ruálni akarják a következő négy lehe
tőség mentén:
-  a jelenlegi 34%-os részarányt kép

viselő higanykatódos cellák aránya 
15% alá csökken; a jelenleg 66%- 
ot jelentő diafragmásoké 77%-ra nő
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Szemle... szemle... szemle

újabb cellák cseréjével, ill. 8,2%-ban 
membráncellákra, de ez történik a 
higanycellák egy részével is,

-  a szállítási távolságok csökkentése 
a jelenlegi átlagosan 1200 km-ről 
1995-re 600-700-ra a klórfogyasztó 
PVC üzemek koncentrálásával Dzser- 
zsinszkre, Szterlitamakra, Szajanszkra 
és Volgográdra; klóralkáli-elektrolízis 
üzemek telepítése a klórfogyasztó 
körzetekbe és kisebb klórfogyasztó 
üzemek áthelyezése pufferként a 
klórtermelókhöz,

-  a szerves klórvegyületek és a klóro
zott oldószerek regenerálása, ill. a 
hulladékok újrafeldolgozása,

-  a C4-C 6 klórozott termékek meg
bontása plazmában.
Nyugat-Európában a klórtermelők 

a fő veszélyt a túlzó környezetvédők
ben látják, akik „gyilkosnak” nevezik 
a klórt megalapozott számítások és tu
dományos bizonyítékok nélkül.

A Nyugat-európai vegyipar terme
lésének 50%-a igényel klórt. A világ 
vegyiparának árbevétele is 50%-ban a 
klórra és a klórozott termékekre vezet
hető vissza, itt dolgozik a létszám egy
negyede, itt fektetik be a vegyiparba 
vitt új tőkék 30%-át, viszont a termé
kek háromnegyedét maga a vegyipar 
dolgozza fel tovább.

A klórfelhasználásban néhány súly
ponteltolódás azonban várható, így to
vább csökken a papíriparban és a víz
kezelésben, viszont nő a PVC gyártá
sában (ami a klórtermelés 30%-át ve
szi fel és aminek árában a korlátlan 
mennyiségben előforduló konyhasó sú
lya a döntő és nem a kőolaj, ezért Jac
ques Puechalszerint, „ha csak egyetlen 
műanyag élné túl a 2050. évet, úgy ez 
a PVC lenne”).

Viszont a klóriparnak is le kell 
vonnia a következtetéseket a populista 
klórellenességből, ezért:
-  együttműködésre kell törekednie az 

üzembiztonságban, a környezetvé
delemben, a hulladékkibocsátások 
csökkentésében, az üzemzavarok el
kerülésében, a termékek szállítása és

elosztása során lehetséges katasztró
fák megelőzésében,

-  részt kell vennie különböző külső 
programokban és ilyeneket kell kez
deményezni (szabványok, megfelelő 
technológiák),

-  együtt kell működnie a felhasználók
kal,

-  igazi párbeszédet kell folytatnia a 
közvéleménnyel,

-  klórtermék újrafeldolgozó üzemeket 
kell létesítenie,

-  hulladékkezelő üzemeket kell építe
nie.
Kelet-Európábán 1988 óta lényege

sen (20-30%-kal) visszaesett a PVC- 
termelés. Az 1 főre jutó fajlagos 
PVC-fogyasztás 4,3 kg-ról 3 kg-ra 
esett (kivétel Csehszlovákia, ahol nem 
volt csökkenés), Nyugat-Európában ez 
a mutató 13,4 kg/fő. Az egy főre 
jutó bruttó hazai termékben a kü
lönbség ennél nagyobb (Kelet-Európa 
3 476 USD/fő; Nyugat-Európa 21 016 
USD/fő). A PVC gyártó kapacitás 
Kelet-Európábán 1991-ben 2,315 mil
lió tonna (ez 1988 óta 74 000 tonna 
csökkenést jelent), a termelés 1,658 
millió tonna (1988 óta ez 432 000 ton
nás csökkenést takar). E két időpont 
között a fogyasztás 1,74 millió tonnáról 
1,24 millió tonnára csökkent. Nyugat- 
Európában az 1991. évi PVC termelés 
5,9 millió tonna, a fogyasztás 5,1.

A felhasználási arányokon belül nincs 
jelentős különbség a legfontosabbak 
között (csövek nyugaton 26%, keleten 
29%; kemény fóliák egyarányt 12%, lá
gyak 7, ill. 8%, kábelek és szálak 10, 
ill. 8%). A rendelkezésre álló fölös PVC 
kapacitások Kelet-Európábán (77%-os 
leterhelés), valamint az olcsó munka
erő a minél magasabb feldolgozott- 
ságú termékek közeljövőbeli nagyobb 
exportját tüntetik fel kedvező színben. 
Mégis a technológiák avultsága ez el
len szól (a kapacitások felét 1970 előtt 
hozták létre, ideértve a még ma is ace
tilén alapon dolgozó üzemeket).

[Forrás: Infochim ie No. 344- P 67, 69, 70;
(1992.dec./1993.j an.)]

A Chinoin a francia Sanofin belül

A Chinoin gyógyszergyárban 1991 
óta meghatározó szerepet vállalt (45% 
tőkerészesedés) a francia Elf Sanofi 
gyógyszercég, mely maga az Elf Aqui
taine (túlnyomórészt állami petrolké
miai francia nagyvállalat) érdekelt
ségi köréhez tartozik, 1992-ben az 
USA Winthrop céggel közös céget al
kotott Sanofi- Winthrop néven, 1992- 
ben 34,5 milliárd francia frank árbevé
telt remél (= 6,2 milliárd USD); ezen 
belül 54% ered a kozmetikumokból- 
illatszerekből, 21% a biológiai tevé
kenységből és 25% a humán egészségü
gyi cikkekből (összességében a korábbi 
Elf-Sanofi profil 12,5%-os növekedést 
képvisel 1991-hez képest). A konszer
nen belül a magyar Chinoin az éves 
forgalom 0,8%-át jelenti, a konszern 
többi cége pedig rendre a következő 
részarányt: Elf-Sanofi 20,5%, Sanofi- 
Winthrop és Yves Rocher egyenként 
5,3%, Sterling Health 1,4%, Nina Ricci 
1,2%.

A vényre kapható gyógyszer ter
mékei közül 45%-ot képvisel az a 10 
cikk, aminek éves értékesítése 1992- 
ben egyenként meghaladja a 200 millió 
francia frankot (= 36 millió USD).

Az Elf-Sanofi konszern fejlesztései
nek súlypontját az új eredeti gyógy
szerek képezik: ilyenek a Clodipogrel 
érelmeszesedés-, a Fantofároné kalcium- 
receptor gátló-, Tiludronate csontrit
kulás elleni szerek, valamint a Chi- 
noinban történt tőkeérdekeltség vál
lalására, a Kelet-európai piaci jelen
léten túl, okot adó ottani új eredeti 
gyógyszer fejlesztések, mint a Selegiline 
Parkinson-kór-, az Ipriflavon csontrit
kulás elleni szerek, valamint a diag- 
nosztikumok között egy új mágnesre
zonancia kontrasztanyag.

Mindezt 1992 végén J.F. Dehecq 
Elf-Sanofi elnök ismertette a konszern 
első háromnegyedévi eredményeinek 
értékelése kapcsán.

[(Forrás: Infochim ie, No 344, P 21; 
(1992. d e ce m b e r/1993. január)]
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PÁLYÁZAT M elléklet

W a r th a  V in c e  e m lé k é re m re

A Magyar Kémikusok Egyesülete 1955. évi közgyűlésén 
határozatot hozott arról, hogy

k ie m e lk e d ő  v e g y é s z m é rn ö k i  m u n k á é r t ,

-  amely legalább 1 éve, de legfeljebb 3 éve nyert eredmé
nyes üzemi megvalósítást -  évenként az Egyesület Elnöksé
gének döntése alapján az arra legérdemesebbnek bizonyult 
egyesületi tagnak Wartha Vincéről elnevezett emlékérmet ad 
át. Az emlékéremmel 20 000 Ft pénzjutalom is jár.

Amennyiben a vezetése alatt álló vállalat/intézet részé
ről valaki a feltételeknek megfelel, úgy kérjük, szíveskedjék 
a mellékelt pályázati adatlap kitöltésével javaslatot tenni az 
emlékérem odaítélésére.

Az értékelő bizottság a pályázatokat bizalmasan kezeli, 
a pályázóktól a javaslat benyújtását követően nem kér 
kiegészítő információt, és elutasítást nem indokol.

A javaslat alapjául szolgáló tevékenységet a megvalósító 
vállalat részéről is kérjük alátámasztani, amennyiben a 
javaslattevő nem egyben a megvalósító is.

A javaslatot legkésőbb
1993 . s z e p te m b e r  18-ig  b e é rk e z ő le g

szíveskedjék megküldeni címünkre (1027 Budapest, Fő 
u. 68.). A később beérkező pályázatokat nem tudjuk 
figyelembe venni.

Budapest, 1993. július
Melléklet, pályázati adatlap

Gálost György 
ügyvezető főtitkár

A  W a r th a  V in c e  e m lé k é re m  e ln y e ré s é re  
b e n y ú j t a n d ó  p á ly á z a t  a d a t l a p j a

1. A pályázó neve
2. A pályázó születési éve, anyja neve
3. A pályázó legmagasabb iskolai végzettsége 

(szakmai képesítése)
4. A pályázó munkahelye
5. A pályázó beosztása
6. A pályázó MKE tagsági viszonya és tagságá

nak kelte

7. A pályázati téma elnevezése és rövid műszaki 
leírása

8. Az üzemi megvalósítás éve
9. A pályázó adott ügyben kifejtett vegyész- 

mérnöki munkájának rövid leírása
10. A pályázó adott témát érintő közleményei, 

szabadalmai

11. Az üzem névleges és tényleges kapacitása
12. A fejlesztés adózás előtti eszközarányos nye

resége (adózás előtti nyereség a teljes felfutás 
évében/kutatási + fejlesztési ráfordítás)

Dátum
A javaslattevő aláírása

FELHÍVÁS
A M a g y a r  K é m ik u s o k  E g y e s ü le te  - együttműködve a M in ő s é g b iz to s í to t t  A n a l i t ik a  T a n á c s a d ó  és

S z o lg á l ta tó  K ft-vel - tanfolyamot szervez

A N A L I T I K A I  M É R É S I  E R E D M É N Y E K  M IN Ő S É G B IZ T O S ÍT Á S A

témakörben.
Az egészségügy, a környezetvédelem, az élelmiszerkémia, a biotechnológia, a gyógyszeripar, az ipari termelés nem 

felelhet meg a korszerű követelményeknek megbízható analitikai-kémiai információk nélkül.
A tanfolyam célkitűzése: az analitikai-kémiai mérések minőségbiztosítási (minőségszabályozási és minőségértékelési) 

feladatainak és alapvető módszereinek megismertetése. A tanfolyam egyrészt az analitikai kémiai hatékonyságot 
biztosító feladatmegoldó (rendszer-) szemléleten, másrészt a matematikai statisztika alkalmazhatósági feltételeinek 
bemutatásán alapszik. A matematikai statisztika alkalmazását az analitikusok számára érthetően, mégis korrekten 
tárgyalja.
T é m a k ö rö k :

01. Az analitikai eredmények minőségbiztosításának feladata és rendszere.
02. A mérés eredményének matematikai-statisztikai kezelése.
03. Az analitikai-kémiai mérési eredmények hibája.
04. A matematikai statisztika alkalmazásának feltételei.
05. Az analitikai kémia mint rendszer.
06. A kalibráció.
07. Az analitikai kémia minőségbiztosításának sajátos eszközei.
08. Az analitikai eljárások validálása.
09. A minőségbiztosítás formai követelményei.
10. Az analitikai kémia minőségbiztosításának szervezete.
A tanfolyamra elsősorban a laboratóriumi vezetőket és azokat a diplomás szakembereket várjuk, akik a mért és a 

laboratóriumból kimenő eredmények minőségében érdekeltek. A tárgyalásmód alkalmazkodik az ipari gyártásközi- és 
minőségellenőrző laboratóriumok széles körének feladataihoz. A tanfolyamot analitikusok tartják analitikusoknak.

Előzetes jelentkezéseket a Magyar Kémikusok Egyesülete címére (1027 Budapest, Fő u. 68.) kérjük megküldeni 
1993 s z e p te m b e r  15-ig .



Ára: 150.- Ft

A Magyar Kémikusok Lapját támogató 
vállalatok és intézmények

p orán

M E S S E R  G R IE SH E IM

О

HUNGÁRIA
FINOMVEG YSZERG YÁR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG





Magyar  Kémikusok Lapja Hungarian Chemical Journal

T A R T A L O M C O N T E N T S

Dobé Sándor — Bérces Tibor — Szilágyi István — 0 £ * " |
Turányi Tamás — Márta Ferenc: Oxigén-tartalmú t f U - L  
szabad gyökök reakcióinak kinetikai vizsgálata

S. Dobé — T. Bérces — I. Szilágyi — T. Turányi — 
F. Márta: Kinetic Study of Reactions of Oxygen 
Containing Free Radicals

Palló Gábor: Megemlékezés Szent-Györgyi Albert 
születésének centenáriumán

Szokonya László — Kovács Miklós — Marton Gyula 
— Dénes Béláné: A cellulóz savas hidrolízisének 
kinetikája

369
371

G. Palló: Commemoration of the Centenary Birth of 
Albert Szent-Györgyi

L. Szokonya — M. Kovács — Gy. Marton — Mrs. B. 
Denes: Kinetics of the Acidic Hydrolysis of Cellulose

Hajdár János — Bercsi Zsolt — Tímár Imre — Veres О  
György: Négyutú irányváltó csap áramlástechnikai *J I vJ 
vizsgálata

J. Hajdár — Zs. Bercsi -— I. Tímár — Gy. Veres: Flow 
Test in a Reversing Four-way Cock

Balázs Adám — Fisch Iván — Gesztesi Gyula — Vu- О О П  
kies Ferencné: Savas olajipari hulladékok energetikai О  O v i  
hasznosításának lehetőségei

A. Balázs — I. Fisch — Gy. Gesztesi — Mrs. F. Vukics: 
Possibilites of Utilization of Acidic Oil Industry Wastes 
for Power Generation

Bártfai Imre — Csizmazia Gyula: Specifikus hőcserélők О О О  
számítógépes matematikai modellezése és gyakorlati О О О  
alkalmazása

I. Bártfai — Gy. Csizmazia: The Computerized 
Mathematical Modelling of Specific Heat Exchangers 
and its Practical Application

Móra László: Vajda Ödön, a vegyipari gépek kiváló 
professzora. Emlékezés halála SO-ik évfordulóján 387 L. Móra: Ödön Vajda, the Excellent Professor of 

Machines of the Chemical Industry. Commemoration 
on 80* Anniversary of his Death

Gyakorlatból a gyakorlatnak 

Könyvismertetés 

Szem le... Szemle... Szemle

395
400
404

Prom the Practice to the Practice

Book Review

Review... Review... Review

Címképünk: A MOL Rt. 1,2 M t/év  kapacitású FCC üzeme

Szerkesztőb izottság:

SZEKERES GÁBOR
(a szerkesztőbizottság elnöke)

CZERMANN JÁNOS 
(szerkesztő)
KINDL ERVIN
(szerkesztő)

KÖRTVÉLYESSY GYULA
(szerkesztő)

BAKOS MIKLÓS 
В AN AI ENDRÉNÉ 
BI ACS PÉTER 
DÉKÁNY JUDIT 
ETTRE LÁSZLÓ 
FÖLDIÁK GÁBOR 
GÁLOSI GYÖRGY 
HLAVAY JÓZSEF

HOLDERITH JÓZSEF 
JAKOB KÁROLY 
KEGLEVICH GYÖRGY 
KELEMEN BÉLA 
KOVÁCS TIBOR 
MAROS FI LÁSZLÓ 
MÁZOR LÁSZLÓ 
NAGY IVÁN

NAGY LÁSZLÓ 
ORBÁN SZILVIA 
POLINSZKY KÁROLY 
SIMON PÁL 
SZABÓ ZOLTÁN 
SZÁNTAY BALÁZS 
VÁRADY JUDIT 
VERESS GÁBOR



magyar kém ikusok lapja
XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM
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Dobé Sándor — Bérces Tibor — Szilágyi István — Turá- 
nyi Tamás — Márta Ferenc: Oxigén-tartalmú szabad 
gyökök reakcióinak kinetikai vizsgálata

A szerzők közvetlen módszerekkel vizsgálták a hidro
xilgyök reakcióját cikloalkánokkal és szubsztituált ace- 
taldehidekkel, továbbá a metoxigyök reakcióit hidrogéna
tommal és nitrogén-monoxiddal. Megállapították, hogy az 
OH-gyök reakciók homológ sorában a felszakadó C-H kö
tés disszociációs energiája a sebességmeghatározó. Megha
tározták a metoxigyök reakciók bruttó sebességi együtt
hatóit és felderítették a különféle termékek képződéséhez 
vezető reakcióutak relatív fontosságát.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 , 36 1  ( 1 9 0 3 ) ]

Palló Gábor: A molekuláris szint. Megemlékezés Szent- 
Györgyi Albert születésének centenáriumán

Száz éve született Szent-Györgyi Albert. A Nobel-díjas 
tudós életútjának vázlatos ismertetése után, a cikk főként 
Szent-Györgyi izombiokémiai kutatásait idézi föl. Kitér 
a Nobel-díjjal kitüntetett eredmények ismertetésére is. 
Szent-Györgyit az élet lényegének kutatójaként állítja be, 
aki nem marad meg legsikeresebb témakörei mellett, 
hanem mindig továbblép a mélyebb szintek irányában.

( M a g y .  K é m .  L a p j a ,  3 6 9  ( 1 9 9 3 ) ]

Szokonya László — Kovács Miklós — Marton Gyula — 
Dénes Béláné: A biomassza kémiai hasznosítása II. 
A cellulóz savas hidrolízisének kinetikája

A szerzők bemutatták a biomassza kémiai nyersanyag
ként való komplex hasznosításának lehetőségeit különös 
tekintettel a kémiai eljárásokra. A közlemény második ré
szében megvizsgálták a cellulóz savas hidrolízisének kine
tikáját. Matematikai modellt írtak fel a cellulóz diffúzióval 
kísért savas hidrolízisére. Meghatározták a modell para
métereit.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  3 7 1  ( 1 9 9 3 ) ]

Hajdár János — Bercsi Zsolt — Tímár Imre — Veres 
György: Négyutú irányváltó csap áramlástechnikai 
vizsgálata

A csővezetéki szállítás tervezésekor szükséges a záró- és 
a szabályozó szerelvények paramétereinek ismerete.

A szerzők áttekintik a négyutú irányváltó csap alkalma
zási lehetőségeit és működését. Bemutatják a veszteségté
nyező és a maximális áteresztő képesség mérések alapján

S. Dobé — T. Bérces — I. Szilágyi — T. Turányi — 
F. Márta: Kinetic Study of Reactions of Oxygen 
Containing Free Radicals

The reactions of hydroxy radicals with cycloalkanes 
and substituted acetaldehydes as well as the reactions 
of methoxy radicals with hydrogen atoms and nitric 
oxide were studied by direct experimental techniques. 
The C-H bond dissociation energies were shown to be 
rate determining in the series of OH radical reactions. 
For the methoxy radical reactions overall rate coefficients 
and branching ratios of product formation channels were 
obtained.

G. Palló: The Molecular Level. Commemoration of the 
Centenary Birth of Albert Szent-Györgyi

Albert Szent-Györgyi was born one hundred years ago. 
After shortly surveying his biography, the paper describes 
his research in the field of the biochemistry of muscles. 
His results which won the Nobel Prize for him are also 
reviewed. Szent-Györgyi appers to be a researcher seeking 
to discover the essence of life, a scientist who does not 
remain at his most successfully covered subjects but steps 
always further to the deeper and deeper levels of living 
matter.

L. Szokonya — M. Kovács — Gy. Marton — Mrs. B. 
Denes: Chemical Utilization of Biomass II. Kinetics 
of the Acidic Hydrolysis of Cellulose

Complex utilization of biomass as a chemical raw 
material was presented. The authors dealt with the 
chemical processes in this work.

Kinetics of cellulose hydrolysis was investigated. A ma
thematical model was developed for cellulose hydrolysis 
reactions accompanied by diffusion. The model parame
ters were identified.

J. Hajdár — Zs. Bercsi — I. Timár — Gy. Veres: Flow  
Test in a Reversing Four-way Cock

It is very important to know the parameters of the 
control and shut-off fittings at design of pipeline trans
portation. The authors give a summary of the function 
and the application possibility of the four-way reversing 
cock. They show the determination of the loss factor and 
the maximum volumetric flow rate by means of measure-
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történő meghatározását. A méréseket mind a négy áram
lási csatornában elvégzik és számítják a veszteségtényezőt, 
ill. a maximális áteresztő képességet. Kitűnik, hogy min
den csatorna közel azonos áramlástechnikai jellemzőkkel 
rendelkezik. Értékük beleillik a szakirodalomban található 
eredmények közé.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  3 7 6  ( 1 0 9 3 ) ]

Balázs Adám — Fisch Iván — Gesztesi Gyula — Vukics 
Ferencné: Savas olajipari hulladékok energetikai 
hasznosításának lehetőségei

Az 1965-ben leállított Csepeli Kőolajipari Vállalat te
rületén földgödrökben tárolva kb. 60 000 t, 10-15 tömeg% 
kénsavat és 45-50% éghető anyagot tartalmazó savgyanta 
maradt vissza. A savgyantából 26 MJ/kg fűtőértékű tüze
lőanyag szuszpenziót állítanak elő, amelynek diszpergáló 
közege olaj külső fázisú víztartalmú mikroemulzió.

A tüzelőanyag szuszpenzió a mikroemulzióban levő víz 
eredményeképpen kedvező tüzeléstechnikai tulajdonságok
kal rendelkezik és 1989 végéig 24 000 tonna került hasz
nosításra aknakemencében végzett mészégetésnél fűtőolaj 
kiváltására.

Folyamatban van a tüzelőanyag szuszpenzió gőztermelő 
kazánban történő hasznosítási technológiájának kidolgo
zása.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  3 8 0  ( 1 0 0 3 ) ]

Bártfai Imre — Csizmazia Gyula: Specifikus hőcserélők 
szám ítógépes matematikai modellezése és gyakor
lati alkalmazása

Hőcserélő készülékek termikus méretezése során az inert 
gázok jelenlétében lejátszódó kondenzáció számítása ne
hézkes és hosszadalmas művelet. Ennek megkönnyítésére 
a szerzők matematikai modellt dolgoztak ki olyan mély
hűtő és hőértékesítő kazán típusú készülékek tervezésére, 
illetve működésének ellenőrzésére, ahol a fenti folyamatok 
játszódhatnak le. A modell alapján IBM PC-n futtatható 
Turbo Pascal forrásnyelvű számítógépi programot készí
tettek. A közlemény a matematikai modell elméleti alap
jait mutatja be, valamint két példán keresztül illusztrálja 
a program alkalmazhatóságát.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 , 3 8 3  ( 1 9 9 3 ) ]

Móra László: Vajda Ödön, a vegyipari gépek kiváló 
professzora. Emlékezés halála SO-ik évfordulóján

Magyarországon elsősorban a mezőgazdasággal össze
függő iparágak fejlődtek, mégis az ország egyetlen műszaki 
egyetemén csak 1930-ban állítottak fel a vegyipari gépek 
és mezőgazdasági iparok részére önálló katedrát. A tan
széken Vajda Ödön (1881-1962) professzor alakította ki 
és tanította mind a vegyész-, mind a gépészmérnökhall
gatóknak ezt a diszciplínát, amely határterület a gépész- 
és vegyészmérnöki tudományok között. Mint szakíró kö
zel száz publikációjában úttörő munkásságot fejtett ki és 
elsőként adta ki magyar nyelven könyvalakban a szűrés, 
bepárlás és a szárítás elméletét és gyakorlati alkalmazá
sát.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  \ 8 Л 3 8 7  ( 1 0 9 3 ) ]

ment. They measured and calculated the loss factor and 
the maximum volumetric flow rate in each flow channel. 
The result was, that the flow parameters were nearly the 
same in all flow channels and a good correlation was found 
with the data of the technical literature.

A. Balázs — I. Fisch — Gy. Gesztesi — Mrs. F. Vukics: 
Possibilites of Utilization of Acidic Oil Industry 
Wastes for Power Generation

Approx. 60,000 tons of acid sludge, containing 10- 
15 w/w% sulfuric acid and 45-50 w/w% combustible 
materials, were deposited in ground pits at plant site of 
Csepel Refinery. Refining activity was finished in 1965.

Fuel suspension, having 26 MJ/kg calorific value, is 
produced from the acid sludge.

Dispersing medium of the fuel suspension is a water 
containing microemulsion with oil outer phase. As a result 
of the water in the microemulsion, the fuel suspension has 
favourable burning characteristics. Approx. 24.000 tons of 
fuel suspension had been utilized to replace fuel oil in lime 
shaft kilns till the end of 1989.

The technology for utilization of the fuel suspension in 
boilers is under development.

I. Bártfai — Gy. Csizmazia: The Computerized Ma
thematical Modelling o f Specific Heat Exchangers 
and its Practical Application

The calculation of vapour condensation in the presence 
of inert gases in heat exchanger thermal design is very 
difficult and circuitous operation. To make it easier, the 
authors have worked out a mathematical model for design 
or control of facilities like deep cooler and economizer, 
where that process takes place. On the basis of the 
mathematical model a Turbo Pascal computer program 
has been developed on IBM PC. The article presents 
the theoretical basis of the mathematical model and 
demonstrates the application of the program by two 
examples.

L. Móra: Ödön Vajda, the Excellent Professor of 
Machines of the Chemical Industry. Commemoration 
on SÔ  Anniversary of his Death

Though first of all the industries connected with agri
culture were developed in Hungary, still an independent 
department for the machines of the chemical industry and 
agricultural industries was established only in 1930 at 
the country’s sole technical university. At the department 
professor Ödön Vajda (1881-1962) developed and taught 
both for chemical engineering and mechanical engineering 
students this branch of knowledge that is an adjoining ter
ritory between chemical and mechanical engineering sci
ences. As a specialist performed pioneering work in his 
publications amounting to nearly one hundred and was 
the first who edited the theory and practical application 
of filtering, evaporation and drying in the form of a book 
in Hungarian.
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Oxigén-tartalmú szabad gyökök reakcióinak kinetikai vizsgálata
D O B É  S Á N D O R * ** 
B É R C E S  T IB O R * *  

SZILÁGYI ISTVÁN** 
TÚ RÁN Yl  TAMÁS** 
M Á RT A  FER ENC **

A hidroxil-, alkoxi- és alkil-peroxid-, valamint más 
oxigén-tartalmú szabad gyökök fontos szerepet játsza
nak a légköri és égési folyamatokban. Ez a magyará
zata többek között annak a változatlan érdeklődés
nek, amely e reakciók kinetikájának és mechanizmu
sának tanulmányozása iránt megnyilvánul.

Az előadásban azokat az eredményeinket ismertet
jük, amelyeket a hidroxil- és metoxi-gyökök alábbi re
akcióinak közvetlen kísérleti technikával való tanul
mányozása során nyertünk:
OH+c-C3H6 —+ és OH + c-C4H8 — ♦, 
OH+CX3CHO — ♦ (ahol X = H, F, Cl, CH3), 
CH30+H  — ♦ és CH30+ N 0 — >.

A hidroxilgyök által történő hidrogénatom abszt
rakciós reakciók tanulmányozásának célját többek kö
zött a szerkezet és reakcióképesség közötti kapcsolat 
megállapítása képezte. Az utolsó két reakcióban a me- 
toxigyök reagál egy másik gyökkel vagy gyök-jellegű 
részecskével. Ezekben az esetekben a bruttó folya
mat kinetikájának és mechanizmusának, valamint a 
különböző termékképződési utak megoszlási arányá
nak tanulmányozása volt a cél. Ezen belül különösen 
fontosnak ítéltük annak felderítését, hogy ezek a re
akciók direkt folyamatként játszódnak le vagy pedig 
a reakciópartnerek egyesülésével képződő komplexen 
keresztül, annak reakciótermékké történő átalakulása 
útján.

Hidroxilgyökök reakciója ciklopropánnal és 
ciklobutánnal

A hidroxilgyökök ciklopropánnal és ciklobutánnal 
lejátszódó hidrogénatom-leszakítással járó reakciója 
kinetikáját lézer villanófény-fotolízis, rezonancia fluo
reszcencia módszerrel [1] vizsgáltuk. A hidroxügyökök 
rezonancia-fluoreszcenciájának csökkenését (lecsengé
sét) mérve cikloalkán-felesleg jelenlétében „pszeudo-

* A  IUPAC 33. K ongresszusán, B u d ap esten  1991. aug. 18-án 
e lhangzo tt előadás

** M TA K özponti K ém iai K u ta tó  In tézete , B udapest

elsőrendű” sebességi együtthatókat (k1 =  к (ciklo- 
alkán)) határoztunk meg különböző hőmérsékleten. 
Ezeket a sebességi együtthatókat a cikloalkán kon
centrációjával szemben ábrázolva jó egyeneseket kap
tunk, amint ezt illusztrációként az 1. ábra mutatja.

A hidrogénatom absztrakciós reakcióinak másod
rendű sebességi együtthatóit a fentiekhez hasonló áb
rázolások meredekségéből határoztuk meg. Az Arr
henius diagramot a 2. ábrán mutatjuk be. Jóllehet, 
a sebességi együtthatók hőmérsékletfüggése viszony
lag jól leírható az Arrhenius egyenlettel (szaggatott 
vonallal jelzett), bizonyos mértékű görbület azonban 
kétségtelenül megállapítható a logÄ;— 1 /Т  ábrázolás
ban. Ezért a hőmérsékletfüggés leírására a két para
méteres

к = В Т 3/ 2 exp(—H /  RT)

sebességi egyenlet (folyamatos vonallal jelzett) alkal
maztuk, ahol В  a hőmérséklet-független preexponen- 
ciális tényező és H  egy energetikai paraméter.

1. ábra. A z ОН+с-СзНъ reakció pszeudo-elsőrendű sebességi 
együtthatójának ábrázolása a ciklopropán-koncentráció függvényében

Ilyen típusú egyenletet talált összhangban állónak 
Droege és Tally [2] a OH + ciklopentán és a OH + 
ciklohexán reakciókra kapott kísérleti eredményeivel. 
А В  és H  paraméterek illesztése a kísérleti eredmé
nyekhez a nem-lineáris legkisebb négyzetek módszere 
szerint az 1. táblázatban foglalt kinetikai adatokat
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Az ОН +  cikloalkán reakciók k inetikai p aram éterei
1. táb láza t

Reakció Irodalom ki (298 K )/lC r10 
cm3 mól-1  s_1

ő , / 1013 
cm3 mól-1  s_1 J-mol 1

O H + д jelen munka 6,7±1,4 7,0±0,9 4 340±360
OH + n jelen munka 105,0±7,2 30,4±3,4 950±330
OH ± Q Droege-Tylly [2] 301 ±13 43,2±1,5 —860±110
O H + О Droege-Tylly [2] 428 ±19 53,8±0,5 -1  140± 30
OH + u Behnke et al. [6] 708 ±120 - -

B. ábra. A z  OH + cikloalkán reakciók sebestégi együtthatóinak 
hómérsékletfüggése

szolgáltatta. Az általunk szobahőmérsékleten kapott 
sebességi együtthatók mintegy 30%-kal nagyobbak, 
mint a OH ±  ciklopropán [3,4] és OH ± ciklobután 
[5] reakciók irodalmi adatai. A sebességi koefficiensek 
hőmérsékletfüggésére vonatkozóan nyert adataink az 
első eredmények erre a két reakcióra az irodalomban.

Saját eredményeink és a nagyobb cikloalkán mole
kulák hidroxügyökkel lejátszódó reakcióira vonatkozó 
irodalmi adatok alapján bizonyos megfontolások tehe
tők a szerkezet és a reakcióképesség közötti kapcsola
tot illetően. Az eredményekből az a következtetés adó
dik, hogy a reakciókészség mintegy két nagyságrend
del nő a gyűrűméret növekedésével. Ha az egyes CH2- 
csoportokra vonatkozó fajlagos reaktivitás-értékeket 
vesszük figyelembe, az állapítható meg, hogy egy CH2 
csoport reakció készsége az OH-gyökkel szemben a fe
szített gyűrűs ciklopropánban és ciklobutánban lénye
gesen kisebb, mint a nagyobb cikloalkánokban és a 
nyütláncú alkánokban. A reakciókészségben a ciklo- 
propántól a ciklohexánig tapasztalt növekedés rész
ben а В  állandó növekedésének, de főleg a H  értéké
ben mutatkozó változásnak tulajdonítható.

mkl

A H  paraméternek a gyűrű feszülési energiákkal 
szembeni ábrázolása nem mutat ezen paraméterek kö
zött fennálló egyszerű korrelációra, ugyanakkor jó li
neáris összefüggés adódik a H értékek és a megfelelő 
C-H kötésdisszociációs energiák között, amint ez a S. 
ábrából megállapítható. A ciklohexán és a cikloheptán 
esetében mutatkozó eltérés tulajdonképpen a kísérleti 
hiba nagyságrendjén belül van. A ciklohexán esetében 
ez feltehetően a disszociációs energia hibájától, míg a 
cikloheptánnal a H  értékből adódik. (Utóbbit szoba- 
hőmérsékleten meghatározott sebességi koefficiensből
[6] becsült В  paraméter révén kaptunk.)

S. ábra. A  H  paraméterek és a C -H  kötésdisszociációs energiák 
kapcsolata

Mindenesetre a fentiek alapján az állapítható meg, 
hogy ezekben a reakciókban a reakcióképességet a 
C-H kötés erőssége szabja meg és a gyűrű feszülési 
energiáknak csak a disszociációs energiákra kifejtett 
hatásuk révén lehet szerepük a sebesség megváltozta
tásában.
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A hidroxilgyökök reakciói szubsztituált 
acetaldehidekkel

Az acetaldehid, valamint alkil- és halogén-szubsz- 
tituált származékaikból történő formil hidrogénatom 
absztrakció kinetikájának vizsgálatára „gyors áram- 
lásos — rezonancia fluoreszcenciás módszer”-t hasz
náltunk. Az acetaldehid szubsztituenseit úgy válasz
tottuk meg, hogy ezzel jelentősen módosítsuk a formil 
C-H kötés erősségét és az acetaldehid-molekula elekt
ronszerkezetét. Ennek megfelelően a következő reak
ciók képezték a vizsgálatok tárgyát:

OH +  CF3CHO — ♦
OH +  CCI3 CHO — ♦
OH +  CH3CHO — V 
OH +  (CH3)2CHCHO — *
OH +  (CH3)3CCHO — *

A kísérletekben alkalmazott gyors áramlásos mód
szer szerkezeti felépítését tekintve hasonló volt a me- 
toxigyökök reakcióinak vizsgálatánál alkalmazotthoz, 
ismertetésére ezért ott kerül sor. Az OH gyökök elő
állítása vagy a H +  N 0 2 vagy a F +  H20  re
akciókkal történt. A hidroxilgyökök koncentrációjá
nak csökkenését mérve aldehid felesleg jelenlétében 
pszeudo-elsőrendű sebességi koefficienseket határoz
tunk meg, amelyeknek az aldehid-koncentráció függ
vényében való ábrázolását mutatja a 4■ ábra. (A tri- 
metilacetaldehid +  OH reakció sebességi együttha
tói — az izobutiraldehidé felett helyezkednek el — 
nincsenek feltüntetve az ábrán. Az ábrából látható, 
hogy a halogén-szubsztituált aldehidek sokkal lassab
ban reagálnak OH-gyökkel, mint az acetaldehid és az 
a-metil szubsztitúcióval nő a reakciósebesség.

4- ábra. A z OH + aldehid reakciók pszeudo-elsőrendű sebességi 
együtthatóinak ábrázolása az aldehid-koncentráció függvényében

A reakciókészségben tapasztalt nagy különbség 
okának felderítése érdekében a reakció-hőmérséklettől 
való függését vizsgáltuk, amelynek eredményét Arr
henius ábrázolásban az 5. ábra mutatja. Az egyene
sek mentén elhelyezkedő — a kísérleti adatokat je
lölő — pontok a formil-hidrogénatom absztrakciónak 
felelnek meg. Mint látható, az izobutiraldehid eseté
ben a mechanizmus változik, alacsonyabb hőmérsék-

j-1 »-3K t
5. ábra. Az OH + aldehid reakciók Arrhenius ábrázolása

lettartományban a formilhidrogén absztrakciója a do
mináló, míg kb. 450 К felett az alkil-csoportból tör
ténő absztrakció egyre jelentősebbé válik.

A szobahőmérsékleten meghatározott sebességi 
együtthatókat és az Arrhenius paramétereket a 2. tá b 
láza tban  foglaltuk össze. Az OH +  CH3CHO reakci
óra kapott kinetikai adataink igen jól egyeznek A t 
k in so n  és munkatársai [7] által publikált eredménnyel 
és az alkil szubsztituált aldehidek reakcióira vonat
kozóim nyert eredményeink is jó egyezést mutatnak 
S e m m e s  és munkatársai [8] adataival. Utóbbi szerzők 
és mi is azt találtuk, hogy a reakcióképességnek az a -  
metil szubsztitúcióval történő növekedése az egyre ne
gatívabb aktiválási energiáknak tulajdonítható. Ami 
a hidroxilgyököknek a halogén szubsztituált aldehi
dekkel történő reakcióit illeti, az eredményeinktől el
tekintve mindössze egyetlen szobahőmérsékletre vo
natkozó sebességi együttható található az irodalom
ban [9], amely nagyon jól egyezik az általunk kapott 
értékkel.

A hidroxilgyökök acetaldehiddel és a-metil szubsz
tituált acetaldehidekkel lejátszódó reakciói nagyon 
exoterm folyamatok ( A H 9̂g =  -138 kJ mól- 1 ), 
amelyeknél ennek következtében várható, hogy a 
hidrogén-absztrakció direkt folyamatként megy végbe. 
Ha ez az eset áll fenn, akkor az aktiválási energiák 
negatív értékeiből arra lehet következtetni, hogy egy
részt ezek a folyamatok elhanyagolható aktiválási gát
tal rendelkeznek, és másrészt az átmeneti állapotok és 
a reakciópartnerek rezgési állapotösszegeinek hánya
dosa hőmérséklettől független. Ennek figyelembevé
telével — az átmeneti állapotok elmélete alapján —  
az aktiválási energiára egy —5 kJ mól- 1  körüli alsó 
határérték származtatható. Mivel ez az érték nagyon 
közel áll a kísérletileg meghatározottakéhoz, nem zár
ható ki sem a direkt metatézis reakció végbemenetele, 
sem pedig az addíciós-eliminációs mechanizmus érvé
nyesülése.

Kézenfekvő feltételezni, hogy e reakcióknál kapcso
lat áll fenn az aktiválási energiákban tapasztalt vál
tozás és a formil C-H kötés erősségének változása 
között. A formil C-H kötés disszociációs energiája
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Az OH +  aldehid reakciók kinetikai param éterei
2. táb lá za t

Reakció ki (298 KJ/IO11 
cm3 mól- 1  s“ 1

А / 1012
cm3 mól- 1  s_1

E ,
kJm ol 1

OH + CF3CHO 6,7±4,0 7 5,9
OH + CCI3 CHO 9,4±2,0 7,1±1,5 5,0±0,8
OH + CH3 CHO 1 0 2± 21 5,2±1,1 —1,7±0,7
OH + (CH3)2CHCHO 269±84 9,5±3,0 —2 ,6 ± 1,2
OH + (CH3)3CCHO 311±140 8 ±4 —3,4±1,7

az acetaldehid molekulában 360 kJ mól- 1  és a me- 
til szubsztituált származékoké is ehhez hasonló ér
ték. A C-H kötés disszociációs energiája a CF3CHO 
molekulában mintegy 21 kJ mól- 1  értékkel nagyobb, 
mint az acetaldehidben, ami magyarázatul szolgál
hat a CF3 CHO esetében tapasztalt kisebb reakció- 
készségre.

A helyzet azonban nem egyértelmű a CCI3CHO 
esetében. E molekula C-H  kötésének disszociációs 
energiájára vonatkozóan nincs adat az irodalom
ban. Ha figyelembe vesszük, hogy az irodalomban 
[10] a C-H kötés disszociációs energiájára az 1,1,1- 
triklóretánban és az etánban hasonló érték található, 
ezen az alapon hasonló reaktivitást várhatnánk a 
CCI3 CHO és a CH3CHO esetében. A mért sebes
ségi együtthatók viszont több mint egy nagyságrend
del különböznek. Ezért vagy a CCl3CHO-ra becsült 
disszociációs energia értéke hibás, vagy a a reakcióse
bességet a kötéserősségen kívül más tényezők is befo
lyásolják.

A reakciókészség változásában tapasztalt tendencia 
értelmezhető oly módon is, hogy figyelembe vesszük 
az átmeneti állapot poláris jellegét és a hidroxilgyök 
elektrofil tulajdonságát. Az alkü szubsztituensek in
dukciós hatása fokozza az átmeneti állapot polaritását 
és ily módon növeli a reakció sebességét, míg a halo
gén szubsztitúció gátolja az elektron-delokalizációt és 
így csökkenti az átmeneti állapotok stabilitását. Jólle
het, nehéz egyértelmű álláspontra jutni, véleményünk 
szerint a reaktivitás változásában tapasztalt tenden
ciát főleg a termokémia határozza meg, azaz a felsza
kadó kötés erőssége, de ugyanakkor az induktív hatás 
szerepe sem zárható ki.

Metoxigyök és hidrogénatom reakciójának 
kinetikája

Az izomer metoxi- és hidroximetil-gyökök a meta
nol és más szerves vegyületek oxidációjának köztiter
mékei, ezért egyéb köztitermékkel vagy stabil részecs
kékkel történő reakciójuk kinetikája különleges fon
tosságú.

A CH3 O +  H reakció kinetikáját izoterm áramlásos 
reaktorban tanulmányoztuk. A berendezést vázlato
san a 6. ábra  mutatja. A mikrohullámú kisüléssel elő
állított hidrogénatomok hélium vivőgázárammal egy 
vezetéken át jutottak be a reaktor felső részébe, a

He

6. ábra. Gyors áramlásos technika

metoxigyökök előállítása pedig mozgatható, koncent
rikus elhelyezésű kettős injektáló csőben történt. A 
kísérletek egy részében a metoxigyököt a CH3 +  N 0 2 
reakcióban állítottuk elő. A mikrohullámú kisüléssel 
előállított fluoratomok a reaktor középső csövében re
agáltak metánnal és a keletkezett metoxigyökök nitro- 
géndioxiddal lejátszódó oxidációja szolgáltatta a me- 
toxigyököket. A metoxigyökök előállítására háromféle 
gyökforrást használtunk:

F +  CH4 — ♦ CH3 +  HF
+  n o 2

— > CH3O +  NO
F +  CF3OH — ♦ CH3O +  HF
F +  CH3ONO — » CH3O + FNO

A CH3O +  H reakció kinetikáját a metoxigyökök 
koncentrációjának hidrogénatom-felesleg jelenlétében
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végbemenő csökkenésének mérésével vizsgáltuk lézer
indukált fluoreszcencia (LIF) módszer alkalmazásá
val. (A gerjesztési hullámhossz: 29,26 nm.) A metoxi- 
gyökök, valamint az OH és a CH20  reakciótermékek 
detektálására alkalmazott berendezés vázlatos rajzát 
a 7. ábra  mutatja.

7. ábra. Detektáló rendszer

A metoxigyökök hidrogénatomokkal lejátszódó re
akcióját pszeudo-elsőrendü feltételek mellett vizs
gáltuk. A metoxigyök koncentrációja 8 x l 0 - 1 3  mól 
cm- 3  körüli érték volt és legalább kilencszer nagyobb 
hidrogénatom-koncentrációt alkalmaztunk. Ilyen fel
tételek mellett mérve a metoxigyök koncentráció
jának változását szobahőmérsékleten és különböző 
hidrogénatom-koncentrációknál (hidrogénatom távol
létében is) a 8. ábrán  látható egyenesek meredekségé
ből a pszeudo-elsőrendü sebességi együtthatókat lehe
tett meghatározni.

A CH3O +  H reakció másodrendű sebességi együtt
hatóinak meghatározása a pszeudo-elsőrendü sebes
ségi együtthatóknak a hidrogénatom-koncentrációval 
szembeni ábrázolása révén kapott egyenes meredek
ségéből adódott (9. ábra). Az így nyert sebességi 
együttható, к  — (2 , 0 ± 0 , 6 ) x 1 0 13-cm3 mol- 1 -s- 1 , ki
tűnő egyezést mutat az irodalomban található egyet
len adattal, amelyet H o y e rm a n  és munkatársai [11] 
kaptak gyors áramlásos módszerrel, amelyet tömeg- 
spektrometriás analízissel kombináltak.

A 298-490 К hőmérséklet-tartományban meghatá
rozott sebességi koefficiensek értékei láthatók a 10. 
ábrán. A körök, négyzetek és háromszögek a külön
böző metoxi gyökforrással (F +  CF3OH, CH3 +  NO 
és F +  CH3ONO) végzett kísérletek eredményeit jel
zik, míg az üres és telt jelek a különböző átmérőjű re
aktorokban végzett kísérletekét. Az eredmények alap
ján egyértelmű, hogy a sebességi paraméterek függet-

z.tm
8 . ábra. Metoxigyök pszeudo-elsőrendü lecsengése (г detektorhossz; S  

CH^O LIF  jel)

K>w I H l . m o l  cm"3
9. ábra. А CH3 О + H  reakció pszeudo-elsőrendű sebességi 

együtthatóinak ábrázolása a hidrogénatom koncentrációval szemben

*.0
«Л □
I 3'° °
% <1
-* 2.0 - fi
w 1.0

0.0 1 1 1 _ 1 -10.0 ---------1--------- '--------- 1--------- 1--------- 1----------
280 Э20 360 600 (60 600 S60

T. к
10. ábra. А CH3 O + H  reakció másodrendű sebességi együtthatóinak 

hőmérsékletfüggése. (A  jelölések magyarázatát lásd a szövegben.)

lenek a kísérleti feltételektől. Jóllehet, tapasztalható 
a kísérleti adatokban bizonyos mértékű szórás, a se
bességi együtthatók kismértékű növekedése a hőmér
séklettel egyértelműen megfigyelhető, ami T°<7 füg
gésnek, vagy 2,5 kJ mól- 1  aktiválási energiának felel 
meg.

A reakciótermékek azonosítása és a termékképző
dési utak megoszlási arányát részben a feltételezhe
tően képződő termék által kibocsátott LIF jelek mé-
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résével, részben egyéb módszerek segítségével hatá
roztuk meg.

A formaldehid-képződés vizsgálata céljából végzett 
kísérletekben metoxigyök forrásként a F +  CH3ONO 
és CH3 -f NO2 reakciók szolgáltak. A 353,2 nm hul
lámhossznál történt gerjesztés (> 2 mJ/flash) ese
tén megfigyelt LID-jel az indukált formaldehid fluo
reszcenciájának volt tulajdonítható. Ez igazolta, hogy 
a 350-359 nm tartományban általunk kapott LIF 
gerjesztési spektrum összhangban volt a formalde
hidre megadott irodalmi spektrummal. Ennek alap
ján eléggé nyilvánvaló volt arra következtetni, hogy 
az egyik reakcióút a CH20  +  H2 képződéséhez vezet.

A LIF alkalmazásával meghatároztuk a metoxi kon
centrációjának csökkenését és formaldehid-koncent
ráció növekedését, amelyet a 11. á b rá n  mutatunk 
be. Amint erről az ábráról is megállapítható, a for
maldehid koncentrációja csökken egy bizonyos idő 
után. A görbék első részének felhasználásával azon
ban a kezdeti sebességek értékei meghatározhatók. A 
formaldehid-képződés és a metoxi-fogyás kezdeti se
bességeinek hányadosából a CH20  +  H2 termékkép
ződési út elágazási arányára 81±12% érték adódott.

11. ábra. Koncentráció-idS profilok, CH , О + H  reakció о: СНЪ 0  
lectengét; •: CHj О kipzódét

Hasonló kísérletekben végeztük az OH-gyök — 
mint reakciótermék — képződésének és koncentrá
cióváltozásának meghatározását. A 308,2 nm lézer
fénnyel történő gerjesztésnél észlelt LIF-jel az OH in
dukált fluoreszcenciájával volt azonosítható, amit a 
307,5-308,5 nm tartományban felvett LIF gerjesztési 
spektrum is alátámasztott. Ennek alapján kézenfekvő 
volt a CH3 +  OH képződéséhez vezető reakcióút felté
telezése. A CH20  +  H2 reakcióút meghatározása ese
tében követett eljáráshoz hasonlóan, a 12. ábra  ada
taiból meghatároztuk a metoxigyök fogyásának és az 
OH képződésének kezdeti sebességét, amelyből 7±3% 
értéket kaptunk а CH3 +  OH termékképződési út el
ágazási arányára.

mkl

A metoxigyök és hidrogénatom kombinációjával 
képződő metanol koncentrációját gázkromatográfiás 
mérésekkel határoztuk meg és ennek alapján 4±3% 
értéket kaptunk а CH3O +  H — ♦ CH3OH* — ► 
CH3OH reakcióút elágazási arányára, ami jó egyezést 
mutat H o y e r m a n  és munkatársai [11] által publikált 
adattal.

7.0 6.0 10.0 n.o n,o 27.0
f /ms

IS. ábra Koncentráció-idS proftok, CH3 О + H  reakció o: CHj О 
lectengés; •: OH képzSdét

A lehetséges reakcióutakat a reakció-entalpiákkal és 
a megoszlási arányokkal (g) együtt a S. táblázatban  
foglaltuk össze. Az eddig tárgyalt három fontosabb 
reakcióúton kívül további termékek képződéséhez ve
zető reakcióutak lehetségesek, amelyekre vonatkozóan 
kísérleti adat nem áll rendelkezésünkre és amelyek 
a bruttó reakciónak kevesebb mint 10%-át teszik ki. 
Ezek között szerepel két reakció, amelyben hidrogé
natomok visszaképződése megy végbe. Felhasználva 
a +  CH4 reakcióban — amely szintén CH3 OH 
komplexen keresztül játszódik le — Lee és munkatár
sai [13] által a hidrogénatom-hozamra kapott értéket, 
a táblázatban feltüntetett értékek adódtak e reakciók 
elágazási arányára. A szingulettmetilén (1CH2) kép
ződésével járó reakció elágazási arányát anyagmérleg 
megfontolások alapján állapítottuk meg.

S. táb láza t

А  CH 3 O +  H reakció különféle reakcióútjai, 
reakció-entalpiái és elágazási arányai

Reakció д я 2°в8
kJmol

61

i3o  +  H -
-► CH20  + H2 -344 0,81±0,12

* M-► CH3OH* — > CH3OH -437 0,04±0,03
- .  CH3OH* CH3 + OH -51 0,07±0,03

CH3OH* CH2OH +  H -44 0,02
-» CH3OH* -+ CH3O + H 0 0,01
-  CH3OH* -* l CH2 + h 2o -47 0,05
-  CH3OH* -6  c h 2o  + H2 -244 0,01

A S. táblázat adatai alapján kétségtelen, hogy a do
mináló reakcióút а CH3 O +  H rendszerben a formal
dehid és hidrogén képződése, amely kétféle mechaniz
mus szerint történhet: vagy a reakciópartnerek köz
vetlen diszproporcionálódása révén, vagy egy ener
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giadús metanolon keresztül. Több bizonyíték szól a 
diszproporcionálódási út mellett: (1) A H4CO poten
ciálfelületének elméleti ab initio tanulmányozása azt 
mutatta [12], hogy a molekuláris hidrogén képződése 
a komplexből jelentős aktiválási energiát igényelt; (2 ) 
a már említett 10  +  CH4 reakció vizsgálatának ered
ményei [13] azt igazolták, hogy a molekuláris hidrogén 
képződése a CH3OH* komplexből lényegesen kisebb 
jelentőségű, mint a hidrogénatomé; (3) végül, a CH3O 
+  H bruttó reakcióra általunk meghatározott aktivá
lási energia kis pozitív értéke (2,5 kJ mól- 1 ) sokkal in
kább összhangban áll a diszproporcionálódással, mint 
a komplexen keresztül történő átalakulással. Minde
zek alapján tehát elég egyértelmű, hogy a CH20  +  
H2 termékek a reagáló partnerek diszproporcionáló- 
dása révén képződnek és az energiadús metanolon ke
resztül történő keletkezésük elhanyagolható mértékű.

Az energiadús metanolon keresztül lejátszódó re
akciók esetében nyomástól való függés lenne várható. 
Jóllehet, az általunk alkalmazott alacsony nyomások 
(1,7-4,0 mbar) semmiféle nyomásfüggést nem észlel
tünk, ez nem mond ellent a kisebb szerepet játszó 
reakciók nyomásfüggő jellegének, mivel az ütközéses 
stabilizálódási folyamat az általunk alkalmazott kí
sérleti feltételek mellett kis jeletőségű volt. Az egyes 
reakcióutak elágazási arányának nyomásfüggése to
vábbi vizsgálatok tárgyát képezheti.

A metoxigyök és a nitrogén-monoxid reakciója

IM O I ,  1 0 "  m ó l  c m  3

IS. ábra. A CHi О + NO reakció pszeudo-elsőrendű sebességi 
együtthatójának ábrázolása a nitrogén-monoxid koncentráció 

függvényében

A metoxigyök nitrogén-monoxiddal lejátszódó re
akciója kinetikáját а CH3O +  H reakció esetében al
kalmazott kísérleti módszerrel vizsgáltuk. A pszeudo- 
elsőrendü sebességi együtthatónak a nitrogén-monoxid 
koncentrációtól való függését mutatja a IS . ábra. Az 
egyenes meredekségéből meghatározott másodrendű 
sebességi együtthatók esetében azt tapasztaltuk, hogy 
ezek nyomásfüggőek, amint ez a l j .  ábrán  látható. A

bruttó reakció sebességi együtthatójának szignifikáns 
nyomásfüggése arra utal, hogy а CH3O és NO közötti 
reakcióban legalább egy olyan termékképződési csa
torna létezik, amely nyomásfüggő.

Ц . ábra. A  CH3 + NO reakció másodrendű sebességi együtthatójának 
ábrázolása az össznyomás függvényében

Minden korábbi vizsgálat megegyezett abban, hogy 
két fontos termékképződési utat lehet megállapítani 
а CH3O +  NO kölcsönhatás vizsgálata során. Ezek 
egyike a CH3ONO kombinációs termék képződéséhez 
és a másik a CH20  +  HNO diszproporcionálódási ter
mékekhez vezető csatorna. Nincs azonban egyetértés 
az elágazási arányokat illetően és eltérőek a vélemé- 
néyek a reakciómechanizmusról is.

Z el lner  [14] a formaldehid-képződés hatásfokát 
vizsgálta LIF technikával a CH3ONO fotolízisében 
NO jelenlétében. Az eredményeket értelmezve arra a 
következtetésre jutott, hogy a CH20  képződés hatás
foka а CH3 O +  NO reakcióban <0,04. Ezzel szemben 
M c C a u lle y  és munkatársai [15] a CH3ONO képződés 
hatásfokának tömegspektrometriás mérésével kimu
tatták, hogy kis össznyomásoknál a CH20  +  HNO 
képződés a fő termékcsatorna. Vizsgálataink megkez
désekor nyilvánvaló volt, hogy a reakciómechanizmus 
nem tisztázható anélkül, hogy részletesen tanulmá
nyoznánk a formaldehid-képződés elágazási arányát 
az össznyomás függvényében.

15. ábra. A CHi О + NO reakciótermék elágazási arányai az 
össznyomás függvényében
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A formaldehid-képződés £c h 2o hatásfokát (é?c h 2o 
=  a CH2O képződés sebesség/а  CH3O lecsengés se
bessége) a 353,2 nm lézer hullámhossznál indukált 
formaldehid LIF jel mérésével határoztuk meg. A 
f?CH2o  í?CH 3O N о  hatásfokokat (ahol e c H jO N O  =  
1 - f?cH 2o) a 15- ábrán  mutatjuk be az össznyo- 
más függvényében. A formaldehid-képződés hatásfoka 
a £c h 2o — 1 kisnyomású értéktől jelentősen csök
ken a nyomás növekedésével. Azonban az extrapo- 
lált nagynyomású határérték feltétlenül nagyobb 0 - 
nál és kb. Qq h 2o =  0 ,13-nak becsülhető. Az ábra 
alapján arra lehet következtetni, hogy a formaldehid
— ellentétben a korábbi megállapításokkal [15, 16]
— kétféle úton képződhet: kis nyomásoknál a CH20  
főként а CH3O +  NO kombinálódásával képződött 
(CH3 O NO)* komplex átrendeződésével jön létre, a 
nyomás növekedésével a komplex egyre inkább stabi
lizálódik (ütközések útján) és igen nagy nyomásoknál 
a CH20  képződés kizárólagos útja a reaktánsok köz
vetlen diszproporcionálódása. A javasolt reakcióme
chanizmus:

^  CH20  +  HNO 
CH3 O +  NC> t

M
CH3O NO)*— ► CH3 ONO

A mechanizmus igazolására további kutatások fo
lyamatban vannak.

A kézirat beérkezett: 1991.okt.31.
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'Szemle . . .  Szemle . . .  Szemle . . .
Petrolkémiai ellentmondások

A jelentős petrolkémiai tömegter
mékek ciklikus gazdaságosságát az 
1972/73 évi első kőolajár-robbanás és 
az ezt követő gazdasági pangás óta 
többször érzékelte ez az iparág és 
nem egy vezetője ebben bűnösnek ta
lálta ágazatában az újabb óriásüzemek 
létrehozásának folyamatát világszerte, 
minek következtében, ha azok beindu
lásáig nem esett a kőolajár, és ennek 
következtében új gazdasági fellendülés 
a vezető világrégiókban nem érvénye
sült: tovább csökkentek a petrolkémiai 
tömegtermékek árai és jellemzővé vált 
világszerte a termelési költségeket oly 
mértékben alulmúló petrolkémiai ár
bevétel, hogy ez nem biztosította az új 
üzemek beruházásának megtérülését.

A petrolkémiai ipar egy része (túl
nyomórészt a kellő tőkével rendelke
zők) változatlanul ragaszkodott az an- 
ticiklikus fejlesztések keynesi gyakorla

tához, mások leállították fölösnek bi
zonyult kapacitásaik egy részét (rend
szerint nem a legkorszerűbbeket, amik 
újak és nagykapacitásúak voltak), ill. 
profilcserék révén új globális vállalato
kat hoztak létre (pl. polietilén, PVC) 
és sokan igyekeztek termékpalettájuk 
súlypontját a nagyobb értékű vegyiter
mék irányába módosítani (pl. ICI).

A meggondoltabb új petrolkémiai 
beruházási politikának hirdetői egyes 
vezető európai világcégek voltak (pl. 
British Petroleum, Shell), de túlnyo
mórészt süket fülekre találtak. így állt 
elő az a helyzet, hogy manapság a li
neáris típusú, elsősorban csomagolóa
nyagként felhasznált kissűrüségű po
lietilén, amelynek a beruházás amor
tizációját is fedező ára 5.000 francia 
frank (= 900 USD) lenne tonnánként, 
1992 végén csupán 2000-3000 FF (= 
360-540 USD) árszintet ért el. Ennek 
ellenére tartja fenn az Exxon Chemi
cals francia leányvállalata bizodalmát

az újonnan megindult ilyen óriásüze
mében, de általánosabban a tömegter
mék műanyagokban és azok petrolké
miai alapanyagaiban.

A mostani petrolkémiai pangásban, 
az épülő új polipropilénüzemek által 
előidézhető felső világkapacitások és 
az ezt követő árcsökkenések fenyege
tésének dacára: a holland DSM tanul
mányt készített egy 500 km hosszú 
propilén magisztrális vezetékre, ami 
a holland Rotterdamból kiindulva, a 
belga Kempenen keresztül Németor
szágba vezetne. Ezúton a tengeri im
port révén tankhajón beérkező propi
lén is eljutna a vezeték mentén fekvő 
továbbfeldolgozó üzemekbe (BASF, 
Bayer, BP, Erdölchemie, Veba, Hüls), 
amik összehangolhatnák termelő tevé
kenységüket.

[Forrás: Infochimie No. 344, P 44, 65; 
(1992. december/1993. január)]
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(M egem lékezés Szent-G yörgyi A lbertról, szü letésének  centenárium án)
PALLÓ G Á B O R *

A molekuláris szint_____________________________________

Száz évvel ezelőtt született a magyarországi tu
domány egyik legkiemelkedőbb személyisége: Szen t-  
G yö rg y i  A lbert. Egészen pontosan 1893. szeptember 
16-án, N a g yrá p o l i  S ze n t -G y ö rg y i  A lber t  Im re  néven. 
Sziporkázó szelleme ma már a közszájon forgó legen
dák közé emelkedett. Életútja szinte nyitott könyv. 
Itthoni egyetemi tanulmányai után évekig külföldi 
laboratóriumokban kóborolt. Megismerkedve a bio
kémia alapvető tanaival, és már nem kevésbé alap
vető önálló gondolatokat hordozva, elfogadta Klebels-  
berg K u n ó  kultuszminiszter hívását, hazatért, és 1928- 
ban Szegeden az Orvosi Vegytani Intézet professzora 
lett. Páratlan termékenységű tudományos iskolát épí
tett ki mind a munkatársak, mind a szellemi produk
tumok szempontjából. Egész tudománytörténetünk 
egyik csúcspontjának számít, hogy 1937-ben szegedi 
professzorként megkapta az orvosi Nobel-díjat. Igen 
jelentős, sokszor a romantikus elemeket sem nélkülöző 
közéleti és tudományos aktivitása után a történelem 
sokszor emlegetett viharos szelei átrepítették az óceán 
túlsó oldalára. 1948-tól egészen haláláig az Egyesült 
Államokban élt, 1973-ig nem is látogatott haza. Ek
kor azonban ritkán tapasztalható nagy feltűnést kel
tett itthon; megkapott minden tiszteletet, melyet a 
valaha élt egyik legnagyobb tudósunk megkaphatott. 
1983-ban tagja volt annak az amerikai küldöttségnek, 
mely hazahozta a magyar koronát. 1986. október 27- 
én halt meg Woods Hole-ban.1

Túlságosan gazdag ez az életpálya magánéletbeli, 
közéleti és tudományos kalandokban — köztük szá
mos igen, igen tanulságos — , semhogy akár körvo
nalakban is érdemes lenne átfogni a rövid terjede
lemben. Tudományos pályáját azonban ő maga is 
tömören összefoglalta 1963-ban. Az orvosi doktorá
tus után „az életet akartam megérteni, de az élet
tan bonyolultságát nyomasztónak találtam. Áttér
tem tehát a gyógyszertanra, ahol legalább a part
nerek egyike, a gyógyszer egyszerű volt. Ezt sem 
találtam könnyebbnek. Belemerültem hát a bakte
riológiába, de a baktériumokat is túl bonyolultnak 
találtam. Áttértem a fizikai-kémiára, majd pedig a 
kémiára, vagyis a molekulákra, az akkori idők leg
kisebb egységeire. Tíz évvel ezelőtt már a mole
kulákat is túl bonyolultnak találtam, és az elekt
ronokra tértem át, és azt reméltem, hogy elju-

* Budapesti Műszaki Egyetem, Fizikai Intézet, Budapest
1 Az életrajzról bővebben lásd pl. Szent-Györgyi Albert: 

Válogatott tanulmányok. Gondolat. Budapest 1983. 19-54.
3  Ugyanott 32. oldal
3 Tóth Béla: Szent-Györgyi Albert négy tudós visszaemléke

zésében. Tiszatáj. 1987/2. 97. o.
4 Szent-Györgyi Albert: Elveszetten a huszadik században. 

Válogatott tanulmányok, id. kiadás 41.o.
5 Vö. Szent-Györgyi Albert: Oxidation, energy transfer, and 

vitamins. Nobel Lectures Physiology or Medicine 1922-1941. 
Elsevier. Amsterdam, 1965. p. 435-451.

6 H. Krebs: Hibák, téves kiindulási pontok és kudarcok a 
kutatásban. Szent-Györgyi, Válogatott tanulmányok, id. kiad. 
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tottam a dolgok legmélyére. De a Természetnek nincs 
legmélye. . .”2

A makrótól a mikro felé vezető lépcsőn kétségkívül 
a molekuláris szint hozta számára a legtöbb sikert. 
Tanítványa, Straub  F. Brúnó  szerint „ 1940-42 volt a 
nagy siker éve S z e n t -G y ö r g y i  számára, de a miénkre 
is, amit akkor az izomösszehúzódással kapcsolatban 
elérhettünk. Véleményem szerint ez S z e n t-G y ö rg y i  
életében nagyobb eredmény, mint amiért a Nobel- 
díjat kapta.” 3 О maga így emlékezett vissza erre: 
„Amikor először láttam őket (az aktin és miozin 
szálakat — P. G.) összehúzódni, és az élet egyik 
legősibb jelét, a mozgást in v i tro  reprodukáltam —  
talán ez volt életem legizgalmasabb pillanata.” 4

A Nobel-díjat érdemlő munka és ez utóbbi nem áll
nak szoros összefüggésben egymással, de nem is füg
getlenek. Mindkettő az élő szervezet energiaháztar
tásával kapcsolatos, mégpedig olyan időben, amikor 
sűrű fogalmi homályon keresztül kellett utat vágni fo
kozatosan alakuló módszerekkel.

Nobel-díját a biológiai égési folyamatok terén el
ért eredményéért kapta, beleértve a fumársav kataliti
kus hatását és a C vitamin felfedezését, amely utóbbi 
mintegy mellékterméke volt az előbbieknek. Ám ezt 
lehetett a legkönnyebben megérteni, ez hozta a leg
nagyobb publicitást számára. Valójában azonban az 
foglalkoztatta, miként zajlik a biológiai oxidáció. Egy
felől kimutatta, hogy a magyarázatra vonatkozó két 
rivális korabeli elmélet valójában összeegyeztethető. 
Azaz H. W ie la n d  nézete, amely szerint a tápanyag
ról leváló hidrogén oxidációja alkotja a folyamat lé
nyegét, másfelől O. Warburg álláspontja, amely sze
rint a reakcióba lépő oxigén aktivációja a döntő lépés, 
egy azon folyamat két eleme: mind az oxigén, mind 
a hidrogén biokémiai folyamatok segítségével aktivá
lódik. Arra az álláspontra jutott továbbá, hogy a bo
rostyánkősav katalitikus szerepet játszik az oxidációs 
folyamatban. Mi több, a keletkező fumársav, illetve 
almasav, oxálecetsav, általában a C4 dikarbonsavak 
szintén elősegítik az oxidációt.5

Ez a vizsgálatsorozat alapozta meg a szövetlégzés
ben döntő szerepet játszó citrátkör felfedezését. Ezt 
azonban már H a n s  Krebs, S z e n t -G y ö r g y i  közeli ba
rátja, az 1953-as Nobel-díj kitüntettje teljesítette ki, 
aki maga azt írta, hogy a korszak ismeretanyaga foly
tán megérthető S z e n t -G y ö r g y i  elméleti hibája, amely 
egy ponton eltérítette a helyes iránytól (ti. a trikar- 
bonsavak szerepének felismerésétől), és amely miatt 
„ma Krebs ciklusról beszélnek az emberek, nem pe
dig S z e n t -G y ö r g y i  ciklusról.” 6 Nálunk S z e n t - G y ö r g y i -  
K rebs  ciklust szokás emlegetni.

S z e n t-G y ö rg y i t  csakugyan maga az élet érdekelte, 
nem merült el a már lényegében megértett folyamat 
pontos részleteinek kidolgozásában. Az élet és a moz
gás tartalmi közelsége vonzotta az izomműködéshez, 
pontosabban ahhoz az igényhez, hogy belelásson an-
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nak mechanizmusába. A nagy lökést az adta, hogy 
1939-ben E n gelhard t  és L ju b im o v a  kimutatta, hogy a 
miozin izomfehérje felbontja az adenozin-trifoszfátot 
(ATP). S z e n t -G y ö r g y i  arra gondolt, hogy ez tehát az 
energiatermelő folyamat az izomkontrakció számára. 
Munkatársaival nekilátott a miozin tanulmányozásá
nak.

B a n g a  I lo n a  segítette a miozin-preparátumok elké
szítésében, és 1940-ben jutottak el a várt eredmény
hez. A sóoldatban szuszpendált izomból származó 
miozin-szálakat mikroszkóppal figyelte meg. ATP-t 
csöppentett a lemezre, és azt látta, hogy a szálak 
összehúzódtak, mégpedig kb. eredeti méretük két
harmadára. Az izomösszehúzódás az ATP és a mi
ozin kölcsönhatására jön létre: az ATP kémiai ener
giája alakult át az összehúzódás mechanikai energiá
jává. Mindez egyszersmind azt jelenti, hogy sikerült in 
vitro, lényegében kémcsőben előállítani az élet egyik 
alapjelenségét. Ez tehát az a bizonyos drámai pilla
nat, amely magát S z e n t - G y ö r g y i t  is oly mélyen meg
indította.

7 Az izomkutatással összefüggő eredményeit sokszor ismer
tette magyar nyelven is. Vö. pl. Szent-Györgyi Albert: Egy bioló
gus gondolatai. Gondolat. Budapest, 1970. Az izomról c. fejezet 
40-61. o.

8 Vö. pl. Ugyanott 61-79.0.

Az izomkutatás egy laboratóriumi véletlen folytán 
hamarosan újabb nagy jelentőségű eredményhez ve
zetett. Kiderült, hogy a hagyományos miozinelőállí- 
tási módszer voltaképpen keveréket produkál. A má
sik komponenst Straub  F. B rú n ó  híresen elegáns mun
kával állította elő. A kapott fehérjét aktinnak nevez
ték el.

A miozin, az aktin, keverékük: az aktomiozin, to
vábbá az ATP, illetve ez utóbbi enzimatikus bomlása 
az izomműködés energetikai rendszerének alapelemei. 
Ezek a megállapítások és azok a kísérletek, amelyek 
a felszereltség szempontjából korántsem élvonalbeli, 
ötletesség és szemléletmód szempontjából viszont ab
szolút élvonalbeli intézetből származtak, az izombio
kémia ma már hightech eszközökkel kutatott terüle
tének klasszikus értékei.7

A 100 éve született mester azonban a részletek pon
tos kimunkálásában ismét nem vett részt. Nem érezte, 
hogy megtalálta volna; amit keresett, azt, hogy miben 
is áll az élet lényege. Útját továbbfolytatva, újabb lé
pést tett a mikroszférába vezető lépcsőn. Elérkezett 
az elektronok világához, a modern fizikai szemlélet- 
módhoz, a kvantummechanikához, olyan fizikusokkal 
működve együtt, mint G om bás P ál,  B a y  Z o ltán ,8 Ez 
azonban előremutató modernsége ellenére, sohasem 
vezetett olyan sikerekhez, mint a molekuláris szint.

A kézirat beérkezett: 1992. jan. 25.

S z e m l e S z e m l e  . . .  S z e m l e  . . .

Sztirol kopolimerek

Legnagyobb volumenű termék a 
sztrirol-butadién kaucsuk (SBR) 24% 
sztiroltartalommal; az 1991. évben a 
világtermelés 6,9 millió tonna volt. 
Ebben a legkorábbi műkaucsukfaj- 
tában a világigény stagnál. A ve
zető üzemek 100 000-300 000 ton
nát termelnek belőle évente és jelleg
zetesen önállóak, vagy petrolkémiai- 
ill. gépkocsiabroncs-üzemekhez tartoz
nak.

A második legnagyobb volumenben 
gyártott SBR termék a karboxilált- 
sztirol-butaidén latex; évi világterme
lése 1,5 millió tonna, 70%-ban papír- 
bevonatolási és 30%-os felhasználással 
szőnyeg-alapozásként. A növekvő pa
pírfelhasználáshoz kapcsolódva az éves 
növekedési rátát 6-7%-ra prognoszti
zálják.

A sztirol-butadién blokk-kopolime- 
rek (SBC) átmenetet képeznek a hőre 
lágyuló műanyagok és az elasztomé- 
rek között. E tulajdonságukat poli-

sztirol oligomérek és izoprén vagy bu- 
tadién további kopolimerizációja idézi 
elő. Világtermelésük 300 000 tonna/év, 
ami az ezredfordulóig 450 000 ton
nára fog nőni. Átmeneti tulajdonsága
iknál fogva az SBC műanyagokat mind 
a tömegtermék-műanyagokkal, mind a 
mérnöki műanyagokkal társítják, hogy 
ezek ütőszilárdságát megnöveljék, il
letőleg együttes felhasználásukat lehe
tővé tegyék. Ebben a vonatkozásban 
az SBC-k szerephez juthatnak a hőre 
lágyuló műanyagok újrafeldolgozásá
ban is.

Az akril-nitril-butadién-sztirol mű
anyagféleségek legnagyobb felhaszná
lói a gépkocsiipar (30-35%), a műa
nyag háztartási cikkek ipara (17%), az 
elektronika-távközlés (14%), a játéki
par (7%), végül 15%-ot igényelnek a 
komplex műanyagszerkezetekhez és a 
csomagoláshoz. A gépkocsiiparban a 
legnagyobb versenytárs a polipropilén.

Más monomerekkel képzett sztirol- 
kopolimerek közül megemlítendő még

az átlátszó sztirol-akril-nitril (SAN), 
háztartási cikkekhez, ill. színezett alak
ban kozmetikum-tégelyekhez, a meta- 
krilát-butadién-sztirol (MBS), a PVC 
modifikátora, az akrilát-sztirol-akril- 
nitrit (ASA), ami jobban állja az ibo
lyántúli sugarak behatását, ezért a 
gépkocsik külső szerelvényeiben hasz
nálható fel, a sztirol-maleinsavanhid- 
rid kopolimer (SMA), ami csúcsminő
ségű műszaki cikkekhez való.

Az akril-nitril-butadién-sztirol mű
anyagok (ABS) világtermelése 3,9 mil
lió tonna évente, amiből kb. egyenlő 
arányban részesedik az USA, Nyugat- 
Európa és Japán (960 000, ill. 900 
ezer tonnával) és 165 000 tonnával 
Dél-Korea és Taiwan. Az éves növeke
dési rátát 2-6%-ra becsülik. Új termék 
az ABS-polikarbonát ötvözet, ami az 
ABS 110-115°C hőállósági határával 
szemben 125-135 fokig használható.

[Forrás: Infochimie, No 343, p 173 
(1992. november)]

S.Gy.
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A biomassza kémiai hasznosítása II.
A cellulóz savas hidrolízisének kinetikája

Bevezetés

A növényi anyagok cellulóz részének savas hidro
lízisével fő termékként glükóz, hidroxi-metil-furfurol, 
levulinsav és hangyasav állítható elő. A hidrolízis va
lamely céltermékének kitermelését a reakció paramé
tereinek megválasztásával tudjuk befolyásolni. A to
vábbiakban a levulinsavat tekintjük célterméknek.

A levulinsavat, mint intermediert felhasználják a 
gyógyszerek, növényvédőszerek gyártásában, plaszti- 
fikálóként kozmetikumok előállításánál, a textilipar
ban és motorhajtó segédanyagok készítésénél [l].

A biomassza kémiai nyersanyagként való komplex 
hasznosítása

A biomassza komplex hasznosítását olyan techno
lógiai rendszer jelenti, amelynek segítségével a piaci 
igényektől és a rendelkezésre álló nyersanyagtól füg
gően többféle céltermék előállítása lehetséges, ill. ezek 
együttesen is gyárthatók.

Az eljárások jellege lehet
-  kémiai,
-  kémiai és biotechnológiai,
-  biotechnológiai.

Jelen közleményünkben főként a kémiai eljárások
kal foglalkozunk, és csak utalunk arra, hogy mely pon
tokon kapcsolódhatnak össze előnyösen a kémiai és 
biotechnológiai eljárások.

A feldolgozási eljárás módját és erélyességét meg
határozza az, hogy a biomassza alkotórészei (hemi- 
cellulóz, cellulóz, lignin) közül melyiket kívánják cél- 
termékként előállítani, ill. az, hogy eredeti polimer, 
vagy lebontott formában kívánják megkapni az egyes 
alkotórészeket.

A kémiai eljárások közös jellemzője, hogy az alko
tórészek szeparációja az adott lépésekben nem töké
letes, ezért további (technológiai) lépésekkel jutunk 
tiszta termékekhez.

A biomassza általunk javasolt, kémiai módszerekkel 
történő komplex hasznosításának műveleti lépéseit az 
1. ábrán  mutatjuk be.

A szétválasztott biomassza komponensek további 
feldolgozási lehetőségeit mutatjuk be a 2.,  8., 4- 
ábrákon  [8 ].

A biomassza kémiai úton történő hasznosítási mód
szerei közül kiemelt jelentősége van a savas hidrolí
zisnek, ezért a cellulóz savas hidrolízisének kinetikai 
vizsgálatával részletesen foglalkozunk.

* Veszprémi Egyetem, Vegyipari Műveleti Tanszék, Veszp
rém

** Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szombathely

S Z O K O N Y A  LÁ SZ L Ó * 
KOVÁCS MIKLÓS** 
M A R T O N  GYULA* 

D E N C S N É  HAVAS J U D IT *

^Bepáriás )  

^Hidroqingzes ^

(  Bepadás )

Levulinsav
1. ábra. A biomassza komplex hasznosításának technológiai lépései

A cellulóz savas hidrolízisének kinetikája

A növényi anyagok cellulóz része hidrolizálható híg 
és tömény ásványi savak segítségével. Mi csak a híg
savas hidrolízis kinetikai vizsgálatával foglalkozunk. 
A cellulóz lánc /3-glikozidos kötésekkel összekapcsolt 
glükóz egységekből épül fel. Savas közegben a polimer 
monomerekké hasad, amely tovább bomlik dehidra- 
tált komponensekké [2 ]:

cellulóz — ► glükóz — * dehidratált termékek. (1)

Természetesen a hidrolízis mechanizmusa nem ilyen 
egyszerű. A cellulóz lánc a hidrolízis szempontjából 
két részből áll; a gyorsan és a lassan hidrolizálható 
részből. A keletkező komponensek egymással reagál
nak vagy tovább bomlanak.

Mindezek figyelembevételével gyengén savas közeg
ben a cellulóz hidrolízise a következő sémával írható 
le [2-5]:

gyorsan
hidrolizálható
rész \ k 0 к2 / У

Kg
glükóz — ► 

k i  / *  fc4 If fc5 k & 
lassan diszaha-
hidrolizálódó ridok — ♦
rész

levulózglükozánok
k 3

bomlástermékek
T k7

glükozidok
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Hemic e l t úloz

Gyógyszer

Felületaktív
anyagok

Ketonok Egysejt Alko- Xilóz Xilit Fürén és Polimer Halogén Aceton 
fehérjék holok szárma- szárm a-és nit- C02

zékai zékok. rögén
Gyanták szárma

zékok
P esti-

Я. ábra. A hemicellulóz feldolgozásának lehetőségei cidek

Polimer

Cellulóz

Savas hidrolízis 
Enzimatikus bontás

Glükóz

^B iotechnika ^  ( Dehidratáció ^  Hidrogénezés ^

HMF Szerbit

Cellu- Cellu- Cellu- Keto- Egy- Alko- Tejsav Polimer Levulinsav Edesi-
lóz lóz lóz nők sejt holok szárma- és szárma- tok
pulp Д . с . feliér- zekok zékai' y Észté- Éterek

re к Jeh

5. ábra. A cellulóz feldolgozásának lehetőségei

C vitamin

Pirolizis

Aktívszén 
C02. CHj, 
Aceton
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LIGNIN

GYANTÁK RAGASZTÓK EMULGÁLÓ TÖLTŐ- DMSO VANILLIN FENOL KARBON SZINT. GÁZ,

OISZPERGÁLÓ- a w a g o k SYRINGAL- SZÁRM. SAVAK CO, AKTIV SZÉN
SZEREK DEHID NÖVÉNY

GYÓGYSZER VÉDŐSZE
REK

4- ábra. A lignin feldolgozásának lehetőségei

Az édesvízi nád cellulóz részének hidrolízisét külön
böző ásványi savakkal végezve a képződött levulinsav 
kitermelése az idő függvényében az 5. ábrán  látható.

5. ábra. Levulinsav kitermelés

Nyersanyag: nád; Hőmérséklet: 200°C;
Folyadék szilárd arány: 15:1;
1-2% fw/w) sósav: 2-2% (w/w) kénsav 
3-2% (w/w) foszforsav

Bár a legalacsonyabb kihozatal foszforsav alkalma
zása esetén tapasztalható, kinetikai méréseinket fosz
forsavval végeztük, mivel a hidrolizátum további fel
dolgozása ebben az esetben a legkönnyebb.

Mivel Al3+, Na+ és K+ ionok elősegítik az ás
ványi savak hidrolízist katalizáló hatását, a foszfor
sav mellett a hidrolízis során Al2 (S0 4 )3-ot is adagol
tunk. A levulinsav kihozatal változását híg foszforsav- 
A12 (S 0 4 )3 rendszerben láthatjuk a 6. ábrán.

Nyersanyag: nád; Folyadék szilárd arány = 7:1; 
Katalizátor: 2% (w/w) HsP 0 4 és 2% (w/w) А1з(804)з; 
1 -  Hőmérséklet =  220°C; 2 -  Hőmérséklet = 200°C 
3 -  Hőmérséklet =  180°C.

A folyadékkromatográfiás mérések alapján a fosz
forsav- A12(S 0 4)3-os rendszerben egy egyszerűsített 
mechanizmust javasoltunk a cellulóz hidrolízis leírá
sára:

gyorsan
hidrolizálódó
cellulóz
(Cc/)

lassan
hidrolizálódó 
cellulóz
(Ccs)

\ 4 k 2 k 3
glükóz — ►hidroxi-metil— ► levulin
(Со) furfurol sav

/
1 1 к6

bomlás- bomlás- bomlás-
termék termék termék
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A növényi anyagok cellulóz-részének hidrolízisével 
párhuzamosan végbemegy a hemicellulóz hidrolízise 
is. A nád foszforsavas Al2 (S0 4 )3-tal gyorsított hid
rolízisekor keletkező lebontott alkotórészek koncent
rációjának változását az idő függvényében 7. ábrán  
láthatjuk.

IS

e
T3
СЛ

-o- 10
■aиc01uCО

5

50 100 T
Idd. min

7. ábra. Nád hidrolízis termékek kinetikai görbéi

Hőmérséklet: 170°C; Folyadék szilárd arány = 7:1; 
Katalizátor: 2% (w/w) H3 PO4 és 2% (w/w) A13 (S0 4 )3;
1 -  glükóz; 2 -  levulinsav; 3 — d-xilóz; 4 -  arabinóz; 5 -  
hangyasav

Ipari körülmények között végrehajtott savas hidro
lízisnél a növényi nyersanyagok jellemző mérete eléri 
az 5-10 cm-t, így a képződő komponensek diffúziójá
nak sebességét figyelembe kell venni, nem elegendő a 
„tiszta reakciókinetikai” modell.

A cellulóz-hidrolízis modellje a diffúzió 
figyelembevételével

A hidrolízis termékek a szilárd fázis pórusfolyadé
kában képződnek. A hőmérséklet állandó, homogén 
eloszlású, a folyadékfázis tökéletesen kevert, a reakció 
szakaszos kétfázisú reaktorban játszódik le. A pórus
folyadékban a hidrolízis mechanizmusa a (3)-as sémá
val írható le. A matematikai modell felírásakor alkal
mazott feltételrendszert cikkünk első részében részle
tesen ismertettük [6 ].

A levulinsavra felírt komponensmérleg a szilárd 
fázisban:

%  =  b c - H - b c i  +  D L ° $ .  (4)

míg folyadékfázisban:

A kezdeti feltételek:

4 ( ° ,У ) = 0 ;  (6)
4 ( 0 )  =  0. (7)

A peremfeltételek:

dcL (t, 0) 
dy

ha у  =  0

ha y = ^

( 8 )

(9)

A differenciálegyenletek megoldását korábban kö
zöltük [7]. A megoldásfüggvények paraméterként tar
talmazzák a k i ,  k 2 , k 3 , k i ,  k 3 , k 6 , reakciósebességi 
állandókat és a D q , D ^ ,  D l  diffúziós koefficienseket. 
Ezeket a paramétereket a kísérleti kinetikai görbék 
alapján határoztuk meg.

A számolt paramétereket az 1. táb láza tban  foglaltuk 
össze.

1. táb láza t

A megoldásfüggvények szám olt param éterei

Reakciósebességi Hőmérséklet
állandók, s- 1 170°C 180°C

ко 2,818 1 0 - 3 8,955 10- 3
k i 2,652 10- 4 8,14110~4
k 2 4,072 10~ 4 5,19910-4
k 3 5,330'10~4 1,31310~3
k i 2,003 10_1° 1,032 10- 7
5̂ 9,848 10- 4 2,539 10- 3

к  e 1,945 10~ 4 2,493 10- 4
Diffúziós állandók, 

m2 s_1 170°C 180°C
glükóz D g 4,383 10- 1 2 6,94110-12
HMF D j j 3,98110-11 5,516-ПГ11

Levulinsav D l 7,738 10- 1 2 3.857 10- 1 1

A számolt és mért kinetikai görbék a 8. ábrán  
láthatók.

8. ábra. Számolt (folyamatos vonalJ és mért (O-jel)  glükóz és 
levulinsav koncentrációk

1  -  glükóz; 2  -  levulinsav.
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Kísérleti körülmények

Nád térfogata: V, =  1,54 dm3;
Folyadék térfogat: Vf =  5,93 dm3;
Folyadék koncentráció: 2(w/w)% H3PO4 és 

2(w/w)% A12(S0.i )3. 
Nád sűrűség: gr =  590 kg/m3 
Szilárd fázis térkitöltési tényezője:

dm3 pórustérfogate = 0,794--- ^ ------------—
dm össztérfogat

Szilárd fázis porozitása:

„ ___dm3 pórustérfogatв = 0,69----~ ------------—
dm össztérfogat

Fajlagos felület:

___ m2 atadasi felületш = 5650— ------------------
m össztérfogat

c’a -  glükóz koncentrációja a szilárd fázisban, gdm - 3 ,
-  glükóz koncentráció a folyadékfázisban, gdm - 3 ,

c"H -  HMF koncentráció a szilárd fázisban,
gdm-5 ,

-  HMF koncentráció a folyadékfázisban, 
gdm-5 ,

c'L -  levulinsav koncentráció a szilárd fázisban, g dm- 3 ,
c£ -  levulinsav koncentráció a folyadékfázisban,

gdm -3 ,
D a -  glükóz diffúziós tényezője, m3s- 1 ,
D h -  HMF diffúziós tényezője, m3s—*,
D l -  leulinsav diffúziós tényezője, mJs-1 ,
H  -  növényi anyag átlagos lemezvastagsága, m,
ко..... *6 -reakciósebességi állandók a pórusfolyadékban,

8 1
k 'ot.... k'6 -  reakciósebességi állandók a folyadékfázisban, s—1
у -  helykoordináta, m,
t -  reakcióidő, s,
V  -  reaktor-térfogat, m3,
e -  térkitöltési tényező, m3 m—3 ,
Q -  szilárd fázis sűrűsége, kg m - 3 ,
в -  szilárd fázis porozitása, m3 pórusfolyadék m—3

térfogat,
üj -  fajlagos felület, m3 m- 3 .

Potenciális levulinsavtartalom: 28,5% (w/w), amelyből 
20% gyorsan hidrolizálható rész;

Nád víztartalma: 9,2% (w/w);
A hidrolízis hőmérséklete: 170°C; 180 °C;
A nádlemezek átlagos szélessége: H  = 8,5-10-4  m.
A kézirat beérkezett: 1991. dec. 18.

JELÖLÉSEK

c“cJ -  gyorsan hidrolizálható cellulóz koncentrációja,
gdm -3 .

c '°  -  a gyorsan hidrolizálható cellulóz kiindulási kon
centrációja, gdm - 3 .

ej, -  lassan hidrolizálható cellulóz koncentrációja,
gdm -3 .

c*° -  lassan hidrolizálható cellulóz kiindulási koncent
rációja, gdm -3 .
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Négyutú irányváltó csap áramlástechnikai vizsgálata

A csővezetéki szállítás tervezésénél elengedhetetlen 
a különböző záró- és szabályozó szerelvények ellen
állástényezőjének, ill. átfolyási jelleggörbéjének isme
rete. A Veszprémi Egyetem Géptan Tanszéke több 
évtizede foglalkozik szabályozószelepek, ill. szerelvé
nyek fejlesztésével, valamint paramétereik meghatá
rozásával. Jelen közlemény, egy speciális négyutú, a 
Dunántúli Kőolajipari Gépgyár (Nagykanizsa) által, 
a Vegyiműveket Építő és Szerelő Rt. közreműködésé
vel gyártott, egyedi tervezésű, N 350-es csap áram
lástechnikai vizsgálatáról számol be. A probléma kü
lönlegessége a nagy méretekből (kb. 1700 kg), ill. a 
szerelvény sajátosságaiból adódik.

Bevezetés

A csővezetéki szállítás terén gyakran előforduló fel
adat, hogy folyamatos közegáramlás mellett kell ké
szülékeket (tartályokat) vagy vezetékágakat felváltva 
összekapcsolni. Hasonló jellegű problémát kell megol
dani mérőállomások műszereinek hitelesítésekor is.

A csővezetéken szállított folyadékok mérésére szol
gáló mérőállomások ( l .  á b ra )  térfogatárammérő mű
szereinek hitelesítésére szolgáló proverek (hitelesítő 
műszerek) a mérőállomáshoz tartósan vagy csak ide
iglenesen (a hitelesítés idejére) vannak csatlakoztatva. 
A prover kivitele olyan, hogy a mérőállomáshoz való 
csatlakoztatás, sőt maga a hitelesítés során a hitele
sítendő mérőturbinával való összekapcsolás nem sza
kítja meg az állomáson átfolyó közegáramot.

Mivel a prover működése, illetve működtetése során 
a benne mozgó golyódugattyút az egyik kamrából a 
másikba, majd vissza kell mozgatni, ezért a proverben 
minden mérés után meg kell változtatni az áramlás 
irányát. Az irányváltoztatás megoldható többfélekép
pen is, de ezek közül leggyorsabb és legkedvezőbb a 
négyutú csap alkalmazása.

A feladat elzáró szerelvényekkel is viszonylag köny- 
nyen megoldható. Ekkor azonban az elemek együtt
működéséről (vezérléséről) gondoskodni kell. Nem 
szabad azonban megfeledkezni arról, hogy ebben az 
esetben a beruházási költség is lényegesen megemel
kedhet. Tekintettel arra, hogy a prover mint hitele
sítő mérőeszköz a hitelesítendő mérőturbinához vesz
teségmentesen kell, hogy csatlakozzék, ezért a négy
utú csappal szemben a következő feltételeket kell tá
masztani:

-  lehetőség szerint minimális nyomásveszteség;
-  a járatok és a háztér közötti teljes tömörség;

* Dunántúli Kőolajipari Gépgyár, Nagykanizsa
** Vegyiműveket Építő és Szerelő Rt., Budapest
*** Veszprémi Egyetem, Géptan Tanszék, Veszprém

mkl
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— az átváltási idő olyan megválasztása, hogy az 
átváltás során a mérőállomáson és a távvezetékben 
veszélyes mértékű túlnyomás ne léphessen fel;

— a kivitel olyan legyen, hogy —  mérőeszköz szerel
vényéről lévén szó — a csapforgó a tömítés cseréje 
esetén a házból egyszerűen kiszerelhető legyen;

— a csap házteréből a leülepedő szennyeződés időn
ként leereszthető legyen.

A csap működésének ismertetése

A vizsgálat tárgyát képező négyutú csap (2. ábra)  
főbb műszaki jellemzői a következők:
— névleges átmérő NÁ: 350 mm;
— névleges nyomás NNY: 25; 40; 64 bar;
— az áramlási csatornák maximális differenciálnyo- 

más-különbsége Др =  6 bar;
— a csatorna keresztmetszete: 0,95xNA;
— a csatlakozás kialakítása: karimás és hegtoldatos.

A mérőrendszerekbe épített négyutú csapnak hosszú 
élettartamot és az élettartamon belül az áramlási csa
tornák közti tömör zárást kell biztosítania. A négyutú 
csapnál az áramlási csatornákat kúpos zárótest és a 
zárótestre felerősített О-gyűrűs tömítés választja el. 
A tömítés kétoldali, ami azt jelenti, hogy a háztér, 
valamint a háztér és a másik áramlási csatorna külön 
tömített.

Irányváltáskor a négyutú csap tengelyének 30°-os 
elfordításával a kúpos zárótest függőlegesen mege
melkedik, — a tömítések nem érnek a házfalhoz,
—  majd további 90°-os elfordításkor az irányvál
tás megvalósul, a zárótest forgó csapjainál kialakuló 
differenciál-dugattyú hatás következtében „visszaül” 
és „zárás” állapotába kerül. Az újabb váltáskor ellen
kező irányba működtetve a csaptengelyt, a működés 
megismétlődik.

A mérőrendszereknél fontos tömör zárást a beömlő 
oldal és a háztér közötti dugattyú differenciál-nyomás 
mérésével ellenőrzik. A négyutú csap tömörzáró, ha 
a bejövő oldal és háztér nyomása nem egyenlítődik 
ki. A differenciál-nyomásmérő visszacsapó szeleprend
szerhez csatlakozik.

Elhasználódás esetén a tömítést a fedél megbon
tásával és a zárótest egybeni kiemelésével cserélik a 
négyutú csap egyéb szerkezeteinek megbontása, szét
szerelése nélkül.

A csap működését a S. ábra alapján tudjuk nyo
mon követni. Az irányváltó zárótest állásától függően 
négy áramlási útvonalat különböztetünk meg (1, ..., 4 
számmal jelzettek). Az irányváltó csap I, II jelű csonk
jai kitüntetettek, mert az I jelű csonk mindig a beá- 
ramlási csonk, a Il-es pedig a kiáramlási csonk (a kö
zegáramlás irányát e csonkokon nyíl jelzi). Feldatunk
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1 prover (hitelesítő készülék); S mérőturbina; 3 négyutú csap

S. ábra. A négyutú csap fényképe

tehát, hogy meghatározzuk a fenti négy áramlási csa
torna veszteségtényezőjét és 1 bar nyomásesés mellett

egy-egy csatorna maximális áteresztő képességét, ha 
a csatornákban víz áramlik.

A csatornák veszteségtényezőjének és maximális 
áteresztő képességének (Äuioo) meghatározása

A mérés leírása

Az elzáró- és szabályozószerelvényeket £ veszteség
tényezővel és a K v tényezővel szokás jellemezni. Az 
utóbbi értéke az a térfogatáram m3/h-ban, amelynél
5.. .30°C közötti hőmérsékletű víz 1 bar nyomásvesz
teséget okoz a kérdéses szerelvényen. Ennek megfele
lően azonos névleges méretű csövekhez tartozó sze
relvények összehasonlításakor a K v az áramlástechni
kai jóság mértéke. A legnagyobb K v értéke az áram
lástechnikai szempontból legkedvezőbb szerelvénynek 
van. Itt jegyezzük meg, hogy a korábban csupán a 
veszteségtényezővel jellemezték a szerelvényeket. A 
szerelvény nyomásveszteségének (Apv) ismeretében 
értékét az alábbi összefüggés alapján tudjuk megha
tározni:

_  2Арц 
^  QV2

ahol g az áramló közeg sűrűsége, v pedig az átlagos 
áramlási sebessége.

Tanszéki laboratóriumunkban a vízárammal mű
ködő mérőállomás NA 150-es névleges méretű szerel
vények vizsgálatára alkalmas. Esetünkben a csap mé
retei ennél jóval nagyobbak voltak és innen adódott a 
feladat különlegessége. Egyszerű számítással megálla-
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Я. ábra. A négyutú ciap áramlási csatornái

4- ábra. Mérőállomás az átáramló levegő térfogatáramának meghatározásához

1 v illam os m o to r; 2 ventillátor; S n égyu tú  csap; 4 P randtl-cs6 ; 5 csővezeték; 6 hőm érő; 7 m ikrom anom éter; 8 U-csöves m anom éter;
9 csőköteges á ram lásterelő

pítható, hogy ilyen nagyméretű szerelvény vízzel tör
ténő mérése laboratóriumi körülmények között meg
valósíthatatlan. Emiatt szükségessé vált egy új, leve
gőárammal működő mérőállomás kiépítése, melynek 
vázlata a 4- ábrán látható. A mérőállomás három fő 
részből áll:

-  ventillátor villanymotor hajtással,
-  csővezeték-rendszer és
-  mérőeszközök.

A ventillátor 16 kW-os villanymotorral (1) hajtott, 
speciális nagynyomású centrifugál-ventillátor (£). A 
csővezeték különböző hosszúságú bontható csősza
kaszból áll. A mérőszakaszon, a vizsgált csap (S) előtt 
és után található nyomáskiveztő csonkok az U-csövek
(8), valamint a ferdecsöves (7) manométerek csatla
koztatására szolgálnak. A Prandtl-cső (4) tömszelen- 
cével csatlakozik a mérőszakaszhoz (5). A csővezeték- 
rendszerbe két helyen, a belépés után (9) és a ventil
látorba való belépés előtt áramlásrendezőt helyeztünk 
el a belépés, ill. a ventillátor zavaró hatásának kikü
szöbölésére.

rrikl

A légáramlás következtében a csapon létrejövő nyo
másesést alkoholtöltésű ferdecsöves mikromanométer
(7), illetve a szerelvényt megelőző csőszakaszon ural
kodó statikus nyomást víztöltésű U-csöves manomé
ter méri. A keresztmetszet egyes pontjaiban ural
kodó dinamikus nyomások mérésére Prandtl-cső szol
gál, ami egy alkohol-töltésű görbecsöves differenciál- 
manométerhez csatlakozik. A vezetékben áramló le
vegő hőmérsékletét bothőmérővel mértük. A Prandtl- 
cső segítségével a csőkeresztmetszet meghatározott 
pontjaiban (két egymásra merőleges átmérő mentén 
10-10 pontban) mért nyomáskülönbségek alapján a 
vezetékben áramló levegő sebességeloszlása és térfo
gatárama számítható. Az 5. ábra szerint a fentiekben 
ismertetett mérést mind a négy áramlási csatornában 
végre kellett hajtani.

A csap áteresztő képességének és 
veszteségtényezőjének számítása

Az egyes csatornákon átáramló levegő térfogatára
mát (U) a levegő jellemzőinek és az áramlási sebes-
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5. ábra. A z áramlási csatornák mérési elrendezése

1 az első áramlási csatorna; £ a második áramlási csatorna; S 
a harmadik áramlási csatorna; 4 a negyedik áramlási csatorna 

a négyutú irányváltó csap; 6  ventillátor; c mérővezeték

ségek birtokában az ismert módon határoztuk meg 
[1]. A levegő térfogatának számításánál a mérés köz
ben leolvasott aktuális állapot jellemzőket vettük fi
gyelembe. Az összehasonlíthatóság érdekében a tér
fogatáramokat ugyanarra az állapotra, f iz ika i n o rm á 
lá llapotra  számítottuk át [2 ].

Mivel a vizsgált négyutú csapnak csak nyitott és 
zárt állása van, ezért az átfolyási jelleggörbét nem 
kell felvenni, csupán a teljes nyitáshoz tartozó K v 
értéket (Ящю(гаЬ) kell meghatározni. E célból a fizikai 
normálállapothoz tartozó Vjy levegő térfogatáramot 
kell átszámítani 1 bar nyomásesésre:

= V n^ % '  (2)

ahol Api a vonatkoztatási nyomásesés (= 1 bar) és 
Др a csap nyomásesése.

Itt jegyezzük meg, hogy a K v érték tetszőleges kö
zeg, tetszőleges V  térfogatárama következtében kelet
kező A p v nyomásveszteség meghatározására alkalmas 
jellemző. Fordított esetben, ha V  és a még megen
gedhető Д pu adott, akkor könnyen megállapítható a 
megfelelő K v érték.

Mivel a mérést levegőárammal végeztük, ezért a K v 
értékét csak átszámítással tudtuk meghatározni:

K v =  v N l M ,  (3)
V

ahol Q0 a levegő sűrűsége normálállapotban, qv a víz 
sűrűsége.

A K v és a veszteségtényező definíciójából egyszerű 
számítás után adódik a veszteségtényező számítására 
szolgáló összefüggés [3]:

Az összefüggésbe az átmérőt cm-ben, a K v-1 pedig 
m3 /h-ban kell behelyettesíteni, mert akkor kapunk 
helyes értéket.

A mérési eredmények felhasználásával, a (3), (4) 
összefüggések segítségével minden egyes csatornára 
meghatároztuk teljesen nyitott állapotban az átfo
lyást (íftiioo-at) és a veszteségtényezőt (f-t). A kapott 
eredmények az 1. táblázatban  láthatók.

1. táb láza t

A csatornák A^-értéke és veszteségtényezője

Az áramlási csatorna 
jelzőszáma

K v  100) 
m3/h

Veszteség
tényező (?), (-)

1 5 573 1,32
2 5 804 1,54
3 5 153 1,54
4 5 241 1,49

A táblázat adatai igazolják, hogy mind a négy csa
torna áramlástechnikai szempontból közel azonosan 
viselkedik. Az adatokban mutatkozó csekély eltérés 
nem okoz problémát a szerkezet viselkedésében. A kis
mértékű eltérés származhat részben a mérési hibák
ból, részben pedig a zárótest, ill. csatornák geometriai 
alakpontatlanságából.

Az áramlástechnikai vizsgálatokon túlmenően a 
csapot nyitó-záró igénybevétellel is vizsgáltuk a tö
mítettséget, ill. a mozgató mechanizmus megbízható
ságát illetően. 500 kísérlet során üzemeltetést zavaró 
rendellenességet nem tapasztaltunk.

A kézirat beérkezett: 1992.máj.ll.
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Savas olajipari hulladékok energetikai hasznosításának lehetősége

Savas olajipari hulladékok keletkezése és tárolása

Kőolajpárlatok kénsavas vagy óleumos finomításá
nál az aromás gyűrűket tartalmazó szénhidrogénkom
ponensek a kénsavval szulfonálási, oxidációs, polime- 
rizációs és észterezési reakciókba lépnek, ennek ered
ményeképpen savas hulladék, ún. savgyanta vagy sav- 
kátrány keletkezik. A savgyanta tartalmaza a reakci
ótermékeket, a reagálatlan kénsavat és kőolajkompo
nenseket, valamint vizet és kén-dioxidot [1 ,2 ].

A kénsavas finomítási és szulfonási technológiát ma 
már csak néhány eljárásnál alkalmazzák, a múltban 
azonban a motor és kenőolaj gyártás, fáradtolaj 
regenerálás része volt a kénsavas finomítás, és a 
nagy mennyiségben képződő savgyantát földgödrökbe 
rakták le.

Magyarországon négy működő, ill. leállított kőo
lajfeldolgozó vállalat területén mintegy 120-150 kt 
savgyanta található, földgödrökben tárolva. A csepeli 
Kőolajipari Vállalat és jogelődje területén 1925-1965 
között a kénsavas finomítás során több mint 100 kt 
savgyanta képződött, melyből a leállításkor 70-80 kt 
maradt földgödrökben tárolva.

Az 5-6 m mélységű tárológödrök és gátak mintegy 
4 hektár területet foglalnak el. A savgyanta gödrökbe 
helyezték el az olajos derítőföldet, és kisebb mennyi
ségben a feldolgozó más hulladékát is.

A megszüntetett kőolajipari vállalat területén je
lenleg az ÁFOR Ásványolajforgalmi Vállalat telepe 
üzemel.

Az ÁFOR csepeli telepén a savgyantartárolókban 
kevés felúszott olaj és savas csapadékvíz alatt talaj- 
hőmérsékleten szilárd, törékeny, fényes törési felületű 
savgyanta található, melynek összetétele:

Éghető anyagok, kg/kg 0,46-0,50
Savasság kénsavban megadva, kg/kg 0,12-0,15
Víz, kg/kg 0,25-0,35
Izzítási maradék, kg/kg 0,04-0,06
Felületaktív anyagok, mól/kg 0,3 -0,5

A tárolt savgyanta megszilárdulását az utóreakciók 
okozzák. Az alacsony savtartalom a hosszú tárolási 
idő alatt a sav elszivárgásával, csapadékvízzel történő 
felhígulásával és eltávozásával magyarázható.

A savgyanta semlegesítése és kitermelése a 
tárolóból vegyszeres hidromechanizációs eljárással

A savgyanta-tárolók felszámolására több eljárás is
meretes [3,4]. Ezek egyike (a Meissner-Grundbau cég 
eljárása [5]) a savgyanta semlegesítésével víztaszító

* Kőolaj- és Földgázbányászati Fejlesztő Intézet, Budapest
** ÁFOR Ásványolajforgalmi Vállalat, Budapest

mkl

B A L Á Z S  ÁDÁM*
FISCH IVÁN*

G E S Z T E S I  GYULA*
VUKICS F ER EN C N É**

tulajdonságú anyagot állít elő, amely útépítésnél az 
útalapba bekeverhető.

Az eljárás alkalmazásánál azt kell megoldani, hogy 
a képződött termék útépítésnél elhelyezhető legyen. 
Az így kapott terméket rendszerint üzemi, vagy 
üzemkörnyéki utak építésénél használják fel.

Az ÁFOR telepén tároló savgyanta viszonylag kis 
kénsav- és nagy éghetőanyag-tartalma lehetővé te
szi olyan eljárás alkalmazását, amellyel a savgyanta 
éghetőanyag-tartalma energiahordozóként hasznosít
ható. A gödrökben megszilárdult savgyanta nem szi
vattyúzható, gépi kitermelése a korrózió miatt nehéz
ségekbe ütközik, ezért a kitermelést a tó és folyómed
rek kotrásánál alkalmazott hidromechanizációs eljárás 
egy változatával, az ún. vegyszeres hidromechanizá
ciós eljárással végezzük [6 ], amely a semlegesítést és 
kitermelést egy munkafolyamattal oldja meg.

A savgyantát a tárológödörben szivattyúzható zagy- 
gyá alakítjuk, mészhidráttal semlegesítjük és a sav
gyanta reakciótermékeit tartalmazó zagyot szivattyú
val emeljük ki a tárológödörből. Az eljárás folyamat- 
ábráját az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra. Savgyanta vegyszeres fudromechamzáctós b t  érméié se 
(az ibrajelölések magyarázata a szövegben)

Az 1 keverővei ellátott tartályban lévő folyadékhoz, 
amely víz vagy víztartalmú fáradtolaj, a 2  silóból sem
legesítőszert adunk és diszpergáljuk. A semlegesítő
szer általában mészhidrát, de lehet kalcium-oxid, vagy 
mészpép is. Az 1 tartályból a diszperziót a S zagyszi
vattyúval a 4 sugárcsőbe és a sugárcsőből kilépő folya
dékot a 6 savgyantába vezetjük. A sugárcsőből kilépő 
nagynyomású folyadék megbontja a savgyantát és a 
savgyantából képződő zsompban egy szivattyúzható 
zagy keletkezik. A zagy felületaktív anyagot, diszper- 
gált, semlegesített savgyantát és oldhatatlan szervet
len anyagokat (túlnyomórészt gipszet és reagálatlan 
kalcium-hidroxidot) tartalmaz.

A savgyantában képződő zagyot a 7  darura füg
gesztett 8  függőleges tengelyű szivattyúval visszaszív-
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juk a 1 keverős tartályba. Ezzel a zaggyal, mint mun
kafolyadékkal végezzük a savgyanta hidromechanizá- 
ciós bontását. A munkafolyadékot addig cirkuláltat
juk, míg sav gyanta-tart aim a eléri 40-50%-ot, ezután 
további feldolgozásra 9 tartályba szivattyúzzuk.

A kiszivattyúzott zagy tartalmazza a savgyantából 
képződő — főleg olajoldható — Ca-szulfonátokat, a 
diszpergált egyéb, nem savas gyantakomponenseket 
és oldhatatlan szervetlen anyagokat (gipsz, kalcium- 
hidroxid, fullerföld stb.).

Tüzelőanyagok előállítása a savgyanta 
semlegesítésével nyert anyagokból

A savgyanta semlegesítésekor képződő és a reakci
ótermékeket tartalmazó, zagyból folyékony és szilárd 
tüzelőanyag állítható elő. Ezideig a folyékony tüzelő
anyag üzemszerű előállítása és tüzeléstechnikai hasz
nosítása van megoldva.

Folyékony tüzelőanyag előállítása céljából a vegy- 
szeres-hidromechanizációs kitermelésnél olyan kőolaj- 
terméket vagy mellékterméket (pl. előkezelt fáradt
olaj) alkalmazunk, amelyben víz és mészhidrát van 
diszpergálva. Az ily módon előállított folyékony tüze
lőanyag olyan diszperzió, amelyben a

-  diszpergáló közeg víz az olajban mikroemulzió és
-  a diszpergált közeg olajban és vízben nem ol

dódó szilárd vagy képlékeny éghető anyag (aszfalt, 
gyanta), valamint a tárolóból kiemelt és a semlege
sítéskor képződő nem oldódó szervetlen só [7].

A szuszpenzió stabilitása mikroemulzió képződés 
eredménye, amely a kolloid oldatok egy különleges 
fajtája. A savgyantából képződő, olajoldható Ca- 
szulfonát molekulák a savgyantában lévő és a sem
legesítéskor képződő vízzel kolloid méretű, rendezett 
szerkezetű agglomerátumokat, ún. micellákat alkot
nak és ezek a micellák az előkezelt fáradtolajjal kol
loid rendszert képezve eredményezik a mikroemulziót. 
A mikroemulzióképződés hatása a következőkben je
lentkezik:

-  a tüzelőanyag-szuszpenzió jelentős (25%) víztar
talma még hosszabb tárolás folyamán sem válik ki;

-  a mikroemulzió stabil diszperzióban tartja a hid
rofil és oleofil éghető és nem éghető oldhatatlan 
anyagokat. (Hosszabb idejű — melegen történő — 
tárolás alatt a nagyobb szemcseméretű szervetlen 
anyag, pl. homok, kiválása azonban bekövetkezhet.)

A tüzelőanyag-szuszpenzió műszaki jellemzőit az 
AFORSZ-26 vállalati műszaki előírás határozza meg, 
a termék megnevezése: TS-olaj. A műszaki jellemző
ket az F 60/130 fűtőolaj jellemzőivel összehasonlítva 
az 1. táb lá za t  ismerteti.

A TS-olaj a fűtőolajjal bármely arányban elegyít
hető és a gyakorlati követelményeknek megfelelő sta
bilitású, a fűtőolaj szállítására használat közúti és vas
úti tartálykocsikban szállítható.

1. táb láza t

TS-olaj és F 60 /130 fűtőolaj m űszaki jellem zői

Megnevezés
TS-olaj

ÁFORSZ-26
Fűtőolaj 
F 60/130 
MSz-2042

Sűrűség, 70°C-on 
(tájékoztató érték) 0,96-1,02 0,900-0,980
Lobbanáspont 
Marcusson szerint, 
legalább, °C 101 101
Víztartalom, legfel
jebb, % (m/m) 25 0,5
Oxidhamu tartalom, 
legfeljebb, % (m/m) 10 0,5
Fűtőérték, MJ/kg 
(tájékoztató érték) 25-27 40,0
Viszkozitás, legfel
jebb, mm2 /s, 100 °C 40 40,0

A TS-olaj tüzeléstechnikai hasznosítása

Az ÁFOR területén lévő visszamaradt savgyantá
ból 1989. év végéig 24 000 t TS-olajat állítottunk elő, 
amelyet vasúti tartálykocsikban 50 km távolságra a 
Dorogi Mészműhöz szállítottunk, és ott fűtőanyag
ként hasznosítottunk fűtőolaj kiváltására [8 ].

A TS-olaj tüzeléstechnikai hasznosításánál érvénye
sül a víz az olajban típusú tüzelő- és fűtőolaj emul
ziók tüzeléstechnikai tulajdonsága, amelynek vizsgá
latával az USA-ban és Nyugat-Európában már az öt
venes években kísérleteztek [9] és arra a felismerésre 
jutottak, hogy hatására javulnak a tüzelés feltételei. 
Ez annak az eredménye, hogy a hagyományos égők
kel képezhető 30-50 /zm nagyságú olajcseppek a csep- 
pekben lévő víz robbanásszerű párolgása, az ún. mik- 
roexploziós hatás következtében a tűztérben 3-4 /zm 
átmérőjű cseppekre robbannak szét. Ezáltal
-  csökkenthető a légfelesleg úgy, hogy nem növekszik 

a füstgázokban lévő éghető szilárd rész (korom) 
mennyisége és

-  csökken a füstgázok S 0 3-tartalma.
Az üzemi kísérletek a tüzeléstechnikai hatásfok 

javítása céljából az 5-8% vizet tartalmazó emulziókat 
tartják kedvezőnek [9,10].

A Dorogi Mészműnél a 24-26% vizet tartalmazó 
TS-olajat fűtőolajjal 3:1 arányban keverve használ
ják fel, a keverék víztartalma 17-20%, fűtőértéke 29- 
31 MJ/kg. A víz az olajban típusú mikroemulzióban 
a jelenlévő víz hatásának eredményeképpen lényeges 
különbség van a füstgázok korom tartalmában a fű
tőolajjal és a fűtőolaj — TS-olaj keverékkel történő 
tüzelés között, utóbbi esetben koromképződés gyakor
latilag nincs.

A TS-olaj és a TS-olaj-fűtőolaj keverék tixotrop tu
lajdonságú és a savgyanta-tárolóból származó homok 
és egyéb nem éghető szilárd anyagok jelenléte miatt
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erősen koptató hatású. Ezért a Dorogi Mészmű fűtő
anyagellátó és égő rendszerén a következő átalakítá
sokat kellett végezni:
-  fogaskerék-szivattyúk helyett gumibetétes gördülő 

csigaszivattyúk alkalmazása;
-  égők porlasztófejébe kopásálló kerámia betét beé

pítése;
-  kopásálló hozammérők használata;
-  szűrőrendszer kiegészítése szívóoldali szűrővel és 

nyomásfokozó gördülő csigaszivattyúval.
A mészégető aknakemencék füstgázának kibocsá

tási magassága a talajszint felett 40 m. A Környezet- 
védelmi Intézet győri állomása 3 alkalommal, az 1983., 
84. és 8 6 . években végzett emisszió mérést, az S 0 2- 
és СО-emisszió mérési adatait a 2. tá b lá za t  ismerteti.

2. táblázat

TS-olaj tüzelésénél mért em isszió  
m észégetésnél

Megnevezés s o 2 СО
Koncentráció normál 
állapotban, g/m 3 0,27-0,50 3,4-10,76
Emisszió átlagos 
értéke, kg/h 3,04-5,6 35,7-121,15
Az emisszió megenge
dett értéke, kg/h 56 337,5
Mért emisszió a megen
gedett érték %-ában 5-10 11-36

A szilárdanyag-emissziót a TS-olaj tüzelés beveze
tése előtt, 1977-ben a Szilikátipari Központ Kutató- 
és Tervező Intézet, 1983, és 86 -ban a TS-olajjal tör
ténő tüzelésnél a Környezetvédelmi Intézet győri állo
mása mérte. Megállapították, hogy a TS-olaj tüzelés 
bevezetésével a szilárdanyag-emisszió nem változott.

A tüzeléstechnikai felhasználás hét évi gyakorlatá
ból és az emisszió mérési adatokból megállapítható, 
hogy a savgyantából előállított TS-olaj fűtőolaj kivál
tására mészégetésnél hasznosítható és a környezetre 
káros emisszió nem történik.

A TS-olaj előállítása a nyílt téri tárológödrökben 
lévő savgyantából eddig alkalmazott technológiai el
járással a téli kb. 3 hónapos időszakban nem lehet
séges. Ez az évszaki ütemezés jó összhangban van a 
mészégetés évszaki ütemezésével, amelynél a fogyasz
tás télen kevés.

Előkészítés alatt van a TS-olaj felhasználása gőz
termelés céljára. Ennek egyik lehetséges megoldása 
a széntüzelésű, vándorrostélyú vízcsöves kazánoknál 
póttüzelésként történő alkalmazás. Várhatóan a szén
felhasználás fele váltható ki TS-olajjal. Másik lehetsé
ges megoldás a TS-olaj önálló alkalmazása lángcsöves

kazánban. Erre a célra a széntüzelésű lángcsöves ka
zánok kisebb mértékű — a nyomástartó részt nem 
érintő — átalakítással alkalmassá tehetők.

Ezeknél a fogyasztóknál a felhasználás évszaki üte
mezése eltérő. Az igény a téli hónapokban nagyobb, 
ezért megoldandó feladat a TS-olaj előállítás téliesí- 
tése vagy a több hónapos több ezer tonnás tárolás.

A TS-olajjal kiváltott fűtőolaj értéke közel azo
nos a TS-olaj előállítási költségével, tehát a 15%- 
nál kevesebb kénsavat és 45%-nál több éghetőanyagot 
tartalmazó savgyantatárolók a TS-olaj előállítás és 
felhasználás folyamatának teljes vertikumát tekintve 
költségmentesen vagy kis költségráfordítással felszá
molhatók. A gyakorlatban a ráfordítások és költsé
gek megosztásánál a vertikumon belül a kitermelés
nél költségráfordítás, a TS-olaj előállításánál és fű
tőolaj kiváltására történő hasznosításánál gazdasági 
eredmény jelentkezik.

A hulladéktulajdonos ÁFOR ráfordítása 1989. évi 
árszinten a kitermelési és elszállítási költségekkel 
együtt kb. 2500 F t/t savgyanta, amely lényegesen 
kisebb mint a hasonló típusú veszélyes hulladékok 
egyéb eljárásokkal történő ártalmatlanításának költ
sége. Az ÁFOR-nál jelentkező költséggel szemben ha
sonló összegű gazdasági eredménye jelentkezik a TS- 
olaj előállító és felhasználó üzemeknél.

A kézirat beérkezett: 1991. ápr. 9., ill. 1993. március 
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Specifikus hőcserélők számítógépes matematikai modellezése és 
gyakorlati alkalmazása

Bevezetés

A Nitrogénművek Rt. ammónia-üzemeinek műkö
désében jelentős szerepet játszanak az ammóniás 
mélyhűtők, mivel a szintéziskörben az ammóniát 
ezekben választjuk el a gázkeveréktől.

A hőcserélő csövekben ammónia-tartalmú gáz áram
lik, a köpenyoldalon ammónia párolog el, és a hűtés 
hatására az ammónia cseppfolyósodik, amit leválasz- 
tóban nyerhetünk ki.

Hőtani szempontból ezek a készülékek hasonlóan 
működnek, mint a hőértékesítő kazánok, ahol vegyi 
reakcióban keletkező magas hőmérsékletű gázkeverék 
segítségével a köpenyoldalon vízgőzt fejlesztünk, mi
közben a gázkeverék egyik komponense cseppfolyóso
dik és a gáz lehűl.

A fentieken kívül a savüzemi ammónia-elpárologta
tók mutatnak analógiát ezekhez a készülékekhez, ahol 
az elégetéshez szükséges ammóniát párologtatjuk el a 
köpenyoldalon [6 ].

A matematikai modell ismertetése

A fenti készülékekben az alábbi folyamatok ját
szódnak le: a csőoldalon többkomponensű gázkeverék 
áramlik, amelynek egyik összetevője a lehűlés során 
cseppfolyósodik az inert gázok jelenlétében. A hőáta
dás hatására a köpenyoldalon lévő folyadék — a mi 
esetünkben víz vagy cseppfolyós ammónia — forrni 
kezd.

Az inert gáz jelenlétében lejátszódó cseppfolyóso- 
dás kézi számítással történő ellenőrzése igen hossza
dalmas, nehezen elvégezhető számítások sorozata, mi
vel a készülékben pontról pontra változik a hőmérsék
let, ezzel együtt a fizikai-kémiai jellemzők értéke, a 
hőátadási viszonyok. Ezért matematikai modellt dol
goztunk ki az ilyen jellegű készülékek számítására.

A matematikai modell alapján IBM PC számítógé
peken futtatható Basic, illetve Turbo Pascal forrás- 
nyelvű programokat készítettünk. Ennek segítségével 
az említett készülékek működését ellenőrizhetjük más 
feltételek közötti üzemeltetés esetére, illetve új készü
lékeket tervezhetünk adott peremfeltételek mellett.

A matematikai modell az alábbi egyszerűsítéseket, 
feltételezéseket tartalmazza:
-  a cseppfolyósít ás során a csövekben keletkező folya

dék teljes mennyisége nem képez folyadék-filmet.
A kondenzátum és a gázkeverék áramlása vegyes
áramú, melyre még kis folyadék-terhelés esetén is
nagy turbulencia a jellemző. így a cseppfolyósodott

* Nitrogénművek Rt., Várpalota-Pétfürdő
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folyadék a hőátadást nem hogy csökkentené, hanem 
javítja;

-  a gázelegy koncentrációja, hőmérséklete a csövek
ben csak hosszanti irányban változik, keresztirány
ban ezeket állandónak vettük;

-  az áramlás sebessége a csövekben egyenletes, a kö
penyoldalon azonos hőmérséklet uralkodik a csövek 
helyzetétől függetlenül;

-  a hidraulikai nyomásból eredő forrpont emelkedést 
nem vettük figyelembe.
A matematikai modell számításának vázlatát az 1.  

ábrán  mutatjuk be, új készülék tervezésének esetére.

A számítás részletes ismertetése

Mint az az 1. ábrán  láthatjuk, a modell iterációval 
számol. A kiindulási hőmérsékletből kiindulva a A t  
léptetési hőmérséklethez számítjuk a szükséges cső
hosszt (A l)  és ezt addig folytatjuk, amíg a kívánt vég- 
hőmérsékletet a csőoldali gázra el nem érjük. Közben 
folyamatosan számítjuk a gázösszetétel változását és 
a változó összetételhez tartozó fizikai-kémiai állandó
kat [3]. A A l  csőhosszakat összegezzük és a véghőmér
séklethez tartozó A l  lesz a csövek hossza.

A köpenyoldalon lejátszódó forrás hőátadási ténye
zőjének számítását K ru zs i l in  által megadott dimenzió
nélküli számok segítségével végeztük a [2j-ben mega
dottak szerint.

A csőoldali hőátadási tényező értékét, ha nincs kon
denzáció, az irodalomban ismeretes számítási mód
szerrel végeztük [1].

Abban az esetben, ha a csőoldalon áramló gázelegy 
egyik komponense cseppfolyósodik, a hőátadást két 
tényező együttes hatása határozza meg. Nevezetesen: 
egyik oldalról a gáz hűtése, valamint a gőzmolekulák 
hőátadó felületre történő diffúziója és az ottani kon
denzációjukkal járó hőhatás.

Mindenekelőtt meg kell határoznunk a gőzmoleku
lák inert gázfilmen történő diffúzióján alapuló kom
ponensátadási tényezőt:

к =  “ «  (ElV'*
9 С ш  P gm M \ S c )  ‘

Az energiamegmaradás értelmében állandósult ál
lapotú hőáram esetében a hűtött gáz által leadott hő- 
áram azonos a forrás által felvett hőárammal:

a g ■ (Tg -  T f ) +  K g A H  (P e -  P f ) =  K x ■ (T f  -  T kp).

A K x a forrásoldaltól a folyadékfilmig érvényes hő
átbocsátási tényezőt jelöli, figyelembe véve az elkerül
hetetlen szennyeződéseket a csövek felületén, így pl.
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1. ábra. A hőértékesító kazán és mélyhűtő számítást modelljének vázlata

ammónia esetében а z elkerülhetetlen olaj lerakód ást. 
A kondenzáció előrehaladtával a Tf filmhőmérséklet 
és a Pf  falhőmérsékleti parciális nyomás is változik, 
így a számítást a következő sorrendben kell végrehaj
tani:
-  felveszünk egy feltételezett Tf filmhőmérsékletet;
-  kiszámítjuk a. Tf filmhőmérséklethez tartozó gőz

nyomást (Pf)',
-  kiszámítjuk a Pf nyomáshoz tartozó Pgm átlagér

téket, ennek ismeretében pedig K-t\
-  meghatározzuk az ag, illetve K x hőátadási ténye

zők értékét.
Ezeket behelyettesítve a fenti egyenletbe, ellenőriz

zük az egyenlőség teljesülését. Ha a felvett filmhőmér
séklet helyes volt, az egyenlőség teljesül, ha nem, új 
Tf  filmhőmérsékletet kell felvenni.

A fent leírtakat követve készítettük el a programot, 
azonban a számítás nem mindig vezetett eredményre, 
a gép gyakran végtelen ciklusba került. így létrehoz
tunk egy F  =  F(Tf)  célfüggvényt, amely tulajdon
képpen egyismeretlenes egyenlet, ahol a változó imp
licit formában van jelen:

F(Tf) =CXg [Tt -  Tf) +  Kg ■ A H  (P0 -  Pf ) -  
—K x  ■ (Tf  -  T/cp)-

Mivel a célfüggvényben szereplő K g = f(Tf) ,  il
letve Pf = g(Tf),  függvényei a filmhőmérsékletnek,

mkl

így megoldása csak iterációs úton lehetséges, amit ad
dig folytatunk, amíg F értéke egy felvett hibahatáron 
belül lesz.

A célfüggvény deriváltját viszonylag könnyen meg 
tudtuk határozni, így Newton-Raphson módszerrel 
oldottuk meg az egyenletet.

A csövekben áramló folyadék vagy gázkeverék nyo
másesését az [1] alapján határoztuk meg, míg arra az 
esetre, ha a gázkeverék egyik komponense kondenzá- 
lódik, a kétfázisú áramlás nyomásveszteségét számító
gépen könnyen porgramozható eljárással számítottuk 
[5].

A szoftver bemutatása

A szoftver IBM XT vagy AT konfiguráción fut
tatható, az eredmény megjelenítése képernyőn vagy 
nyomtatón történhet. Alapvetően új készülékeket ter
vezhetünk segítségével, vagy meglévőeket ellenőrizhe
tünk a tervezési körülményektől eltérő üzemelési pa
raméterek mellett.

A csőoldalon folyadék, vagy gázkeverék áramolhat. 
Gázkeverék esetén menürendszerből kell kiválasztani 
az összetevőket, amely a nitrogéniparban használatos 
gázokat tartalmazza. Input adatként kell megadni a 
gázkomponensek koncentrációját, aminek alapján se
gédprogram számítja a gázkeverék fizikai-kémiai jel
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1. Kiindulási adatok felvétele: összetétel, áramlási viszonyok, anyagi jellemzők, kiindulási 
hőmérséklet, csőoldali-, köpenyoldali nyomás, Д í léptetési hőmérséklet.
Csövek számának meghatározása

_______________________________________ ж____________________________________ ___

2. Belépési hőmérsékleten a kondenzálódó komponens egyensúlyi gőznyomását számítjuk
(P„), ill. a parciális nyomást határozzuk meg az összetétel alapján ( P0) ■ Ha a P„ < POJ 
a 4. pontnál folytatjuk.

1

3. Számítjuk az a a és köpenyoldali aforr tényezőket, majd ezek alapján а К  hőátbocsátási 
tényezőt. Meghatározzuk а Д í-hez szükséges felületet (F ) , ebből а д  l csőhosszt.
Számítjuk а д í-hez tartozó nyomásesést (д P), valamint a köpenyoldalon elpárolgott folyadék 
áramot. Ha T„ > T„, az 5. pontnál folytatjuk.

4. Számítjuk a g és aforr értékeket, majd K g komponensátadási tényező értékét. A K x és Q 
alapján F felületet, az elegy új összetételét, a kondenzálódott és elpárolgott gőz mennyiségét 
határozzuk meg. Ha a hőmérséklet nem érte el a kívánt véghőmérsékletet (T„), a 2. ponthoz 
térünk vissza.

_______________________________________Ж_______________________________________

5. Kiíratjuk a hőcserélő méreteit (í = ^ д / ) ,  nyomásesését (P  = Д P ) , a készüléket 
elhagyó gázösszetételt, a köpenyoldalon elpárolgott folyadék mennyiségét, hőmérsékletét.



lemzőit, fajhőjét, hővezetési tényezőjét, viszkozitását 
és sűrűségét adott hőmérsékleten és nyomáson.

Az input adatok között szerepel olyan menürend
szer, amely a gázkeverék eredetét figyelembe véve vá
lasztja ki a csőoldali lerakódások okozta hőellenállást. 
A fentiek után kell megadni a kiindulási adatokat, 
mint azt az elkövetkező példák között láthatjuk.

Az eredmények ismertetése

A következőkben adott szintézisköri ammóniás 
mélyhűtő működésének ellenőrzését mutatjuk be. A 
kiindulási adatokat az 1. táblázaton láthatjuk, az 
eredménylistát a 2. táblázat tartalmazza. Az eredmé
nyeket az üzemelési adatokkal összevetve megállapít
hatjuk, hogy az eredmények jól szimulálják a valós 
állapotot.

1. táblázat

K iindulási adatok  a szintézisköri am m óniás 
m élyh ű tő  szám ításához

1. ammónia koncentráció, mol% 8,93
2. hidrogén koncentráció, mol% 57,92
3. nitrogén koncentráció, mol% 19,31
4. metán koncentráció, mol% 10,71
5. argon koncentráció, mol% 3,13
6 . csőoldali nyomás, bar 140,0
7. köpenyoldali nyomás, bar 7,0
8 . térfogat áram, Nm3/h  354 535,90
9. belépési hőmérséklet, °C 31,40

10. léptetési hőmérséklet, °C 1,0
11. csövek száma, db 534
12. csőméret, mm 19,00
13. belső köpenyátmérő, m 0,915
14. csőosztás, mm 25,00
15. csőhossz, m 13,91

A program gyakorlati alkalmazására másik példát 
is bemutatunk. A savüzem négy párhuzamosan mű
ködő egységében az elégetéshez szükséges 4 t/h  am
móniát az eredeti terveknek megfelelően 14 baros gőz
zel párologtatjuk el. Az elpárologtató U-csöves, 106 
db 9 m hosszú 25/20-as csőből áll. Az ammóniát 11 
bar nyomáson párologtatjuk el 2 t /h  gőz felhasználá
sával.

2. táblázat
A m m óniás m élyh ű tő  eredm énylistája

Kilépési hőmérséklet, °C 16,4
Ammónia koncentráció, mol% 8,05
Hidrogén koncentráció, mol% 58,48
Nitrogén koncentráció, mol% 19,50
Metán koncentráció, mol% 10,81
Argon koncentráció, mol% 3,16
Térfogatáram, Nm3/h 351 146,18
Kondenzált ammónia, kg/h 2 571,41
Elpárolgott ammónia, kg/h 10 449,71

S. táblázat
Az am m ónia e lp áro logtató  üzem elési a d a ta i 

100°C hőm érsék letű  v ízze l történő  
m űködtetésekor

K iin d u lá s i  adatok:

Csőoldali bemenő hőmérséklet, °C 100,0
Csőoldali kimenő hőmérséklet, °C 34,0
Köpenyoldali nyomás, bar 11,0
Csőoldali tömegáram, kg/h 17 200,0
Áramlási sebesség csőoldalon, m /s 0,15

E red m én y lis ta

Mélyhűtő csövek hossza, m 9,13
Elpárolgott ammónia, kg/h 4 107,45
Elpárolgott ammónia hőmérséklete, °C 27,0
Csövek száma, db 106
Készülék hőteljesítménye, kW 1 321,25
Csőoldali nyomásesés, Pa 203,7

4 . táblázat
Az am m ónia  e lp áro log ta tó  üzem elési 

param éterei 90°C -os v ízzel történ ő  
ü zem eltetés esetén

K iin d u lá s i  adatok:

Csőoldali bemenő hőmérséklet, °C 90,0
Csőoldali kimenő hőmérséklet, °C 34,5
Köpenyoldali nyomás, bar 11,0
Csőoldali tömegáram, kg/h 20 000,0
Áramlási sebesség csőoldalon, m /s 0,17

E red m én y lis ta

Mélyhűtő csövek hossza, m 9,06
Elpárolgott ammónia, kg/h 4 016,27
Elpárolgott ammónia hőmérséklete, °C 27,0
Csövek száma, db 106
Készülék hőteljesítménye, kW 1 291,92
Csőtéri nyomásesés, Pa 266,4

A készülék hőforgalma 1 291 kW, a hőátadó 
felülete 76 m2 és a hőmérséklet különbség 167°C. 
A fentiekből számított hőátbocsátási tényező 101 
W /m 2 /K, ami az ilyen típusú készülékekre megadott 
hőátbocsátási tényező értékének csak töredéke, tehát 
a készülék a tervezési paraméterek mellett jelentősen 
túlméretezett.

A kidolgozott programok segítségével ellenőriztük 
az elpárologtatók működését arra az esetre, ha 90- 
100°C hőmérsékletű forró vízzel működtetjük gőz 
helyett. Számításainkat a S. és 4 ■ táblázatok mutatják.

Ezek tanúsága szerint a készülék alkalmas 4 000 
kg/h cseppfolyós ammónia elpárologtatására akkor 
is, ha gőz helyett hulladék energiának minősülő forró 
kondenzekkel üzemeltetjük. Mivel ezeket a kondenze- 
ket további felhasználhatóság végett mindenképpen le 
kell hűteni 40°C-ra, így nemcsak gőzt takarítunk meg, 
hanem a hűtővíz felhasználását is csökkentjük.

A kézirat beérkezett: 1991. aug. 21.
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JELÖLÉSEK

A t  -  léptetési hőmérséklet, °C
A l  - a  A t  hőmérséklet változásához szükséges csőhossz, 

m
l -  hőcserélő csövek teljes hossza, m
K g -  komponensátadó tényező, kmol/m3 /s/bar
otg -  gázhfités hőátadási tényezője, W/m3/°C
Ctti -  gázelegy átlagos fajhője, J/kg/°C
Pgm -  a nem kondenzálódó inert gázkomponens parciális

nyomásának logaritmikus átlagértéke 
M  -  átlagos molekulatömeg, kg/kmol
Pr -  Prandtl dimenziómentes szám
Sc -  Schmidt dimenziómentes szám
Tg -  a csőoldali aktuális gázhőmérséklet, °C
Tf  -  csőoldali falhőmérséklet, °C
A H  -  kondenzálódó folyadék párolgáshője filmhőmérsékle

ten, J/kmol
P0 -  kondenzálódó gáz parciális nyomása a gázban, bar
Pf  -  egyensúlyi gőznyomás a filmhőmérsékleten, bar
K x -  hőátadási tényező a köpenyoldali közegtől a folyadék 

filmig, W /m3/°C
T kp -  köpenyoldali gázhőmérséklet, °C

F  - А Д  t-hez tartozó hőátadó felület, m3

A P  -  A l  csőhosszon bekövetkezett nyomásveszteség, Pa 
P e -  Tg hőmérsékleten a kondenzálódó komponens egyen

súlyi gőznyomása, bar
“ /orr _ forrásoldali hőátadási tényező, W /m3/K  
T„ -  kívánt véghőmérséklet, °C
К  -  hőátbocsátási tényező, W/m3/K
Q -  A l  csőszakaszhoz tartozó hőáram, W
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2. táblázat

Cég Székhely Forgalom, 
milliárd USD

Piaci része
sedés, %

Merck USA 6,17 4,08
Glaxo Anglia 5,39 3,57
Bristol-Myers Squibb USA 5,07 3,35
Smith Kline Beecham USA/Anglia 4,19 2,77
Ciga-Geigy Svájc 4,04 2,67
Johnson and Johnson USA 3,87 2,56
American Home USA 3,83 2,53
Hoechst Németország 3,79 2,50
Lilly USA 3,30 2,18
Roche Svájc 3,30 2,18
Pfizer USA 3,30 2,18
Bayer Németország 3,28 2,17
Sandoz Svájc 3,20 2,12
Rhone-Pulenc Franciaország 2,91 1,93
Schering Plough USA 2,56 1,69
Upjohn USA 2,41 1,60
Marion Merell Dow USA 2,38 1,57
Abbot USA 2,23 1,47
Sanofi-Winthrop Fracia/USA 2,21 1,46
Boehringer-Ingelheim Németország 2,21 1,46
ICI Anglia 2,19 1,45
Warner-Lambert USA 2,13 1,41
Wellcome Anglia 2,00 1,32
Cyanamid USA 1,96 1,29
Takeda Japán 1,73 1,14

Számbavett világpiac 151,3 100,00

Finomkémiai helyzet

A világ két jelentős régiójában az 
USA-ban és Nyugat-Európában válto
zatlanul jól megy a finomkémiai ipar
nak (gyógyszerek, szerves biológiai ké
szítmények, elektronikai vegyszerek).

Az amerikai gyógyszergyárak közül
1992-re a következő forgalom- és nye
reségnövekedési rátákat jelentették (1. 
táblázat):

Ezzel az amerikai gyógyszergyárak 
egyúttal a világ jelentősebbjei voltak
1992-ben, noha az egyes gyógyszer- 
cégek világpiaci részesedése a legna

gyobb (Merck) esetében is csak alig ha
ladja meg a 4%-ot (1. a 2. táblázatot a 
világ vezető 25 gyógyszervállalatáról).

1. táblázat

Cég Forga
lom

- Nyere
ség

%

Merck
American Home

17 12

Products 12 11
Upjohn 8 1,5
Bristol-Myers Squibb 13 5
Smith Kline Beecham 12 8
Johnson and Johnson 12 11,8

A többi felsorolt finomkémiai iparág 
várható növekedését (évi millió USD- 
ben az 1991, ill. 1996 évekre) a S. 
táblázat mutatja be.

S. táblázat

Finomkémiai ágazat 1991 1996 
MUSD

Szerves biológiai
készítmények 382 818

Elektronikai vegyszerek 77 142
Különleges műanyagok 65 128

A szerves biológiai készítmények a 
szintetikus szerves vegyi anyagok 60%- 
ának versenytársai lehetnek. A külön
leges műanyagok 45%-át a repülőgép- 
és űripar igényli, így jövője ezek növe
kedésétől függ.

[Forrás: Infochimie No. $44- P 63, 69; 
(1992.dec./1993.jan.)]

S.Gy.
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Vajda Ödön, a vegyipari gépek kiváló professzora
Emlékezés halála 30. évfordulóján

Bevezetés

A tudományok múlt századi differenciálódása után, 
a 2 0 . században a specializálódás mellett megkezdő
dött az egyes tudományágak összefonódása, így jött 
létre például a fizikai kémia vagy a biokémia. Erről 
írja egyik újabb dolgozatában S za b a d vá ry  Ferenc: „Ha 
megnézzük a tudományok közelmúlti és jelenbéli fej
lődését, azt látjuk, tapasztaljuk, hogy a legélénkebb 
pezsgés éppen a különböző tudományok határterüle
tén mutatkozik.” [l] Ilyen határterületi, interdiszcip
lináris stúdium a vegyipari gépek tana, melynek első 
önálló katedráját a Műegyetemen állították fel (1930), 
és amely azután az egyesített gépész- és vegyészmér
nöki karon működött. E tanszéket Vajda Ö dön  pro
fesszor alapította és alakította ki a vegyipari gépek 
diszciplínáját, amiből 1945 után kifejlődött a vegy
ipari gépészmérnök képzés. Vajda  a vegyészmérnök- 
hallgatók nemzedékeit tanította a vegyipari gépek 
tervezésére, számítására és mint a kar háromízben 
megválasztott dékánja sikeres egyetemszervező volt. 
Szaktudását közel száz hazai és külföldi publikációja 
bizonyítja. Működéséről azonban egyetlen tanulmány 
nem jelent meg, így régi mulasztást pótolunk, amikor 
felvázoljuk életútját és a vegyipari gépekre vonatkozó 
munkásságát.

Élete

Édesapja, W alln er  A lfon z  ügyvéd nevét Vajdára 
magyarosította, így a Budapesten 1881. július 23-án 
született fiát, Vajda Ö dön  néven keresztelték a római 
katolikus hitre. Középiskoláit a piarista gimnázium
ban kezdte és az evangélikus gimnáziumban folytatta, 
ahol 1899-ben érettségizett. Majd a József Műegye
tem gépészmérnöki karát végezte, ahol R ados G u sz tá v  
és K ü rsc h á k  J ó z s e f  analízisre és geometriára, I losvay  
L a jo s  és W artha  Vince kémiára ill. kém. technológi
ára, a gépészeti tárgyakra pedig többek között B á n k i  
D o n á t ,  R e j tő  S á n d o r  és Z ip ern o w sk y  K á ro ly  tanítot
ták. Az első két évet lezáró szigorlaton (1901) kitűnő 
osztályzatot kapott, a második szigorlatán is 5-ös és
4-es érdemjegyekkel fejezte be tanulmányait és kapta 
meg 1903. június 15-én gépészmérnöki oklevelét.

Utána a Ganz-féle Villamossági Rt. gépműhelyében 
dolgozott, majd a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium ösztöndíjával külföldi tanulmányútra ment és 
a charlottenburgi műegyetemen, továbbá angol mű
szaki főiskolákon gyarapította tudását, amit elősegí
tett, hogy németül, angolul és franciául beszélt. Ha
zatérve a győri vagongyárban konstruktőr (1905-6), 
majd a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete géposztá
lyának munkatársa, 1909-től vezetője. E beosztás
ban többek között vaj- és sajtgyárakat, szeszfőzőket, 
aszaló- és szárítótelepeket stb. rendezett be. Bel- és

* 1016 Budapest, Gellérthegy u. 20-22.

M Ó R A  LÁSZLÓ*

külföldi tapasztalatairól sűrűn beszámolt a „ Mezőgaz
dák” és egyéb szaklapokban.

Neve országosan ismertté vált, amikor a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet 1912-ben Kossuth közgaz
dasági pályadíjjal jutalmazta M a g y a r o r s z á g  tőzeg láp
ja in a k  h a szn o s í tá sa ” című munkáját [2]. A pályázat 
kapcsán meglátogatta Németország, Dánia, Svédor
szág, majd Amerika és Kanada tőzegtermelő vidékeit. 
A látottak gyakorlati megvalósítását azonban az I. 
világháború megakasztotta. V ajdát  is behívták 1914- 
ben mérnöki szolgálatra és csak 1918-ban szerelték 
le mint népfelkelő mérnök-főhadnagyot. Utána a szé
nügyek kormánybiztosságán a tőzegügyeket intézte és 
1920-tól az FM három tőzegtelepének munkáját irá
nyította. A hazai tőzeglápok hasznosításáról tartott 
beszámolójával és írásaival elnyerte a Magy. Mérn. és 
Ép. Egylet 1920-21. évi Cserháti-plakettjét. 1921-től 
1930-ig magán praxisban tanácsadó mérnök és mint 
törvényszéki szakértő dolgozott. Gyakran megfordult 
külföldön, például 1928-ban az új oxfordi cukorgyártó 
eljárást a helyszínen tanulmányozta.

Közben a Műegyetemmel szoros kapcsolatban ál
lott: 1921-ben magántanárrá habilitálták és 1930-ban 
az újonnan létesített mezőgazdasági iparok tanszék 
vezetésével bízták meg helyettes tanári, majd 1935- 
ben nyilvános rendes tanári kinevezéssel. Diákjai sze
rették, rendszeresen őt kérték fel például a Műegye
temi Rádió Club tanárelnökének. Nyugodt, jó ter
mészetét tanártársai is kedvelték, az 1934-ben egye
sített gépész- és vegyészmérnöki karon Vajda Ö d ö n t  
egyhangúan választották dékánná az 1940/41-es tan
évre. Vezetői rátermettségét igazolja, hogy 1945 után, 
a helyreállítás és újjáépítés idején az 1946/47-es és az 
1948/49-es tanévekben a gépész- és vegyészmérnöki 
kar még kétszer újra Vajda  professzort választotta dé
kánjának.

1949 őszén a korhatárt túllépő hét műegyetemi ta
nárt nyugdíjaztak, köztük Vajda Ö d ö n t  is, aki ekkor 
68 éves volt. (A tanszék elnevezése 1950-ben Vegy
ipari és élelmiszeripari gépek tanszékére változott.) 
Vajda  professzor nyugdíjazása után is előadásokat tar
tott a szakegyesületekben és mint a Szabványügyi 
Hivatal vegyipari berendezések szakbizottsága elnöke 
vezette a bizottság munkáját. Életének 81. évében, 
1962. február 25-én halt meg és a Műegyetem saját 
halottjaként, 1962. március 5-én a Farkasréti temető
ben (5. parcella 3. sor 3. sír) helyezték örök nyugo
vóra.

Pedagógiai működése

Vajda Ödön  még 1918-ban megpályázta a Műegye
tem üresedésben lévő mezőgazdasági géptan tanszé
két és a ’S ig m o n d  Elek, H e rm a n n  M ik s a  és P fe ife r  
Ignác  professzorokból álló vegyész-gépész vegyes bi
zottság őt jelölte, de a gépészmérnöki osztály végül
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is egy szavazat-többséggel Szabó  G u sz tá v o t  válasz
totta meg. Három évvel később Vajda Ö d ö n t  a „Me
zőgazdasági melléküzemek berendezése” tárgykörben 
magántanárrá képesítették, így 1922-től heti két órá
ban fakultatív előadásokat tartott a IV. éves vegyész- 
és gépészmérnökhallgatóknak. Tárgya felölelte többek 
között a szárítást és konzerválást, vaj- és sajtkészítést 
stb.

A Műegyetemen 1929-ben a gépészmérnök-hallga
tók oktatását három részre bontották: A) tagozat a 
szorosan vett gépészmérnöki, B) elektrotechnikai és 
C) a mezőgazdasági tagozat elsősorban a vegyipar és 
az élelmiszeripar technológiájában képezett mérnökö
ket. A C) tagozat erősítésére állították fel 1930-ban a 
mezőgazdasági ipari tanszéket élén Vajda  professzor
ral, aki 1949-ig tanított és vezette a tanszéket. Mun
kájáról egy 1935-ben adott interjúban úgy nyilatko
zott, hogy a tanszék határterület a vegyészek és gé
pészek között. Előadja a vegyészeknek a vegyi iparok 
géptanát, foglalkozik a vegyi és mezőgazdasági ipari 
gépekkel, azok tervezésével és a megfelelő számítások
kal. Ennek megfelelően adta elő az 1931/32-es tan
évtől a III. éves vegyészhallgatóknak „A kémiai ipar 
gépei” tárgyat és oktatta a gépészeknek a mezőgaz
dasági iparok stúdiumát. Mivel pedig a mezőgazda- 
sági iparok nagyobb része inkább kémiai, mint me
chanikai, ezért mind a vegyész, mind a gépészmérnök
hallgatóknak ismerniök kell a kémiai iparban haszná
latos gépeket, készülékeket. Ezért adta elő a vegyészek 
számára is a kémiai iparban alkalmazott berendezé
seket gépészmérnök-professzor.

A 30-as évek második felében kialakult a tanszék 
profilja: a gépészeknek az addigi „ Aprítás-fajtázás” 
tárgyat „Vegyipari gépek” néven tanította tovább, 
míg a vegyészmérnök-hallgatóknak a kémiai ipar 
gépi berendezéseit „Vegyipari géptan” keretében is
mertette. E tárgyban a szilárd, cseppfolyós és lég
nemű anyagok szállítására szolgáló gépeket, eszközö
ket (adagolók, aprítok, ülepítők, rosták, sziták, szű
rők, keverők, hőközlő-készülékek stb.) tanította előa
dások és gyakorlatok keretében. Tankönyvet nem írt, 
mert azok közé a régi professzorok közé tartozott, kik 
nem szívesen vették, ha a diákok kész jegyzetekből ta
nulnak, jobban szerették, ha a hallgatók az előadot
takból és a megadott szakirodalomból maguk gyűj
tik össze ismereteiket. Ezzel figyelésre, jegyzetelésre és 
önálló irodalmazásra nevelték őket. Ezt Vajda  azzal 
segítette elő, hogy lassan, tagoltan beszélt, előadásait 
megfelelő módon szemléltette; a műveleti vázlatokat 
például színes krétával rajzolta fel. Gyakran használt 
demonstrációs anyagot (fényképeket, diapozitíveket). 
Előadásai anyagát ismerjük, mert egyik asszisztense 
„Vegyipari gépek” címen két kötetes jegyzetet állí
tott össze Vajda Ö dön  műegyetemi tanár előadásai 
nyomán [3].

Nagy súlyt fektetett a tanszék könyvtárára, az ál
tala beszerzett standard műveket, klasszikus folyóira
tok hiánytalan évfolyamait a tanszéken ma is hasz
nálják. Jónéhány könyvön szereplő névaláírása bizo
nyítja, hogy azokat saját pénzén vásárolta, majd a 
könyvtárnak ajándékozta. Korszerű felfogására jel
lemző, hogy az ún. nem hagyományos dokumentumo
kat (gépleírások, gyártmányismertetők, prospektusok
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stb.) is gyűjtötte és a belőlük nyert információkat fel
használta az oktatásban.

Végül alapvető fontosságot tulajdonított annak, 
hogy az ismertetett gépekkel a hallgatókat a hely
színen, működés közben szembesítse. Ezért a fővá
rosi gyárlátogatások mellett több napos tanulmányu
tat szervezett vidékre, például a hatvani és selypi cu
korgyár, a felsőványi szeszgyár, a kecskeméti és sze
gedi konzergyár stb. tanulmányozására. A kirándulá
sokon hallgatói közel kerültek tanárjukhoz, megismer
ték igazságos, jóindulatú egyéniségét. Népszerű volt 
diákjai körében, amit az is mutat, hogy a műegye
temi vicclapokban (Retorta Sziporka, Vicinális Dugó
húzó) sokat szerepelt, és az általa tanított „aprítás- 
fajtázás” tárgyat is „aprítás-vajdázás”-nak nevezték. 
Volt tanítványai egyöntetűen vallják, hogy becsülték 
és szerették, nem volt vizsgadrukk, mert Vajda  a vizs
gáztatást is tudásuk bővítésére használta fel.

Eredményes pedagógiai munkáját tanszéki munka
társai is segítették, közöttük volt például Vörös Imre  
és K é g l  J á n o s , későbbi műegyetemi tanár ill. docens,

M a t t y a so vszk y -Z so ln a y  T a m á s  vegyészmérnök, Pád-  
ly Iván  adjunktus és oktatótársai, de a Vegyipari és 
Élelmiszeripari Gépek Tanszék mai kollektívája is a 
Vajda  professzor által kijelölt úton tanította, ill. ta
nítja és vezeti a jövő mérnökeit.

Szervezőkészségét bizonyítja, hogy — amint már 
említettük — háromszor is megválasztották a gépész- 
és vegyészmérnöki kar dékánjának. A bizalomra rá
szolgált, demokratikus gondolkodására jellemző, hogy 
1945-ben azt indítványozta, miszerint a műegyetemi 
szabályzat átdolgozását végző bizottságokat egészít
sék ki fiatalabb oktatókkal és hallgassák meg a segéd- 
személyzet, valamint a hallgatók képviselőit az őket 
érintő kérdésekben. A tantervek időszerűsége érdeké
ben pedig vonják be a tárgyalásukba az ipar, a keres
kedelem, a közlekedésügy és a mezőgazdaság szakér
tőit. Munkabírását igazolja, hogy a helyreállítás nehéz 
éveiben a dékáni teendők mellett saját tanszékén kí
vül még az üresedésben lévő mechanikai technológiai 
intézet és a hozzá tartozó nyomda vezetését is ellátta.

A felvételi vizsgák ma is időszerű kérdéséhez gondo- 
latébresztőek, hogy Vajda dékán tanártársaival már 
az 1946/47-es tanévben azt indítványozták, mely sze
rint a felvételin ne a középiskolai tudást kérjék szá
mon, hanem a mérnöki pályára való rátermettséget 
vizsgálják írásbeli és rajzbeli feladatokkal. A vegyész- 
mérnöki felvételinél pedig az írásbelit szóbeli vizs
gával egészítsék ki, amely a tárgy 10 perces előa
dása közben készített jegyzet beadásából álljon. Eb
ből megállapítható a vizsgázó felfogása és jegyzési 
készsége. Vajda  utolsó dékáni feladata az 1948/49-es 
tanévben a vegyészmérnöki és a gépészmérnöki kar 
szétválasztásának előkészítése és lebonyolítása volt, 
melyet a tőle megszokott tapintattal intézte. A mun
kálatokat befejező, utolsó gépész- és vegyészmérnöki 
kari ülésén, 1949. június 24-én így a tanárok egyön
tetű véleményét tolmácsolta Varga József, a kémiai 
technológia neves professzora, amidőn Vajda Ö d ö n t  
búcsúztatta, és köszönte meg önfeláldozó évtizedes 
tanári munkáját és közmegelégedésre végzett dékáni 
tevékenységét.
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Szakirodalmi munkássága

Vajda  mérnöki működése a század elején a mező- 
gazdasági gépekkel kezdődött, majd az I. világháború 
időszakában a tőzeg kitermelésével folytatódott. E té
mákkal foglalkozó tanulmányai közül a legjelentősebb 
a M a g ya ro rszá g  tőzeg láp ja inak  h a szn o s í tá sa  (1912) c. 
munkája, melyben kimutatta, hogy az ország lápjai
ban mintegy 216 miihó tonna tüzelőanyag rejlik, mely 
mintegy 50 évig elegendő lenne szénbehozatalunk pót
lására, ha megfelelő tüzelőt tudnak belőle előállítani. 
De arra is felhívta a figyelmet, hogyha a tőzeget mint 
tüzelőszert használják, csupán szén- és hidrogéntar
talmát értékesítik, pedig a tőzeg egy nagyon érté
kes harmadik elemet, a nitrogént is tartalmazza, me
lyet a Mond-eljárással hasznosítva, melléktermékként 
ammónium-szulfátot lehetne előállítani, amelynek a 
műtrágyagyártás szempontjából nagy jelentősége van. 
E terveket a háború, majd a forradalmak megakadá
lyozták. E telepek munkáját és eredményeit bemutató 
Vajda-tanulmányok máig is szinte egyedüli forrásai a 
hazai tőzegakció alig ismert eseményeinek (1921-22).

Mint a mezőgazdasági iparok tanszékének vezetője, 
az e téren megoldásra váró feladatokról számos köz
leményében foglalkozott. E kérdéseket legrészleteseb
ben a soproni Nyári Egyetem kurzusain ismertette; 
1937-ben a kémiai ipar újabb készülékeit mutatta be, 
a mezőgazdasági iparokkal kapcsolatos előadásait pe
dig 1940-ben M ező g a zd a sá g i  ipara ink  c. könyvében 
publikálta. Ebben a cukor-, szesz-, keményítő- stb. 
gyártás, a konzervipar helyzetének ismertetése mel
lett, megjelölte a hiányosságokat és a bajok orvoslá
sának módját. Vajda  Ödön  nagy jelentőséget tulajdo
nított a II. világháború éveiben a növényolajiparnak. 
Érdekes, hogy a gépészmérnök Vajda  professzor az 
olajosmagvak feldolgozására préselés helyett a kémiai 
eljárást javasolta, amely oldószerrel kioldja az olajat 
és utána az oldatból elpárologtatja az oldószert. A 
külföldi nyersanyagoktól elvágva megnőtt a fontos
sága a növényi olajat előállító extraháló eljárásnak. 
(1943-ban kb. 100 ezer tonna magot dolgoztak fel gyá
raink, és ebből 30 ezer tonna olajat nyertek.) Ezért a 
N ö v é n y i  o la jiparun kró l  1944-ben kiadott munkájában 
helyesen állapította meg, hogy az olajnövények (nap
raforgó, len, repce, ricinus) termesztését fokozni kell, 
hogy a háború befejezése után is e növények magva- 
iból minél több étolaj, margarin, szappan, glicerin és 
más egyéb termék készüljön.

Mindamellett Vajda  professzor legértékesebb mun
kái a vegyipari gépekre vonatkoztak. E művekben a 
készülékek technológiai, funkcionális elveinek megis
mertetésére és az ebből eredő tervezési, számítási fel
adatokra helyezte a súlyt. A magyarázatul közölt raj
zok sem részletes szerkezeti rajzok, hanem arra valók, 
hogy a készülékek technológiai rendeltetését tegyék 
érthetővé. Munkáinak tanulmányozása meggyőz ar
ról, hogy igaza volt Vajdának, amikor a technika ha
ladása következtében állandóan változó konstrukciók 
helyett a működési elveknek megismertetését tartotta 
legfontosabb feladatának.

A műszaki gyakorlat és az ipar egyik leggyako
ribb művelete az aprítás. Az erre szolgáló gépek (tö
rők, őrlő hengerek, darálók, keverők stb.) a bányá

szattól a mezőgazdasági termények készítéséig, min
denütt használatosak. A  veg y i  ipar a p r í tó  gépeinek  
üzem e  című könyvében (1952) összefoglalta élete e té
ren nyert tapasztalatait. Történeti érzékére vall, hogy 
Vajda a jelen fejlődését múltból vett példákkal érzé
keltette. A zúzógépekkel kapcsolatosan például meg
említette, hogy azt a lőpor őrlésére már 1496-ban 
használták, legújabban pedig a Szegeden használatos 
paprika őrlő készülék, a „külü” is ezen az elven alap
szik.

Инг III Abh I J  irkcim h.iic К .un Imi Lolilnm- lu-wi-tst. 
dali ilie F .d trn  Iwi Kiiin|N-in B.«bii» . ut»t.iuih-M -u n  
und durch dip l<eaii»prucliiing l-i-iin PuN.ii.uvi i-iuli keim- 
Vertiefung erfahren halién. I >ir»c Krgclnii'».- .ind \  <ui 
liesomlerer Bedeutung, da gerade die Krage der Ziilbwigkril 
der Faltenbddung bei den tW rukuiiiprlungi-n de» utteren 
лиг Erörterung »tand. K» wird jedoch liei iler Ilerdellung 
der Flaschen nach wie vor darauf geachtet »erden iilUwwn. 
dali die Kaltenbildung nach Möglichkeit vermieden wird 
biw  Flaschen ou t ausgeprägten Kümpelfalten liei der 
amtlichen Abnahm e auagesclueden werden.

Die emgefUllten G u e  bewirkten weiter an dm  W an
dungen der Flaschen noch im Boden Anfressu ngen, ntmehon 
gerade hier infolge dea Atmens der Flasche günstige Vor
aussetzungen für einen chemischen Angriff gegeben waren.

Im Gegensatz zu diesem günstigen Verhalten der 
Hochdruckflaachcn gegenüber den ungefüllten Oasen 
zeigten jedoch neuerdings mit Stadtgas gelullte Behälter 
Schaden, wonach korrosiver Angriff n a h t auagrschJameu 
zu «ein scheint. Die Cntersuchnngen über ilie Schadens- 

l ’nter CrastAnden

I IM u i k g .i- l i i l i . i l t c i  u i«  AI и ill in iu m  le g ier tingen 
Ih r  deutsche Technik erreicht durch Herstellung naht- 
lowr ll.i-ciicit iiu» Aluiiiiiiiuiulegierungen ibautal und 
llondurl eine durcliiu.» korrnitiiMiseicliere Speicherung 
von Sauerstoff für alle Verwendungszwecke, bei denen 
v» unter Imonder» iiiigunstigeii Verhältnissen auf nmg- 
Ik;Ii»I groüellewHrlit»er»|iarnii«»eaiikiMiinit. z. H Höhen- 
itlining. Oasscliutz. I,eIwru-ret111 ng»we»en u. dgl. m. 
rn tersucliungm  mit neuen W erkstoffen (1‘in tz l. 
lt.S.-Seewa»ser und Hvdronuliuni) »ind im Gange.

-■ O a sg e sc h w e iU te  B e h ä l te r
Die öpetchenmg der flüssigen Oase Kropan und Butan 
in geschweihten Behältern ist infolge ihres niedrigen 
Druckes ohne erhebliche Schwierigkeiten durchxu- 
ÍUhren Bis jetzt sind keine nachteiligen Beul »acht ungen 
liezuglich ihrer Verhaltens gem acht wonlen.

3. N ie d r ig le g ie r te  I.e ic lt t  » t a h lb e h ä l t  e r
Die Imdiverdichteten S tadtgase zur Verwendung als 
K raft Iah rzengtreibwlotfe sowie verlUtasigteOasc werden 
in nahtlosen, run Ing legierten f^ichtstahlllaschen mit 
guten Werkatoffeigensclialten gespeichert. [38.)

ZeiduM rtediM  VarfaitTM
п т  B « n d u u f  vo* W ir— —t— dH—  a a d  Dtffaafc— pparaten
Ka a  P r s / .  S. V A JD A
V iiN N lM f  f ü r  T é t  Amik und IV t r i t t  A t f l iw s t t tm i iA t / l t» .  B u d tp iu

Га W lrniaoiaar—  n i n  a 1' wird W irme von einer gas
förmigen »der troptbaren Flüssigkeit aut eine andere 

darch tm t  faata W aad ehartzaem . Um f i lgsailsa wasdsn 
«Ha Trmperatnrtfadarnngen in Wftrmeaoatauachern zeich
nerisch wiedergegeben Dia Tem peratur wird in periodisch 
wirkenden A pparaten  a b  Funktion der Zeit, in conti murr 
lieben G leichstrom- bzw Gcgenstromapparaten ab  Funktion 
der von einem Ende dea .Apparates an gerechneten Wärn-e- 
ubertragungsfläche untersucht. Die W ärmekapazität der 
Fllbaigkeit  I soll m it Cp dbjenige der ITttsaigkeit i l  mit 
Cu heeeichnet werden. In kontzmuerlicben Apparaten 
beziehen sich d ie  W ärmekapazitäten aal die in der Zeit
einheit dnrehstrom enden Flflaaigheitsmengen Die Tem
peraturen sollen m it »t bzw mit bezeichnet werden. 
Hs soll immer m it denjenigen räumlichen Mit teltem peraturen 
gerechnet werden, weiche mit den W ärmekapazitäten 
m altiphecrt d b  W ärmem hafte geben

Sa soll angenommen werden dali der Apparat adia- 
batbch von d e r Umwelt abgeschlossen ist. und dalt die 
W ärmekapaaitäten unveränderlich sind. Unter diesen 
Voran » errangen g ilt folgende Differentialgleichung 

Cidäi — Cudän -  о
Das Zeichen ( -  » Iwzieht »ich auf jieii.sliia.lir uiirl auf 
Gleichst roma ppa rale , das Zeichen ( -  I auf G .g.n-trnm - 
apparate.

Die Integra tum  dieser Differentialgleichung von anfäng
lichen Üiu-Temjieraturw erten bis zu 8 |„  "Au,-Werten 
gibt die folgende Gleichung

»tu  — >iu Ci i
ä u  — öii =  Cu

Gleichung (l)w ird  im Koordinatensvstem th. S»ii durch 
eine Gerade wiedergeben. Wenn das Wertepaar » u . »in 

"  Vgi. il. wtdfim^mtl. EZahns £*»  W An^rAnm Atr

Wärmeübertragern!« PlämigkeMea ua -Ьевмскеа 
Apparsubaa ebeaOa J. *U  (ft*«].

a b  veränderlich ; 
den Funkt il,.. ;> 
»pztzen Winkel ? i

wird, geht die Gerade durch 
. und Ilibüt uni dvr U, AWim- einen 
n. weicher durch  die lolgemle Beziehung

D b  Geraden, welche ähnlich der in Abb. I »н-htliaren 
Geraden A liegen, beriehen sich auf periodische und aul 
G leichstromajijaitalr d b  G eraden vom Typ В hezielirn

kleiner d b  Zahl V ,d . Ii. je kleiner <br Winkel n  ist. um so All
gtoüer i»t d b  Veränderung i -»n », vergliclien mit der Vet- 
um brung von Wenn 9  — d. d . h. wenn .lie Wärme
kapazität der Flüssigkeit II unendlich groll ist 1111 Vergleich 
zu derjenigen der Flüssigkeit I. .Unii irran d e rt »ich d b  
Tem peratur .irr I luvigkrit II  nicht, lui Falle 9  *
bleibt dagegen die Teiu(»eratur der Flüssigkeit I unverändert

1. ábra. Vajda Ödön rajzoló módszere a hőkicterélők és diffúziós 
készülékek tervezéséhez (1938)

A különböző halmazáüapotú anyagok szétválasztá
sánál az apró-szilárd anyagok folyadékból történő ki
választására leginkább a szűrést alkalmazzák. Ezért 
foglalkozott Vajda is több munkájában a szűrés mű
veletével. A  szűrés és szűrőkészülékek  című 1944-ben 
megjelent könyvében a folyadéksziták, szürőkádak, 
szűrősajtók stb. tárgyalásakor kiemelte, hogy a foly
tonos üzemű szűrőkészülékek előnyösebbek és mind
jobban kiszorítják a régi, szakaszos üzemű készülé
keket. E munkáiban részletesen foglalkozott a gázok 
szűrésével is, mely a vegyészmérnök gyakorlatában sű
rűn előfordul. De gyakori feladat a levegő derítése, a 
por eltávolítása, amelyhez a gáztisztítás eddigi módjai 
(szűrés, ülepítés) mellett új eljárásokat ismertet; pél
dául a gázok villamos portalanítását elektrosztatikai 
térben.
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Elméleti vizsgálódásainak kedvelt területei voltak a 
hőcserélés, valamint a diffúziós jelenségek, továbbá a 
szárítás hőgazdálkodásával kapcsolatos kérdések.

Vajda  szellemes grafikus eljárást dolgozott ki a hő
cserélőkben a két folyadékot elválasztó fal mentén ér
zékelhető hőmérséklet meghatározására, amelyet a te
kintélyes D eu tsc h e  G ese l lsch a f t  f ü r  ch em ischen  A p 
p a r a te w e s e n  (DECHEMA) szakegyesület hivatalos fo
lyóiratában, a D ie  C h em isch e Fabrik  1938. évfolyamá
ban „ Z e ich n e r isc h e s  Verfahren zu r  Berechnung von  
W ä rm e a u s ta u s c h e rn  und D if fu s io n sa p p a ra ten  címen 

publikált f l .  ábra).

1 4 «

Die Chemische Fabrik_____
I«. A pril, a .  I l l  — 11H ■, I I s lia lls se rie irän is  Л u хп к г  u in i  .4 ЛЛ1 | IBM. Mr. 14

Die V lr tid i« i( lid ik e i t  des Heiftlufttrodrnen» m it Rücksicht 
• u i  d ie  z n l i u i |e  Ы к Ы е  T em p era tu r des T rocken gute*. -  M ischluittrockner .

V on D ip p in g . Ónon V ajda. B udapest.
V o  г Ы  I e к  : F j wird dar KinHuB der Zumuctaaa« van Abluft ta r  HeilUaH auf .lie Wir! « ‘haltUeb keit dee Tror'.nere bei *e«ebenem 
Werfe der beehrten Temperatur de« Trorkemrwtee «eiet««. Die Krsebniaae der Hcreduiungra werdeo durch NchaubiLlcr

auachaulir
W enn e in  O ut. d e—gn E rw ärm ung Uber d ie  Tem- 

lie ra tu r  l M w ahrend  den Trocknen« n icht zulässig ist, in 
e inem  O e g c n t t r o i r l r o c k n e r  ge trocknet werden 
-«11. d a rf  d ie  T em peratu r de r i r  den  T rockner ein lreten- 
den  H eiß luft d e n  W ert Im nicht Ü berschreiten. Durch 
d ie  t e m p e ra tu r  d e r  em trelenden  H eißluft is t d e r  Wärme- 
iuha it d e rse lb e n  und auch d ie  T em p era tu r d e r  Abluft 
uegebeo . J e  k le in e r  d e r  W erl d e r  tulBaaigen höchsten 
T em peratu r dee  Trockengutes ist, d esto  n ied rig er wird 

d ie  A b lu ftte m p era tu r und desto  unw irtschaftlicher das 
t ro c k n e n .

Funktion der HeiBlalUeeperstur ia eissss Uegen-

Ein M ittel, d ie  A blufttem peratur zu erhoben , ohne 
• in e  h ö h e re  E in tritts tem pera tu r w ählen zu müssen, 
h ie te t d ie  U m a r b e i t u n g  d e r  L u f t  Durch d ie  
/.iimiM 'liting e in e s  T eiles d e r  gesättig ten  A bluft zur 
trockenen  H eittluft kann d e r W Srm em halt d e r  in  den 
Trockner e in lre te n d en  Luft ohne S te ige rung  d e r  Tem- 
l«*ratur d e rse lb e n  erhöht w erden. E inem  größeren 
W iirm einhalte  d e r  durch den T rockner ström enden Luft 
' iilsprich t e in e  h ö h e re  A blufttem peratur und - in dem 
Ti*iii|»eraturbere*che des praktischen B etriebes -  ein 
k le in e re r  W ärm e«  e r  brauch.

E s soll t»eiepiel»weiee d ie  zulässige höchste T em pe
ra tu r  d e s  T rockengutes zu IN* angenom m en werden. 
Die m it f  zu bezeichnende T em peratu r d e r  trockenen 
H eittluft v n r d e r  M ischkammer ist e in e  Funktion von /.,

•t Vgl. ( hem. Fabrik *. 39 (IWO|.

к gemacht.
w omit d e r  Q uotient dew durch den T rockner ström enden  
und des den  T rockner verlassenden L uftgew icbles l>e- 
zcichnet w erden  soll. D ie uusgeengene Linie d e r  Abb. I 
zeigt 1 a ls  Funk tion  von t'.

D ie A nzahl d e r  W ärm eeinheiten. w elche in eiuem  
verlustlosen  Trockner niit der Heittluft zugeführt w erden  
niUssen. um  t kg W asser aus dem  'Trockengute ver- 
dum pten zu können , .-oll mit W bezeichnet w erden . 
D ieser W ärn ieve rh rauch  kann bei versch iedenen  W erten  
von * und  t I»ersehnet werden. Als E rgebn is  d e r  lie- 
rechiiungen w ird in unserem  Beispiele d ie  u n te re  s tr ic h 
pu n k tie rte  L in ie  d e r  Abb. I e rhalten . Es ist o rs irh tlirh . 
datt d e r W ärm everbrauch  um so k le in e r w ird , je  m ehr 
Abluft d e r  H eiß luft zugemischt wird.

*’* • »ulässiges ijulslemperolur in liegeeslroni- 
I rack ne. . uhes und mil Luftumwälzung.

Nun w ollen w ir auch aiil dem V erluste  rechnen, 
w elcher infolge von W ärm estrahlung und Leitung  e n t
steht und  w elche r in unserem  Beispiele m it 0.4 W an 
genom m en w erden  soll. F e rner soll auch d ie  L ultlörde- 
ru n g sarb fit berücksich tig t w erden, woliei d ie  A nnahm e 
gem acht Werde, daß  d ie  Bewegung von I m* L uit dem  
B etriebe  doppe lt so v iel knetet, wie d ie  Erzeugung e iner 
zum L ufterh itzen  verw endeten W ärm eeinheit. Auf 
d ie ser ( ir '.n d la g e  soll auch die l.uflbewiegungsarbeit in 
W ärm eeinoeiten  ausgedrückf werden. Die Sum m e 
Lmder W KrmeeinheitsM tilcn kann als Maß d es gesam ten 
E nerg ieverb rauches gelten.

In Abb. I zeigt d ie  oliere «Irichpunkliert gezeichnete 
W c-I.inie ilen in W ärm eeinheiten ausgedrU ckten Energ ie
verbrauch  a ls Funktion de r H eißlufttem peratur. Mit zu
nehm ender lle iß lu ltte iiipe rn lu r sinkt zuerst d e r  Energ ie
verbrauch  infolge d e r  V erm inderung de« W lrm ever-

S. ábra. Vajda Odón szárítás gazdaságosságával foglalkozó 
tanulmányának részlete (1930)

A hőkezelési eljárások és berendezések vizsgálata 
közben Vajda  professzor talán a legtöbbet a szárítás 
elméletével és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. E 
témákról folyamatosan jelentek meg magyar és német 
nyelvű közleményei, melyekben a nagy hőmérsékleten 
folyó szárítás szerepével, a szárítás megengedhető leg
magasabb hőmérsékletével és a gazdaságos keverék- és 
légszárítással foglalkozott a D ie  C h em isch e  Fabrik ha
sábjain (S. ábra). A nagyhőmérsékletű levegőszárítás
nak a vegyi gyárak energiagazdálkodásában betöltött 
szerepéről írt tanulmányát a DECHEMA 1930-ban 
Hannoverben könyv formájában is kiadta [4].

Vizsgálódása eredményeit természetesen itthon, 
a M é r n ö k i  T ovábbképző  In téze tb en  tartott előadás- 
sorozataiban is közreadta, melyek nyomtatásban is

mkl
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VAJDA ODON

GŐZFŰTÉSŰ
ELGÖZÖLÖGTETÖK

A MÉRNÖKI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 
1944. ÉVI TANFOLYAMAINAK ANYAGA

B U D A P E S T .  1947

A M É R N Ö K I  T O V Á B B K É P Z Ő  I N T É Z E T  K I A D Á S  A 

3. ábra. Vajda könyvének dedikált címlapja (1917)

rendre megjelentek. így a levegővel való szárítás kér
déseit, a külső melegítés és gőzölögtetés elvi és gya
korlati problémáit tárgyalta bőséges számítási példák 
kíséretében a S zár í tókészü lékek  s zá m ítá sa  c. munká
jában (1944).

A folyadékokkal dolgozó vegyipari gépek és készü
lékek sorában aktívan foglalkozott az általa „bepár- 
lásnak” nevezett, az oldatok sűrítését végző berende
zésekkel, például a csőköteges besürítőkkel. A vegyi 
gyárakban mind a bepárolók, mind a lepárolók (desz
tillálók) elgőzőlögtetőit gőzzel fűtik, és csak olyankor 
alkalmaznak más fűtési módszert, ha az elgőzölés oly 
nagy hőmérsékleten megy végbe, melyet a gőzfűtés
sel gazdaságosan nem lehet biztosítani — állapította 
meg Vajda  a G őzfűtésű  e lgőzö lög te tők  című 1947-ben 
kiadott könyvében (S. ábra). Ebben az elgőzölögtetés 
műveletei után az elgőzölögtetők szerkezetét vázolta, 
majd a gőzfűtésű bepároló készülék fütőfelületének és 
gőzfogyasztásának számításával foglalkozott. Befeje
zésül pedig a gőzfogyasztás csökkentését, és a bepá- 
rolás gazdaságosságát növelő eljárásokat ismertetett.

Legutolsó munkájában, az 1955-ben megjelent S zá 
r ítóberendezések  ren d szere i  c. könyvében a szárítókat 
először a hőközlés és nedvesség-eltávolításának módja
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(párologtató-, gőzölögtető-, vákuum-, sugárzásos és 
nagyfrekvenciás szublimáló szárítás) szerint ismer
tette. Majd a szárítókat működésük alapján csopor
tosítva bemutatta a szakaszos, a folytonos üzemű, az 
egyenáramú és ellenáramú stb. berendezéseket. Végül 
a legmegfelelőbb szárító rendszer kiválasztására adott 
szakszerű tanácsot a szárítandó anyag fajtája, a szárí
tás minőségi követelményei és a gazdaságosság figye
lembevételével.

Vajda  professzor fentiekben nagy vonásokban vá
zolt munkássága értékes segítséget jelentett, különö
sen az 1945 után kifejlődő vegyiparunk számára. Az 
50-es és 60-as évek vezető vegyészmérnökei javarészt 
Vajda-tanítványok voltak, kik a tőle szerzett ismere
teket kamatoztatták a vegyipari gépek alkalmazásá
nál, fejlesztésénél. Ha ennyi volna Vajda Ö dön  műe
gyetemi tanár érdeme, az sem lenne kevés. De szak
íróként tudománya minden területén sikeresen mű
ködött, ezt tudományos munkásságát felsoroló bibli
ográfiánk igazolja [5]. Tudománytörténeti értékelését, 
alkotásai prioritásának mérlegét, a Budapesti Mű
szaki Egyetem 200. évfordulóján (1982) tartott tu
dományos ülésszakon a vegyipari gépészeti szekció el

nöke így vonta meg: „Vajda  professzor a tudomány 
akkori állása szerint összefoglalta, és elsőként adta ki 
magyar nyelven könyvalakban a szűrés, bepárlás és 
a szárítás elméletét és gyakorlati alkalmazását” . Ta
pasztalatait, szaktudását készséggel megosztotta a fi
atalabb nemzedékkel, ismeretterjesztő munkáival pe
dig az alacsonyabb képzettségűek színvonalát emelte, 
mindezzel beírta nevét műszaki tanítómestereink so
rába.

A kézirat beérkezett: 1993. jan. 28.
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Szemle . . .  'üzemié . . .  üzemle . . .
Szénsav-eltüntetéssel az 

üvegházhatás ellen

A civilizált világ energiaszükséglete 
minden erőfeszítés dacára nő. A fő for
rás világátlagban még mindig a hőe
rőmű, ami elkerülhetetlenül, a primer 
fosszilis energiahordozók elégetése ré
vén, növekvő szén-dioxid mennyisége
ket ju tta t a légkörbe a keletkezett füst
gázokkal. A klíma melegedését elői
déző üvegházhatás fő okozója — éppen 
mennyiségénél fogva — a szén-dioxid.

Számításokat végeztek a kibocsá
tott füstgáz mennyiségének csökken
tésére; kiderült, hogy energiatakaré
kossági módszerekkel ez csak néhány 
százalékkal csökkenthető, valamint az 
is, hogy a szén-dioxid felhasználásával 
nyersanyagként a vegyiparban sem le
het nagyobb eredményt elérni egy ez
reléknél. Ha viszont megfelelő módsze
reket találnak az erőművi füstgázok
ból a szén-dioxid kinyerésére és ennek 
megkötésére, az elkövetkező két évti
zedben el lehetne érni az összes kibo
csátás 15%-kal való csökkenését.

Kémiai szintézisekhez az iparban a 
szén-dioxidot a következő gyártások
nál használják fel: karbamid, meta
nol, szóda marónátronból, szódabikar
bóna, polikarbonát műanyagok, poliu- 
retánok, szalicilsav. Az élelmiszer- és 
a kozmetikai iparban pedig üdítőita
lok készítésére, ill. íz- és illatanyagok 
kivonására természetes termékekből, 
szennyezés lecsapására pl. a cukorfino

mításnál. Az érzékeny szerves anyagok 
kivonásának módszere szuperkritikus 
szén-dioxidot használ.

Az üvegházhatás csökkentésének 
szempontjából nem használható az 
olyan módszer, ami csak átmeneti
leg használ szén-dioxidot, majd azt 
a továbbfeldolgozás során a légkörbe 
ereszti ki (pl. kivonás szuperkritikus 
szénsavval); ez deponálást kíván, éspe
dig geológiai módszerekkel. Ilyenként 
kínálkozik a besajtolás felhagyott kő- 
olajkutakba vagy ásványi sóbányákba 
— ha van ilyen. A szén-dioxid legna
gyobb geológiai befogadója az óceán 
feneke, amikor is a tengerfenéki vízbe 
kell besajtolni a szén-dioxidot, ahol ez 
az oldott ásványokkal oldhatatlan kar
bonátokat képez és lesüllyed a tenger
fenékre.

A füstgázokból a szén-dioxidot az 
ismert oldószerekkel ki lehet ugyan 
mosni (forró kálium-karbonát, etanol- 
amin), de ezek deszorpció révén, re
generálásukkor, visszakerülnek a lég
körbe, viszont energiaigényes módsze
rek, minek következtében a füstgá
zok oldószeres szénsavmentesítése mi
att egy jó hőerőmű villamosenergia
termeléskor a primer energiahordozó 
kötött kémiai energiatartalma csak 
26%-ban érvényesül a szekunder ter
mékekben (gőz és vilamosáram), az 
enélkül elérhető 36%-os energiahasz- 
nosulási hatásfokkal szemben. Egy 
esetleges elnyeletés tengervízben sem 
változtat ezen néhány tized százalék

nál jobban. A következmény: a villa
mosenergia költsége 50%-kal nő.

A mélyhűtéses szén-dioxid-cseppfo- 
lyósítás ennél előnyösebb ugyan, de így 
sem lehet 29%-nál magasabb energia- 
hasznosulási hatásfokot elérni.

A számítások szerint a legelőnyö
sebb szekunder energiatermelési mód
szer a szintézisgázgyártás (CO+H2), 
tehát a vízgőzös szénelgázosítás kiegé
szítése szén-monoxid-konverzióval, az 
így nyert CO2+H 2 gázelegyből a hid
rogén kiválasztása és vele hidrogén
gázturbinában áramtermelés. így 35- 
36%-os energiahasznosulási hatásfok 
érhető el szénből, feltéve ha a gáz
szétválasztási módszer a legelőnyö
sebb. Erre pedig a palládium fém
membrános gázszétválasztás alkalmas, 
aminek során a H2 molekula ato
mos hidrogénként oldódik a palládi
umban és ismét H2-molekulává ala
kul vissza a fémmembrán túlolda
lán. Az eljárás az Angol Szénkutatási 
intézménytől (British Coal Research  
Establishment=CKE) származik, akik 
a Gloucestershire-i Stone Orchardban 
ilyen kísérleti berendezést hoztak létre 
500°C hőmérsékletre és max. 60 bar 
nyomásra.

[Forrás: TCE. No 522, p 16; (1992. 
június 25); és

CIT 64 , No. 12, p 1 075 (1992. 
december))

S. Gy.
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VÁLLALATI HÍREK

A C hinoin R t. 1993. évi ren
des közgyűléséről már beszámoltunk. 
A május 8-i időpontban csak a fel
ügyelő bizottsági, a könyvvizsgálói 
jelentést, illetve az igazgatóság be
számolóját tárgyalták. Az első ket
tőt nagy szótöbbséggel elfogadták, 
de mivel az igazgatóság az A V  Rt. 
és a Sanofi- Winthrop tulajdonosoknak 
450,- Ft/10 000,- Ft-os részvényoszta
lékot javasolt, ennek megállapítására 
a május 22-ére elnapolt közgyűlésen 
került sor. Itt 99,88%-os elfogadással 
a közgyűlés megszavazta, hogy a két 
fő tulajdonos több mint tízszerannyi, 
5700,- Ft/10 000,- Ft-os részvényoszta
lékot fizessen ki. Ez azt jelentette, hogy 
a Chinoin 1992-es 2,3 mrd Ft-os tiszta 
nyeresége teljes egészében osztalékként 
kifizetésre került (1,2 mrd Ft ju to tt az 
ÁV Rt.-nek). Indoklásul Egri Oszkár 
az ÁV Rt. ügyvezető igazgatója a Nép- 
szabadságnak elmondta, hogy a Sanofi 
és az ÁV Rt. között előrehaladottak a 
tárgyalások a résztöbbség megszerzé
séhez. A Sanofinak ehhez 11%-nyi rész
vény megszerzése szükséges. Amennyi
ben a tulajdonosok ezt az osztalékot 
benn hagyták volna, a Sanofi lényegé
ben az osztalékból fizethette volna ki 
ennek a tulajdoni hányadnak a jelentős 
részét. További szempont, hogy a költ
ségvetés 14 mrd Ft-os befizetést vár 
el az ÁV Rt.-től, amire a tulajdoná
ban lévő vállalatok nyereségessége nem 
nagyon ad alapot. Egyidejűleg az ÁV 
Rt. a Sanofival megállapodott a 11%- 
os részvénycsomag áráról, sőt arról is, 
hogy jövőre mintegy 20-35%-nyi osz
talékfizetést terveznek.

Időközben a Sanofi és az ÁV Rt. 
megegyeztek a 11%-nyi részvényről, 
így a francia cég 51%-os részvény több
séget szerzett.

A Sanofi igazgatósága (Bihari Ist
vánnak a közgyűlést rögtön követő le
mondását is figyelembe véve): az el
nöki teendőt az alelnöknek megválasz
to tt György Miklós gyakorolja, tagok: 
Szűk Gyula, Szűts Tamás, J. F. Dehecq 
és L. Mathys.

A V egyépszer R t. három részre 
vált. A közvetlen jogutód változatla
nul dr. Dérczi Ferenc vezérigazgató ve
zetésével, szintén Vegyépszer Rt. (va
gyon 1,7 mrd Ft) néven funkcionál to
vább. Ezen kívül két Kft. alakul egy
személyi magyar állami tulajdonlás
sal: Tiszakícskei Gépgyártó Kft. (va
gyon 231 MFt) és Salgótarjáni Vegyi
pari Kft. (vagyon 390 MFt). Utóbbiak 
ügyvezető igazgatója, Varga László, il
letve Tóth Sándor.

mid

A K em obll Vegyipari Termelő- 
és É rtékesítő  Rt. (T ata) eredmé
nyes évet zárt. Csaknem 300 MFt be
vételt és 41 MFt adózott nyereséget 
könyvelhettek el. A kifizetett osztalék 
25,6%. Idén már 52_ MFt tiszta nyere
ségre számítanak. Új mosópor gyártá
sának megkezdését tervezik. Az I. né- 
ben 50 M Ft árbevételhez 7,3 MFt nye
reséget értek el.

A H enkel M agyarország Kft.-
ben májusban új terméket kezdtek 
gyártani, a Persil Suprát. A Henkel ál
tal megvásárolt Tiszamenti Vegyimű
vek szolnoki mosópor-üzemében szá
mítógéppel vezérelt modern üzemben 
történik a gyártás. Az elmúlt 6 év
ben a cég 100 MDEM-et fektetett az 
üzembe. Megtartották a Tomi mosó
por családot, sőt a reklám-tevékenység 
következtében két- és félszer annyit ad
nak el belőle, mint az eredeti Henkel- 
féle Minnából és Persilből összesen.

A N itrokém ia (40%) és két japán 
cég (30-30%) tulajdonában lévő JVi- 
color Rt.-ben szintén májusban kezdő
dött a próbaüzem. A 600 M Ft értékű 
beruházás szerves pigmentek és festé
kek gyártására szolgál. Nyár közepén 
várható az üzemszerű termelés beindu
lása, amely 1993-ban 600 M Ft értékű 
pigment termelést jelent.

G yógyszerexport a F Á K  orszá
gokba. Ügy tűnik, fellendülhet a ma
gyar gyógyszerforgalom a FÁK orszá
gaiba. Mint ismeretes 1991-ben az ál
lamközi szerződésben megkötött 400 
millió USD értékű magyar FÁK gyógy
szer exportból, csak 17,5 millió USD 
realizálódott. 1992-ben nagy erőfeszí
tések árán a Medimpex 60 millió USD 
forgalmat ért el. Ebben döntő szerepe 
volt a kialakított konszignációs rak
táraknak (Moszkva, Szentpétervár és 
Vilnius). Áz ez évi forgalom a magyar 
kormány 10 millió dolláros orosz segé
lyével és a háromoldalú (FÁK, magyar 
és nyugati) segélyprogramokban való 
részvétellel elérheti a 100 millió USD- 
t.

A M agyar V iscosagyár vezető
sége megfogalmazta a cég minőségpo
litikáját. A tervek szerint először há
rom területen (akril üzletág, fejlesztési 
intézet, granulátum-üzem) indították 
meg a minőségbiztosítás megszervezé
sét. Ebben két külső cég (TEXTIMEI 
és SZENZOR) működik közre.

A M Ó L R t. kiterjeszti üzem a
nyagtöltő  hálózatát. Magyarorszá
gon kb. 1300 benzinkút üzemel, szá
muk napról-napra növekszik. Ebből

300 a MÓL Rt. tulajdona, ezzel kis
kereskedelmi részesedése 43-45%. Leg
nagyobb vetélytársa a Shell Interag 74 
kúttal. Ez 23-25% részesedést jelent. 
A MÓL Rt. szeretné piaci részesedé
sét 30%-ra növelni a MÓL 2000 nevű 
modern kútjaival. Ezekben a földa
latti üzemanyagtartályok kettős falúak 
és sérülés-érzékelővel ellátottak. Töl
tésükkor kis vákuumpumpa juttatja 
vissza a szabadba jutó üzemanyaggőzt 
a tartályba. így 75%-kal csökken a le
vegőbe jutó benzingőz. Az autómosó 
szennyvizét helyben tisztítják, majd 
ismét felhasználják. Ebben az évben 
várhatóan több mint 50 MÓL 2000 kút 
jön létre korszerűsítéssel, emellett 15 
újat is építenek.

Egy-egy kút gazdaságos működte
téséhez több mint évi egy millió liter 
forgalom szükséges. Budapesten igen 
komoly költségtényező a bérleti díj: a 
centrumban 26 000,- F t/m 2-es szám is 
előfordul. Egy új benzinkút beruházási 
költsége 140 MFt. A benzin fogyasztói 
árában kb. 70% az adó és literenként 
2-2,5 Ft kiskereskedelmi árrés. Ez a 
nyugatinak a fele. Az új állomások ter
vezett forgalma évi 3,5-5 millió liter, 
így a beruházás 12-15 év alatt térül 
meg.

A  G raboplast Textil- és M ű
bőrgyártó  Rt 4 mrd Ft-os forgalmat 
bonyolított le 1992-ben. Ebből az ex
port 17 millió USD és 100 MFt-os a 
nyereség. Több mint 100 MFt-ot köl
töttek K+F-re és kb. ugyanannyit a 
raktározás és a csomagolás korszerű
sítésére.

A  Caola R t. 1992-ben 4,5 mrd Ft 
árbevételt ért el, és ebből 48 MFt osz
talékot fizettek. Hazai piaci részesedé
sük még mindig, a kemény import ver
seny ellenére 30-40%-os. Részvényeik 
92%-a az ÁVÜ és 8%-a az önkormány
zatok tulajdonában van. A privatizá
ció során, a munkavállalói részvénytu
lajdonosi program (MRP) keretében a 
dolgozók 15, esetleg 25%-os tulajdont 
szerezhetnek. Emellett pályázatot ír
tak ki a 63%-os részvényplakett meg
vásárlására.

E uropetrol n évvel új vegyesválla
lat kezdte működését 1993. július 1- 
től tiszaújvárosi székhellyel, amelynek 
egyenlő arányban a TVK Rt. és a Ka- 
lusi Klórvinil Konszern a tulajdonosa. 
A beruházási költségek 30 MUSD-t 
tesznek ki, de eredményeképpen a pet
rolkémiai termékek forgalma Kalus és 
Magyarország között 25 MUSD-ről 60- 
70 MUSD-re emelkedik.

A  Tiszai V egyi Kom binát Rt. 
1992. évi árbevétele 32 mrd Ft volt. 
Ebből az export 230 MUSD.

A cég helyzetének romlása három 
okra vezethető vissza Balázs Lajos az
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A magyar vegyipar

igazgatóság elnöke szerint: az elmúlt 
évek -  a teherbíró képességet meg
haladó -  beruházásai, nem megfelelő 
pénzpolitika és a pazarló gazdálkodás. 
A tartalékok hiánya miatt, közel 2 mrd 
Ft volt tavaly a kamatköltség.

A TVK Rt.-nél Nagy László ve
zérigazgató és helyetteseinek man
dátuma 1992. december 31-én le
járt. Ezt az igazgatóság május 20- 
ig meghosszabbította, majd Vanyó Pál 
műszaki vezérigazgató-helyettest kine

vezte a társaság vezérigazgatói teendő
inek ellátásával 1994. dec. 31-ig terjedő 
időszakra.

A TVK Rt. Olefin gyára, Polietilén 
gyára és Geotextília üzeme, valamint 
a hozzájuk kapcsolódó központi egy
ségek kielégítették az ISO 9001 szab
ványban (MSZ EN 29001) rögzített 
követelményeket. Az auditálást a TUV 
CERT Nemzetközi Tanúsító Intézet 
végezte. Az év második felében terve
zik a Műanyagfeldolgozó Profitcenter,

CgyesiHeti élet__ _

BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
XXIV. Kolorisztikai Szim pózium

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Kolorisztikai Szakosztálya 1993. június 
21-22. között rendezte Balatonszépla- 
kon a XXIV. Kolorisztikai Szimpóziu
mot. A szimpózium elnöke dr. Morgós 
Jenő volt, míg a titkári teendőket dr. 
Farkas László látta el.

A szimpóziumot az AIC COLOUR 
’93 satelite konferenciájaként rendez
ték meg. Ennek megfelelően, a korábbi 
évekhez képest több külföldi kutató je
lentett be előadást. Sajnálatos, hogy 
a magyar résztvevők száma csökkent. 
Ez egyértelműen a kutatás és fejlesz
tés csökkenő támogatásának tudható 
be. Szintén gazdasági okai lehettek a 
fehérorosz résztvevők távolmaradásá
nak, így több bejelentett előadás elma
radt.

A szimpóziumon 12 előadás hang
zott el, négy kutatócsoport poszteren 
ismertette eredményeit. A konferenci
ával egyidőben rendezett kiállításon az 
Anilin Kereskedelmi Rt. mutatta be 
színmérő műszereit. Az előadások az 
elhangzás sorrendjében a következők 
voltak:

Patrick Beaty (UK) számos színes 
diával illusztrált előadásban számolt 
be a belterek díszítésében a XVII. szá
zadban használt színekről. Ezt köve
tően Galen Minah (USA) a szín térha
tást kiváltó szerepét ismertette a műé
pítészetben a Seattle-i épületek példá
ján.

Aranyosi Péter és munkatársai a fa
kulás mechanizmusának felderítésére 
irányuló kutatásai kapcsán az azo- 
színezékek folyadék-fázisban lejátszódó 
bomlásával kapcsolatos eredményeket

ismertették. Nagy érdeklődést kiváltó 
előadásában Helmut Dreyer (Németor
szág) színes anyagok fény- és időjárás
állóságának vizsgálatáról számolt be. 
Rámutatott, hogy a különböző, első
sorban xenon-lámpákkal végzett vizs
gálatok eredményei csak kritikával fo
gadhatók el. Különösen nagy eltéré
seket tapasztaltak szélsőséges (tenger
part, Szahara) időjárási viszonyok kö
zött. így igazából csak azok a poli
mer additívek, színezékek használha
tók ilyen körülmények között, amelyek 
az időjárás- és fény állóságot természe
tes körülmények között is vizsgálták.

Az első nap tudományos program
ját a poszterek diszkussziója zárta. 
Rácz Róna és munkatársai kationos 
színezékek adszorpcióját vizsgálta pa- 
mutcellulózon. Papp István és mun
katársai nyomtatott felületek deko
ratív bevonására kifejlesztett akrilát- 
diszperziókról számoltak be. Klug Ottó 
és munkatársai a nemionos tenzidek 
szintéziséhez vezető kémiai reakció 
formál-kinetikai vizsgálatát, míg Ko- 
lics Artúr és munkatársai az egyes 
korrózióvédő bevonatokban lejátszódó 
szorpciós és migrációs folyamatok egy
idejű követésére alkalmas módszert is
mertették.

A második nap előadásainak gyúj
tópontjában a Kolorisztikai Szimpó
ziumok hagyományainak megfelelően 
színméréssel és színdinamikával kap
csolatos előadások álltak. Délelőtt 
Schanda János, szünet után Lukács 
Gyula elnökölt.

Schanda János a színmérés megú
jításának lehetőségeiről számolt be a

a Műtrágyagyártó PC és néhány admi
nisztratív részleg auditálását is.

A B u d ap esti Vegyiművek R t. 
privatizációs tanácsadójának kiválasz
tásáról döntött az ÁVU. A beérkezett 
23 pályázó közül a Magyar Paribas Rt. 
nyert. A cég 4,3 mrd Ft-os saját tőké
jéből a jegyzett tőke 1 mrd Ft, melyből 
80,39% az AVU-é (ezt teljes összegben 
értékesíteni kívánja) a többi az önkor
mányzatoké.

Dr. Körtvélyessy Gyula

COLOUR ’93 világkonferencia tükré
ben. Ezt követően Hadnagy András a 
púderek színmérésével kapcsolatos ta
pasztalatait ismertette. A szünet előtti 
utolsó előadásban Illés Tibor az egy
es kétállandós Kubelka-Munk elmé
let matematikai hátteréről számolt be 
a színreceptszámítás vonatkozásában. 
Ezt követően Csányi Sándor és mun
katársai a számítógépes színreceptszá
mítás lehetőségeiről számoltak be egy
mástól jelentős eltérést mutató alapa
nyagokon készült adatbázisok felhasz
nálásával.

Vihar Levente és munkatársai új, 
a MOM Globios Kft.-ben hordozható 
színmérők fejlesztésére irányuló kuta
tásaikról tartottak előadást.

Szőnyi László a forgalmi jelzőüveg 
színmérésének hőmérséklet-függését is
mertette. Megállapította, hogy a szín
pontok függése a hőmérséklettől nem 
hanyagolható el, de a különbségek a 
CIE által megállapított színtartomá
nyon belül maradnak.

A gyakorlati színméréssel kapcsola
tos blokkot Rácz Miklós és munka
társai előadása zárta. Munkájuk az 
ózonréteg vékonyodásával egyre aktu
álisabbá váló probléma megoldására 
irányult. A KLTE-FORTE együttmű
ködésében kifejlesztett SUNTEST do
ziméterpapírok optikai és radiometriai 
vizsgálatét ismertették.

Az elhangzott előadásokat mintegy 
40 kérdés követte, a további hozzá
szólások legtöbbször az időhiány miatt 
nem hangozhattak el. A konferenciát 
követő vacsora jó lehetőséget biztosí
tott a szakemberek kötetlen konzultá
ciójára és tapasztalatcserére.

Farkas László 
Morgós Jenő
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V egyészkonferencia '93

A Magyar Kémikusok Egyesületé
nek Szerves és Gyógyszerkémiai Szak
osztálya kétévenkénti vegyész konferen
ciáját az idén Kaposváron, a Pannon 
Agrártudományi Egyetemen tartotta 
július 5. és 7. között. A konferencia 
célja a hagyományoknak megfelelően 
az elméleti és szintetikus szerves ké
mia, a gyógyszerkémia és a rokon tudo
mányágak legújabb hazai eredményé
nek bemutatása volt. A szervezők a 
korábbi években bevált elveket alkal
mazták a tudományos program össze
állításakor. A konferencia témáját al
kotó tudományterületek jeles képvise
lői közül hetet kértek fel összefoglaló 
plenáris ülés tartására. További hu
szonnégy húszperces előadásra és több 
mint száz poszter bemutatására került 
sor a szakmai programmal sűrűn kitöl
tött két és fél nap alatt.

Az előadások sorát Pallos László 
professzor, a szakosztály elnöke nyi
totta meg, majd Antus Sándor pro
fesszor (KLTE) emlékezett meg Bog
nár Rezsőről, a hazai szerveskémia kie
melkedő alakjáról, születésének nyolc
vanadik évfordulója alkalmából.

Szántay Csaba akadémikus Váratlan 
reakciók című előadásában számos ér
dekes példával cáfolta azt az állítást, 
miszerint a szerves kémia fejlődése be
fejeződött, és a felhalmozott tapaszta
latok minden reakció kimenetelét meg- 
jósolhatóvá teszik. Az egyre népsze
rűbbé váló káosz-elméletre hivatkozva

valószínűsítette, hogy a szerves kémia 
még sokáig kísérletes, sok meglepetést 
tartogató tudomány marad.

A következő előadó, a konferen
cia külföldi vendége, M. Schlosser, a 
Lausanne-i egyetem professzora volt. 
Site selective hydrogen/metal exchange: 
Competition and cooperation between 
superbases and neighboring groups (Sze
lektív hidrogén/fém csere: Verseny és 
együttműködés szuperbázisok és szom
szédos csoportok között) című össze
foglalójában bemutatott számos szin
tetikus lehetőséget, melyek különféle 
fémorganikus intermedierek felhaszná
lásával, ezek megfelelő kombinációjá
val és a szubeztrát helyettesítőinek al
kalmas megválasztásával, olyan ter
mékek előállítására adnak lehetőséget, 
akár ipari méretekben is, amelyek ha
gyományos reakciókkal korábban nem 
voltak megvalósíthatók.

Tuba Zoltán (Richter) egy műtéti 
izomrelaxáns kutatása és gyógyszerré 
fejlesztése során felmerült szinteti
kus feladatok elegáns megoldásáról 
számolt be Egy új neuromuszkulá- 
ris blokkoló, a pipekurónium-bromid 
(Arduan^') és rokon vegyületeinek szin
tézise című előadásában.

HermeczIstván (Chinoin) N-(Het)A- 
ril-amino-metilén-malonátok szintézise 
és gyűrűzárása című előadásában össze
foglalta azokat a szintetikus megoldá
sokat, amelyek alkalmazásával számos 
kinolin, naftidin, pirido-primidin szer

HIREK RENDEZVÉNYEKRŐL
K em om etria  '93

Az MKE Analitikai Kémiai Szakosz
tálya az MTA Automatikus Elemzési 
Munkabizottságával együttműködve 
1993. október 18-20. között rendezi 
meg a Kemometria ’93 szemináriumot 
Balatonfüreden.

A szeminárium célja a kemomet
ria újabb eredményeinek ismertetése, 
a kémikusok matematikai és számítás- 
technikai ismereteinek elmélyítése.

A szemináriumon összefoglaló előa
dások hangzanak el a statisztikai dön

M atem atikai m odellezés a genetikában és a 
p ro te in -tudom ányban

Az MKE szervezésében 1994. jú
nius 15-17. között Sopronban került 
sor a „Molekula-modellezés a geneti
kában és a fehérjék tudományában” c.

szimpóziumra a 8. Nemzetközi Kvan
tumkémiai Kongresszus társrendezvé
nyeként.

A szimpózium célja összehozni azo
kat az elméleti és gyakorlati szakem

mkl

kezetű, a terápiában jelentős gyógy
szerhatóanyag ipari előállítása vált le
hetővé, részben magyar kutatók felfe
dezéseinek köszönhetően.

Messmer András professzor (MTA- 
KKKI) Aromás jelleg a szerves kémiá
ban. Problémák és eredmények címmel 
tartott előadásában a tőle megszokott 
szellemességgel m utatta be az aroma- 
ticitással kapcsolatos ismereteink fejlő
désének főbb állomásait Kekulé legen
dás álmától a Buckminsterfullerénig, 
számos saját megfigyeléssel illusztrálva 
az elmondottakat.

Szabó László professzor (SOTE) elő
adásában, Variabilitás és szelektivitás a 
szekologanin bioorganikus kémiájában, 
a szekologanin, több mint kétezer al
kaloid építőeleme, különböző reakciói
ról, elsősorban nitrogén nukleofilekkel 
szembeni reaktivitásáról hallottunk.

Sólyom Sándor (GYKI) Nitrogéntar
talmú áthidalt előállítása és a gyógy
szerkutatás különös útjai című előa
dásában új, antiamnéziás hatású 1- 
azabicikloalkán származékok előállítá
sáról és biokémiai, farmakológiai hatá
saikról számolt be.

A húszperces előadásokból és a 
poszterekből pedig a hallgatóság meg
ismerhette az ország szinte minden je
lentős szerves kémiai műhelyének leg- 
fissebb eredményeit.

A konferenciát egy, a korábbiak
nál sokkal nagyobb és színesebb kiállí
tás egészítette ki, ahol finomvegyszer-, 
műszer-, softwaregyártók és -forgalma
zók mutatták be áruikat és szolgálta
tásaikat.

Domány György

tések és ítéletek elméletéről, a sokvál
tozós statisztikai módszerekről, külö
nösen a regressziókról, a minőségbiz
tosítás egyes matematikai kérdéseiről 
és a kemometria kémiai alkalmazásai
ról napjainkban, valamint az alkalma
zott kémia számos területén történő al
kalmazásáról.

bereket, akik érdekeltek az aminosavak 
és fehérjék tudományában a molekula
modellezésben. A szimpózium foglal
kozik a röntgen diffrakció, az NMR 
spektroszkópia és a fehérje technoló
giák elméleti kérdéseivel is.

Banai Endréné
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MKE HÍREK

Az MKE Intézőbizottsága a nyári 
szünet előtti utolsó ülését 1993. június 
30-án tartotta.

Az ülés napirendi pontja az etikai 
kódex elkészítésének megvitatása volt. 
Az elnöklő Dr. Náray-Szabó Gábor el
nök előterjesztette, hogy Dr. Sohár Pál 
alelnök összeállított egy vitaanyagot, 
melyhez hozzászólásokat kért.

Az ülés hozzászólásai alapján, össze
hangolva az alábbi megállapításokat 
lehet tenni:
-  az etikai kódex elkészítésére szükség 

van;
-  a kódex írja elő, hogy a kémikusok 

tevékenységükkel, tudásuk haszno
sításával az emberiség javát szolgál
ják;

-  az etikai kódex a kémikusokra speci
alizált legyen, pl. tartalmazzon pub
likációs és szabadalmi normákat;

-  konfliktushelyzetben eligazító legyen;

MTESZ HÍREK

A Műszaki és Természettudomá
nyi Egyesületek Szövetségi Kamarája 
együttműködési megállapodást kötött 
az Állami Vagyonügynökséggel (továb
biakban ÁVU).

Az együttműködés célja, hogy az 
együttműködő felek a társadalom érde
keinek megfelelően elősegítsék a priva
tizáció megvalósulását és tájékoztatás
sal, útmutatással segítsék azokat, aki
ket a privatizáció valamilyen módon 
érint.

Az együttműködő felek törekszenek 
arra, hogy az együttműködésük révén 
elegendő információt szolgáltassanak 
a társadalom minden tagja számára 
ahhoz, hogy számukra világossá, át
tekinthetővé és mindezzel ellenőrizhe
tővé is tegyék a privatizációt. Szint-

-  a kódex tartalmazza a vegyészekkel 
szembeni elvárásokat;

-  általános érvényű elvárások mellék
letben szerepeljenek;

-  távlatban az MKE tagja az legyen, 
aki aláírja a kódex elfogadását.
Az Intézőbizottság azt a határoza

tot hozta, hogy az IB-tagok vélemé
nyezik az előterjesztést és javaslatai
kat 1993 szeptemberéig eljuttatják Dr. 
Sohár Pálnak, aki a Szakosztályokban 
a teljes tagság bevonásával széleskörű 
vitára előkészíti a kódex tervezetét. A 
tervezetet a vita után az elnökség tár
gyalja meg.

Az Egyebek között Dr. Náray-Szabó 
Gábor kérte az IB állásfoglalását ar
ról, hogy a MTESZ tevékenységében a 
szakértői, a szakmai érdekvédelmi sze
rep, vagy mindkettő érvényesüljön. A 
független szakértői és érdekvédelmi te
vékenység között ellentmondás is lehet.

úgy törekszenek arra, hogy a privati
zációra vonatkozó információkkal lás
sák el a vállalkozókat, az egyéb poten
ciális befektetőket, a szakközösségeket, 
továbbá mindazon köröket és rétege
ket, amelyek valamilyen módon be
kapcsolódhatnak a privatizációba vagy 
véleményükkel, magatartásukkal befo
lyásolhatják annak eredményes meg
valósulását. Ezek az információk egy
aránt felölelik majd a konkrét befek
tetési lehetőségeket, a tulajdonszerzés
ben felhasználható privatizációs tech
nikáknak, konstrukcióknak és azok cél
szerű alkalmazási módjának bemuta
tását -  különös tekintettel az újon
nan bevezetésre kerülő technikákra és 
konstrukciókra -, valamint azoknak a 
jogi és intézményi kereteknek az ismer-

Az IB javasolta, hogy az állásfogla
lás kialakításához szélesebb körű véle
ményt kell figyelembe venni. Ennek ér
dekében 1993. szeptemberében dr. Ba
nal Endre főtitkárhelyettes, érdekvé
delmi felelős szervezésében az MKE 
ankétot szervez, melynek célja meg
állapítani, milyen eszközök vannak a 
szakmai érdekek érvényesítésére.

A Német Kémikus Egyesülettel meg
indult együttműködés keretében lehe
tőség nyílik 2 felsőoktatási intézmény
nek folyóirat gyűjteményt és 1 intéz
ménynek új folyóirat előfizetést bizto
sítani. A koordinálást Dr. Sohár Pál al
elnök fogja össze.

Az Európai Vegyészmérnöki Szövet
ség 1993. szeptemberében Prágában 
tart közgyűlést. A munkabizottságok 
állásfoglalásának összegyűjtésére 1993. 
augusztusában kerül sor.

Az IB ülés végén bensőséges, ba
ráti gesztussal köszöntötték a résztve
vők Inczédy János örökös tiszteletbeli 
elnököt 70. születésnapja alkalmából, 
jó egészséget és további sikeres mun
kálkodást kívánva.

Banal Endréné

tetését, amelyek között a tulajdonszer
zés megvalósul és amelyekhez szükség
szerűen alkalmazkodni kell.

Az együttműködés keretében az 
ÁVU rendszeres, naprakész tájékozta
tást ad a MTESZ-nek a privatizáci
óval kapcsolatos befektetési lehetősé
gekről, illetve információt nyújt a tu
lajdonszerzésben felhasználható priva
tizációs technikákról, konstrukciókról 
és azok célszerű alkalmazási módjairól, 
valamint a jogi és intézményi keretek
ről.

A MTESZ minden intézkedést meg
tesz annak érdekében, hogy az ÁVU- 
től kapott, a privatizációra vonatkozó 
információkat és közhasznú ismerete
ket a lehető legszélesebb körben elter
jessze, különös hangsúllyal azoknak a 
vállalkozókhoz való eljuttatásán. Vál
lalja, hogy ezen céllal a lehető legha
marabb információs hálózatot létesít 
és működtet.

Banal Endréné
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ífyakoplatból a gyakorlatnak

RECEPTURAK
A foszfor-funkció módosításának lehetőségei a preparatív 
szerves kémiában IX.
Foszfinil- és foszforil-kloridok reakciói nulkeofilekkel

KEGLEVICH GYÖRGY *

1-Fenil-3-foszfolén-l-oxid 
előállítása

Alapreakció: 1. ábra
Mágneses keverővei ellátott kis lom

bikba bemérünk 1,1 g (7,32 mól) 1- 
klór-3-foszfolén-l-oxidot és 8 ml fris
sen desztillált tetrahidrofuránt. Nitro
génnel történő öblítés után megfelelő 
gumidugóval lezárjuk a lombikot és 
jeges vízzel 0 °C-ra hütjük a tartal
mát. Injekciós fecskendővel 1,2 ekv., 
9 ml tetrahidrofuránban oldott fenil- 
magnézium-bromidot csepegtetünk be 
kb. 10 p alatt. A hűtés eltávolítása 
után szobahőmérsékleten kevertetjük 
tovább az elegyet, majd egy nap el
teltével 10 ml telített ammóniu-klorid 
oldat hozzáadásával hidrolizáljuk azt. 
A vizes fázist 4x6 ml kloroformmal 
extraháljuk, majd az egyesített szerves 
fázist 10 ml vízzel mossuk és szárít
juk (Na2SO«). A bepárlás után kapott 
maradék oszlopkromatográfiás tisztí
tásával (kloroform-metanol 30:1, szi- 
likagél) 1,04 g (80%) terméket ka
punk. (A foszfolén desztillációval is 
tisztítható: Fp 153-55°C/27 kPa, ref.: 
McCormack, W. B.: USA szabada
lom 2.663.737 (1953), C. A. 49, 7601 
(1955)).

lkai, K. — Jida, A. — Yamashita, M .: 
Synt. 1989, 595 alapján.

Difenil-foszfinsav-dimetilamid
előállítása

Alapreakció: 2. ábra
Csepegtetőtölcsérrel és mágneses ke

verővei ellátott 500 ml-es lombikba be
mérünk 100 ml száraz benzolt. 0 °C- 
ra hűtés után 15,8 g (0,35 mól) hi
deg dimetilamint adunk hozzá, majd 
további hűtés mellett lassan becse
pegtetjük 35,5 g (0,15 mól) difenil- 
foszfinsav-klorid 30 ml benzollal ké
szült oldatát. Az adagolás befejezté
vel eltávolítjuk a hűtést, majd néhány 
órán keresztül szobahőmérsékleten ke
vertetjük a lombik tartalmát. A kivált 
amin-sót szűrjük és benzollal kétszer 
mossuk. A szürletet vízvákuumban be
pároljuk és az így kapott szilárd ma-

* Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves 
Kémiai Technológiai Tanszék, Budapest

radékot benzol-petroléter elegyből át
kristályosítjuk. 33,4 g (91%) amidot 
kapunk; Op. 103-105°C.

Zmurova,!. N. — Wojcechovskaja, I. Jn. 
— Kirsanov, A . V.: Zh. Obshch. Khim. S9, 
2083 (1959) alapján.

+
( C2H,)3 N

Tri-n-butil-foszfát előállítása

Alapreakció: S. ábra 
Visszafolyóhűtővel, KPG keverővei, 

csepegietőtölcsérrel és hőmérővel ellá
tott 2 1-es lombikba bemérünk 274 ml 
(3,0 mól) száraz n-butanolt, 265 ml

(3,3 mól) piridint és 275 ml száraz ben
zolt. Sós-jeges hűtéssel, kevertetés mel
lett —5°C-ra hűtjük a lombik tartal
mát, majd 91 ml (1,0 mól) foszfor-oxi- 
kloridot csepegtetünk be olyan ütem
ben, hogy a belső hőmérséklet ne ha
ladja meg a 10°C-ot (fontos az inten
zív keverés!). Az adagolás befejeződése 
után lassan forrásba hozzuk az ele
gyet és 2 órán keresztül tovább kever
tetjük. Szobahőmérsékletre hűtés után 
450 ml víz hozzáadásával feloldjuk a 
képződött piridin-hidrokloridot, majd 
elválasztjuk, 125 ml vízzel mossuk és 
szárítjuk (Na2SC>4 ) a szerves fázist. 
A benzolt és az illékony komponen-

4- ábra.

seket rontott vízvákuumban (5,3-6,7 
kPa nyomáson) 90°C fejhőmérséklet 
eléréséig desztillációval távolítjuk el. 
Ezután a maradékot jó vízvákuumban 
tovább desztillálva kapjuk a terméket 
195 g (73%); Fp. 160-162°C/2,0 kPa.

Dutton, G. R. — Noller, C. R .: in Org. 
Synth. (Blatt, A. H. ed., Wiley, New York, 
1975). Vol. 2 p. 109 alapján.
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6-(2,4-Diklórfenil)-2,3-dihidro-2-
n-propoxi-s-triazoloí4,3-

d][l,3,4,2]tiadiazafoszfol-2-on
előállítása

Alapreakció: 4- ábra 
Csepegtetőtölcsérrel és mágneses ke

verővei ellátott 250 ml-es lombikba be

mérünk 2,6 g (0,01 mól) 4-amino-3- 
(2,4-diklórfenil-j-5-merkapto-l,2,4-tri- 
azolt, 3 ml 0,02 mól trietilamint és 
50 ml száraz diklórmetánt. Jeges-vizes 
hűtés és intenzív keverés mellett be
csepegtetjük 1,8 g (0,01 mól) n-propil- 
diklór-foszfát 50 ml diklórmetános ol
datát, majd további 6 órán keresztül 
kevertetjük az elegyet hűtés mellett.

BIZTONSÁGTECHNIKA -  
ÜZEMTECHNIKA
Zsákürítő berendezések robbanásvédelme *

Az iparban számos helyen kezelnek 
porokat, vagy szemcsézett anyagokat 
tartalmazó zsákokat. A zsákok általá
ban bizonyos mennyiségű port tartal
maznak és a feldolgozó készülék olyan 
területen található, ahol többé, ke
vésbé veszélyes gázok jelenléte vár
ható. Ezek a felszabaduló porok a sze
mélyi védőfelszerelések ellenére káro
sak lehetnek az emberi szervezetre, 
ezért a környezetbe jutásukkal szem
ben bizonyos védő intézkedéseket kell 
tenni. A helyzetet súlyosbítja az, hogy 
egyes anyagok a szervezetre mérgező, 
vagy izgató hatásúak és így a zsákok 
tartalmával történő érintkezést ilyen 
esetekben szigorúan kerülni kell.

Ahol a környezet elszennyezése tilos, 
vagy ahol a kézi zsákürítés kerülendő, 
ott automatikus, vagy félig automati
kus zsákürítő berendezéseket kell hasz
nálni. Ezek a zsákürítő berendezések 
gyakran, valamilyen kémiai reaktor kö
zelében, vagy olyan helyen működnek, 
ahol gázködök kialakulása lehetséges. 
A berendezésen belül por, oxigén vagy 
gázok keveréke, vagy elegye lehet je
len. Ilyen környezet robbanásveszélyes 
helyzet kialakulásához vezet és ezért 
különböző elővigyázatossági intézkedé
seket és védelmet kell biztosítani, hogy 
meg tudják akadályozni a zsákürítő be
rendezések működése közbeni robba
nások kialakulását.

Porrobbanások típusai és okozói

Robbanás során nagymennyiségű 
energia szabadul fel hirtelen, ami gyors 
gázexpanziót eredményez az égés során 
fejlődő hő következtében. Ha az expan
zió terjedése korlátozott pl. egy edé
nyen belül történik, az edényen belül 
gyors nyomásnövekedés következik be.

* MICHIELS, H. közleményét (Chem. 
Plants and Proc. 25. No. 8 . 65.) tömörí
tetté: Czermann János

Robbanást befolyásoló tényezők

Számos tényező ismeretes, ami por, 
gőz vagy gázköd robbanóképességét 
befolyásolja. Porok és gőzök osztá
lyozott felsorolásából kitűnő jellemző
kön túlmenően, amiből a robbanásve
szélyes mértéke meghatározó, számos 
egyéb tényező is befolyásolja a közeg 
robbanásveszélyességét:

Gyújtóforrás: minél nagyobb a gyúj
tóforrás, annál súlyosabb égés követke
zik be. Tipikus gyújtóforrás lehet egy 
szikra, vagy egy meleg felület; tipikus 
nagy gyújtóforrás pl. egy égő porköd, 
ami egy vezetéken áthalad.

Részecske-méret: A részecske-méret 
kisebb befolyást gyakorol a maximális 
nyomásra, de a nyomás-növekedés se
bessége lényegesen változik a részecske- 
méret függvényében. Minél kisebb a 
részecske-méret, annál nagyobb a felü
let ami az égést elősegíti.

Turbulencia: Zsákürítő berendezés
ben normális üzemi körülmények kö
zött a szállító levegő áramlása turbu
lenciát idéz elő. Ez a turbulencia előse
gíti veszélyes gáz/por és levegő elegyek 
kialakulását.

Ne dvességtart alom: Por-részecskék 
nedvesség-tartalma növeli a minimális 
gyulladási hőmérsékletet. Olyan ese
tekben, ahol bizonyos higroszkópos po
rokat melegítenek, vagy hosszú időn 
keresztül száraz helységben tárolnak, 
a porok nedvességtartalma csökkenhet 
és így változik a minimális gyúláshő- 
mérséklet.

Hibrid keverék: A hibrid keverék ég
hető gázok és porok keveréke. Bizonyos 
porok, melyek nem éghetőek levegő
ben, éghetővé válnak éghető gáz keve
rékével. Éghető gáz jelenléte lényege
sen csökkentheti a szükséges minimális 
gyújtási energiát. Kismennyiségű ég
hető gáz jelenléte lényegesen megvál
toztathatja egy por robbanási jellem
zőit.

Az amin-só kiszűrése után hideg víz
zel mossuk, majd szárítjuk (Na2 S0 4 ) 
a diklórmetános fázist. Az oldószer vá
kuumban történő eltávolításával ka
pott szilárd maradék etanolból végzett 
átkristályosítása 2,9 g (80%) terméket 
ad; Op.: 202°C.

Gogoi, P. C. — Kataky, C. S.: Heterocyc- 
les, S2, 269 (1991) alapján.

Robbanáshoz vezető gyújtó források

Miután megállapították, hogy vajon 
a por, gáz vagy gőz robbanás veszélyes- 
e vagy sem, vizsgálni kell, hogy mi
lyen forrás idézhet elő gyulladást egy 
gépben, vagy egy gép környezetében. 
Egy robbanásveszélyes elegy keveré
kének meggyújtásához meghatározott 
mértékű minimális energia szükséges. 
Forró felületek az energiát folyamato
san szolgáltatják. Szikrák kialakulása 
szakaszos energiaáramlást biztosít. A 
robbanásveszélyes keverékek fajtájától 
és összetételétől függően a minimális 
szakaszos gyújtási energia 0,2 mJ-től 
1,1 mJ közötti érték.

Legveszélyesebb gyújtóforrás tech
nológiai berendezésekből pl. reakto
rokból, szárító berendezésekből, őrlő 
berendezésekből, kemencékből és egyéb 
készülékekből kicsapódó láng, vagy ki
lépő izzó részecskék lehetnek.

Súrlódás közben szikraképződés ke
letkezhet súrlódó felületek kialakulásá
nál, pl. szemcse-őrlésnél, vagy zsákok 
forgó késekkel történő nyitásánál.

Porok mozgása statikus feltöltődést 
eredményez. Ennek a statikus feltöltő- 
désnek a kisülése elérheti az 50 mJ- 
s energia szintet is. Szikraképződést 
előidézhetnek a gépre szerelt elektro
mos berendezések is. Nem szabad el
feledkezni arról a gyújtóforrásról sem, 
amit halmazban tárolt anyagok spon
tán égése jelent. Ezt az anyagok belső 
súrlódása idézheti elő.

Robbanások elkerülése

Számos módszer ismeretes robbaná
sok destruktív hatásainak elkerülésére. 
Legfontosabb, hogy elkerüljék robba
násveszélyes elegy kialakulását a rend
szerben és elkerüljék szikraképződés le
hetőségét. Ha ez sikerül, úgy a robba
nás előfordulásának valószínűsége ki
csiny lesz.

Robbanásveszélyes elegy kialakulásának 
elkerülése

Robbanásveszély megszüntethető, 
vagy nagymértékban csökkenthető, ha 
a rendszerhez inert gázt adagolnak.
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Inert gáz adagolását úgy kell végezni, 
hogy a rendszerben a gyújtáshoz szük
séges minimális oxigén-tartalmat soha
sem érjék el. Ez gyakorlatilag csak zárt 
rendszerben valósítható meg.

Nyitott rendszerben pl. olyan rend
szerben amit porelszívó rendszerként 
alkalmaznak, ez költséges inert anyag 
veszteséget idéz elő. Félig automati
kus, vagy teljesen automatikus zsákü- 
rító rendszerben azonban ez a megol
dás használható, mivel abban a pilla
natban, amikor a zsákot ürítik, -  és a 
termék a zsákból kiáramlik -  a beren
dezés zárt. így a zsák-ürítés pillanatá
ban és bizonyos idővel előtte és utána 
is inert gázos öblítést, pl. nitrogénes, 
vagy szén-dioxidos öblítést lehet alkal
mazni.

Szellőztetés

Olyan esetben, ahol az esetlege
sen keletkező veszélyes gázokat elszív
ják, lehetséges a robbanásveszélyes ele
gyek kialakulásveszélyét csökkenteni. 
Ez a szellőztető rendszer lehet termé
szetes szellőzés, vagy mechanikus el
szívó rendszer. A legtöbb esetben, ahol 
zárt gépet, vagy zárt áramkörű rend

Csővezetékhibák

Számtalan csővezeték-meghibásodás 
ered abból, hogy a csővezetékek falára 
ráhegesztenek tartót vagy lemezt és 
nem számolnak a tágulással. Ilyen ese
tekben feszültségek maradnak vissza 
csőfalban és ez nagyobb igénybevétel
nél töréshez vezethet. Ha ilyen he
gesztésre feltétlenül szükség van, ak
kor nem szabad folyamatos hegesztés
sel végezni a rögzítést, hanem kihagyá
sokkal, megszakításokkal. Ha lemezt 
kell így felerősíteni, akkor azt 5-10 
mm-enként ki kell fúrni és úgy felhe- 
geszteni.

A korrózió — akár belső, akár 
külső — sokszor okoz csővezeték
meghibásodást.

szert alkalmaznak, csak a mechani
kus elszívó rendszer eredményezhet jól 
funkcionáló megoldást.

Szikraképződés megakadályozása

Ahol a gyulladási energia nem ha
lad meg egy bizonyos értéket, nem ala
kulhat ki szikra. Szikraképződés kia
lakulása néhány intézkedéssel megaka
dályozható:
-  Két mozgó egymás mellett haladó 

tárgy sebessége közötti különbség
nek kisebbnek kell lennie mint 1 
m/sec.

-  Az elektromos berendezések olyan 
kialakításúak legyenek, hogy garan
táltan ne képződhessen szikra, vagy 
olyan legyen, hogy csak ellenőrzött 
mennyiségű energia gerjesztődjék. 
Egyes esetekben a megoldást csak 
az biztosítja, ha elektromos beren
dezéseket ilyen helyeken nem hasz
nálnak.

-  Szikraképződés elkerülhető bizonyos 
kezelési intézkedések betartásával és 
bizonyos szerszámok haszálatának 
megtiltásával.

-  Műanyagok vagy szintetikus anya
gok kezelése esetén biztosítani kell,

Egy csővezetéken, ami cseppfolyós 
butént szállított 30 psi (2 bar) nyomá
son, több szelep és egy vízgyűjtő volt 
elhelyezve. A vízgyűjtőben összegyűlt 
víz savnyomokkal volt szennyezve és 
így — mint utólag kiderült — korro
dált volt. Kis szivárgást észleltek s ki
javítást határoztak el. Lezárták a sze
lepet és a vezetéket 110 psi (7,5 bar) 
nyomású vízzel ki akarták tisztítani. 
A vezeték ugyan méretezve volt erre 
a nyomásra, de a korrózió miatt nem 
volt képes az ellenállásra, a szelepet a 
nyomás „lelőtte” s a kiömlő butén fel
robbanva jelentős rombolást okozott.

Hasonló korrózió okozott balesetet 
egy olajvezetéken, ami 350°C-on dol-

Új vegyi technológiák kellenek a vegyi- és rakéta-fegyverek 
m egsem m isítéséhez.

A hidegháború befejeztével, a nagy 
leszerelési programokkal óriási hadi
anyag-készlet vált feleslegessé. Egye
dül az USA-ban 30 000 t vegyifegy
ver (ideggázok, mustárgáz és más igen 
mérgező hadianyag) megsemmisítése 
válik szükségessé, s akkor még nem

említettük az elavult és leszerelt raké
tákat. Egyedül a Hadügyminisztérium 
(Department of Defense =  DÓD) 62 
millió $-os megbízást adott ki a ra
kéták megsemmisítésére, ill. a hajtóa
nyag visszanyerésére. Az USA három 
fegyverneme: a Hadsereg (szárazföldi),

mkl

hogy fémek ne kerüljenek egymás
sal, vagy egyéb kemény anyagokkal 
értintkezésbe.

Védekezés robbanások hatásával 
szemben

A robbanások kialakulásának elke
rülése mellett az esetlegesen előforduló 
robbanások hatásával szemben is véde
kezni kell. A védekezés egyik módszere 
nyomásérzékelő beépítése, ami a rob
banás bekövetkezésétől számítva igen 
rövid időn, például 10 mikromásodper- 
cen belül beavatkozik és levezeti a nyo
mást vagy más módon csökkenti a ve
szélyt.

Védekezés a rendszer nyomásállóvá 
tételével a várható nyomással szemben

Védekezést jelent a hirtelen fellépő 
nyomás biztonságos helyre történő 
lefúvatása.

A robbanásvédelem megfelelő kivá
lasztása nem bízható a véletlenre, ha
nem a robbanást előidéző tényezők 
és az esetleges robbanások hatásának 
együttes vizsgálatával történik.

gozott. Egy régebben elfelejtett kis le
ágazás le volt dugózva csavarozással.

Ezt, mint kiderült, már 20 évvel ko
rábban helyezték el és egyetlen raj
zon sem szerepelt. Ha ez feltűnt volna 
a szokásos átvizsgálásokkor, akkor he
gesztéssel lezárták volna, s nem került 
volna sor a balesetre amikor kiszakadt.

Egy ún. majdnem baleset keletke
zett hanyag javítómunka miatt, ami
kor egy gyorsfordulatú köszörűt tettek 
rá két csővezetékre. Az bekapcsolva 
maradt, és csak a meghajtó légkomp
resszort kapcsolták ki. Amikor azt is
mét beindították a köszörű mélyen 
belevágott egy cseppfolyós gázt szál
lító vezetékbe de szerencsére még idő
ben észrevették és nem vékonyította el 
annyira a csőfalat, hogy az kirobbant 
volna.

[Forrás: Hydrocarbon Processsing 1985. 
Dec. 81-83. old.]

a Tengerészet és a Légierő korábbi 
fegyvergyártóikkal kívánnak kidolgoz
tatni új technológiákat. Hogy mekkora 
mennyiségekről van szó, azt jól mu
tatja, hogy a kis rakéták töltete 50 kg, 
míg az interkontinentális ballisztikus 
rakétáké 40 000 kg.

Mint korábbi referátumokban meg
említettük, ez utóbbiak töltete 70% 
ammónium-perklorát (AP) 27% kötő
anyag és néhány % Al-por. Korábban 
a feleslegessé vált hadianyagot felrob-
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Folyékony ammónia

Nagynyomású fúvóka a 
hajtóanyag kimosásához

-►-Rakéta motor 

Oldott oxidálószer

Nagynyomású 
szivattyú —

Hajtóanyag 
oldat ill. 
iszap

Szeparátor

-4 Oldószer (arrmónia) góz

Elpárologtató az
oxidátószer
visszanyerésére

Oldószer 
cseppfolyösttás 
és visszanyerés

1. ábra. Extrakció cseppfolyós ammóniával

bántották, nyílt területen elégették, 
vagy vízzel elmosták szikkasztókba. 
Ma ilyen módszereket a szigorú kör
nyezetvédelmi előírások miatt sehol az 
USA területén nem lehet alkalmazni. 
Még üzemel ugyan a Johnston Atoll- 
on (kb. 1000 km-re délnyugatra Hawa
iitól) egy megsemmisítő bázis, de en
nek technológiáját is — ami égetésen 
alapult — meg akarják változtatni.

A rakétahajtóanyagok megsemmisí
tésének régi módszere az volt, hogy 
nagynyomású vízsugárral kimosták az 
AP-ot, s az oldatot mocsaras völgyek
ben helyezték el. A CH-tartalmú kötő
anyagot elégették. Az új technológiák 
célja az AP visszanyerése és/vagy újra
felhasználása, vagy egyéb értékesítése. 
(Pl. elemekbe használják, de akkor 
vissza kell alakítani kálium-kloráttá.)

Az Utah-i Thiokol Corp. zártláncú 
technológiát dolgozott ki a kisebb ra
kéták feldolgozására (200 mm alatt). 
Ennek lényege, hogy a robbanófej ki
szerelése után hidraulikus törőben da
rabokra Toppantják a rakétát, majd 
80°C hőmérsékletű melegvízzel agitá
torban kioldják az AP-t a darabokból. 
Az oldat szűrés, tisztító ciklon után 
kristályosítóba kerül, aminek terméke 
olyan tiszta AP, mint az eredeti.

A visszamaradó törmeléket (ami a 
kötőanyag magas C-atomszámú CH- 
tartalma miatt éghető) oxigénszegény 
atmoszférában kigázosítják, majd má
sodik lépésben elégetik. Az Al-adalékot 
oxid formában nyerik vissza, aminek 
„csodás piaca” van.

Egy másik igen ígéretes technoló
gia folyékony ammóniát használ kimo
sásra. Az eljárás azon alapszik, hogy

A SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA 
LABORATÓRIUMI OKTATÁSA II.
Filmkészülék használata reaktorként etilénglikol-diacetát 
előállítása példáján

FARKAS L Á S Z L Ó  * 
SALLAY P É T E R  *

Bevezetés

Az elmúlt évtizedekben a vegyipar
ban és más iparágakban is, a hőre ér
zékeny anyagok, ill. oldataik desztil- 
lációja során egyre nagyobb mérték
ben alkalmaznak rotációs filmbepárló-

* Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves 
Kémiai Technológia Tanszék, Budapest

kát. E készülékekben a folyadékfilmet 
többféle úton hozhatják létre (pl. csör
gedező film stb.), de ipari méretek
ben csak azok az eljárások terjedtek el, 
ahol a folyadékfilmet mechanikus moz
gatással (rotációs filmkészülék) alakí
tották ki. Az ilyen rendszer azonban 
nem csak bepárlásra használható, ha
nem alkalmas kémiai reakciók végre
hajtására is (azaz reaktorként).

a folyékony ammónia 100 g-ja 248 g 
AP-ot tud oldani, míg 100 g víz csak 
20 g-ot azonos hőmérsékleten. Mint az 
1. ábra mutatja a folyamat zártláncú. 
A rakétamotort (ha elég nagy) vagy 
kisebb rakéták összezúzott darabjait, 
folyékony ammóniával mossák át egy 
szeparátorba. Innen az oldott AP az 
elpárologtatóba kerül, ahonnan az am
mónia gázalakban távozik. Visszama
rad a szilárd — relatíve igen tiszta
-  AP. Az ammóniát ismét cseppfo
lyósítják és nagynyomású szivattyúval 
visszatáplálják a körfolyamatba. A ter
vezők kiemelik az eljárás egyszerűségét 
és olcsóságát.

Hasonlóan az előző eljáráshoz, de fo
lyékony nitrogént alkalmaz a General 
Atomics (San Diego) vállalat, ún. „fa
gyasztva törő” eljárásában. Ennek elő
nye — állítólag — hogy az oxidálószer
nek nevezett AP-on kívül, a robbanóa
nyagokat is veszély nélkül fel lehet dol
gozni. A folyékony nitrogénben a vegyi 
harcanyagok szilárd fázist vesznek fel, 
a robbanóanyagok elvesztik aktivitásu
kat és egy hidraulikus törővei a gráná
tok, kisrakéták összezúzhatok s így fel
dolgozható állapotba kerülnek. A be
rendezés nitrogén-fürdőből, továbbító 
robotokból és hidraulikus törőbői áll. 
A továbbfeldolgozásról nem tesznek 
említést, de megjegyzik, hogy az eljá
rás minden eddiginál 30%-kal olcsóbb. 
A tengerészet viszont nem adja fel a 
legegyszerűbb (szerintük) megoldást: 
a kiégetést. Az öreg és felesleges ra
kétamotorokat „zárttérben” begyújt
ják (előtte kiszerelik a fúvókákat), és 
a füstgázokat hűtőkön, leválasztókon, 
mosókon vezetik keresztül. így sósavat 
és némi szerves szennyezést kapnak, de 
állítólag ez a legolcsóbb megoldás.

[Forrás: CE 91. nov. 43-44. old.]
F. G.

A filmreaktor a következő esetekben 
ajánlható:
-  egyenáramú heterogén folyadék, ill. 

egyen- vagy ellenáramú folyadék
gáz (gőz) reakciókhoz (pl. szulfoná- 
lás kén-trioxiddal);

-  nagy hőfejlődéssel járó reakciókhoz, 
ahol így elkerülhető a helyi túlmele- 
gedés (és ezzel számos káros mellék
reakció);

-  robbanásveszélyes reakciókhoz, ame
lyek számára előnyös az, hogy a 
reaktorban kicsi a reagáló_ anyag- 
mennyiség (pl. nitrálás [l]). így még 
robbanás esetén sem olyan nagy a 
pusztító hatás;

-  nagy viszkozitású (ill. azzá váló) re
akcióhoz, ahol kedvező az intenzív 
keverés és a könnyebb anyageltávo
lítás;

-  mivel hosszirányú keveredés gyakor
latilag nincs, több igen gyors reak-
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ciónak egy készüléken belüli kon
szekutív végrehajtásához (pl. ami- 
nok diazotálása, majd kapcsolása). 
Ennek az a feltétele, hogy a reak
toron különböző reakciózónákat le
hessen kialakítani, amelyek külön- 
külön fűthetők-hfithetők;

-  olyan homogén fázisú reakciókhoz, 
amelyekhez gyors hőmérsékletvál
toztatás (fűtés-hűtés) szükéges.
A filmreaktor használata különösen 

azokban az esetekben jó, amelyekben 
a reakció kellően gyors (azaz a rövid 
tartózkodási idő is megfelelő átalaku
lással jár) [2].

A feladat célja

A feladat egyik célja a kivitelezésé
ben igényes és a kémiai reakció elvég
zése szempontjából számos előnnyel 
járó (kis diffúziós ellenállás a hő- és 
anyagárammal szemben, kis tartóz
kodási idő stb.) reaktortípus megis
merése. Ennek során igyekeztünk az 
„ipari” körülményeket (gőzfűtés, a hő
mérséklet elektromos mérése, reaktán- 
sok adagolása pneumatikus szállítás
sal betöltés helyett) a lehető legjobban 
megközelíteni.

A reaktortípus megismerésén túl 
egy megfelelően megválasztott reakci
óval példát mutatunk be egyensúlyi re
akciók egyensúlyának eltolására.

A feladat leírása

A hallgatói laboratóriumban igye
keztünk minél kisebb aktív felületű re
aktort kialakítani (méretcsökkentés és 
ezáltal anyagtakarékosság). A saválló 
acélból készült gőzfűtésű filmreaktor 
aktív fűtőfelülete 0,045 m2, ami messze 
alatta van a kereskedelemben kapható 
legkisebb berendezésnek is (ez megha
ladja a 0,2 m2-t). Ez a méret még mi
nimális üzemidőt számítva is 1,5-2 1 
anyag felhasználását jelenti. A kis re
aktorméret miatt azonban nem oszt
hattuk zónákra a reaktorteret. A fű
tést gőzzel oldottuk meg, hogy e mérés 
keretében a hallgatóknak lehetőségük 
legyen az iparban széles körben hasz
nált gőzfűtés megismerésére.

Az előzőekből nyilvánvaló, hogy 
ezek a feltételek meglehetősen korlá
tozzák a végzendő feladat kiválasztá
sát, hiszen az e célra használt ipari 
eljárások (nitrálás, szulfonálás) veszé
lyességük miatt nem jöhetnek számí
tásban. Kényszermegoldásként közvet
len észteresítést, etilénglikol-diacetát 
előállítását választottuk. A reakció:
2 СНзСООН +  HOCH2CH2OH ^  

СНзСООСН2Н4ООССНз + 2 н2о.

A közvetlen észteresítést gőzfűtéses 
duplikátorban végezzük p-toluolszul- 
foneav katalizátor jelenlétében [3]. így 
a reakcióidőtől és a hőmérséklettől füg
gően az elméleti egyensúlyi észterkon
centrációt 85-95%-ra közelítjük meg. 
A majdnem egyensúlyi reakcióelegyből 
a filmreaktorban a víz kidesztillálásá- 
val kedvezőbb termelést érünk el (az 
egyensúlyra vonatkoztatva 110-130% 
a betáplálási sebességtől függően).

A készülék folyamatábráját az 1. 
ábrán mutatjuk be.

A reakciót sztöchiometrikus mól
aránnyal keverős, gőzfűtéssű dupli
kátorban (j8) végezzük. A reakcióe- 
legy hőmérsékletét ellenálláshőmérővel 
mérjük és a gőznyomás változtatásával 
állítjuk be a kívánt értéket. A reak
cióval párhuzamosan az előző csoport 
által elkészített elegyet a reaktorból 
(S) nitrogén nyomás segítségével, ro- 
taméterrel mért állandó térfogatáram
mal vezetjük be a gőzzel fűtött filmre
aktorba (1). A kidesztilláló vizes ecet

savat (8,9), valamint a terméket (^), 
(5) szedőedényekben gyűjtjük össze.

A filmreaktort általában merevlapá
tos rotorral üzemeltetjük, de lehetőség 
van teflon törlőélű lengőlapátos rotor 
használatára is.

Egy átlagos napi munkában felhasz
nált anyagmennyiség:

16 mól ecetsav,
8 mól etilén-glikol,
40 g p-toluolszulfonsav.

Mivel a feladat végzése során az 
egyensúlyi állandóból számított és a 
mért egyensúlyi koncentrációt kíván
juk összehasonlítani, a reakcióelegyet a 
következő analitikai vizsgálatokkal ele
mezzük:

1. ) a kiinduló technikai ecetsav ecet-
sav-tartalmának acidi-alkalimet- 
riás mérése (az egyensúlyi észter
tartalom kiszámításához),

2. ) a termék savtartalmának megha
tározása,

3. ) a termék észtertartalmának meg
határozása.

Az egyensúlyi észtertartalmat a ki
induló anyagok víztartalmának figye
lembevételével, feltételezve, hogy kizá
rólag diacetát keletkezik, a következő 
összefüggés alapján számítógéppel szá
mítjuk (K2B8 = 0,431 [4]):

ahol E = az észter tömege
A — az alkohol tömege (etilén- 

glikol)
S — a sav tömege (ecetsav)
Z  =  etilén-glikol hatóanyag-tar

talma (tömegtört)
Y  = az ecetsav savtartalma (tö

megtört)
M E =  az észter móltömege (146,17)

E/M e [S ■ (1 -  Y ) /М„ + A( 1 -  Z) /M„ + 2E/Mej2 
K  ~  ( S -  Y / M e  -  2E/M e ) 2 • ( A  ■ Z /M e -  E /M B)

1. ábra. Filmkéizülék folyamatábrája.
1 film reaktor; 2,3 keverés d u p lik á to r, hűtővel; 5,8,9 szedőedény; в  gőzelosztó; 7 h ü tő ; 
10 n itrogén  palack; 11,12 kondenzedény; P  nyom ásm érő; T  hőm érsékletm érő
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M„ = a víz móltömege (18) 

IROD ALOM

[1] Ujhsdx A .: R otációs filmkészülékek re
ak torkén t való alkalm azásának be
m u ta tá sa  a n itrá lási reakciókban.

Könyvismertetés__
_______dr. Pál Károlyné —

dr. Macskásy Hugó \ . P l a 8 t i c 8

their behaviour in fires.
Akadémiai Kiadó, Budapest

A közelmúltban jelent meg dr. Pál 
Károlyné és I dr. Macskásy Ĥ T ] m ű _ 
anyagok éghetőségéröl szóló angol nyelvű 
könyve „Plastics their behaviour in fi
res” címmel.

A kézikönyvet az Akadémiai Kiadó
1991-ben adta ki. Terjedelme 431 ol
dal. Az ábrák és táblázatok fejeze
tenként számozódnak, az irodalmi hi
vatkozások a fejezetek után szerepel
nek. A szakkönyv összesen 92 tábláza
tot, 244 ábrát és 420 irodalmi hivatko
zást tartalmaz. Megadja ezen túlme
nően 6 áttekintő műanyag-zsebkönyv,
15 műanyagok éghetőségével foglal
kozó könyv, 44 műanyag-folyóirat és 
10 műanyagok éghetőségével foglal
kozó folyóirat adatait.

A könyv függeléke az alábbiakat 
tartalmazza:
-  az égésgátlók és füstgátlók gyártói

nak és forgalmazóinak listája;
-  a műanyagok éghetőségvizsgálatá- 

nak legelterjedtebb (szabványos) 
módszerei;

-  a szabványok;
-  tárgymutató.

Ahogy azt a szerzők bevezetőjükben 
is hangsúlyozzák, nem a korábbi, ma
gyar nyelvű könyvük fordítása kerül 
az olvasó kezébe, hanem egy öt feje
zetből álló, teljesen átdolgozott és kie
gészített munka. Különös értéke, hogy 
azon túl, hogy részletesen áttekinti és 
kritikailag értékeli a tématerület an
gol, német és orosz nyelvű szakirodai
mát, a szerzők széleskörű hazai kísér
leti és alkalmazástechnikai tapasztala
tait is tartalmazza.

Az első fejezet (4 táblázat, 6 ábra) a 
műanyagokat, mint szerkezeti anyago

M T A  M űszaki K ém iai K u ta tó  In té
zet, Veszprém (1968).

[2] Ujhidi A. — Babos В  : F ilm bepárlók, 
film reaktorok. M űszaki Könyvkiadó, 
B u d ap es t (1967).

[3] Sallay P.: E szteresítés (Szerves Vegy
ip a ri A lapfolyam atok Kézikönyve,

szerk. Deák Gy.). M űszaki K önyv
kiadó, B u d ap est (1974). Goldschidt, 
H.A.: C hem . Revs. SS, 284. (1943).

[4] Markiéy, K.S.: F a tty  A cids th e ir C he
m istry  an d  Physical P ro p ertie s . In 
terscience P u b l. Inc. New York. 273 
(1947).

kát definiálja, különböző szempontok 
szerint osztályozza azokat, majd átte
kinti az egyes műanyagokat és megadja 
azoknak a nemzetközi szakirodalom
ban szokásos rövidítéseit. Ezen össze
állítás nagy előnye, hogy a nem szak
emberek számára is jól használható in- 
fomációkat nyújt anélkül, hogy a szak
mai szempontok háttérbe szorulnának.

A második fejezet (13 táblázat, 30 
ábra, 45 hivatkozás) az égés elméle
tének alapjaiba kalauzolja el az olva
sót. Az égés definiálása után a folya
mat kémiai és fizikai-kémiai jellegze
tességeit mutatja be. Kitér az égés idő
beli lefolyásának vizsgálatára, ezen be
lül részletesen foglalkozik a gyulladási 
feltételek kialakulásával, továbbá az 
égés fennmaradásával és tovaterjedésé
vel. Külön alfejezet tárgyalja a műa
nyagok égésének elméleti alapjait, így 
a felmelegedés, a termikus- és termoo- 
xidatív bomlás, a gyulladás jelenségét, 
az égés fennmaradását és terjedését-, 
továbbá a technológiai jellemzőket, ne
vezetesen az égés hőmérsékletét, at
moszféráját és sebességét.

A harmadik fejezet (42 táblázat, 
168 ábra, 136 hivatkozás) a műanya
gok éghetőségi vizsgálati módszereivel 
foglalkozik. Három alfejezetben adja 
közre az ismereteket: anyagvizsgálat, 
termékvizsgálat és modell vizsgálatok 
csoportosításban. Ez utóbbi két terü
letnek kiemelt fontosságot tulajdoníta
nak a szerzők, gazdag szakmai tapasz
talataikat itt teszik közzé. Példáikat az 
építőipar (a műanyag csövek és habok, 
tetők és álmennyezetek, padlók és fal
festékek, ajtók és ablakok), a nagymé
retű üreges testek (műanyag tárolóedé
nyek), a műanyag szigetelések, a jár
műipar és a bányászat területéről is
mertetik.

A negyedik fejezet (16 táblázat, 27 
ábra, 80 hivatkozás) a műanyagok égé
sekor tapasztalható járulékos jelensé
geket mutatja be. Itt a központi kér

dés a képződött füst vizsgálata, a füst
képződés és a műanyag szerkezete kö
zötti kapcsolat, a műanyagok égés
gázainak mérgező hatása. A bioló
giai vizsgálatok c. alfejezetben a szer
zők a szén-monoxid, szén-dioxid, kén
dioxid, kén-hidrogén, hidrogén-cianid, 
hidrogén-klorid, hidrogén-bromid, hid- 
rogén-fluorid és fluor vegyületek, nitro
génvegyületek, alifás és aromás szén- 
hidrogének mérgezési tüneteit foglal
ják össze. Végül értékelik az állatkísér
letekkel nyert tapasztalatokat.

Az ötödik fejezet (17 táblázat, 13 
ábra, 159 hivatkozás) a gyakorlati 
megoldási lehetőségeket tárgyalja a 
tűzveszélyesség csökkentése címmel. A 
fejezet három fő területet fog át, ne
vezetesen a műanyagok éghetőségének 
csökkentését, a műanyag-tüzek oltását 
és a műanyagok alkalmazásának tűz
védelmi szabályait.

Az éghetőség elsősorban különböző 
égésgátló adalékokkal (halogén-, fosz
for-, antimon-, bőr-, alumínium tar
talmú vegyületek) csökkenthető. Lehe
tőség van felületi védelem alkalmazá
sára, továbbá műanyag oldalról külön- 
keges kémiai szerkezet kialakítására. A 
szerzők a legfontosabb polimerek (po- 
liolefinek, polisztirol, polivinil-klorid, 
poliamidok, elasztomerek, poliuretá- 
nok, poliészterek, epoxi- és fenolgyan
ták) példáján mutatják be a megol
dási lehetőségeket. Ez a fejezet ismer
teti a műanyag-tüzek oltásához hasz
nálatos oltóanyagokat (víz, habok, po
rok, szén-dioxid, hidrogéntartalmú ve
gyületek), oltóeszközöket és a tűzoltás 
konkrét módszereit.

A könyvet a tűzvédelmi kérdések 
szabályozása című alfejezet zárja.

A tetszetős kivitelű és jó kiállítású, 
a tématerületet korszerűen feldolgozó 
angol nyelvű könyv a magyar műszaki 
szakemberek jó hírnevét öregbíti a 
nagyvilágban.

Macskáéi Levente
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Naponta 30 millió Ft 
kár keletkezik 

a korrózió 
következtében. 

A korrózióvédelem 
azonban nem csak 

gazdasági tényező, 
hanem minőségi 
követelmény is.

©
HUNGAROKORR

9. Nemzetközi 
korrózióvédelmi 

szakkiállítás

CHEMEXPO
A  LEGJOBB 
KATALIZÁTOR

Ahhoz, hogy a  folyamat létrejöjjön 
vagy felgyorsuljon, és ha a  kap
csolatok kialakítása nehézségekbe  
ütközik, katalizátorra van szükség. 
A korábban Hungaroplast néven  
megrendezett. Jól Ismert műanyag
ipart bem utató mellett most felvonul 
a vegyipar valamennyi klasszikus és új 
ágazata , köztük a  gyógyszeripar Is.

Ж m
CHEMEXPO 9
N em zetk özi v eg y ip a r i 

é s  m ű a n y a g ip a r i szakkiállítás

Fővédnök: PUNGOR ERNŐ 
akadém ikus, tá rca  nélküli miniszter, 

az OMFB elnöke
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Üzleti lehetőségeket és gazdag szakmai programot 
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1 4 4 1  B u d a p e s t ,  Pf .  4 4 .  
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Budapesti Nemzetközi Vásárközpont
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Itt A Jövő Vízkezelése

Amberjet Bemutató

A Rohm and Haas büszkén mutatja be az ioncserélő gyanták 
Amberjet családját.

Eltérően sok más gyantától az Amberjet egyedülálló, sza
badalmazott sugárfecskendezésnek 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.

AM BERJIEF
A

IONCSERÉLŐ GYANTÁK SHflflS
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űzetnie . . .  Szemle . . .  'Szemle . . .
Tizenöt éves kőolajár- és 

petrolkémiai prognózis

A Kanadai Energiakutató Intézet 
(CERI) szerint nó az OPEC kőolaj ter- 
melő-kartel kihozatala mindenkelőtt 
Irakban és Kuvaitban, minek következ
tében az 1991. évben napi 24,5 mil
lió hordós (1,8 milliárd tonna/év) ter
melés az ezredforduló évében 31 mil
lió hordó/nap (2,3 milliárd tonna/év) 
lesz és 2007-ben 33,5 millió hordó/nap 
(2,45 milliárd tonna/év). Az OPEC 
kőolajár ennek következtében csak las
san emelkedhet. A prognosztizált ár 
2000-re 22,9 USD/hordó, ill. 2007-ben 
26,55 USD/hordó.

Az USA kelet-texasi minőségű kő
olajának (WTI=West Texas Interme
diate) ára 1991-ben 19,8 USD/hordó 
volt, viszont az USA-ban évi 3%-os inf
lációt tételeznek fel a folyóáras árprog
nózisnál, így az ezredfordulón ez a kő
olajminőség 30 USD-be kerülhet hor
dónként.

Nem emiatt prognosztizálják a vi
lág petrolkémiai termelésének súly
ponteltolódását a Közel-Keletre és a 
Csendes-Óceán kelet-ázsiai partvidé
kére, hanem amiatt, mert a fejlett gaz
daságú országokban (Eszak-Amerika, 
Nyugat-Európa, Japán) érvényesül a 
környezetvédők politikai nyomása: fél
nek ti. a földet esetleg fenyegető légköri 
felmelegedéstől (üvegházhatás), amit 
mindenekelőtt a fosszilis tüzelőanya
gok elégetésére alapozó energiaterme
lésből a légkörbe jutó szén-dioxid égés
termék okoz. Szó van ezen országokban 
arról, hogy a kőolajat hordónként 10 
dolláros környezetvédelmi adóval sújt
sák, ami az ár 50%-os növekedésére ve
zetne és érinti valamennyi, ezt nyersa
nyagként használó vegyipari iparágat, 
mindenekelőtt a petrolkémiát.

Nem ez a helyzet viszont a fej
lődő kőolajtermelő országokban és va
lószínűleg a „kis tigrisekének becézett 
távol-keleti, gyorsan iparosodó orszá
gokban, ahol a műanyag- és a szinteti
kus szálipart már import petrolkemi- 
káliákra alapozva építették ki és most 
a petrolkémiai ipar szükséges növelését 
irányozták elő.

Ennek következtében, néhány év 
távlatában a gazdasági növekedést 
Észak-Amerikában, Nyugat-Európá- 
ban, ill. Japánban évente l-3%- közé 
becsülik, míg pl. a Távol-Keleten 5%- 
ra. (Az egész okfejtés a szaúd-arábiai 
SABIC vállalat kereskedelmi elnökétől 
származik.)

[.Forrd»: HP, 71, No 11. p 31, 33 (1992. 
november)]

Gyógyszerek optikai aktivitással

A polarizált fény rezgés-síkját for
gató anyagok szerkezeti felépítésében

csavarvonalelem található, ami jobb
vagy balmenetű lehet. Kristályok ese
tén ezt a szerkezetet az atomrács felé
pítése szolgáltatja, szerves vegyületek 
esetén ez a molekulaváz tulajdonsága 
és olyan karbonátomhoz kötött, amely
hez 4 különböző szubsztituens kapcso
lódik.

A természetes szerves anyagok kö
zött számtalan ilyen vegyület van 
és közülük a biológiailag hatékonyak 
gyakran csak az egyik irányú polá
ris fényforgatóképességgel rendelkez
nek, azaz az egymástól a csavarodás 
haladási irányában különböző két le
hetséges molekulaszerkezet közül csak 
az egyik alkotja őket. Forgatásirányuk
tól függetlenül „királis” (forgató) ve- 
gyületeknek nevezik őket.

Szintetikusan rendszerint mindkét 
királis vegyület együtt keletkezik (ezek 
egymás enantiomer vegyületei), és együt
tes kristályaik neve: racem vegyület 
(nem forgatják el a polarizált fény sík
ját).

Az optikailag aktív hatóanyag mole
kulákat tartalmazó gyógyszerek 1990. 
évi világpiacát 18 milliárd dollárban 
adják meg, amin belül csak az egyik 
enantiomert tartalmazó antibiotiku
mok 6,4 milliárd USD-t tesznek ki. A 
racem vegyületek piacát az ezredfordu
lóra már 40 milliárd dollárra becsülik.

A racem gyógyszerekhez képest a 
királis gyógyszereknél felárat lehet el
érni, de ennek költségei is vannak, akár 
a racem vegyületek utólagos bontá
sáról (rendszerint enzimatikus úton), 
akár királis szintézisről van szó a ke
reskedelmi forgalomban kapható rea
gensekkel (pl. aminosavak előállításá
nál a bornán-10,2 sultán-2 R, vagy 
az aldol kondenzációnál a 4-benzil-2- 
oxazolidon). Ez a költség az elismer
tethető felárat meghaladhatja. Persze, 
a királis gyógyszerhatóanyagoknak le
hetnek járulékos előnyeik is, mindene
setre az, ha csak az egyik enantiomer 
hatásos (vagy jobban hatásos), hogy a 
gyógyító dózis kisebb és ezzel cseké
lyebb az esetleges káros mellékhatás is.

Ilyenkor azonban van egy gazdasági 
korlát is, mert egy átlagos gyógyszer
nek csak 11%-át teszi ki hatóanyag
költsége (a többi: 14% K+F, 18% for
málás, 35% értékesítés és igazgatás, 
22% haszon).

Lehet, hogy az egyik enantiomer el
térő farmakológiai hatást fejt ki; így 
pl. a Janssen (New Jersey) cég (+) ne- 
bivololja a szív béta-blokkolója, a (-) 
nebivolol is csökkenti ugyan a vérnyo
mást, de a véredények tágítása révén. 
Lehet az egyik királisnak nem várt ká
ros hatása is, pl. a Schering Plough di- 
levaloljának (R, R-(-) „Labetáb”-nak 
nevezett enantiometerje a várt béta
blokkoló hatást ugyan az alfa-receptor 
antagonizmusa nélkül fejti ki, viszont a

mkl

májra toxikus, így a japán piacra tör
tént bevezetése után egy évvel ki kel
lett vonni a forgalomból.

Racem vagyületeket használnak a 
szív- és érrendszeri, a központi ideg- 
rendszeri, a légzőszervi megbetegedé
seknél, a lázzal járó fertőzéseknél, a 
rák ellen, az antibiotikus és antivirá- 
lis szereknél, a hormonális zavaroknál 
és az allergiás megbetegedéseknél. Eze
ken a területeken a királis vegyületek 
nagyobb hatásosságának reményében 
vágnak neki egyes cégek e kutatásnak.

[Forrd» CEN, 70, No 39, p 46 (1992. 
szeptember 28.)]

A gyógyszeripar hatékonysága 
romlik

A CEN észak-amerikai vegyipari fo
lyóirat 1992. szeptember 28-i számá
ból referált cikkhez képest (Gyógysze
rek optikai aktivitással) közel 2 hó
nap múlva egy angol gazdasági folyó
irat cikkében már a nagy gyógyszer- 
cégek romló gazdasági hatékonyságá
ról írnak (a nyereségráta, az értékesí
tésre vetítve, 22%-ról átlagban 15%-ra 
csökkent), miközben a kutatási ráfor
dítás rátája változatlanul 14-15%, vi
szont nőtt a korábban 35%-osnak jel
zett értékesítési-igazgatási ráta 50%-ra 
és a gyártási költség részaránya 20%- 
ra.

Az utóbbi cikk szerzője szerint 
a fentiek mindenekelőtt a nyugat
európai gyógyszeripari cégekre jellem
zőek, aminek okát a következőkben 
látja:
-  az USA nagy gyógyszercégei átla

gosan 328 féle terméket gyártanak, 
míg az európaiak 1 900 félét; ha ter
mékválasztékukat az USA cégek át
lagára szűkítenék, gyártási költsége
iket 40%-kal csökkenthetnék;

-  ezt azonban nem akarják egyrészt 
azért, mert széles választékukkal 
(ebbe a kikészítési, kiszerelési válto
zatok is beleszámítanak) jobban kí
vánnak a fogyasztói igényekhez al
kalmazkodni (akut és krónikus ál
lapotok, egyéni, kórházi és közellá
tás), valamint a külföldi versenytár
sakhoz ;

-  a széles választék megtartásának 
van azonban egy társadalombiztosí
tási oka is. Itt a növekvő betegel
látási költségek miatt a hatóságok 
az árakat nyomják és ellenőrzik a 
költségeket, amikhez fix nyereségrá
tát engedélyeznek;

-  további oka a gyártási költségek nö
vekedésének az engedélyezési eljá
rások elhúzódása, többszöri megis
métlésének szükségessége a kutatás, 
a fejlesztés különböző fázisaiban, 
majd a termelő berendezés építése
kor és üzembehelyezésekor és az ott
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megkívánt új követelmények megva
lósításának idó- és pénzszükséglete. 
Ahogy múlik az idő, úgy csökke
nek egyrészt az elérhető újdonsági 
gyógyszerárak és nónek a környezet- 
védelmi, üzembiztonsági stb. ható
sági követelmények;

Ítélésénél változatlanul az 1988-ban 
megjelent Amundson Jelentést tartja 
mértékadónak, jelesül:
-  új anyagok és termékek,
-  világméretű gazdasági verseny,
-  környezetvédelem,

1. táblázat

Tudományág Németország USA
%

Reaktortechnika és elektrokémia 6,4 16,8
Biotechnika 6,1 13,6
Áramlástani gépek és készülékek 8,3 10,4
Termikus elválasztó műveleti egységek 18,1 9,1
Folyamatvezérlés 5,0 8,4
Termodinamika, anyagsajátságok 13,1 7,5

Fentiek összesen: 57,0 65,8

Hő- és anyagátmeneti készülékek 6,4 5,1
Membránkészülékek 1,4 5,1
Felületi jelenségek 10,3 5,3
Környezetvédelem 5,6 3,0
Elégetés, elgázosítás 8,9 2,2
Mechanikus elválasztási gépek,
készülékek 17,5 1,9
Szerkezeti anyagok nincs adat 8,2
Biomedicina 1,1 1,8

2. táblázat

Összehasonlító adat M.e. Nyugat-Európa FÁK

Beruházási összeg mrd USD 50 70
Helyi tőkerészvétel % 45 0
Társasági adó % 35 40,5
Pénzáram* 12 év után mrd USD 110 77
Belső megtérülés** % 38,6 21,1
Tőke megtérülési idő év 6 11

Definíciók

* (Cashflow) összes várható árbevétel a vizsgált évben
** (Internal rate of return) a teljes felfutás után az éves nyereség osztva a beruházás 

könyvértékének és a forgótőkének összegével (ez az érték a gazdasági pangás 1990-91 
éveiben Nyugat-Európában 15% felett volt).

-  amikor egy gyógyszert széleskörűen 
alkalmaznak, előfordul, hogy nem 
várt káros mellékhatások észlelhe
tők és súlyos esetben lehet, hogy 
a gyógyszerek engedélyezését vissza
vonják (vö. a hivatkozott CEN cik
kel).
[Forrás: Economist, No 7785,p 76 (1992. 

november 14.)]

Vegyipari gépészmérnöki 
fejlesztési irányzatok

A Német Vegyipari Gépgyártók 
Szövetsége (DECHEMA) a vegyész- 
mérnöki és vegyipari gépészmérnöki 
tevékenység jövőbeli súlypontjai meg-

-  egészségügy.
A súlyozás tekintetében vannak u- 

gyan értékelési különbségek a vezető 
vegyipari régiókban (USA, Nyugat- 
Európa, Japán), így az USA-ban vál
tozatlanul a vegyipari tömegtermékek 
fejlődésére figyelnek, Japánban pedig a 
csúcstechnikai anyagokra és a biotech
nikára; az USA és Németország vegyi
pari gépészeti kutatási-fejlesztési tevé
kenységének eltérő súlyú irányaira vo
natkozóan pedig az 1. táblázatban kö
zölt százalékos eltéréseket ismertetik 
(ezek a nyolcvanas évek végére és 1990- 
re vonatkoznak).

Mindezek következtében a vegyipari 
gépészmérnöki és vegyipari műveleti

mérnöki egyetemi képzés főtantárgyai 
változatlanul a következők maradja
nak:
-  többalkotós elegyek termodinami

kája és -kinetikája
-  hő- és anyagszállítás
-  alapműveletek,
-  reaktorok,
-  folyamatvezérlés,
-  készülékgyártás

[Forrás: CIT. 6J. No 12, p 1065; (1992. 
december)]

Miért áramlik be kevés külföldi
működő tőke a FÁK iparába?

A válasz: azért, mert egyelőre ennek 
objektív okai vannak (pl. klíma, távol
ságok, infrastruktúra) a még kedvezőt
len gazdasági törvényadta határfelté
teleken kívül: a befektetések megtérü
lése még nem éri el az alternatív kül
földi lehetőségekben kecsegtetőt.

Erre vonatkozóan a szovjet utó
dállamokban, a FAK-ban eddig tő
keexporttal foglalkozó USA cégek ta
pasztalatait felhasználó kimutatást ké
szítettek a tőke-export lehetőségeit 
mérlegelő vegyi- és kőalaj ipari cégek 
számára. Az összehasonlítás mércéje 
a jelenlegi Nyugat-európai tőkeexport 
megtérülési kilátásai voltak. A közzé
tett összehasonlító adatokat az azonos 
feladatra vonatkozó 2. táblázat mutatja 
be.

[Forrás: CE. 99. No 11, p 39; (1992. 
november]

Energiamegtakarítés és entrópia

Dan Steinmeyer, az USA egyik is
mert energetikusa szerint igaz az, hogy 
egy energiát is felhasználó vegyipari 
folyamatban az egyik alapvető mérle
gelési szempont a termodinamika (el
sősorban a második főtétel), a má
sik az entrópia csupán elkerülhetet
len mértékű növekedésének ellentéte
lezéséül szolgáló többletberuházás és 
a két tényezőnek az adott gazdasági 
viszonyok mérőszámai alapján történő 
szembeállítása. Az entrópia-változás a 
gyakorlat számára kevéssé alkalmas, 
mert nem szemléletes; ehelyett az „el
veszett munka” szem előtt tartását ja
vasolja, ami mértéke az entrópia nö
vekedésének (ez alapvetően a környe
zetétől el nem szigetelt kémiai-fizikai 
rendszer — potenciális munkavégzőké
pességének csökkenése —) és ilyenek a 
valós ipari rendszerek.

Persze egy vegyi folyamat ipari le
vezetése (mert erre nem alkalmas egy 
végtelen időtartamot igénylő egyensú
lyi állapot) elkerülhetetlenül jár elve-
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szett munkával, ami valós ipari időtar
tam alatt és a reakciótér környezettől 
történő elzárásával (a lehetséges opti
mális műszaki viszonyok között) mehet 
csak végbe. Ezt a reális munkamennyi
séget nevezik a folyamathoz szüksé
ges „minimális munkának” és min
den többletmunka-megtakarítást eh
hez kell mérni. A közhasznú gyakor
latban ez a többletmunka a folyamat 
„hajtóereje” és ennek minimalizálása a 
folyamatokban lehetséges energiameg
takarítás célja.

A vegyipari folyamatokban elvég
zendő munka fajtái a következők:
-  anyagátalakítás,
-  egyes alkatelemek kivonása elegyek- 

ből,
-  keverési veszteségek (hőmérsékletek- 

, tömegek-, sebességek-, kémiai po
tenciálok, nyomások) közvetlen ele
gyítés esetében

-  állapotjelzői hajtóerők (hőmérsék
letkülönbségek hőátadáskor, nyo
máskülönbség áramlás előidézésére, 
töménységkülönbség elválasztások
nál),

-  hőszigetelés okozta veszteségek,
-  munkagépek hajtása.

A vegyi- és rokoniparokban használt 
műveletek esetében az „elveszett mun
katöbblet” elfogadhatóságára a követ
kező ökölszabályok állíthatók fel:
-  a desztilláció akkor verhetetlen, ami

kor az elválasztási igény nem esik 
közel a tiszta anyagokhoz ill. eu- 
tektikumokhoz és az anyagok bom
lás nélkül elviselik a desztillációs pa
ramétereket. A desztillációs munka- 
végzőképesség-veszteség a nyomás

különbségekből és a hőmérsékletlép- 
csőkből ered. Ennél sokkal kisebb a 
fölös reflux igényelte többletmunka 
és még kisebb a relatív illékonyságok 
miatt okozott. Ha a szennyezés az 
amúgy is közvetlenül fel nem hasz
nált azeotroppal távozik, úgy ez sem 
igényel sok energiát.

-  A kristályosítás akkor nem igényel 
jelentős energiatöbbletet, ha csak 
az egyik komponens dúsítására és 
nem tisztán kinyerésre fordítják. A 
kristályosításnál előforduló szilárd
fázis és a jelentős olvadáshő miatt 
a kristályosítás kis hőmérsékletkü- 
lönbséggel a hőbeadás, ill. az -elvétel 
oldalán nem lehetséges.

-  A hűtőgépekben a hidegszint el
éréséhez szükséges hőmérsékletkü
lönbség a környezeti (pl. hűtővíz) 
hőmérséklethez képest hiperboliku
sán több elméletileg szükséges mini
mális munkát igényel, mint azonos 
hőmérsékletkülönbség melegítéskor, 
mert a termodinamika második fő
tétele alapján

^hűtés -  

^melegítés =

Q( T p - T )  
T ' 

Q ( T - T 0) 
T

(ahol IV munka; Q hőmennyiség; T  
hőmérséklet Kelvin fokban, „o” index 
„környezeti” paraméterre vonatkozik).

Ehhez még a kompresszorok és szi
vattyúk hajtásához szükséges energia 
járul. Az abszorpciós hűtőgép energeti
kai előnye a kompresszorossal szemben

abból ered, hogy egy szivattyú hajtá
sához kevesebb energia kell mint egy 
kompresszoréhoz.
-  A hőszivattyú többlet energiaigé

nye onnan ered, hogy hőközlőközeg- 
körfolyamatot kell megvalósítani, 
azaz második kompresszorra is szük
ség van; ezért kevés az alkalmazási 
területe.

-  Az alacsony hőmérsékletű hulla
dékáramok energetikai hasznosítása 
azért drága, mert az ezekben meg
testesült energia csekély és ehhez ké
pest a művelet megvalósítása során 
az áthidalandó nyomás- és hőmér
sékletlépcsők beruházási költsége je
lentős (hacsak folyadékáramok elő
melegítésére nem használják): rend
szerint gazdaságtalan.

-  A legolcsóbb melegítés a hőcsere, 
különösen ha a teljes folyamat összes 
ilyen hőforrását lépcsőzetesen ki
használjuk a hőigényeknél (minimá
lis hőmérsékletlépcsőkkel; „pinch” 
technológia).

-  A gázturbina azért jobb hatásfokú a 
gőzturbinánál, mert magasabb hő
mérsékletszintről dolgozik: előfelté
tel az égéslevegő előmelegítése a 
füstgázzal történő hőcserével lehető
leg az égéstér hőmérsékletének köze
lébe.

-  A kemencék sok energiaveszteséget 
jelentenek, mert a fűtőgáz és a hőt 
igénylő közeg között a hőmérséklet
lépcső jelentős a nagy átadandó hő
teljesítmény miatt.
[Forrdi: HP. 71. No. 10, p 55; (1992. 

október)]
S.Gy.
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Körtvélyessy Gyula: Környezetvédelem a hazai vegy
iparban

Egyszerre kell kutatónak, ügynöknek, tanárnak, poli
tikusnak és zöldnek lennünk, a nap 24 órájában figyelve 
környezetünkre. Mire a gazdasági növekedés megindul, sok 
kiforrott kutatási eredményre van szükség. Ki kell hasz
nálni a nyugati elért eredményeket. Egy példa erre: a 
DOE, az USA Energia Minisztériuma által finanszírozott 
BRAYCYCLE oldószer visszanyerési technológia licencét 
és a teljes know-how -t igen előnyösen tudtuk megvásá
rolni. Az eljárás a hőpumpán alapul és segítségével hi
degenergia befektetése nélkül tudjuk turboexpanzióval az 
oldószertartalmú véggázokat akár -150°C-ra hűteni és így 
jobb mint 99%-os hatásfokkal a tiszta oldószert vissza
nyerni.

Csak ezekkel az eszközökkel tudunk utódainkra zöld 
földgolyót hagyni!

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 0 6  ( 1 0 0 3 ) ]

Mizsey Péter: A környezetvédelem időszerű kérdései 
a vegyiparban

A környezetvédelem lehetséges módjai közül egyre in
kább a hulladékkeletkezés csökkentésére kell törekedni. 
A vegyipar valamennyi ágában csökkenteni kell a kelet
kező anyaghulladék és energiahulladék mennyiségét. A 
hulladékcsökkentési lehetőségeket meg kell vizsgálni a már 
meglévő üzemeknél és gondolni kell azokra új üzemek ter
vezésekor is. Általában egyszerűbb feladat a környezet- 
védelmet már a tervezés során figyelembe venni, mint a 
meglévő üzemek működését utólag módosítani.

A környezetvédelem korszerű módja a hulladékmentes 
zártrendszerű recirkulációs technológiák tervezése és al
kalmazása. Ezen technológiák lényege, hogy olyan kap
csolódó üzemeket tervezünk egy adott technológián belül, 
ahol az egyes üzemekben melléktermékként keletkező hul
ladékokat más üzemekben nyersanyagként hasznosítjuk és 
az egész rendszert csak a termékek hagyják el.

A környezetvédelmi törekvések kivitelezésénél nagyon 
fontosak az üzemi gyakorlati tapasztalatok.

( M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  « 1 1  ( 1 0 9 3 ) ]

Papp Sándor - Pálmai György - Szebényi Imre: Környe
zetvédelmi oktatás hazánkban

Magyarországon időben felismerték a környezetvédelmi 
oktatás jelentőségét és a környezeti tudásanyag egyre in
kább beépül az oktatás rendszerébe. A tudatformálást 
már az óvodában kell kezdeni és az általános iskolában 
kialakítani a helyes környezeti magatartást. A középisko
lákban folytatni kell a környezeti ismeretek oktatását, a 
felelősségérzet fejlesztését. Az egyetemeken a természettu
dományi, jogi, közgazdasági képzés több tantárgya foglal
kozik környezeti kérdésekkel részben egyes szaktárgyakba 
integrálva, de önálló környezeti tárgyakat is tanítanak. A

Gy. Körtvélyessy: Environmental Protection in the 
Hungarian Chemical Industry

The possible ways of the solution of environmental 
problems have been discussed. A new idea of environmen
tal scale-up has been developed. A few examples from the 
Hungarian and foreign chemical industry higlight the idea. 
The scale-up starts with selecting the chemical reaction, 
solvent, catalyst and reactor. The mutual use and/or ne
utralization of waste streams from different technologies, 
plants and countries must also be taken into considera
tion.

P. Mizsey: A ctual Problems o f the Environmental 
Protection in the Chemical Industry

The waste minimization is the most desirable technique 
in the environmental protection. In the chemical industry 
both the process waste and the utility waste should be 
reduced. Existing plants and plants in the design stage 
should be studied for the use of the waste minimalist 
methods. Incorporating waste elimination during process 
design is less complicated than modifying operations at 
an existing plant.

An up-to-date method of the environmental protection 
is the design and application of closed cycle processing. 
This means that several factories are coupled and they 
are able to fully utilize the waste of each other and only 
products leave the system.

While improving a process by waste minimization 
methods it is very important to consider the practical 
experiences.

S. Papp - Gy. Pálmai - I. Szebényi: Environmental 
Education in Hungary

The importance of environmental education was in due 
time recognized in Hungary and the environmental know
ledge matter is incorporated more and more into the edu
cational system. The formation of consciousness has to be 
started already in the kindergarten and proper environ
mental attitude has to be formed in the elementary school. 
Environmental education and sense of responsibility has 
to be continued and developed, respectively, in secondary 
schools. At the universities several subjects of the natu
ral scientific, legal, economic education deal with environ-
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műszaki és agrár felsőoktatásban az önálló tárgyak mellett 
környezetvédelmi ágazatokat, szakirányokat is szerveztek. 
A magyar felsőoktatás a környezeti oktatás legjelentősebb 
eredményeit a továbbképzés területén érte el.

[M&gy.  K é m .  L a p j a ,  4 2 1  ( 1 0 0 3 ) ]

Vajda György: Új kihívás az energetikában: az üveg
házhatás és fékezésének módszerei

A közlemény felhívja a figyelmet az üvegházhatás te
rén folyó külföldi erőfeszítésekre és felvázolja a célszerű 
hazai teendőket. A folyamatok áttekintése után a C 0 2- 
emisszió csökkentésének lehetőségeit ismerteti. Legolcsóbb 
megoldás az energiaigények mérséklése. Könnyen járható, 
de nem olcsó út a kisebb karbon- és nagyobb hidrogén- 
tartalmú tüzelőanyagok használata. Áttekinti a füstgáz
ból a szén-dioxid kivonási technológiákat, valamint a 
C 0 2-hasznosítás különféle lehetőségeit. Sokféle lehetősé
get vizsgálnak a kivont szén-dioxid távozására. Jelentős 
fejlesztési munka folyik a C 02 visszatáplálásával működő 
kombinált gáz-gőz ciklusok kialakítására.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 3 0  ( 1 0 0 3 ) ]

Civin Vilmos: Villamosenergia-termelés és környezet

A közlemény áttekinti a magyarországi erőművek jelen
legi állapotát, teljesítőképességét és a környezetre gyako
rolt hatásait. Tárgyalja a hagyományos erőművek kibocsá
tásait, a környezet terhelésének csökkentési lehetőségeit. 
Megállapítja, hogy a levegőszennyezés, amely minden fon
tos szennyező (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, por) tekinteté
ben csökkenő tendenciát mutat, elsősorban a tüzelőanya
gok elánytelen minőségének következménye. Kitér a vízmi
nőségvédelemre, a talajok védelmére és a veszélyes hulla
dékok kérdéskörére is. Az iparág megújító erőműfejlesztési 
programjának megvalósításával a környezetszennyezés to
vább csökken.

[ M a g y .  K i m .  L a p j a ,  4 8 ,  4 3 7  ( 1 9 9 3 ) ]

Lengyel Zoltán László: Vegyi környezetszennyezők az 
élelmiszerekben

A környezeti elemek (a légkör, a vizek, a talaj) visel
kedése és az antropogén tevékenységek (a mezőgazdaság 
vegyszerei, az ipar és a lakosság hulladékai) hatásai -  a 
különböző természeti körfolyamatokra (a víz, a nitrogén, 
a szén, a kén körforgalma), illetve a táplálékláncra -  hatá
rozza meg a kémiai szennyezőket az élelmiszerekben, va
lamint a szennyezett élelmiszerek veszélyességét és egész
ségügyi kozkázatát.

A közlemény a különböző élelmiszerszennyezők erede
tét, kémiai jellegét és mérgező hatását mutatja be. Ez 
meggyőzően bizonyítja azt a veszélyt, amit a mérgező ve- 
gyületek jelenléte jelez táplálkozásunkban.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 4 2  ( 1 0 0 3 ) ]

Czakó Lajos - Miháltz Pál: Trendek és szemléletváltás 
a szennyvíztisztításban

Az összeállítás megkísérli a környezetvédelmi igények, 
ill. gazdasági szempontok hatásának bemutatásával le
vezetni a szennyvíztisztítási eljárások fejlődésének irány
zatait. Kimutatható, hogy a biológiai eljárások fejlődése 
az utóbbi évtizedekben dinamikusabb, és színesebb képet 
mutat. Ennek oka egyrészt az alkalmazott biotechnológiai

mkl

mental issues partly integrated into special subjects, 
party in separate environmental subjects. In the technical 
and agricultural higher education not only subjects but 
branches or special lines were organized in the final period 
of the training (in the last terms) for deeper specialization. 
Hungarian higher education was very successful in post
graduate education.

Gy. Vajda: New Challenge in Energetics: the Gre
enhouse Effect and the M ethods o f its Control

The paper calls the attention to the efforts made in 
the field of the greenhouse effect abroad and outlines the 
expedient tasks in Hungary. After reviewing the process, 
it presents the possibilities of reducing C 0 2 emission. 
The cheapest way is to cut energy demands. Feasible but 
not cheap is to use fuels with lower carbon and higher 
hydrogen content.

The paper describes methods for extracting carbon 
dioxide from waste gas and various methods for utilizing
co2.

It examines several possibilities of withdrawing the 
extracted carbon dioxide. Significant developing work is 
being done in order to design combined gas-steam cycles 
working with C 02 recuperation.

F. Civin: Electric Energy Generation and the 
Environment

In the paper an overview is given about the state, capa
city and environmental impacts of the Hungarian power 
plants. Emissions of fossil fueled plants and possibilities 
for reduction of environmental load are also discussed. All 
important air polluting components (sulphur dioxide, nit
rogen oxide, solid particulates) show a decreasing emission 
tendency. Emissions are caused firstly by the disadvanta
geous quality of fuels used. Water quality and soil pro
tection as well as problems of hazardous wastes are also 
shortly discussed. The electricity sector’s renewing power 
plant development program enables further reduction of 
environmental pollution.

Z.L. Lengyel: Chemical Environmental Pollutants in 
Foods

The behaviour of environmental elements (atmosphere, 
waters and soil) and the effects of antropogen activity 
(such as chemicals of agriculture, industrial and communal 
wastes) on the different natural cycles (water, nitrogen, 
carbon, sulphur etc.) and on the food-chain determine the 
presence of chemical pollutants in foodstuffs, the hazards 
and rises relating to health of the polluted foods.

The paper gives a datailed survey of the different 
food pollutants according to origin, chemical character 
and toxicological effect proving persausively the hazards 
indicated by the presence of toxic compounds in our 
nutrition.

L. Czakó -  P. Miháltz: Trends and N ew  Approaches 
in W aste Water Treatment

The paper tries to connect the development trends of 
waste water treatment process to the effects of environ
mental requirements and economic factors.

It is demonstrated that the progress in biological 
processes has became more dynamic during the past 
decades.

(Folytatás az A lii. oldalon)
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Kémia és környezetvédelem
N Á R A Y -S ZA B Ó  G Á B O R  

A M agyar  K ém ikusok  E g y e sü le té n e k  elnöke

A modern társadalom egyik legnagyobb problémája a környezetszennyezés. A z okok nyilvánva
lóak: a népességrobbanás, az ipari termelés jelentős növekedése, a közlekedés soha nem látott 
felerősödése, a hulladékok ijesztő tömege. A z állampolgárok többsége csak sodródik az esemé
nyekkel és miközben szenved a környezeti ártalmaktól, legtöbbször személy szerint is szaporítja 
a mindent elborító szemetet. A z emberiség jövőjét sokan pesszimistán ítélik meg. némelyek ka
tasztrófa eljövetelét hirdetik.

Ebben a légkörben sokféle magatartás lehetséges, nekem az a legszimptatikusabb, amelyet a 
fenntartható fejlődés reménye és felelőssége határoz meg. Nem tudunk és nem akarunk ..visszatérni 
a term észetbe”. márcsak azért sem. mert túl sokan vagyunk hozzá. Meg kell kísérelni a mérsékelt 
gazdasági fejlődés fenntartását úgy. hogy a környezet minőségét is anyagi forrásnak tekintjük, 
melynek elherdálása súlyos következményeket von maga után. Ez a filozófia jelentős szerepet szán 
a felelősen gondolkodó, erkölcsileg és szakmailag is biztos talajon álló szakembereknek, akik napi 
munkájuk során valósítják meg az általánosságban megfogalmazott elveket. A jövő környezete 
jelentős mértékben függ a jelen tervezőinek felkészültségétől és felelősségtudatától.

A vegyészek központi szerepet játszanak a fenntartható fejlődés megvalósításában. A hulla
dékfeldolgozás. a környezetkímélő technológiák és anyagok kidolgozása, a veszélyes hulladékok 
tárolása és megsemmisítése nem képzelhető el kémia nélkül. A környezetvédelmi iparok révén re
neszánszát éli a kémiai technológia, megjelentek a hulladékszegény eljárások, melyek elterjedésétől 
a veszélyes hulladékok mennyiségének jelentős csökkenését várjuk. Az alapfokú kémia oktatásá
ban az egyik legfontosabb szempont, hogy mindenki megismerje a legelterjedtebb vegyi anyagok 
természetét, körültekintően tudjon velük bánni, ne tegye tönkre velük lakóhelyét és a természetet.

Egy időben sokan kizárólag a vegyipart okolták a környezetszennyezésért. Könnyű volt 
sommásan egy bűnbakra tolni a felelősséget és látványos TV filmekben bemutatni a gyilkos 
gázok pusztítását. Úgy érzem, ez a veszély fokozatosan elenyészik, nem utolsó sorban a Magyar 
Kémikusok Egyesülete aktív tájékoztatási politikájának eredményeképpen. Ma már hazánkban a 
felelős politikusok és a sajtó képviselői is tudják, hogy a legfőbb szennyező nem a vegyipar, 
ső t kémia nélkül a védekezés el sem képzelhető. Ez persze csekély vigasz azért, hogy alig lehet 
jelentkezőt találni az egyetemek kémiai szakára, általános az idegenkedés. Nem kell azonban 
elkeserednünk, mert jó  vegyészre mindig szükség lesz és előbb-utóbb ezt a társadalom is fel 
fogja ismerni.

A kedvezőbb megítélés érdekében nekünk is meg kell tennünk a magunkét, be kell építeni a 
környezetvédelem szempontjait egész gondolkodásunkba az innovációs lánc egész hosszában. 
Ezt szolgálja a jelen célszám is. amelyben legkiválóbb szakértőink vállalkoztak arra. hogy 
megismertessék az olvasót egy-egy fontos problémával és a megoldás lehetőségeivel. Remélem, 
hogy sokan látják majd hasznát, szakmabeliek és kívülállók egyaránt. Az eredmény nem lesz kézzel 
fogható, de bizonyos, hogy újabb apró lépést teszünk a környezeti tudat helyes formálása irányába.
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Környezetvédelem a hazai vegyiparban*
K Ö R T V É L Y E S S Y  GYULA

4c *

Bevezetés. A vegyipar helyzete az iparágak között 
az anyagátalakítások terén

Alapelvként leszögezhetjük, hogy az ember és a ter
mészet viszonyában az emberi igények kielégítése nem 
megy csak a természet rongálásával! Ez egyrészt a ter
mészet javainak felhasználását jelenti, másrészt azt, 
hogy végső soron minden emberi tevékenység és an
nak termékei előbb utóbb hulladékot képeznek. A je
lenlegi általános felfogás szerint úgy kell a termelésnek 
fejlődnie, hogy ne csak a mai igényeket tudjuk kielé
gíteni, hanem lehetőséget hagyjunk az utódainknak is 
erre.

Ha az iparágakat tekintjük az anyagátalakítások 
területén, akkor célszerű az átalakítások természete 
szerinti osztályozás. így döntően fizikai átalakításo
kat végez a természeti vagy más iparágakból kapott 
nyersanyagokon a bányászat, atomenergiaipar, élel
miszeripar, gépipar, építőipar, textilipar, műanyagfel
dolgozóipar és ilyeneket végzünk döntően a háztartás
ban is.

Biológiai átalakításokat végeznek a mezőgazdaság
ban, állattenyésztésben, az élelmiszeripar néhány ágá
ban és a biotechnológiai iparokban.

Kémiai átalakítások folynak döntően a petrolké
mia, energiaipar, közlekedési iparok, kohászati iparok, 
kozmetikai és háztartás-vegyipar és természetesen a 
szervetlen és szerves vegyipar területén. Ezen ipará
gak a természeti nyersanyagokat kémiai átalakítással 
energiává és más anyagokká alakítják, majd ezeket 
az anyagokat vagy mint nyersanyagokat (pl. cement, 
PVC, PE), vagy mint segédanyagokat (textilipar, élel
miszeripar, háztartás) ugyanezen iparok további ké
miai átalakítással újabb, magasabb feldolgozottsági 
fokú termékké alakítják. A vegyipar különlegessége, 
hogy bár maga is rongálja a környezetet, de mégis a 
leginkább képes arra, hogy a saját és egyéb iparok 
környezeti ártalmait reálisan felmérje és csökkentse. 
Ez az a terület, amelyben az alapkutatással foglal
kozó tudósoktól a technológus mérnökön keresztül az 
üzemi emberek, a politikusok és a társadalom minden 
tagja megtalálhatja a pozitív feladatát.

Jelen közlemény célja, hogy hazai és külföldi példák 
alapján mutassa be azokat a technológiai módszereket, 
melyekkel a fenti célok elérhetők.

* Az MTA 1992-ee közgyűlésén, május 5-én a környezetvéde
lemmel foglalkozó osztályülésen elhangzott előadás alapján.
** SZEVIKI Szerves Vegyipari Kutató Intézet Rt., Budapest

mkl

A környezetvédelem méretnövelése

Az elmúlt évtizedben a környezetvédelemmel kap
csolatban a szokásos megoldás az volt, hogy a kép
ződött hulladékot (szilárd, folyékony, szennyvíz, vagy 
véggáz) összegyűjtötték és megpróbálták valamilyen 
kezeléssel ártalmatlanítani. Az előírások a környe
zeti szennyezettség növekedése és a zöld mozgalmak 
nyomása miatt egyre szigorodtak, ebből következő
leg mind jelentősebb költséget emésztett fel ez a tí
pusú környezetvédelem. így a BAYER 1991-ben 1,9 
milliárd márkát költött csak a németországi üzeme
iben környezetvédelemre (nem beruházás, költség!), 
a BASF pedig 1,225 milliárdot tervez 1992-re [1]. 
Egyértelmű, hogy ez így nem mehet tovább, a meg
oldás a környezetvédelem integrálása a folyamatokba. 
A vegyiparban ezt a gondolkodásmódot célszerűen a 
környezetvédelem méretnövelésének nevezhetjük1.

Ugyanis akár egy új technológia méretnövelése köz
ben gondoljuk végig ezeket a szempontokat, akár egy 
futó technológiát vizsgálunk felül és hasonlítunk össze 
más megoldásokkal, a vizsgálat menete mindig azonos 
lehet, és a következő lépéseket követi. Először meg kell 
választanunk azt a kémiai folyamatot és ezzel együtt 
azokat a nyersanyagokat, melyekkel ezek a szempon
tok kielégíthetők. Ezt követően az adott kémiai reak
ciót el kell helyezzük a végrehajtására szolgáló közeg
ben (oldószer megválasztása) és a végbemenetelét elő
segítő adalékokat is hozzá kell adnunk (katalizátorok, 
segédanyagok). Nagyon lényeges a következő méret
növelési fokozat, melyben a megfelelő reaktortípust 
választjuk ki és döntünk az itt keletkező hulladéká
ramok sorsáról, a legmegfelelőbb feldolgozási műve
letekről. A következő lépésekben az adott termelést 
az üzem, több üzem (az adott helységben), az ország 
és végül a világ szempontjából kell vizsgálnunk, hogy 
dönthessünk arról, hogy mikor gyakorolunk a legki
sebb káros befolyást a környezetünkre. A következők
ben ezt a sorrendet követve részletesen megvizsgáljuk 
ezeket a kérdéseket.

A nyersanyagok kiválasztása

A nyersanyagok kiválasztásánál a környezet minél 
jobb megóvását akkor biztosítjuk, ha 
-  nyersanyagként természetes eredetű és évente meg

újuló anyagot használunk. Ilyenre példák a zsíralko
holokkal alkilezett cukor bázisú új tenzidek, melyek

1 lépései: a nyersanyagok kiválasztása; a kémia megválasz
tása; reakcióelegy, katalizátor, reaktor, műveletek, 
üzem, város, ország, világ
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a külföldi irodalomban már megjelentek [2]. Magyar- 
országon alapkutatásban mind a cukorkémia, mind a 
zsírkémia igen fejlett, de az új eredmények ipari meg
valósulására csak próbálkozások vannak.
-  nyersanyagként minél alacsonyabb feldolgozottsági 

fokú és/vagy kisebb energiatartalmú, és/vagy ki
sebb hulladéktömeggel nyerhető anyagot válasz
tunk, mert ennek előállítása jelent kisebb környe
zetterhelést. A magasabb igények kielégítése miatt 
természetesen egyre nagyobb feldolgozottsági fokú 
termékeket igényel a piac, de ez a szempont is a 
természetes nyersanyagok hasznosítására irányítja 
a figyelmet.

-  ha nyersanyagként minél tisztább anyagot haszná
lunk, hiszen a szennyezések biztos környezetterhe
lést okoznak.

-  ha nyersanyagként hulladékot alkalmazunk; példa 
erre a króm-trioxidos oxidációknál képződő kró- 
mos szennyvizek hazai hasznosítása a bőripar és 
az EGAL Vegyipari Közös Vállalat együttműködése 
eredményeként. Más példák: a fermentációnál kép
ződő biomasszát vagy micéliumot -  megfelelő keze
lés után, az antibiotikum tartalom eltávolításával -  
jól fel tudtuk használni az állatok takarmányozásá
ban, vagy a gambir hulladékot a bőriparban (BIO- 
GAL Rt).
Sikeresen működik a PVC és a poliolefin vegyes 
műanyaghulladékok újrafeldolgozása a Recyclen 
Kft-nél.

A kémiai folyamat

Egy kémiai átalakulás legkisebb rendszere a két 
ütköző molekula. A kémiai folyamat akkor nem 
terheli a környezetet, ha a kémiai hozam minél 
jobban megközelíti az elméletit; ebből következőleg a 
legjobb környezetvédő az a vegyész, aki a technológiai 
fejlesztéssel, az ún. eljárásfejlesztéssel foglalkozik.

Fontos és gyakran figyelmen kívül hagyott szem
pont az energiahasznosítási fok. Annál kevesebb ener
giát használunk fel (és ezzel kevesebb nem megújuló 
energiaforrást pazarlunk el), minél inkább a szobahő
mérséklet közelében, minél kisebb hőszínezetü reak
ciót hajtunk végre.

Olyan reakciót célszerű választanunk, melyben a 
kilépő melléktermék nem okoz problémát. Egyszerű 
példa erre, mely a komplex gondolkodásra is felhívja 
a figyelmet: a dimetil-foszfit előállítása nálunk komoly 
gondot okoz a keletkező metil-klorid véggáz miatt. 
Amennyiben a reakciót két mól metanol és egy mól 
víz jelenlétében hajtjuk végre:

Régi megoldás:

3 MeOH + PC13 = (MeO)2PHO + 2 HC1 + MeCl.

/

Uj módszer:

2 MeOH + PC13 + H20  = (MeO)2PHO +  3 HC1.

Ekkor nem keletkezik metil-klorid, csak sósav. 
Ezzel ellentétes példa: a BASF-nél [1] most állítják át 
a szilikon gyártást úgy, hogy a klórszilánok ne Si-OH 
csoportokkal reagáljanak, hanem SiOMe éterekkel. 
Ekkor sósav helyett metil-klorid keletkezik, de ez 
itt előnyös, mivel közvetlenül vissza lehet vezetni a 
dimetil-diklórszilán előállításába.

Célszerű optikailag aktív terméket alkalmaznunk 
(természetesen ha van királis centrum a molekulá
ban) a gyógyszer és növényvédőszereknél. Ez a gyógy
szereknél látszólag kézenfekvő, mégis kevesebb mint 
50%-a a piacon lévő, királis centrumot (ka) t tartal
mazó termékeknek az optikailag aktív. Növényvédő- 
szereknél ez tulajdonképpen csak néhány modern in- 
szekticidnél érdekes. így pl. a hazai piretroid gyártás 
a Chinoin Rt.-nél csak racém terméket állít elő per- 
metrinból és cipermetrinből és importálnunk kell a 
nagyon hatékony és ezért csak igen kis dózisban szük
séges optikailag aktív formát. Hasonlóan a juvenil- 
hormon hatású metoprént is racém formában gyártja 
az EGIS Gyógszergyár, míg a nyugati piacon már 
a kétszer hatásosabb, optikailag aktív forma van (1. 
ábra) forgalomban. így nemcsak a fele hatóanyag szét
szóródását (gyógyszereknél az emberbe való ju tta tá
sát) takarítjuk meg, hanem a hozzátartozó segéda
nyag, oldószer mennyiséget, és az azokhoz tartozó hul
ladékot és energiafelhasználást is.

Ugyanezt eredményezik a kisdózisú herbicidek, pl. a 
szulfonilkarbamidok, vagy a megfelelő pl. slow-release 
formulációk.

A reakcióelegy

Itt az oldószer, a katalizátor megválasztása jelenti a 
vegyész számára a környezetvédelemet. Néhány példa: 

Nitrocsoport katalitikus redukciójára szokásosan 
etanolt használnak, melyet a képződött víztől aztán 
már nehéz elválasztani és visszavinni. A nitrovegyü- 
leteket jobb vizes szuszpenzióban vagy két fázisban 
redukálni, de a Budapesti Vegyiművek számára a 
SZEVIKI-ben kidolgozott megoldás a legjobb: több 
nitrovegyületnél használják az olvadékban, ömledék- 
ben végzett redukciót.
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Komoly gondokat okoz a hidrazobenzol előállítá
sára használt cink hulladéka a NIKE-ben, annak el
lenére,hogy a gyártást már leállították. Általában 
igaz, és erre a termékre is érvényes, hogy a hidro
génnel végzett redukció a legtisztább és a legolcsóbb. 
Az ezt használó NOBEL-eljárás metanolban hidro
génezte, nátrium-metilát jelenlétében, a nitrobenzolt 
hidrazobenzollá. Ebben az esetben is gondot okoz a 
vizes metanol elválasztása, a lúgos, anilintartalmú víz 
kezelése. Az előző pont elvét alkalmaztuk az új eljárás 
kifejlesztésénél: a reakciót fázistranszferkatalizátor és 
palládium jelenlétében vizes lúgban végeztük, így a 
vizes lúg recirkuláltatható és az eljárás környezetba
rát lett.

Másik példát is lehet említeni a Friedel-Crafts reak
ciók területéről. A vegyiparban és a petrolkémiában 
régen használt alumínium-klorid, cink-klorid, kénsav 
komoly gondokat okoz. Ezzel szemben a hidrogén- 
fluorid -  megfelelő elővigyázatossági intézkedések 
mellett -  a legtisztább alkilezést teszi jelenleg lehe
tővé a MÓL Rt. Dunai Finomítójában. De már meg
indult a kutatás a szuper-savakat tartalmazó szilárd 
fázisú katalizátorok után, melyek első képviselőjét, az 
ENVIROCAT-et, már piacra is dobták. Ezt a Friedel- 
Crafts reakció után egyszerűen ki lehet szűrni a reak- 
cióelegyből és nincs a vizes megbontás utáni gond az 
alumínium-klorid tartalmú szennyvízzel.

A primer aminok előállítására a nitrilek redukció
ját szintén ammóniás alkoholban szokás végrehajtani 
a dialkilaminok képződésének elkerülésére. Elképzel
hető, hogy milyen biztonságtechnikai és környezetvé
delmi (ez a kettő a mai elképzelések szerint szinonim) 
gondokat okoz a Raney Ni katalizátor kiszűrése és az 
ammónia tartalmú alkohol bepárlása. Kifejlesztett el
járásunk [3] lehetővé teszi a tisztán vizes közeg alkal
mazását.

Oldószermentes és környezetbarát technológiának 
tekinthető az illatanyagok, illóolajok, gyógyhatású 
természetes anyagok előállítására egyre inkább hasz
nált, nálunk is terjedő szuperkritikus extrakció.

Átlagszám szerint 10 tonna bemenő anyagból 1 
tonna gyógyszer lesz, a többi hulladék. A másik véglet 
a petrolkémia, ahol a hulladék csak néhány százalék 
[11], de a több nagyságrenddel nagyobb volumen 
miatt a hulladékáram jelentős lehet.

A  reak tor

Ez a következő és talán az első valóban olyan foko
zat, ahol a környezettel a kémiai reakció érintkezésbe 
kerül. A hulladékok (szilárd, levegőbe kerülő anyagok 
vagy szennyvíz) itt léphetnek ki. A vétlen szennye
zés megakadályozása igen fontos, tehát pl. az auto
kláv megfelelő tömítése. Csúszógyürüs tömítés alkal
mazása csak látszólag költségtöbblet, hiszen ez -  ér-
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tékesebb oldószer esetén -  akár már egy vákuumbe- 
párlásnál megtérülhet, mivel kevesebb oldószer veszik 
el a beszívott és a szivattyún eltávozó levegővel.

Egyre jobban tudatosul a hazai vegyiparban is a 
helyi kezelések fontossága. Két általános elv érvénye
sül itt. 1. a töményebb, a reakciót elhagyó hulladék 
könnyebben kezelhető, esetleg hasznosítható, 2. két 
reaktornak (gyártásnak) a tömény szennyvizei egy 
gyáron belül, vagy akár két gyár között -  általános 
értelemben -  semlegesíthetik egymást. Helyi kezelésre 
két példa: a metil-klorid hulladék hasznosítása feno- 
los hidroxücsoportok vagy aminok metilezésére (EGIS 
Rt), illetve szulfídos vizek katalitikus oxidációja leve
gővel a szulfid-ionok eltávolítására (Richter Gedeon 
Rt., EGIS Rt.).

Két „reaktor” összekapcsolásának klasszikus és ma
napság jól hasznosuló példája a lúgos szennyvizek 
füstgázas semlegesítése. így sem a szén-dioxid, sem 
a nátrium-hidroxid nem távozik el, csak nátrium- 
hidrogén-karbonát, nincs szükség klorid ion bevitelre 
és pH szabályozásra. A textil-, élelmiszer- és egyéb 
iparokban telepítünk ilyen berendezéseket. Mindezek
hez igen jó gáz-folyadék érintkeztetés szükséges, mely
hez a lassúbb kémiai reakció esetén pl. a rezgőnyelves 
abszorber, vagy gyors reakciókra a SZEVIKI által ki
fejlesztett ROTOINJEKT®(2. ábra) [4] az alkalmas 
berendezés.

Hasonló megoldás a szagártalom csökkentésére a/
MAFKI által már több helyen telepített katalitikus 
égetés.

Gyár, ország

Egy gyár vezetésének három irányban vannak kö
telezettségei: a részvényesekkel szemben a minél na
gyobb nyereség elérése a cél, a társadalommal szem
ben az igények kielégítése és a minél teljesebb foglal
koztatás és a környezettel szemben annak megóvása 
az utódok igényeinek kielégítésére.

Manapság erre három módszert adnak meg.
1. A vegyi üzemek önkéntes akcióprogramja. Ilyen 

pl. Európában a VEEP és az EASTT (a betűsza
vak jelentését lásd a lábjegyzetben).2 A VEEP ke
retében önként vállalták, hogy az energiafogyasztást 
2000-ig befagyasztják az 1990-es szintre, ez az adott 
időszak 15%-os termelés-növekedése esetén 15%-os 
energiahatékonyság-növekedéssel egyenértékű. A kér
dés másik oldala, hogy a nyugat-európai országok kor
mányai az olaj árának 3 USD/hordó értékkel való nö
velését tervezik [5], szintén az energiafogyasztás csök
kentésére, mint szén-dioxid adót. Természetesen ebbe

2 VEEP: Voluntary Energy Efficiency Programm (önkéntes 
energiagazdálkodási program)

EASTT: Environmental Advisory Service for Technology 
Transfer (környezetvédelmi tanácsadó szolgáltatás a 
technológia átadás előkészítésére)
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В. ábra. A kcttii R  О TO IN JEK  i Q i  gyón kémiai reakciókhoz 
1 keverő tengely; £ keveróelem; Я hajtómű KK-200 átalakítva; 4 csússógyűrűs tömítés; 5 motor; 6  töróelem
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a vállalatok csak akkor egyeznek bele, ha az USA és 
Japán is csatlakozik.

Az EASTT keretében -  próbaként -  az ÉVM for
maldehid üzem emissziójának megoldási lehetőségeit 
vizsgálta az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) költ
ségéből az Elf ATOCHEM néhány szakértője.

2. Másik -  és nálunk is alkalmazott -  megoldás a 
kormányok részéről előírások létrehozása a megfelelő 
kibocsátási határértékek betartására, túllépés esetén 
pedig bírságolás. Nyugat-Európában széles körben 
terjed már a technológiák kötelező alkalmazására való 
előírás (ilyen esetről nálunk még nem tudok). Ennek 
egy példája, hogy a jelenleg a klóralkáli-elektrolízis 
üzemek 65%-ában alkalmazott higanyos eljárásokat 
2010-re membránosra kell cserélni, míg az azbeszt di- 
afragmásokat már 1998-ig. Ez a membrános eljárás 
32-35%-os nátronlúgot eredményez egy fokozatban, 
tehát még energiatakarékos is, kevesebb vizet kell a 
lúgról lepárolni [6]. Ugyanilyen a szállítás szabályo
zása, amiből bennünket a jelenleg forrongó, nyugat
ról keletre való hulladék szállítás szabályozása érint 
leginkább [7]. Itt két véglet között kell megtalálni a 
helyes utat: vagy megtiltjuk valamennyi, hulladéknak 
nevezett anyag szállítását, -  ezzel elesnénk sok hull- 
ladékhasznosítási technológia hazai alkalmazásától 
vagy mindent a vállalatokra bízunk, aminek könnyen 
egy nyugatról keletre irányuló szemetelés lehet a kö
vetkezménye [8]. A nálunk már megépült, világszín
vonalú környezetvédelmi létesítmények szabad kapa
citásának hasznosítása még várat magára. Ilyen pl. 
a dorogi égető, ammónia kiforralók, fenolos szenny
vizek biológiai tisztítóművé. Az egész ország környe
zetvédelmi helyzetét javító, de gazdasági alapon álló 
komplex gondolkodás a jövőben sokat segíthet.

3. A harmadik akció a nyugat-európai vegyiparban 
a legérdekesebb. Ez magába foglalja a vevő minél jobb 
informálását. Ezzel befolyásolják és javítják választá
sát, hogy az adott használati igényéhez szükséges, azt 
kielégítő, de a környezetet a legkevésbé terhelő vegyi
pari terméket vásárolja. Ezzel egyidejűleg tehát a pi
acot befolyásolják és a vevő bizalmát növelik a vegy
ipari termékekben és magában a vegyiparban. Ennek 
keretében pl. a Monsanto négy gyárában (USA, Wa
les, Belgium, Kanada) 1987 óta megadja főbb emisszi
óit [9]. A változó gondolkodásmód egy példája a Rich
ter Gedeon Rt. Dorogi Gyáregységében szervezett -  
a zöld mozgalmakkal, a helyi önkormányzattal, a kör
nyezetvédelmi K+F résztvevő intézményekkel -  kö
zös megbeszélés, ahol a gyár összefoglaló képet adott

nemcsak az elért eredményeiről, hanem bevallotta a 
még megoldandó gondjait is [10]. Ez már kezd hason
lítani az említett Monsanto módszerhez. Ugyanilyen 
volt a TVK környezetvédelmi helyzetéről megjelent 
közlemény is [11].

Világ

A világgazdaságot kis egyszerűsítéssel három régi
óra lehet osztani. A fejlett országok megpróbálnak kö
zös erővel fellépni, és van is elegendő tőkéjük a legjobb 
megoldások megvalósítására. Távol-Keleten jelenleg 
csak a dinamikus növekedés tapasztalható, de az új, 
gyorsan fejlődő államokban környezetvédelem nélkül. 
Hiába egyeznek meg a fejlett országok pl. a montre
ali protokoll előírásainak gyorsabb megvalósításában, 
az ózonréteget veszélyeztető halogénezett szénhidro
gének kiváltásában, ha távol-keleten most épülnek a 
habüzemek, növekszik a hűtőszekrények száma stb. A 
légtér a Föld felett közös!

Nálunk a javuló környezetvédelmi paraméterek oka 
a termelés visszaesése. A baj ott van, hogy ha nálunk 
is megindul a termelés-növekedés, az első időkben 
még nem lesz pénz a környezetvédelem megfelelő 
fejlesztésére [12].

Végül ki kell emelni az emberi tényező döntő szere
pét a vegyipari környezetvédelemben. Ez kezdődik a 
K+F és tervezési fázisban és mai gondolkodásmódunk 
szerint a minőségbiztosítás megvalósításában tetőzik. 
Ez azt jelenti, hogy a technológiai folyamat megszer
vezése maximálisan kizárja az emberi hiba lehetősé
geit, biztosítja nemcsak az egyenletes és jó minőségű 
terméket, hanem a deklarált összetételű és egyenletes 
minőségű hulladékot is -  általános értelemben véve -  
ami a hasznosítás, feldolgozás, vagy megsemmisítés 
alapfeltétele.

A kézirat beérkezett: 1992. máj. 19.
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A környezetvédelem időszerű kérdései a vegyiparban
M IZ SE Y  P É T E R  *

Bevezetés

A környezetvédelem napjainkban olyan aktuális 
probéma az egész világon, melyben valamennyien 
érintettek vagyunk. A környezet szennyezése és vé
delme szorosan összefügg az ipari fejlettséggel illetve 
fejlődéssel és ezért egyre inkább napirendre kerül.

Egy általános termelő folyamat, technológia vagy 
gyártás esetében nyersanyag- és energia-ráfordítással 
állítjuk elő a kívánt termékeket (1. ábra). A termékek 
előállítása során keletkező hulladékot legáltalánosab
ban úgy definiálhatjuk, hogy hulladék mindaz, ami 
nem termékként hagyja el a folyamatot, legyen az 
anyag vagy energia. Az anyagi természetű hulladék 
vagy anyaghulladék lehet veszélyes vagy veszélytelen 
a környezetre és közvetlenül a gyártás helyszínén je
lentkezik. Az energiahulladék ezzel szemben nem ér
zékelhető ennyre közvetlenül a felhasználás helyén. 
Ez az eneriga előállításának helyszínén jelentkezik. 
Az energiát ugyanis általában fosszilis energiakészle
tek elégetésével nyerjük, melynek során környezetet 
szennyező égéstermékek, pl. hamu, C 02, S02 és NOj, 
keletkeznek, amelyek különösen nehezen kezelhetők, 
felelősek az üvegház-effektusért és a savas esőkért.

Nyersanyag Terme k(ek)

1. ábra. Általános termeli folyamat sematikus ábrája

A környezetvédelem alapelvének tekinthetjük Dal- 
tón [1] megállapítását, miszerint a már egyszer előál
lított hulladék nem semmisíthető meg. Át lehet ala
kítani, lehet koncentrálni, de nem lehet megsemmisí
teni. Ebből az alapelvből logikusan következik a kör
nyezetvédelem legjobb módja, nevezetesen az, hogy az 
ipari termelés fejlesztése során olyan technológiák ter
vezésére és bevezetésére kell törekedni, amelyek a már 
meglévő megoldásoknál kevesebb nyersanyag és ener
gia felhasználásával képesek ugyanolyan mennyiségű 
és minőségű termék előállítására. Ez az alapelv ter
mészetesen igaz a már meglévő technológiák esetében 
is. A működő üzemeket a lehetőség szerint úgy kell 
módosítani, fejleszteni, hogy a felhasznált nyersanyag 
és energia mennyisége csökkenjen (2. ábra).

Különösen fontos ez a kevésbé fejlett országokban, 
ahol a már meglévő és működő honi ipar gyakorla-

* BME Vegyipari Műveletek Tanszék, Budapest

Nyersanyag Folyam at

|E n e r g ia ^ >

Termékek
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kezelés
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Termékeks>
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Hulladékcsökkentés után
2. ábra. A hulladékcsökkentés hatása a nyersanyag- és 

energiafelhasználásra

tát követve, azt extrapolálva, a környezetet a fejlet
tebb országok iparánál sokszorosan jobban szennyező 
ipar alakulhat ki. Ezt a kérdést világítja meg Fells 
[2] az energia-hulladék esetében az Egyesült Királyság 
példájával. 1% brutto nemzeti össztermék növekedés 
az energiafogyasztás 1,5%-os növekedését vonta maga 
után a XIX. században. Ez az úgynevezett energia- 
koefficiens napjainkra 1,5-ről 0,5-re csökkent az Egye
sült Királyságban és a fejlettebb, iparosodott orszá
gokban.

1. táblázat
Fejlett és fejlődő ország m utatóinak  

összehason látása

Megnevezés USA India
Részesedés a világ

lakosságában 5% 16%
GNP-jében 25% 1%
energiafogyasztásában 25% 3%
C 02 emissziójában 22% 3%

A technikailag fejlettebb országok azonban na
gyobb ipari kapacitásuknak és magasabb életszín
vonaluknak tulajdoníthatóan a környezetet jobban 
szennyezik, mint a kevésbé fejlett országok, de ugyan
akkor a kevésbé fejlett országokban az ipari terme
léshez viszonyított relatív környezetszennyezés na
gyobb mértékű és az energiahasznosítás hatékonysága 
is rosszabb a fejlettebb országok hasonló mutatóihoz 
képest (1. táblázat [3]). Az energia-koefficiens a fejlődő 
országokban ma is 1,5 körül van. A probléma azonban 
sokkal összetettebb annál, minthogy azt egyszerűen a 
fejlődő országok problémájának minősítsük. Ha pél
dául Kína és India lakossága máról holnapra Francia- 
ország színvonalán élhetne és ugyanannyi lenne az egy 
főre vonatkoztatott hulladéktermelés is mint Francia-
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országban, akkor a Földön a hulladék-emisszió 70%- 
kal nőne meg és tenné az életet elviselhetetlenné [3j. 
Hasonló következtetés vonható le az 1. táblázat ada
taiból is.

Mindez azt bizonyítja, hogy a környezetvédelem a 
jövőben kizárólag a halladékképződés csökkentésével 
képzelhető el és ezt az elvet kell követni a vegyiparban 
is.

A jelenlegi vegyipari gyakorlat és a lehetséges 
változatok

Jelenleg az egész világon általános a helyzet, mi
szerint a működő vegyipari üzemek többségének ter
vezésekor a környezetvédelemre nem gondoltak. Ter
mészetesen akkoriban még nem is gondolhattak sok 
esetben arra, hogy azok a mai környezetvédelmi elő
írásoknak megfeleljenek, mivel még egy kevésbé ve
szélyeztetett környezetben tervezték azokat [2]. Saj
nos sok esetben szokásos gyakorlat az, hogy a válla
latoknak gazdaságilag kifizetődőbb bírságot fizetni a 
környezetszennyezésért, mivel ez sok esetben olcsóbb, 
mint a pótlólagos környezetvédelmi beruházás [4]. Ez 
a szomorú gyakorlat számos országban okozott már 
valószínűleg jóvátehetetlen környezeti károkat [2].

A környezetvédelem az esetek többségében csak a 
fizikailag könnyen megfogható és kezelhető anyaghul
ladékok összegyűjtését, kezelését, elégetését vagy hul
ladéktemetőben való elhelyezését jelenti. A kezelés 
során lehetséges a veszélyes anyaghulladékokat vala
milyen kémiai reakcióval ártalmatlanítani, semlege
síteni, valamilyen jobban kezelhető formába átalakí
tani. Éghető hulladékok elégetése, mint hulladékmeg
semmisítés esetén, a mérgező anyagok a levegőbe ke
rülnek és/vagy a hamuban maradnak és ezzel a prob
léma egy más formában, de továbbra is megmarad. 
Ezért az égetést általában olyan kémiai reakciónak 
kell kísérnie, amely az ártalmas anyagokat valamilyen 
veszélytelen formában megköti. Az át nem alakítható 
ill. biztonságosan el nem égethető hulladékokat hulla
déktemetőkben helyezik el.

Az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi 
Ügynökségének (Environmental Protection Agency, 
EPA) becslése szerint az Egyesült Államokban évente 
mintegy 120 milliárd $-t költenek a keletkezett hulla
dékok kezelésére és elhelyezésére [5]. Az EPA rang
sorolta a nemzeti hulladékkezlési módszereket (5. 
ábra) [4,5,6,7]. Ezek közül a hulladék keletkezésének 
csökkentése, ill. újrahasznosítása a leginkább javasolt 
megoldások. Legkevésbé a hulladékok hulladékteme
tőben történő elhelyezését ajánlják. Azon vállalatok
nak, amelyek a hagyományos hulladékkezelésre és el
helyezésre alapozták környezetvédelmi stratégiájukat 
az EPA rangsorának ismeretében újra kell értékelniük 
az eddigi eljárásaikat. A hulladéktemető, mint a kör
nyezetvédelem eszköze és módja, nem lehet megoldás 
a jövőben.

A környezetvédelem fontos pontja az anyaghulla
dék mellett az energiahulladék csökkentése is. Ezzel 
csökken az üvegház-eífektusért és a savas esőkért fe-

mid

A hulladék keletkezésének csökkentése a folyamaton belül 

. .1A hulladék újrahasznosítása 

.1Hulladékok szeparálása és koncentrálása

I
Energia - e s  nyersanyagvisszanyerés

I .Hulladék áta lak ítása  kevésbé veszélyes formába, 
hulladék biztonságos elégetése

I.
Hulladék biztonságos elhelyezése hulladéktemetőkben

S. ábra. A z  EPA hulladékkezeié t i  rangsora

lelós égéstermékek emissziója. A füstgázok kén- és 
nitrogén-oxid-tartalma csökkenthető valamilyen gáz
tisztítási mdószerrel, de a szén-dioxid hasonló módon 
történő eltávolítása a füstgázokból nem járható út [2]. 
A megoldást ebben az irányban keresni azért is hely
telen, mert a füstgázok tisztítása csak azt eredmé
nyezi, hogy a környezetre káros anyagokat egy má
sik, talán jobban kezelhető formába alakítjuk át, de 
a hulladék továbbra is megmarad. A megoldás itt is 
kizárólag az energiahulladék képződésének minimali
zálása lehet. Az EPA ugyancsak célul tűzte ki az ener
giahulladék csökkentését a „ Tiszta Levegő Program” 
(Clean Air Act) keretében [4]. Az Egyesült Királyság
ban is cél az égéstermékek emissziójának csökkentése. 
Ezt leginkább az energiafelhasználás racionalizálásá
val tervezik [2].

A vegyipar energiaigényességét mi sem jellemzi job
ban, minthogy a termékek előállítási költségében a 
második legnagyobb tétel az energiaköltség [8,9]. A 
BASF ludwigshafeni telephelyén a különböző vegyi
pari folyamataik energiafelhasználásának racionalizá
lásával 790 MW energiának megfelelő fűtőolajat sike
rült megtakarítani. Ez az energiatermelés helyszínén 
a következő hulladékmegtakarítást eredményezte [10]: 

C02 218 t/h
S02 1,4 t/h
NO* 0,7 t/h
СО 7 t/h
hamu 21 t/h
szennyvíz 70 t/h.

Különösen figyelemre méltó, hogy az energiamegta
karítást olyan energiaintegrációs módszerek alkalma
zásával érték el, amelyek pótlólagos beruházásának 
megtérülési ideje kevesebb mint 1 év volt.

Ez a példa jól szemlélteti azt a tényt, hogy a 
már kidolgozott energiaintegrációs elvek gyakorlati 
alkalmazásával kettős eredményt érünk el, energiát 
takarítunk meg, ami költségcsökkenést eredményez és 
egyben csökkentjük a környezetre káros égéstermékek 
emisszióját.
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Hulladékképződés a vegyipari üzemekben

Veszélyes hulladékok a legkülönbözőbb formában 
keletkezhetnek a vegyipari üzemekben: gázok, folya
dékok, szilárd anyagok és zagyok. Ezek lehetnek a ter
melés melléktermékei, keletkezhetnek a berendezések 
karbantartásakor és lehetnek eldobott, kereskedelmi 
eladásra szánt termékek is pl. rosszul sikerült sarzs 
szakaszos üzemeknél. Ezek hulladéktemetőkben való 
elhelyezése nem járható út a jövőben. Valamilyen hul
ladékkezelés sem oldja meg a problémát. A megoldás 
csakis a hulladékok keletkezésének csökkenése, eset
leg megszüntetése lehet. Ahogy a 2. ábra illusztrálja, 
a különböző módszerekkel elért hulladékcsökkenés
sel együtt nemcsak a feldolgozandó hulladék mennyi
sége, hanem az adott termék előállításához szükséges 
nyersanyag- és célszerűen, energiamennyiség is csök
ken.

A hulladékképződés csökkentésére számtalan meg
oldás alkalmazható nem csak új üzemek tervezésekor, 
hanem a már említett olyan működő üzemek esetében 
is, amelyeket kevésbé szigorú környezetvédelmi előírá
sok mellett terveztek és építettek. Ezeknek a környe
zetvédelmi korszerűsítéseknek a teljesességre nem tö
rekvő áttekintése előtt célszerű főbb vonalakban meg
vizsgálni, hogy a vegyipari termelő folyamatok egyes 
lépéseiben hol és milyen hulladék keletkezhet. Erre 
a legcélszerűbbnek látszik a Linnhoff et al. [11] ál
tal a hierarchikus vegyipari folyamattervezés szint
jeinek bemutatására használt „hagyma diagram” Ц. 
ábra), amely jól szemlélteti a vegyipari termelő fo
lyamat főbb elemeit és azok hierarchikus kapcsolatát. 
A két belső réteg jelképezi a reakciót és az elválasz
tást/recirkulációt, ill. az ezeket a műveleteket végző 
berendezéseket. Itt anyaghulladék keletkezésével kell 
számolni. A két külső réteg által szimbolizált rendszer 
a hőcserélő rendszer és az energiahordozók, valamint 
segédközegek rendszere, ahol az energiahulladék ke
letkezik.

Anyaghulladékok Energiahulladékok

A hulladékképződés vizsgálatánál a „hagyma diag
ramot” gondolatban ki kell egészíteni még egy fik
tív réteggel, mely a vegyipari termelő folyamat zök
kenőmentes működtetéséhez szükséges egyéb művele
teket jelképezi. Ide sorolható többek között pl.: a rak
tározás, a folyamat indítása és leállítása, termékvál
tás, nyersanyagcsere, a berendezések karbantartása, a 
keletkezett hulladékok kezelése, recirkulációja, ártal
matlanítása. Erre a fiktív 5. rétegre inkább az anyag
hulladékok képződése a jellemző.

A vegyipari folyamatok tervezésekor a folyamat 
optimális paramétereinek megállapításánál mindig 
együtt vizsgáljuk az egész folyamatot, mivel annak al
rendszerei között kölcsönhatás van [12]. Ha például a 
reaktor optimális konverziójának megállapítása a cél, 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elválasztás és a 
recirkuláció költségeit és mindenképpen az együttes 
viselkedést kell figyelembe venni. A hulladékkeletke
zés csökkentésének vizsgálatakor is ezt az elvet kell 
követni. A folyamat különböző részeinek korszerűsíté
sekor hozott döntések kihatással vannak az egész fo 
lyamatra, sőt sokszor még annak környezetére is, ezért 
nem szabad a feladatokat elszigetelten megoldani, ha
nem komplexen, az összefüggések ismeretében kell azo
kat kezelni.

A hulladékcsökkentési módszerek meglévő és 
tervezés alatt álló üzemek esetében

A hulladékképződés csökkentésének lehetőségeit 
meg kell vizsgálni valamennyi már működő üzem ese
tében és állandóan szem előtt kell azokat tartani új 
üzem tervezésekor is. A meglévő üzemek környezetvé
delmi korszerűsítésénél korlátozva van a vegyészmér
nök tervezői szabadsága, mivel az üzem berendezései 
már adottak és azok lényegesen már nem módosítha
tók. Esetenként van lehetőség új berendezések üzem- 
beállítására, de alapvető változtatásokra nem kerül
het sor. Új folyamat tervezése esetében (grass-root 
design) sokkal nagyobb a tervező szabadsága és ezért 
egyszerűbb feladat a környezetvédelem szempontjai
nak figyelembevétele, mint meglévő folyamat bármi
lyen javítása esetén (retrofit design).

A különböző hulladékcsökkentési módszerek vizsgá
latánál nem lehet élesen elkülöníteni a csak a meg
lévő üzemek korszerűsítésére i'II. csak a tervezés alatt 
álló üzemek esetére használatos megoldásokat, hiszen 
a meglévő üzem korszerűsítése tulajdonképpen az új 
üzem tervezése olyan alesetének tekinthető, ahol adott 
a technológia és adottak a berendezések is.

A folyamattervezés különböző módszereiről az új 
üzemek tervezésénél lesz részletesebben szó.

A hulladékcsökkentés meglévő üzemek esetében

A meglévő üzemek esetében a hulladékképződés 
csökkentésének lehetséges módjait a Linhoff et al. [11] 
által a hierarchikus vegyipari folyamattervezés szint
jeinek bemutatására használt „hagyma-diagram” fel-

mkl1 9 9 3 .  X L V I I I .  É V F O L Y A M . 1 0 -1 1 . S Z Á M 413

4- dbra. A  „hagym a-d iagram ’



osztása szerint, a pótlólagos fiktív réteget is figye
lembe véve tekintjük át.

Reaktor. A reaktorok helyes működtetése különö
sen fontos, mivel a reaktor a folyamat lelke és elsőd
legesen „felel” az anyaghulladékok keletkezéséért [13]. 
Általános esetben 5 fő pontba csoportosíthatók a re
aktorban az anyaghulladék képződésének okai [14]: 
a ) ha nem lehetséges az el nem reagált nyersanyagok 

recirkulációja, akkor alacsony konverzió esetén a 
nyersanyag jelentős része hulladékká válik, 

b ) a főreakcióban is keletkezhet hulladék, pl.:
A + В —♦ Termék +  Hulladék 

c ) a másodlagos reakcióban is keletkezhet hulladék, 
pl.:

A + В —► Termék 
Termék —+ Hulladék

d ) a betáplált nyersanyagokban lévő szennyezés is 
hulladékká válik a feldolgozás során, a szennyezés 
részt vehet a reakciókban és nyersanyagveszteség
gel járó, káros mellékreakciókat eredményez, ami 
további hulladékot jelent,

e ) a katalizátor elöregedése, ill. vesztesége is hulla
dékot jelent.
A reaktorok optimális konverzióját gazdaságossági 

számítások és környezetvédelmi megfontolások döntik 
el. Ez különösen fontos, komoly megfontolásokat 
igénylő lépés, ahol a rendszer és a folyamat többi 
részének kölcsönhatását is figyelembe kell venni.

A nyersanyagveszteséggel járó mellékreakciók a 
hulladékképződés mellett azért is károsak, mert a 
nyersanyagköltség a termékek előállítási költségében a 
legnagyobb tétel, kb. 40-80% [8,9]. Ha a hulladék részt 
vesz a reakciókban, célszerűbb nagyobb tisztaságú 
nyersanyagokból kiindulni vagy a nyersanyagot a 
felhasználás előtt megtisztítani, attól függően, hogy 
melyik megoldás a gazdaságosabb.

Ha a folyamat olyan, hogy a reaktorban egyetlen 
reakció játszódik le, vagyis nincsenek mellékreakciók, 
a gazdaságoság és a környezetvédelem is azt kívánja, 
hogy az elérhető maximális, lehetőleg 100%-os kon
verzióra törekedjünk [15].

A meglévő reaktorok működtetése javítható, ha 
jobban elosztjuk a betáplált nyersanyagot, keverős 
reaktorok esetében javítjuk a fizikai keverést, jobb 
katalizátort választunk, javítjuk a fűtést és a hűtést
[13]-_

Különösen fontos a jó hőmérsékletszabályozás a hő
mérsékletre érzékeny reakciók esetében. Smith és Pe- 
tela [14] ipari esettanulmányt írnak le. A leírás sze
rint a kevert tankreaktorban olyan terméket gyártot
tak, ahol a hőmérséklet kismértékű emelkedése esetén 
olyan másodlagos mellékreakciók játszódtak le, ame
lyek során a termék hulladékká alakult át (a fenti fel
sorolás c. pontja). Javítani kellett a hőmérsékletsza- 
bályozást. Ehhez első lépésként javították a keverést 
azért, hogy a helyi túlmelegedések veszélye csökken
jen. A tankreaktor egy hőcserélő köpennyel volt kö
rülvéve, amely az adott kapacitáshoz alulméretezett 
volt, azon keresztül nem volt lehetséges az exoterm re
akció során felszabaduló reakcióhő kielégítő elvonása
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és a minimális hulladékképződéshez tartozó hőmér
séklet (kb. 50°C) tartása. Ezért gondoskodni kellett a 
reaktor hűtésének javításáról is. Lehetséges lett volna 
a hűtővíz hőmérsékletének hűtőgépes hűtése, de ez 
költséges pótlólagos beruházást és jelentős üzemelte
tési költségnövekedést eredményezett volna. A megol
dás egy külső hőcserélő üzembe állítása volt. Ehhez 
módosították a reaktor működését úgy, hogy annak 
tartalmát a külső hőcserélőn keresztül folyamatosan 
keringettették. A reaktor hűtőköpenyében a vizes hű
tést a lehetséges legnagyobbra állították és azt nem 
változtatták. A hőmérsékletet a külső hőcserélő hűtő
vízáramának szabályozásával tartották az előírt érté
ken. Ezzel a korszerűsítéssel kevesebb lett a haszon
talan melléktermék és javultak a folyamat gazdasági 
mutatói is.

Nagyon fontos a reaktorok jó szabályozása, a sza
bályozó rendszer helyes kialakítása és a szabályozók 
jó behangolása. Ezzel csökkenthető az optimális mun
kapont körüli ingadozás. Sokszor egy olyan egyszerű 
probléma is jelentős üzemeltetési gondokat, nyersa
nyagveszteséget, hulladékképződést okozhat, mint egy 
rosszul elhelyezett hőmérő.

Elválasztás/recirkuláció. A folyamatnak ennél a lé
pésénél a termékeknek az anyaghulladékoktól és a 
nyersanyagoktól történő elválasztása és kinyerése a 
cél, valamint ezt követően a nyersanyagok recirkulál- 
tatása a reaktorba. Ha az elválasztás élessége javít
ható, a jobb szeparáció hulladékcsökkentést eredmé
nyez.

A szeparációval történő anyaghulladék-csökkentés 
megoldásait Smith és Petela négy fő csoportba sorolta 
[16] (5a,b,c,d. ábrák). Az anyaghulladék csökkenthető: 
a ) a hulladékáram direkt recirkulálatásával (ez csak 

reverzibilis reakcióban képződő hulladékok eseté
ben járható),

b ) a nyersanyag szennyezéseinek eltávolításával (ez 
azonos a tisztább nyersanyagból való kiindulás
sal, káros mellékreakciók esetén mindenképpen cél
szerű),

c ) a többlet-komponensek hozzáadásának eliminálá
sával (ez pl. extraktiv ágens esetén új, más jellegű 
elválasztás alkalmazását igényli, ami többnyire csak 
új üzem tervezésénél oldható meg), 

d ) a hulladékáram pótlólagos elválasztásával (ez a 
hulladékban a tökéletlen elválasztás miatt bennma
radt termékek, ill. nyersanyagok még egy visszanye
rését jelenti, ami lehet pl. bepárlás, centrifugálás 
vagy ülepítés).
Hőcserélőhálózat, energiahordozók és segédközegek. 

A „hagyma-diagram” felosztását követve a folyamat 
eddig említett két rétegében a környezetvédelmi mó
dosításokkal az anyaghulladék mennyiségét csökkent- 
hettük. A hőcserélőhálózat, energiahordozók és segéd
közegek (utilities) két rétegébe tartozó műveletek ja
vításával energiát takaríthatunk meg és ezzel az ener
giahulladék mennyiségét csökkentjük. A vegyipari ter
melő folyamatok esetében az energiahulladékot álta
lában energiaracionalizálással csökkentjük.

Az eddig említett műveleteknek (reaktor, elválasz
tás/recirkuláció) általában jelentős energiaigénye is
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5. ábra. A z elvdlasztis/recirkulició szerepe a hulladékcsökkentésben

van. Ezt az energiaigényt, valamint annak kielégítését 
a folyamat vizsgálata során itt tárgyaljuk. Az energe
tikai vizsgálat esetében sem lehet a folyamatot csak 
részeiben, elszigetelten tanulmányozni, itt is vizsgálni 
kell az összefüggéseket és a kölcsönhatásokat. Pl.: exo- 
term reakció hőjének hasznosítása termikus elválasztó 
műveleteknél.

Ennek az együttes kezelésnek az alapjait dolgozta 
ki Linnhoff et al. a szűkületi pont és az azon alapuló 
tervezés elméletével [11]. Ez a korszerű, nagyon haté
kony elmélet ma m ár elterjedten használatos a gya
korlatban a folyamatok minimális energiafogyasztá
sának megállapítására, hőcserélőrendszerek tervezé
sére, felülvizsgálatára, esetleges módosítására, ener
giaintegrációs csatolások kijelölésére és kivitelezésére. 
Ezeknek a vizsgálatoknak és tervezéseknek a célja a 
folyamat energiafogyasztásának és ezzel az energia
hulladéknak a csökkentése.

Jelen közlemény nem elemzi részletesen az említett 
igen érdekes, komoly tudományos vizsgálatokon ala
puló és nagy gyakorlati jelentőségű témakört, csupán 
megemlít néhány fontosabb, a tárgykörrel foglalkozó 
magyar nyelvű irodalm at [17,18,19].

A folyamat kiegészítő részei, a „fiktív réteg”. A 
vegyipari termelő folyamat zökkenőmentes működ
tetéséhez szükség van kiegészítő tevékenységekre, 
műveletekre, berendezésekre is. Ezeket a „hagyma- 
diagramban” egy képzeletbeli, ötödik, fiktív réteg jel
képezi. Az ebbe a fiktív rétegbe tartozó valamennyi 
kiegészítő művelet nem kerül, nem is kerülhet felso
rolásra. Mindössze néhány fontosabbnak ta rto tt tevé
kenységet vizsgálunk meg:

Raktárkészlet management. Rendszeresen ellenőrizni kell 
a raktárkészletet és csak a termelés zavartalan fenntar
tásához szükséges minimális nyersanyagkészletet szabad 
raktározni. Túl sok nyersanyag-vásárlás azt is eredmé
nyezheti, hogy a nyersanyag egy része elromolhat még a 
felhasználásra kerülés előtt. A minimális készlet raktáro
zásával csökkennek a raktározási költségek is és nem rak
tározunk feleslegesen olyan anyagokat, amelyek esetleg a 
raktározás alatt veszélyes hulladékká válhatnak.

Célszerű a raktárkészlet kezelésének fejlesztése is. A be
érkezett nyersanyagokat a beérkezés sorrendjében kell fel
használni. Újabban már működnek raktár nélküli üzemek 
is, mivel a beszállítóktól órára való pontosságot követelnek 
meg [20].

A nyersanyag vásárlásánál ügyelni kell arra, hogy le
hetőleg a felhasználással azonos mennyiségű kiszerelésben 
vásároljunk nyersanyagot és lehetőleg attól a kereskedőtől,
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aki újratölti a kiürült tárolóedényeket, ballonokat, kon
ténereket. Ezzel nem gond többé a kiürült „göngyöleg” 
elhelyezése és a tárolóedények esetleges kimosását rá le
het bízni az erre a feladatra környezetvédelmileg jobban 
felkészült gyártóra.

Nyersanyag-helyettesítés. Működő üzemek esetén is le
hetséges olyan technológiai módosítás, amelynek eredmé
nyeként egy vagy több nyersanyagot olyan nyersanyaggal 
helyettesítünk, amelynek használata környezetvédelmileg 
kedvezőbb.

Ehhez első lépésként meg kell vizsgálni az adott folya
matot és rangsorolni kell a folyamatban keletkező anyag
hulladékokat mennyiségük és veszélyességük alapján. Az 
anyaghulladékok kezelésének költsége is egy mutató ehhez 
a rangsoroláshoz. Mivel egy működő folyamat módosítása 
jelentős munkát és anyagi ráfordítást igényel, ezért csak a 
legveszélyesebb egy vagy kettő hulladékáram esetében ér
demes a módszerrel próbálkozni. Második lépésként ezek
nek a hulladékáramoknak a csökkentése érdekében meg 
kell vizsgálni az adott technológiát, hogy melyik nyersa
nyag az, amelynek helyettesítésével a kérdéses anyaghul
ladék mennyisége és/vagy veszélyessége csökken. Ez nem 
egyszerű feladat, mivel a technológia módosítását, esetleg 
új berendezések üzembeállítását is magával vonhatja.

A nyersanyag-helyettesítés nem feltétlenül jelent más 
anyagot, sok esetben a már említett tisztább nyersanyagok 
használata is segíthet.

A nyersanyag-helyettesítés kérdését nem csak a reak
torba belépő anyagokra kell és lehet megvizsgálni, hanem 
a gyártási folyamat valamennyi berendezésére.

Sokszor egészen egyszerű módon is lehetséges csökken
teni egy technológia környezeti károkozását. Pl. hűtőtor
nyokban kromát alapú inhibitor helyett lehetséges a ke
vésbé veszélyes foszfát alapú korróziógátlót használni [21].

Meg kell vizsgálni, hogy az adott technológiában fel- 
használásra kerülő környezetre káros szerves oldószerek 
pl.: szénhidrogének, az ózonpajzsra veszélyes halogénezett 
szénhidrogének, poláros oldószerek, nem helyettesíthetők- 
e vizes detergenses oldattal. Az oldószerek helyette
sítése esetén mérlegelni kell, hogy az adott oldószer 
egy zárt rendszerben, jól ellenőrizhető körülmények közt 
használatos-e és a használatot követően regenerálásra 
kerül, vagy pedig érintkezik a környezettel és jelentős 
mértékben, esetleg teljes egészében elpárolog. Különösen 
ezekre a levegőbe kerülő oldószerekre kell koncentrálni a 
helyettesítés során. Ez általában nem is annyira a vegyi
parra jellemző, mint inkább pl.: a festésre. A vizes alapú 
festékek már megjelentek a piacon és kezdik kiszorítani 
a szerves oldószer alapú festékeket. A Volkswagen Autó
gyár például, a legújabb típusú Golf autóinak gyártásánál 
már vizes alapú festékeket használ. A szerves oldószerek 
levegőbe kerülését a fejlettebb országokban a gépkocsik 
tankolálásánál is meggátolják speciális, gázvisszavezetéses 
üzemanyag-töltőpisztolyok alkalmazásával.

A fémfelületek tisztításánál kevésbé illékony oldószere
ket használnak. Péládul a Boing Aerospace and General 
Dynamics áttért a triklór-trifluor-etán használatára a jó
val illékonyabb metil-etil-keton helyett [21].

Ezek az utóbbi példák nem vegyipari példák, de a 
vegyiparnak fel kell készülnie az ilyen jellegű igények 
kielégítésére is.

Berendezések működtetése. A  működő berendezések ha
tékonyságát javítani kell. Szükséges az állandó és gon
dos ellenőrzés és karbantartás, hogy az üzemzavar okozta 
környezetszennyezés elkerülhető legyen. A segédberende
zések, pl. szivattyú, kompresszor, motorok, rendszeres kar
bantartása csökkenti a berendezések olajveszteségét és 
megelőzi a szállított anyagok környezetszennyező szivár
gását, ami a kitermelésre is káros.

Az Amerikai Egyesült Államokban az EPA a „Tiszta 
Levegő Program” keretében már korlátozza a vegyiparban
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alkalmazott szelepek maximálisan megengedhető szivár
gási emisszióját [22]. Egy szabványos teszt eljárás kereté
ben ellenőrzik a beépített és beépítésre kerülő szelepeket.

Új berendezés üzembeállítása, vagy valamilyen techno
lógiai módosítás esetén előnyben kell részesíteni azt a meg
oldást, amely kevesebb hulladékot produkál a többihez ké
pest.

A hulladékok keletkezésének nyomonkövetése és szelektív 
kezelésük. Működő vegyipari üzemek környezetszennyezé
sének megállapításakor nem szabad az üzemet fekete do
bozként kezelni és nem elég kizárólag az üzemet elhagyó 
hulladékmennyiséget vizsgálni. Ez a megközelítés félreve
zető. Számos környezetszennyezési probléma megoldásá
nak gátja a folyamat paramétereinek állandó, pontos és 
megbízható mérésének a hiánya. Sok esetben nincs semmi 
információnk egy adott berendezés működtetésekor kelet
kező hulladék jellegéről és mennyiségéről. A hulladékára
mok sokszor más áramokkal összekeveredve észrevétlenül 
hagyják el a berendezést és kerülnek a központi hulladék- 
kezelőbe. Mivel nincs mérés, ezért nem tudjuk, hogy mely 
berendezések felelősek egy adott hulladék képződéséért. 
A közös hulladékot pedig úgy kezelik, hogy az megfeleljen 
az általános kibocsátási előírásoknak. Ez helytelen, a hul
ladékkeletkezés csökkentéséhez szükség van a keletkezés 
pontos ismeretére és ehhez valamennyi berendezésnél mé
rés szükséges. A különböző hulladékokat pedig nem szabad 
összekeverni, hanem elkülönítve kell feldolgozni.

Egy ipari példa alapján [23] a berendezések műszere
zése után felderíthető volt, hogy egyes berendezések savas 
hulladékot bocsájtottak ki, míg más berendezések lúgo
sat. Ezek a közös hulladékkezelőben egymást észrevétle
nül közömbösítették és az egész problémát nem is ész
lelték. A szennyvíz sótartalma persze ugyancsak káros a 
környezetre, de kevésbé mint a savas, ill. lúgos hulladé
kok. Jelentős megtakarítást jelentett ebben az esetben a 
műszeres nyomonkövetés bevezetése. Lokalizálni lehetett 
az egyes sav- és lúg-hulladékok keletkezésének helyét és 
apróbb módosításokkal azokat meg lehetett szüntetni.

Regenerálásra szánt oldószerek esetében helytelen az a 
gyakorlat, miszerint a különböző oldószereket egy közös 
tárolóedényben (regdó) gyűjtik. Ez jelentősen megnehe
zíti a regenerálást, növeli annak költségeit. Az oldósze
reket külön kell gyűjteni. így könnyebb a regenerálás és 
az összekeveréssel járó esetleges azeotrópképződés elkerül
hető.

A veszélyes hulladékokat a többi hulladéktól különvá
lasztva kell kezelni. így például a folyadékáramokban lévő 
nehézfémeket a folyadékfázisból kicsapatással el kell távo
lítani mielőtt a folyadékokat elvezetnénk. Az így keletkező 
zagy koncentráltabban tartalmazza a nehézfémeket és job
ban kezelhető.

A berendezések tisztítását, amennyire lehet, lapát és 
seprű használatával kell elvégezni, nem pedig bő vizes 
mosással.

Hulladék újrahasznosítás, kémiai átalakítás. A hulladé
kok újrahasznosítása igen előkelő helyet foglal el az EPA 
rangsorában (S. ábra). (A hulladékok újrahasznosítását 
szokás recirkulációnak is nevezni, de ez nem tévesztendő 
össze a „hagyma-diagram” belülről második rétegében 
szereplő recirkulációval! Ezt elkerülendő itt inkább az új
rahasznosítás szót használjuk.)

A hulladékok újrahasznosítására klasszikus példa a már 
előbb említett oldószervisszanyerés. Számtalan lehetőség 
van azonban hulladékok illetve egyes részük újbóli haszno
sítására, amely sokszor kémiai átalakítással is együttjár. A 
lehetőségek száma a hulladék sósavgáz kálcium-kloridként 
való megkötésétől a hulladéklúgok más iparágban történő 
felhasználásán át a hulladékkatalizátor útburkolóanyag- 
ként történő hasznosításáig szinte végtelen.
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A hulladék felületének veszélytelen anyaggá történő 
kémiai átalakítását, „betokosítást” célszerű a hulladék 
hulladéktemetőben történő elhelyezése előtt elvégezni. 
Erre leginkább radioaktív hulladékok esetében kerül sor.

Hulladékcsökkentés a tervezés során

Az új üzemek tervezése összetettebb tevékenység, 
mint a meglévő üzemek korszerűsítése. Több felada
tot kell megoldani, viszont nincsenek meglévő beren
dezések és technológiák, amelyek korlátoznák a ter
vezői szabadságot. A folyamattervezés során a dön
tések meghozatalához nem áll mindig az összes szük
séges információ a rendelkezésünkre, ezért a megol
dásra mindig számos alternatíva kínálkozik. Ezeket 
mind meg kell vizsgálni és a legjobbat kiválasztani. A 
megvizsgálandó alternatívák száma csökkenthető, ha 
korlátozásos stratégiával dolgozunk [24].

Uj üzemek tervezése esetén több tervezői szinten 
is döntéseket kell hoznunk. Ezeket a következőképpen 
oszthatjuk fel [23]:
-  termékkoncepció kialakítása,
-  laboratóriumi kísérletek,
-  folyamattervezés,
-  részletes tervezés, gépészeti tervezés.

Az egyes szinteken hozott valamennyi döntéskor 
gondolni kell a hulladékcsökkentés szempontjaira.

Meglévő üzemek esetében a fenti szintek közül 
általában csak a folyamattervezés szintjén dolgozunk 
és a korábbiakban is csak azt tekintettük át.

Termékkoncepció kialakítása

Egy termék gyártását általában a piaci kereslet és 
kínálat dönti el. A döntés meghozatalakor nem gon
dolnak a döntéshozók a technológiai paraméterekre. 
Ennek ellenére már az ilyen döntések meghozatala
kor is lehetséges a környezetvédelem szempontjainak 
figyelembevétele néhány egyszerű kérdésre adott vá
lasszal:
a ) Milyen nyersanyagok szükségesek a termék előál

lításához? Van-e már ebből a nyersanyagból a gyár
ban? Vannak-e speciális környezetvédelmi előírások 
a nyersanyag(ok) használatára vonatkozólag? 

b ) Keletkeznek-e a gyártás során veszélyes mérgező 
anyagok?

c ) Milyen tisztasági előírások vannak a termék(ek)re? 
Lehetséges-e a nyersanyagban lévő szennyeződése
ket a termékben hagyni?

d ) Mennyire biztonságos és ismert a kérdéses terme
lési technológia? Új vagy ismert esetről van szó? 

e ) Milyen hulladék keletkezése várható? Ilyen hulla
dék van-e már a gyárban? Hogyan történik annak 
a feldolgozása?
A kérdések megválaszolásával nemcsak választani 

tudunk a lehetséges reakcióutak közül, hanem már 
előre képet kapunk az új termék gyártásánál felmerülő 
környezetvédelmi problémákról és ez segíthet a helyes 
döntéshozatalban.

Laboratóriumi kísérletek

Ha egy új termék gyártásáról döntés született, a 
laboratóriumi fejlesztés feladata a termelés legfonto
sabb paramétereinek megállapítása. A vegyészek ál
talában a reakciókörülményekre és a jó kitermelésre 
koncentrálnak, de a hulladékkeletkezés csökkentésére 
való törekvés megköveteli, hogy legalább ugyanekkora 
figyelmet fordítsanak arra is, hogy mi történik azzal a 
nyersanyagmennyiséggel, ami nem alakul át termék
ké!

A 99%-os kitermelés sem elég jó, ha az 1% mér
gező, nem kezelhető hulladékká alakul át. A laborató
riumi kísérletek során lényegtelennek tűnő apróságok 
a léptéknöveléssel komoly problémákat eredményez
nek. Amit a laboratóriumi kísérletek során elhanya
golunk, a nagyüzemi gyártás során tonnákat eredmé
nyezhet. Ezért az anyagmérleget valamennyi belépő 
és keletkező anyagra már a laboratóriumi kísérletek 
során fel kell venni.

Meg kell állapítani az egységnyi termék előállítá
sakor várható hulladék mennyiségét. Ebbe a mennyi
ségbe bele kell számolni valamennyi hulladékot, így 
pl.: a leállási és újraindítási veszteségeket, a készü
lékek tisztításánál adódó veszteségeket, a mintavé
telekhez szükséges anyagokat. Bonyolult többlépéses 
szakaszos technológiák várható hulladékképződése na
gyobb mint az azonos kapacitású folyamatos üzemé, 
ezért már a laboratóriumi kísérletek során törekedni 
kell arra, hogy az adott termékelőállítás minél egysze
rűbben, lehetőleg folyamatos üzemben történjen.

Folyamattervezés

A vegyipari folyamattervezésnek hatalmas iro
dalma van. Lehetetlen lenne akár csak felsorolni is a 
tárgykörben született munkákat, melyek jellegüket te
kintve két fő csoportba sorolhatók: hierarchikus meg
közelítés (pl. [11,25]) és algoritmikus megközelítés (pl. 
[26,27]). A hierarchikus módszer használata elterjed
tebb a gyakorlatban mint az algoritmikusé. Az algo
ritmikus módszer nagyobb matematikai felkészültsé
get igényel és jelenleg még inkább a kutatás területén 
használatos. A két módszer előnyeit ötvözi a felhasz
náló irányította kombinált módszer [12].

Ezeknek a módszereknek a kidolgozásakor még nem 
vették szisztematikusan figyelembe a környezetvéde
lem szempontjait. A tárgykör kutatásának először 
ezeket kell tisztáznia. Erre vonatkozólag már történt 
néhány próbálkozás.

A próbálkozásokat két fő csoportba gyűjthetjük 
aszerint, hogy milyen szintű tervezéssel foglalkoznak, 
üzemi vagy vállalati szintű tervezéssel. A két szintet 
rangsorolhatjuk.

Az alsó szinten, vagy üzemi szinten az egyes fo
lyamatokat, üzemeket, gyártásokat vizsgáljuk és az 
ott felmerülő környezetvédelmi problémák rendszer- 
szemléletű megoldásával foglalkozunk. Erre irányul 
Smith és Petela [14,16], valamint Dogulas [28] mun
kássága, akik a hierachikus tervezői módszert fejlesz-
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tették tovább. Az algoritmikus módszer Diwekar et al. 
[29] használta környezetvédelmi feladat megoldására. 
(Ilyen üzemi szintű tervezést végeznek a már említett 
módszerek [11, 12, 25, 26, 27]).

A felsó szinten, vagy vállalati szinten magasabb- 
szintű tervezésről van szó. Több folyamatunk, gyártá
sunk, üzemünk van és ezek együttes vizsgálata a cél. 
Ekkor nem foglalkozunk már az egyes alrendszereknél, 
üzemeknél felmerülő problémák megoldásával, hanem 
az alrendszerek kapcsolatát próbáljuk úgy megoldani, 
hogy az egész rendszer pl. több különböző üzemből 
álló vállalat, vegyipari komplex a környezetre nézve 
a legkisebb szennyezést jelentse. Ilyen jellegű prob
lémák megoldásával foglalkozik Cohen és Allen [30], 
Richarz et al. [31], valamint Kiwitt [32] munkája.

Folyamattervezés üzemi szinten. A környezetvéde
lem szempontjainak figyelembevételével történő folya
mattervezést üzemi szinten már korában áttekintet
tük a meglévő üzemek esetére. Új üzemek tervezése 
esetén is hasonló elvek szerint dolgozunk, de ilyenkor 
nem jelentenek korlátot a meglévő berendezések és a 
működő technológia.

Az üzemi szintű hierarchikus folyamattervezésnek 
két fő stratégiája van: a Linnhoff et al. [ll] által ja
vasolt „hagyma-diagrammal” szemléltetett módszer, 
amelyet a meglévő üzemek esetére már áttekintettünk 
és használtunk, valamint a Douglas által javasolt stra
tégia [25]. Douglas stratégiája a következő hierarchi
aszintekből áll:

1. szint: Input adatok
2. szint: Szakaszos vagy folyamatos üzem
3. szint: Input-output struktúra
4. szint: Recirkulációs struktúra
5. szint: Szeparációs struktúra
6. szint: Energia-integráció
7. szint: Alternatívák
8. szint: Üzemeltetés, szabályozás
9. szint: Biztonság.
Az egyes szinteken mind részletesebben tervezzük 

meg a folyamatot.
A két hierarchikus stratégia lényegében ugyanazt 

az elvet tükrözi. Douglas felosztása jobban tagolt, át
fogóbb, alapvetően új üzemek tervezésénél követhető, 
de hiányzik belőle a „hagyma-diagramnál” bevezetett 
fiktív réteghez tartozó tevékenységek tervezése.

A környezetvédelem kérdéseit illetően Smith és Pe- 
tela [14,16] a „hagymardiagram” felosztását követve 
tanulmányozták az egyes rétegeket azért, hogy meg
vizsgálják, hogyan lehetne a hulladékképződést csök
kenteni. Ezt a meglévő üzemek tárgyalásánál már át
tekintettük. Új üzemek tervezésénél is igazak az ott 
említett hulladékcsökkentési elvek. Azokra gondolni 
kell a készülékek és a technológia tervezésénél is.

Douglas [28] továbbfejlesztette hierarchikus straté
giáját a környezetvédelem szempontjainak figyelem- 
bevételével. Továbbfejlesztett változatában új szem
pontok merülnek fel, amelyek más megoldásokat ered
ményezhetnek ahhoz az esethez képest, amikor a kör
nyezetvédelem szempontjaira még nem gondolt.

Stratégiája 1. szintjén, az input adatok szintjén 
hasznosítjuk a termékkoncepió kialakításánál már

mkl

meghozott döntéseket. A 2. szinten a szakaszos vagy 
folyamatos technológia választásakor a laboratóriumi 
kísérletek és a termelési kapacitás segítenek a dön
téshozatalban. A 3. szinten döntjük el a választandó 
nyersanyag tisztaságának, ill. megtisztításának már 
korábban, a működő üzemeknél említett kérdését. Ez
után a 4. szinten a reaktort tervezzük meg. A meglévő 
üzemek tárgyalásánál már említett szempontok mel
lett fontos a reaktor helyes típusának megválasztása 
is, szakaszos, folyamatos, tankreaktor, csőreaktor, il
letve ezek kombinációi. Egy helyesen vagy helytelenül 
megválasztott és megtervezett reaktor alapvetően be
folyásolja az egész gyártást. A reaktor működtetése 
esetén is az üzem egészéhez hasonlóan lehetőleg ke
rülni kell az inert illetve többlet anyag pl. az oldószer 
vagy hőhordozó bevitelét, mivel ez a hulladékkezelés
ben további nehézséget jelenthet. Ha elkerülhetetlen 
valamilyen segédanyag használata, akkor olyant kell 
kiválasztani, amelyet könnyen kezelhetünk. Douglas a
4. szinten tervezi meg azt is, hogy mely anyagokat fog 
recirkuláltatni és aztán ennek megfelelően tervezi meg 
az 5. szinten az elválasztást. Az elválasztási struk
túra kialakításánál igazak a működő üzemeknél már 
említett elvek azzal a megjegyzéssel, hogy az ott fel
sorolt négy pontból a hulladékáram recirkuláltatását 
(a) pont) а 4. szinten, a nyersanyag szennyezéseinek 
eltávolítását (b) pont) pedig a 3. szinten döntjük el. A
6. szinten foglalkozunk az energiahulladék csökkenté
sével. Megoldásul Douglas is az energiaracionalizálást 
javasolja.

A hulladékcsökkentést figyelembe vevő folyamatter
vezéskor mindegy, hogy a meglévő üzemek környe
zetvédelmi korszerűsítésénél már említett „hagyma- 
diagram” vagy az itt említett Douglas-féle stratégia 
szerint járunk el. Mindkét módszer koncepciója ha
sonló, hasonló elvekre is épülnek és általában hasonló 
döntéseket javasolnak azonos helyzetekben.

A Douglas-féle stratégia alkalmazása esetén nem 
szabad elfelejtkezni az általa elhanyagolt „fiktív ré
tegről” , vagyis a folyamat kiegészítő részeiről. Ezt a 
meglévő üzemek tárgyalásánál már áttekintettük. Az 
ott ismertetett elvek igazak az új üzemek esetében is, 
és ezért azok újbóli ismertetésére itt már nem kerül 
sor.

Folyamattervezés vállalati szinten. A vállalati szin
ten a folyamattervezés feladata az egyes üzemek mű
ködésének és kapcsolatainak összehangolása a hulla
dékkeletkezés csökkentése érdekében. Ezt a fajta hul
ladékcsökkentési tevékenységet Cohen és Allen [30] a 
harmadik generációs módszerek közé sorolják. Az első 
generációs módszerek közé sorolják a technológiai fe
gyelem pontos betartását, az egyes anyagáramok gon
dos ellenőrzését és szabályozását, valamint az apróbb 
műveleti módosát ások at. Ezek a módszerek hatéko
nyak, de gyorsan elérik korlátjaikat. A második gene
rációs módszerek kifejlesztése jelenleg folyik, melyek 
a már működő technológiák környezetvédelmi fejlesz
tését tűzik ki céljukul. Mivel az ezekkel a módszerek
kel elérhető eredmények is limitáltak, ezért elengedhe
tetlenül szükséges a harmadik generációs módszerek
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MŰANYAGIPAR •  GUMIIPAR •  SZERVESKÉMIA •  GYÓGYSZER  

IPAR •  SZERVETLEN VEGYIPAR •  SZERVETLEN MŰTRÁGYA 

IPAR •  VEGYIPARI KORRÓZIÓVÉDELEM •  ÁSVÁNYOLAJIPAR 

BIO TECHNOLÓGIA •  FESTÉKIPAR •  VEGYIPARI KÖRNYEZET 

VÉDELEM •  VEGYIPARI ÁSTECHNIKA •  VEGYIPARI
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ENDEZÉSEK •  MUNKA 

KA •  SZOLGÁLTATÁSOK MŰ 

'SZERVESKÉMIA •  GYÓGYSZER

IPAR •  SZERVETLEN VEGYIPAR •  SZERVETLEN MŰTRÁGYA 

IPAR •  VEGYIPARI KORRÓZIÓVÉDELEM •  ÁSVÁNYOLAJIPAR 

BIO TECHNOLÓGIA •  FESTÉKIPAR •  VEGYIPARI KÖRNYEZET 

VÉDELEM •  VEGYIPARI SZABÁLYOZÁSTECHNIKA •  VEGYIPARI 

MŰSZEREK •  LABORATÓRIUMI BERENDEZÉSEK •  MUNKA 

VÉDELEM •  BIZTONSÁGTECHNIKA •  SZOLGÁLTATÁSOK MŰ 

ANYAGIPAR •  GUMIIPAR •  SZERVESKÉMIA •  GYÓGYSZER  

IPAR •  SZERVETLEN VEGYIPAR •  SZERVETLEN MŰTRÁGYA 

IPAR •  VEGYIPARI KORRÓZIÓVÉDELEM •  ÁSVÁNYOLAJIPAR •  

BIO TECHNOLÓGIA •  FESTÉKIPAR •  VEGYIPARI KÖRNYEZET 

VÉDELEM »VEGYIPARI SZABÁLYOZÁSTECHNIKA •  VEGYIPARI 

MŰSZEREK •  LABORATÓRIUMI BERENDEZÉSEK •  MUNKA 

VÉDELEM •  BIZTONSÁGTECHNIKA •  SZOLGÁLTATÁSOK •  MŰ 

ANYAGIPAR •  GUMIIPAR •  SZERVESKÉMIA •  GYÓGYSZER  

IPAR •  SZERVETLEN VEGYIPAR •  SZERVETLEN MŰTRÁGYA 

IPAR •  VEGYIPARI KORRÓZIÓVÉDELEM •  ÁSVÁNYOLAJIPAR 

BIO TECHNOLÓGIA •  FESTÉKIPAR •  VEGYIPARI KÖRNYEZET 

VÉDELEM •  VEGYIPARI SZABÁLYOZÁSTECHNIKA •  VEGYIPARI

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI ANYAGOK •  KORRÓZIÓÁLLÓ MŰSZE 

REK •  KORRÓZIÓÁLLÓ GÉPEK •  KORRÓZIÓVÉDELEM TERVEZÉSE 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS I FELÜLETKEZELÉS •  FÉMES BEVONATOK 

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI ANYAGOK •  KORRÓZIÓÁLLÓ MŰSZE 

REK •  KORRÓZIÓÁLLÓ GÉPEK •  KORRÓZIÓVÉDELEM TERVEZÉSE 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS I FELÜLETKEZELÉS •  FÉMES BEVONATOK 

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI ANYAGOK •  KORRÓZIÓÁLLÓ MŰSZE 

REK •  KORRÓZIÓÁLLÓ GÉPEK •  KORRÓZIÓVÉDELEM TERVEZÉSE 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS •  FELÜLETKEZELÉS •  FÉMES BEVONATOK 

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI ANYAGOK •  KORRÓZIÓÁLLÓ MŰSZE 

REK •  KORRÓZIÓÁLLÓ GÉPEK •  KORRÓZIÓVÉDELEM TERVEZÉSE 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS •  FELÜLETKEZELÉS •  FÉMES BEVONATOK 

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI ANYAGOK •  KORRÓZIÓÁLLÓ MŰSZE 

REK •  KORRÓZIÓÁLLÓ GÉPEK •  KORRÓZIÓVÉDELEM TERVEZÉSE 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS •  FELÜLETKEZELÉS •  FÉMES BEVONATOK 

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI ANYAGOK •  KORRÓZIÓÁLLÓ MŰSZE 

REK •  KORRÓZIÓÁLLÓ GÉPEK •  KORRÓZIÓVÉDELEM TERVEZÉSE 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS KEZEI

KORÓZIÓÁLLÓ SZER 

REK •  KORRÓZIÓÁLL 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS 

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI ANY 

REK •  KORRÓZIÓÁLLÓ GÉP 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS •  FELÜI 

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI AN 

REK •  KORRÓZIÓÁLLÓ GÉPEK •

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS •  FELÜLE

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI ANYAGOK •  KORRÓZIÓÁLLÓ 

REK •  KORRÓZIÓÁLLÓ GÉPEK •  KORRÓZIÓVÉDELEM TERVE 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS •  FELÜLETKEZELÉS •  FÉMES BEVONAT 

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI ANYAGOK •  KORRÓZIÓÁLLÓ MŰSZE 

REK •  KORRÓZIÓÁLLÓ GÉPEK •  KORRÓZIÓVÉDELEM TERVEZÉSE 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS •  FELÜLETKEZELÉS •  FÉMES BEVONATOK 

KORÓZIÓÁLLÓ SZERKEZETI ANYAGOK •  KORRÓZIÓÁLLÓ MŰSZE
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kidolgozása, melyek célja a hulladékkeletkezés meg
szüntetése.

Nem szabad azt hinnünk azonban, hogy az első és 
második generációs módszerek alacsonyabb értékűek, 
mint a harmadik generációsok. Ezekre a módszerekre 
igenis szükség van, mivel sokszor nagyon egyszerűek 
és hatásosak. Nagy hiba lenne lebecsülni azokat, il
letve az azok fejlesztésével foglalkozó kutatásokat, te
vékenységeket. A harmadik generációs módszerek al
kalmazásának előfeltétele, hogy az első és második ge
nerációs módszereket alkalmazzuk és az azokkal elér
hető hulladékcsökkentésnek már a határán legyünk. 
Csak ha ezt elértük, akkor érdemes a harmadik ge
nerációs módszereket alkalmazni, amelyek még képe
sek további hulladékcsökkentésre. Ezt a fajta gene
rációs besorolást követve, jelen közleményben eddig 
többnyire az első és második generációs hulladékcsök
kentési módszert tekintettük át, bár a hulladékok új
rahasznosítása felfogható harmadik generációs mód
szernek. Most néhány harmadik generációs módszer 
áttekintésére kerül sor.

Cohen és Allen [30] hulladékcsökkentési módszerük
ben a hőátadás és az anyagátadás analógiájára építve 
anyagátadó rendszerek szintéziseként kezeli a problé
mát. A hőcserélő rendszerek szintézisére már kidolgo
zott elveket (szűkületi pont módszerek [11]) az anyag
átadó rendszerek vizsgálatára és tervezésére is hasz
nálhatjuk. Ahogy az energiafelhasználás hatékonysá
gát is javíthatjuk, úgy hasonló elvek alapján az anyag
átadás hatékonyságát is lehet fejleszteni. A módszert 
akkor alkalmazhatjuk, ha egy adott rendszeren belül 
egy bizonyos komponensben gazdag és ugyanabban a 
komponensben szegény áramok is vannak (forrás és 
nyelő probléma). A cél a rendszert elhagyó „forrás” 
áramok koncentrációjának egy előírt érték alá csök
kentése úgy, hogy a kérdéses komponenst a „nyelő” 
áramokba juttassuk. Ezek az áramok a vállalaton be
lül más üzemekben kerülnek felhasználásra és a rend
szert elhagyó hulladék mennyisége így csökken. Az 
anyagátadás az egyes kapcsolódó üzemek között törté
nik. Az anyagátadó rendszer szintézisénél maximális 
anyagcserét tüzünk ki célul, ami minimális emisszió
nak felel meg. Ehhez meg kell tervezni az optimális 
anyagcsere hálózatot, melyhez minimális beruházási 
és üzemeltetési költség tartozik.

Cohen és Allen mintapéldájukban finomítói prob
lémát ismertetnek, ahol számos üzem szennyvizében 
fenol volt. A vállalat más üzemei viszont fenolt igé
nyeltek. A feladat az anyagátadás megoldása volt 
úgy, hogy a fenol ne a szennyvízbe, hanem abba az 
üzembe kerüljön, ahol szükség volt rá. Az anyagáta
dást extrakcióval és adszorpcióval oldották meg. Az 
optimális anyagcsere-hálózat megállapítását algoriti- 
kus módszerekkel végezték. Sikerült a fenol-emissziót 
96,7%-kal csökkenteni és egyúttal nyersanyagköltség 
is megtakarítható volt.

A hulladékeliminálás igen fejlett és korszerű módja 
a zártrendszerű recirkulációs technológiák tervezése 
és alkalmazása [31]. Ezen technológiák lényege, hogy 
olyan üzemeket tervezünk egy vegyipari vállalaton be
lül, ahol az egyes üzemekben melléktermékként kelet

kező anyaghulladékokat más üzemekben nyersanyag
ként hasznosítjuk és az egész rendszert csak a termé
kek hagyják el. Erre Kiwitt mutat be példát (6. ábra) 
a toluol-dnzocianát környezetbarát gyártásának kap
csán [32]. A hulladékgázként keletkező HCl-t elekt- 
rolizálják. A hidrogént a diaminüzem, a klórt pedig 
foszgénüzem hasznosítja újra. Az ilyen típusú kap
csolódó üzemek tervezése az üzemek összekapcsolása 
miatt igen nagy mérnöki tudást, pontosságot és kö
rültekintést igényel.

6. ábra. Zártrendszerű recirkulációs technológia: izocianát-gyártás 
klórvisszanye réssel

A kétszintű folyamattervezés egyes szintjein hozott 
döntések egymást befolyásolják, ezért a szintek között 
kölcsönhatás van. A felső, vállalati szinten hozott 
döntéseknek az alsó, üzemi szintre gyakorolt hatásait 
ellenőrizni kell, szükség esetén módosítani kell a 
vállalati szinten hozott döntéseket. Ezt a szemléletet 
működő üzemek, vállalatok esetében is követjük.

Részletes tervezés, gépészeti tervezés

Az új folyamat tervezésének utolsó lépcsője a rész
letes, gépészeti tervezés. A korábbi szinteken a főbb 
tervezési kérdéseket már mind eldöntöttük és a végső 
részletes tervezés során a feladat a gyakorlati meg
valósításhoz szükséges gépészeti tervek elkészítése. A 
tervezés során itt is gondolni kell a hulladékcsökken- 
tésre. így például gondolni kell többek között:
-  a szivárgási lehetősége csökkentésére (pl.: szelepek, 

csapok, tolózárak, zárt mintavételi helyek),
-  megfelelő számú mérési hely kialakítására, hogy 

a hulladékok keletkezése nyomonkövethető legyen 
(lásd „A hulladékok keletkezésének nyomonköve- 
tése és szelektív kezelésük” fejezetet),

-  a közbülső tárolók, konténerek lehetőség szerinti 
csökkentésére (mosásuk időnként szükséges és az 
hulladékot képez),

-  a hulladékáramok maximálisan lehetséges koncent
rálására, ill. az ehhez szükséges berendezésekre.

Üzemi tapasztalatok szerepe a 
hulladékcsökkentésben

Egy üzem és/vagy egy vállalat üzembe helyezése 
és/vagy működtetése során számos felbecsülhetetle
nül fontos tapasztalat gyűlik össze, melyekre a terve
zőnek nagy szüksége van. Ezért fontos az üzem dől-
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gozóival a rendszeres tapasztalatcsere és megbeszé
lés. Ok testközelből ismerik a problémákat és sokszor 
azok megoldásában is hasznos segítséget nyújtanak. 
Az egyes keletkezett hulladékok megítélésében is lé
nyeges a véleményük. Legalább ennyire fontos azon
ban, hogy az üzem dolgozói is tudatában legyenek 
a hulladékcsökkentési törekvéseknek és sajátjuknak 
érezzék azokat.

A  kézirat beérkezett: 1992. júl. 14.
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Környezetvédelmi oktatás hazánkban

Bevezetés

Az emberiség, köztük hazánk lakosságának egy ré
sze, felismerte ugyan a környezet és természet megó
vásának szükségességét, de sokat nem tesz érte. Ter
mészetesnek tartják, hogy az élethez, sőt egy mi
nőségibb élethez minden rendelkezésre álljon, de az 
ehhez szükséges tömegméretű termelés, beleértve az 
energiatermelés és tömegméretű közlekedés környeze
tet szennyező hatásával már kevéssé törődnek, leg
feljebb hatásait korholják, s alig akarnak áldozni a 
szennyező anyagok keletkezésének és kibocsátásának 
csökkentése érdekében. Nem kedvező a kép a hulla
dékok gyűjtése, kezelése, újrafelhasználása terén sem, 
bár e téren már a helyes magatartás érvényesülése 
is részleges eredményeket hozhatna. A helyes környe
zeti magatartás kialakításához és tudáshoz céltuda
tos oktató-nevelő tevékenység szükséges és e téren 
különösen fontos feladatai vannak a kémikusoknak, 
hiszen kémiai eljárásokkal sokat tehetünk a környe
zetszennyezés csökkentéséért. Ezért a kémiai techno
lógiáknak nemcsak a vegyiparban, hanem más ipará
gakban is fontos szerepük van mind a levegő-, mind a 
vízminőség és talajvédelem terén.

A környezet és természet megóvása, a fejlett Eu
rópához való felzárkózás olyan szakemberek képzését 
igényű, akik képesek a környezetben lejátszódó fo
lyamatok megértésére és a hatékony cselekvésre. A 
helyzet megköveteli - figyelembe véve az ENSZ Em
beri Környezet stockholmi konferenciája ajánlását - 
az olyan multidiszciplináris megközelítésű, iskolai és 
iskolán kívüli, a nevelés minden szintjét átfogó és a 
nagyközönség felé is irányított környezetvédelmi ok
tatási program létrehozását a nemzetközi tapaszta
latokat is felhasználva, amely a falun vagy városban 
élő átlagembert, fiatalt és felnőttet egyaránt érinti, s 
amelynek célja arra nevelni őket, hogy saját eszkö
zeikkel, az általuk megtehető egyszerű lépésekkel is 
irányítsák és ellenőrizzék környezetüket [1] [2] [3].

Alapfokú nevelés, oktatás, tudatformálás

Már a szülői házban, majd az óvodában - amelynek 
hazánkban a nagylétszámú óvodás miatt is jelentősége 
van -, el kell kezdeni a helyes környezeti magatartásra 
nevelést, hiszen a gyermek fejlődésének első 10 éve a 
személyiség kialakulása szempontjából meghatározó 
jellegű. Már az óvodában olyan magatartás alakuljon 
ki a gyermekben, amelynek következtében például ne 
dobja el a szemetet.

* Veszprémi Egyetem, Veszprém
* * Budapesti Műszaki Egyetem, Kémiai Technológia Tan

szék, Budapest

PAPP SÁ N D O R  *
PÁLMAI G Y Ö R G Y **
SZEBÉNYI IMRE **

Az általános iskolában - remélve, hogy az óvodák
ban megvalósul a megfelelő környezeti oktatás-nevelés 
megalapozása, előkészítése - az iskolai nevelés hatá
sára az ismeretek gyarapodásával együtt bővül a po
zitív szokások köre, az érzelmi indíttatás mellett egyre 
növekvő számban jelennek meg a tudatos elemek. Ki
alakul a szokások rendszere és pozitív viselkedési for
mákká, magatartássá összegződik.

Hazánkban az általános iskolai környezetvédelmi 
oktatás-nevelés területén az elmúlt 10-12 évben elő
relépésről számolhatunk be. A nevelési dokumentu
mokban, továbbá a természettudományos tantárgyak 
tanterveiben és tankönyveiben a környezeti nevelés 
bár eltérő mértékben, de pedagógiai feladat lett. El
jutott az iskolákba „A környezetvédelmi nevelés kézi
könyve” (Országos Pedagógiai Intézet, 1981), amely 
összefoglalja a tartalmi alapokat, a pedagógiai elve
ket, módszereket, továbbá más kiadványok is meg
jelentek, köztük tanári segédkönyv is. 1983-ban be
vezették az „Ember és környezete” című, általános 
iskolai fakultatív programot. Jelentős a tanórán és is
kolán kívüli nevelőmunka is (környezetvédelmi szak
körök, nyaranta több száz tábor). Terjednek a kör
nyezetvédelmi klubok, számos tanulmányi kirándu
lást szerveznek természetvédelmi területekre. Kiemel
kedő szerepe van a közel negyven oktatóközpontnak. 
A környezeti oktató-nevelő munka lényegéből követ
kezően látnunk kell, hogy az nem uniformizálható. 
Hatékonyságot, megfelelő eredményeket akkor várha
tunk, ha minden oktatási intézmény központi elvek 
alapján megtervezi, szervezi és működteti a maga sa
játos viszonyaira épülő környezeti nevelési, oktatási 
struktúráját, amelynek be kell épülnie az iskola egé
szének nevelési rendszerébe. így valósítható meg az 
egyes tantárgyak közötti együttműködés, a tanórán és 
a tanórán kívül folyó, valamint az iskolán kívüli ne
velési hatások és ismeretek közötti kölcsönhatás. így 
kialakulhat a tényleges integráció és érvényre juthat 
a multidiszciplinaritás elve.

Középfokú oktatás

A középiskolákban a tanulók életkorának megfele
lően tovább kell folytatni a korszerű, környezeti vi
lágkép és kultúrált magatartás bővítését, fejlesztését. 
Fontos az ismeretek által megalapozott nyitott és to
vábbfejleszthető környezetszemlélet, az életvitelben is 
megnyilvánuló felelősségérzet és a meggyőződésen, be
látáson alapuló cselekvő magatartás kialakítása. Ta
lán a gimnáziumokban a legkedvezőbbek a környe
zeti nevelés feltételei. Mint általánosan nevelő iskola
típus, tantárgyi rendszerében több olyan tantárgy is 
van, amely ökológiai, környezetvédelmi alapismerete-
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két tartalmaz, vagy azok közvetítésére alkalmas. Ezek 
a tárgyak ma elsősorban a biológia és a földrajz.

Szükséges, hogy a gimnáziumi kémiaoktatás kellő 
szerepet vállaljon és eredményes legyen a környezeti 
nevelés és a kémiai folyamatok, eljárások reális meg
ismertetése terén is. Érjük el, a diákok értsék meg 
milyen lehetőségei vannak a kémiai módszereknek a 
környezet megóvásában.

A tanulók számarányát tekintve jelentős középfokú 
szakképzésben a pedagógusok helyes törekvései elle
nére is, igen sok kívánni való van mind a környe
zeti nevelés, mind a környezetgazdálkodási szemléletű 
technológiai oktatás terén. Nehézséget jelent a rendel
kezésre álló időben az általános és szakmai műveltsé
get adó tárgyak mellett a szakmára is jól megtanítani 
a tanulókat. így nem koncentrálódik kellő figyelem a 
környezeti nevelésre és ismeretbővítésre. A műveltsé
get adó tárgyak sorába eddig a kis óraszámban taní
tott „Munka- és környezetvédelem” épült be. Jobb a 
helyzet a mezőgazdasági, erdészeti szakközépiskolák
ban, ahol a biológia-biokémia alapozású tantárgyak 
oktatása helyet kapott, s így közvetve ökológiai alap
ismeretek, összefüggések birtokába juttathatják diák
jaikat. Sajnos a legtöbb szakmunkásképző intézetben 
és szakközépiskolában nem tanítanak biológiát és ter
mészeti földrajzot, így az általános iskolai környezeti 
nevelés nem folytatódhat.

Örvendetes kezdeményezés az ökológiai, környezet
gazdálkodási ismereteket szintetizáló egyéves „Ember 
és környezete” című tantárgy és tananyag beveze
tése, valamint annak vizsgálata, hogy hogyan lehet 
a technológiai oktatásban a környezet- és természet- 
védelmet a szakképzés teljes folyamatába beépíteni. 
1988-ban a vegyipari, élelmiszeripari és vízgazdálko
dási szakközépiskolákban megkezdődött az „Ember és 
környezete” tantárgy oktatása, amelyet ma már több 
mint 300 iskolában tanítanak.

A szakképzés terén az újtípusú 5 éves technikuskép
zés jó lehetőséget kínál a kívánatos környezeti nevelés
oktatás megvalósítására is, különösen egyes szakcso
portok (például geológia-földmérés-vízgazdálkodás) 
területén. A középfokú „környezeti specialista” kép
zés is megkezdődött hazánkban elsősorban kísérleti 
jelleggel. Ahol szakmához kötött a szak (pl. vízügy, 
vegyipari, erdészeti, energetikai, fémipari, geológiai), 
ez helyes kezdeményezés, ahol viszont általános (gene- 
ralista) a középfokú környezetvédő képzés, vitatható, 
mert a leendő technikusoknak egy-egy adott területen 
kell majd technikusi feladatokat ellátni.

A Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolában Bu
dapesten, a Winkler Lajos Vegyipari Szakközépiskolá
ban Nagykanizsán, a Gábor Áron Műszaki Szakközép- 
iskolában Miskolcon, a Szabó József Geológiai Szak- 
középiskolában Tatabányán, a Baktay Ervin Vízü
gyi Szakközépiskolában Dunaharasztin folynak - töb
bek között - szakmához kötött egyes szakmákra épülő 
környezetvédelmi kiegészítő képzést nyújtó kísérle
tek, másrészt „generalista” környezetvédelmi techni
kus képzés is indult kísérleti jelleggel Siófokon.

Külön kell említenünk a középiskolások számára - 
évek óta - meghirdetett pozitív hatású tanulmányi
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versenyeket, mint pl. a Kitaibel, Bugát, Csak egy 
Földünk van vetélkedőket, amelyek jelentős szerepet 
vállalnak a környezeti oktatás-nevelés terén.

Felsőoktatás

A felsőoktatásban a környezeti tudat és tudása
nyag fejlesztésének fontos szerepe kell, hogy legyen 
mind a képzésben, mind a továbbképzésben. Egyrészt 
az egyetemi, főiskolai tananyagokban jelentőségének 
megfelelően kell szerepelnie, másrészt különös figyel
met kell fordítani erre a pedagógus-képzésben, nem 
utolsó sorban a műszaki és agrár felsőoktatásban, és 
biztosítani kell a környezeti specialisták képzését is 
[4] [5]. Tanulmányozni kell a nemzetközi tapasztala
tokat és jól kell hasznosítani a külföldi segítséget, élve 
pl. a TEMPUS és PHARE programok, projectek által 
biztosított lehetőségekkel. Természetesen a kétoldalú 
egyetemközi együttműködés egy része is gyümölcsöző 
a környezettudomány terén.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a pedagógusok kör
nyezeti képzését és továbbképzését kiemelt program
ként kell kezelni. Minden pedagógusképzési tanterv 
kidolgozásánál nagyobb hangsúlyt kell helyezni az 
ökológiai, a természet- és környezetvédelmi, ill. a kör
nyezetminősítési (éppen a kémia tanároknak) és kör
nyezetgazdálkodási ismeretek és szemlélet elsajátítá
sára.

A környezetgazdálkodás speciális szakembereit (kör
nyezeti mérnök, környezetgazdász, környezetjogász, 
környezethigiénikus, humánökológus, biológus, ve
gyész, közegészségügyi mérnök, vízépítőmérnök stb.) 
részben a graduális, részben a posztgraduális oktatás
ban a kiegészítő, illetve továbbképzés keretében lehet 
képezni.

Mielőtt rövid áttekintést adnánk a környezeti kép
zés és továbbképzés helyzetéről, a felsőoktatásban egy 
máig is tartó jelentős vitáról kell említést tennünk, 
amely elsősorban a mérnökképzés és továbbképzés te
rén nemzetközi méretekben is folyt, illetve hazánkban 
továbbra is részben vita tárgyát képezi. Lényegét te
kintve az egyik kérdés az, hogy a tradicionális tana
nyagba integrálva, vagy önálló tárgyakként oktassák-e 
a környezeti ismereteket, másrészt a környezeti spe
cialista képzés önálló szakként működjön-e a mérnök- 
képzés rendszerében, vagy csak a posztgraduális kép
zés, tehát a szervezett mérnöktovábbképzés adjon-e 
erre lehetőséget (esetleg mindkettő).

Ami az első kérdést illeti, az a véleményünk, hogy 
a graduális képzés tantárgyaiban lényeges szerepe 
legyen a környezeti ismereteknek, tudásanyagnak a 
szakmához kötődve. A technológiai oktatásban pl. 
hangsúlyozottan kell a környezetbarát technológiákat, 
berendezéseket tanítani és konkrétan ismertetni kell 
az egyes technológiák környezetet károsító hatásait, 
azok csökkentésének lehetőségeit. Tehát nem önálló 
tantárgyként, hanem az adott szakmai tárgyakba be
építve kell a környezeti hatásokat, előnyöket és hátrá
nyokat, a megelőzést, az elhárítást oktatni. így biz
tosítható e téren a hatékony oktató-nevelő munka.
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A  B u d ap esti M űszaki E gyetem  V egyészm érnöki K ar biológus-m érnök szak környezetvédelm i 
ágazatának  tanterve (A z ELTE T erm észettudom ányi K arának közrem űködésével)

1. tá b lá za t

Tantárgyak

Órák száma hetenként (elmélet + tantermi gyakorlat 
+ labor gyakorlat) (Félévvégi követelmények: 

v=vizsga, s=szigorlat, a=aláírás, g=gyakorlati jegy)
7. 8. 9. 10.

félévek
Társadalomtudományi speciális kollégium 1+ 1+Oa
Biokémia és molekuláris biológia 4+0+6vg
Biomérnöki műveletek 2+0+4vg
Biológiai kísérleti módszerek 2+O+Ov 0+0+4g
Ökológia és környezetvédelem alapjai 3-|-0+0v
Általános mikrobiológia 2+O+Ov 0~h0-f-3g
Radiokémia 2+ 0+ 2vg
Populációs biológia 3+0+0v
Ágazati tárgyak 3+0+0v

Levegő és vízvédelem 3+0+4vg
Környezetvédelmi analitika 2+0+7vg
Hidrobiológia 2+ 0+ 2vg
Ökológia 3+0+0a

Tervezési gyakorlat 0+0+4g
Szervezés 1+2+Ov
Választott nyelv O+4+Og O+4+Ov
Diplomamunka O+0+За 0+0+32a
Kötelező választható tárgyak 4+0+0v 4+0+0v 2+O+Ov 4+0+0v
Komplex szigorlat (Okológia-t-

Populációs biológia) s
Heti órák száma 18+5+8=31 10+6+14=30 12+0+17=29 4+0+32=36
Vizsgák száma 7 6 4+15 2

Az államvizsga tárgyai: 1. Biokémia és molekuláris biológia
2. Környezetvédelmi analitika

Emellett önálló tantárgyakra is szükség van elsősor
ban az ágazati és a választható kötelező tárgyak kö
zött, ahol a hallgatók érdeklődési körüknek megfele
lően, illetve korszerű mérnöki munkájukra készülve 
elsajátíthatják a szükséges ismereteket a környezet- 
tudomány, a természet és környezet megóvása terén. 
A specialisták képzésére a kiegészítő és továbbképző 
szakok lehetősége az elsődleges, de a graduális képzés 
is szóba jöhet.

Erre számos példa és javaslat van hazánkban. A 
Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán 
a biológus-mérnök szak keretében működik környezet- 
védelmi ágazat (1. táblázat), a Veszprémi Egyetemen 
környezetvédelmi szakirány (2. táblázat), és környe
zeti mérnöki szak, a Gödöllői Agrártudományi Egye
temen Környezet- és Tájgazdálkodási Agrármérnöki 
Szak, az Erdészeti és Faipari Egyetemen Sopronban 
Környezetgazdálkodási Szakirány. Miskolcon is meg
kezdődött a környezeti mérnök képzés. Jelenleg azon
ban főleg a szakmérnök és szaküzemmérnökképzés, 
tehát a továbbképzés keretében folyik a környezeti 
specialisták képzése számos egyetemünkön és főisko

lánkon. Természetesen ha nevében nem is szerepel, 
de a vízépítőmérnök szakon, a táj- és kertépítészeti 
szakon folyó oktatás is fontos környezeti célokat szol
gál. Folyamatban van a BME Gépészmérnöki Karán 
a környezettechnikai képzés szervezése.

A veszprémi környezeti mérnöki szak célkitűzése 
olyan korszerű természettudományos, műszaki, köz- 
gazdasági alapképzettséggel rendelkező „generálista” 
mérnökök képzése, akik a társadalmi tevékenység, 
gazdasági növekedés, ipari termelés következtében je
lentkező környezeti állapotváltozás folyamatában, az 
emberi-természeti környezet közötti szükséges össz
hang, környezeti követelmények (nemzetközi, hazai 
előírások) szellemében mérnöki beavatkozásra képe
sek, megelőzve, felismerve és megoldva a különféle te
rületeken jelentkező veszélyeket.

A környezeti mérnökök
-  a környezet védelmével, a környezet védelmét szol

gáló rendszerek fejlesztésével, a környezeti károk 
megelőzésével, elhárításával, műszaki tervezéssel, 
kivitelezéssel, környezeti minőség (állapot) értéke
lésével, monitoring rendszerekkel és az információ-
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2. tá b lá za t

A  V eszprém i E gyetem  vegyészm érnöki szak környezetvédelm i szakirányának tanterve

Tantárgyak Órák száma hetenként a 
7. 8. 9. 10. 

félévekben
1. Levegőtisztaság-védelem I. Porok, aeroszolok 2
2. Szennyvíztisztítás elméleti alapjai 2
3. Környezetvédelem analitikája 2
4. Biomérnöki ismeretek* 2
5. Regionális integrált ellenőrzés** 1
6 . Természetvédelem, ökológia** 1
7. Hulladékszegény technológiák 2
8. Kommunális ipari szennyvizek kezelése 2
9. Levegőtisztaság-védelem II. Gáztisztítás 2
10. Biztonságtechnika, egészségvédelem, vészhelyzet megelőzés 1
11. Környezetvédelmi rendszerek tervezése és üzemeltetése 2
12. Környezeti változások modellezése 1
13. Szilárd hulladékok kezelése, lerakása 2
14. Környezetgazdálkodás szervezési és jogi kérdései 2
15. Környezetvédelmi laboratóriumi gyakorlat 6

Diplomamunka 20
* A finomkémiai szakiránnyal együtt 
** Választható tárgy
Az államvizsga tárgyai-. Levegőtisztaság-védelem I.-II. (1,9)

Szennyvízkezelés (2, 8) 
Hulladékkezelés (7, 13)

technológiával kapcsolatos ismeretanyaggal rendel
keznek;

-  inter/multidiszciplináris ismeretanyaguk alapján a 
természet- és tájvédelem, a környezetvédelem és 
a területfejlesztés, településrendezés környezeti as
pektusainak vonatkozásában tudásanyaggal rendel
keznek;

-  a természeti erőforrásokat (fokozott figyelemmel 
a megújuló erőforrásokra) kímélő módon korszerű 
(hulladékszegény) eljárásokat, technológiákat tud
nak tervezni és üzemeltetni, különös tekintettel a 
preventív környezetvédelmi megoldásokra;

-  a termelés és mindennapi élet során keletkező gáz 
és folyékony halmazállapotú szennyezők és szilárd 
hulladékok minimális értékre történő csökkentésé
nek eszközrendszerét ismerik és azt alkalmazni ké
pesek (hulladékszegény technológiák);

-  a hulladékanyagok feldolgozásával, újrahasznosítá
sukkal, elhelyezésükkel kapcsolatban ismeretekkel 
rendelkeznek;

-  a legkorszerűbb számítás-, információtechnikai is
meretek birtokában a környezeti károk előrebecslé
sére, megelőzésére, a kárelhárítás eszközeinek terve
zésére, megvalósítására és üzemeltetésére alkalmas 
szakemberek lesznek;

-  a természet nyersanyagainak és erőforrásainak fel- 
használása során az új technológiákat a legkorsze
rűbb tudományos és műszaki ismeretek, valamint 
technológiai eszközök alapján dolgozzák ki, de min-

mid

dig a környezet és az egészség védelmének figyelem- 
bevételével;

-  generalista tevékenységükből adódóan kapcsolatot 
tartanak és együttműködnek a különböző szakmér
nökökkel (beleértve a műszaki és agrár mérnökö
ket stb.), a közgazdászokkal, jogászokkal, szocioló
gusokkal, egészségügyi szakemberekkel, igazgatási, 
önkormányzati testületekkel és szervekkel, segítsé
get nyújtva az átfogóbb társadalmi-gazdasági elő
terjesztések, stratégiai koncepciók műszaki-környe
zeti aspektusainak a kidolgozásához;

-  jártassággal kell, hogy rendelkezzenek komplex kör
nyezetvédelmi és környezetfejlesztési dokumentu
mok, programok értékelésében, kidolgozásában és 
megvalósításában.

A pedagógusképzés terén nehézséget jelent, hogy a 
pedagógusok többsége, különösen a nem természettu
dományos tárgyak oktatói sem szakmailag, sem pe
dagógiailag még nincsenek kellően felkészülve a kör
nyezetvédelmi oktató-nevelő munkára. Ezt az igényt 
elégíti ki részben, hogy az 1992/93 tanévben a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán Szegeden, az Eszterházy 
Károly Tanárképző Főiskolán Egerben és a Besse
nyei György Tanárképző Főiskolán Nyíregyházán in
dítanak környezetvédelmi tanári szakot. A Veszprémi 
Egyetem 1993 szeptemberétől más szakkal párosítva 
környezettan tanári szakot kíván indítani, amelynek 
tanterve a S. táblázatban látható.
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S. táblázat

A V eszp rém i E g y e tem  K ö rn y e z e tta n  S z a k á n a k  T an te rv e

Tantárgy Félévek
1. 2. 3. 4. 5. 6 . 7. 8 . 9. 10.

1. Matematika 3+2+0 2+1+0
Alapozó 2 . Számítástechnika 0 + 2 + 0  0 + 2 + 0

tantárgyak 3. Fizika 2 + 0 + 0  0 + 0 + 1

4. Általános és
szervetlen kémia 1 + 1 + 0  1 + 0 + 1

5. Szerveskémia 2 + 0 + 0  0 + 0 + 2

6 . Fizikai kémia 2 + 0 + 0  0 + 0 + 2

7. Biológiai
alapismeretek 3+0+2

8 . Ökológia 2 + 1 + 2

9. A környezet-
védelem
analitikája 2 + 0 + 0

1 0 . Biokémia 3+0+2
1 1 . Világ helyzete

(Magyarország
körny. állapota) 2 + 1 + 0

Környezet- 1 2 Geotudományi
tani ismeretek 2 + 0 + 0

szaktárgyai 13 Légkörfizika 2 + 0 + 0

14. Mikrobiológia 2 + 0 + 2  1 + 0 + 0

15. Talajtan 2 + 0 + 0

16. Környezeti kémia 3+0+0
17. Toxikológia 2 + 0 + 0  0 + 0 + 2

18. Természet-
és tájvédelem 0 + 2 + 0

19. Civilizációs
ártalmak 0 + 2 + 0  2 + 0 + 1

2 0 . Technikai
környezetvédelem 3+0+1

Társadalom- 2 1 . Közgazdaságtan 1 + 1 + 0

tud. és gazd. 2 2 . Környezeti
tud. tárgyak 2 2 . management 2 + 0 + 0

23. Környezet-
szociológia 1 + 1 + 0

24. A környezet
védelem szerv.
és jogi kérdései 1 + 1 + 0

25. A környezettanítás
Szakmai módszertana 1 + 2 + 0  1 + 1 + 2  0 + 0 + 1 ,5
pedagógia 26. Szakdolgozati

labor 0+0+5 0+0+5
27. Környezettani

iskolai
gyakorlat 0+5+0

28. 5. vagy 6 .
fakultatív tárgy 2 + 0 + 0

Kötelező 29. 7. vagy 8 .
fakultáció fakultatív tárgy 2 + 0 + 0

30. 9.vagy 10.
fakultatív tárgy 2 + 0 + 0

Összes (heti óraszám) 12 12 12 11 11 11 12 12 8,5 10

A tudományegyetemek természettudományi karai
nak oktatáskorszerűsítésére a környezetvédelmi okta

tás helyzetét elemző munka folyik, amelyet az ELTE, 
JÄTE, JPTE, KLTE Karközi Bizottság végez. Ezeken
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A  P ollack  M ihály M űszaki Főiskola É pítő  Ü zem m érnök Szak , Vízi- és K örnyezeti Szakirány
tanterve

4- táb lá za t

Tantárgy Félévek
1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. Előkészítés értelmiségi feladatokra
1. Idegen nyelv 0+4 0+4
2. Gazdaságtan 2+0  2+0
3. Munkavédelem 1+0

II. Szakmai törzsanyag
4. Matematika 3+3 3+3 2+2SZG
5. Abr. geometria 2+2
6. Informatika 2+2  0+2
7. Műszaki fizika 1+1
8. Mechanika 3+3 2+2
9. Kémia 2+2 2+2
10. Biológia 2+2
11. Geológia 2+0
12. Geodézia* 2+2 2+2
13. Hidrológia* 3+3 2+2SZ
14. Hidraulika 2+2 2+2SZ
15. Ép.anyagok 1+1 1+1
16. Ép.szerk.tan 1+1

III. Differenciált szakmai anyag
17. Biotechnológia 2+2
18. Géptan 2+2 2+2
19. Talajtan és véd. 2+2
20. Geotechnika 2+2 2+2 2+2
21. Építésszervezés 2+2
22. Fa- és fémszerkezetek 2+2
23. Vasbetonszerkezetek 2+2
24. Műtrágyák 2+2
25. Folyóvízszabályozás 1+1
26. Vízrendezés 2+2
27. Vízhasznosítás 2+2
28. Környezetkémia 2+2
29. Vízellátás-csatorn. 2+2 2+2  2+2
30. Környezetgazdálkodás 2+2  2+2
31. Alkalm. ökológia 1+1
32. Fakultatív tárgyak 6 9

Összesen (heti óraszám) 32 32 32 32 32 32
* 12 napos komplex geodézia-hidrometria mérőgyakorlat

a karokon részben integrálva, részben önálló tárgy
ként oktatják a környezetvédelmet. Külön speciális 
tárgy a JATE-n a „Fejezetek a környezetvédelem té
makörben” 2 félév heti 2 órában, a KLTE-n „A kör
nyezetvédelem analitikája” és a „Környezeti kémia” 
1 félév heti 2-2 órában, az ELTE-n a „Környezeti 
kémia-környezetvédelem” 2 félév heti 2 órában, to
vábbá a „Vízvédelem kémiai kérdései” 1 félév heti 2 
órában. Földrajz szakos tanárok számára kötelező az 
1 félév heti 2+1 órás önálló „Környezetvédelem” c. 
tárgy mindhárom karon.

A biológia, földrajz, kémia és fizika területein más 
és más tárgyak keretében, illetve önálló tárgyként 
oktatják a környezet- és természetvédelmet mind

mkl

a tanár, mind a tanár szakos hallgatók számára. 
E tárgyak részben kötelezően választhatók, részben 
speciális kollégiumok.

A „Földtani környezetvédelem”, a „A környezetvé
delem alapjai” a „Környezet- és természetvédelem”, 
a „Környezetvédelmi meteorológia” című tárgyak ter
mészettudományi kari oktatása jelzi, hogy a geológus, 
meteorológus, térképész és geofizikus hallgatók integ
rált környezetvédelmi ismereteken túlmenően önálló 
előadások keretében is megismerkednek a környezet- 
védelem fontos kérdéseivel.

A képzés jellegéből eredően a biológus és vegyész 
szakokon különböző tantárgyak (ökológia, hidrobio
lógia, analitika, technológia stb.) keretében integrál-
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Az E ö tv ö s Loránd T udom ányegyetem  T erm észettudom ányi K ar H um ánökológus P osztgrad uális
Szakának képzési program ja (1990-1992)

5. tá b lá z a t

Témakörök Elméleti és gyakorlati órák
I. évfolyam

Ökológia általános alapelvei 6
Globális folyamatok 11
Alapvető földtani folyamatok 6
Bioszféra struktúrája és folyamatai 36
Bioszféra anyagcseréje 12
A fizikai folyamatok értelmezése 4
A talajok jellemzése 20 + 4
A levegő jellemzése 20 + 6
A vizek jellemzése 30 + 6
Az emberi tevékenység hatása a bioszférára 6
Környezet kémiai aspektusai 12 + 12
Környezet fizikai aspektusai 16 + 6
Környezet biológiai aspektusai 12 + 2
Hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás,
földtani természetvédelem 8
Ökológiai modellek 3
Matematikai módszerek 12
Komplex terepgyakorlat 8 nap
Követelmények: 6 minősített témadolgozat, komplex évvégi záróvizsga

II. évfolyam
Humánökológia 18
Döntéselmélet 11 + 6
Demográfia 7
Környezetegészségügy 19 + 1
Környezetgazdálkodás 38
Környezetvédelmi jog 16
Humánökológiai hatásvizsgálati módszer 0 + 6
Agrárrendszerek 8
Környezeti nevelés 0 + 6
Ember az épített környezetben 3
Követelmények: Két összevont vizsga az egyes témakörökből
Államvizsga: Komplex témájú diplomadolgozat védése

tan oktatják a környezetvédelem fontosabb, elsősor
ban szorosan a szakmához tartozó kérdéseit, sőt azok 
jogi és közgazdasági vonatkozásait is.

A közgazdászképzésben is felmerül, hogy a környe
zetvédelem közgazdasági kérdéseit milyen részben cél
szerű a különböző szaktárgyakba beépítve és milyen 
részben önálló, átfogó környezetgazdaságtani tárgy
ként tanítani. Mindkettőre vannak példák a hazai köz
gazdász képzésben.

A jogászképzés is ráirányította figyelmét a terü
letre előadások, publikációk, szakdolgozatok formájá
ban. A környezetvédelmet elsősorban az egyes tantár
gyakba beépítve tárgyalja mind a négy jogi karunk.

Témakörénél fogva említésre méltó, hogy a BME 
Gépészmérnki Karának energetikai üzemmérnöki sza

kán Pakson nagy gondot fordítanak a környezetvé
delmi oktatásra, az atomenergia ipar speciális kérdé
seire.

Az erdőmérnökképzés keretében Sopronban lénye
ges a szerepe a környezet- és természetvédelmi okta
tásnak.

Jelentős a Pollack Mihály Műszaki Főiskola 
(PMMF) és az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Fő
iskola tevékenysége, továbbá a Széchenyi István Fő
iskola munkássága az üzemmérnökképzés terén. Pél
daként bemutatjuk PMMF építő üzemmérnök szak 
vízi- és környezeti szakirányának tantervét a 4■ táblá
zatban.

Külön említést érdemelnek a környezeti kiegészítő 
képzésre, másoddiplomára vonatkozó javaslatok, mint
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A B udapesti Műszaki Egyetem  Környezet Szakmérnöki Szak Vízm inőségi Ágazatának tanterve
6. táb lá za t

Tantárgyak

Órák száma félévenként (elm+gyak.) 
Félévvégi követelmények: 

v=vizsga, g=gyakorlati jegy, a=aláírás)
I. évfolyam II. évfolyam

tanulmányi félévek
1. 2. 3. 4.

Környezetvédelem alapjai 48+Ov
Termész et védelem 24+Ov
Ipartelepítés-ipari építés 12+ 12va
Városépítés, városrekonstrukció 24-fOv
Számítástechnika 12-f 12g
Ember és környezete 36+Ov
Biológia-ökológia 36+Ov
Radioaktív szennyezések és elhárításuk 24+24vg
Hulladékok ártalmatlanítása és hasznosítása 24+Ov
Vízkémia és technológia 12+ 12v
Műszaki mikrobiológia 12+ 12v
Vízminőségvédelem, vízminőségszabályozás 24+Ov
Vízvizsgálatok 24+36v
Szennyvíztechnológia 12+Oa 24+48vg
Ipari és mezőgazdasági szennyvizek elhelyezése 24+Ov
Vízgazdálkodási rendszerek optimalizálása 12+Oa
Vízvédelem jogszabályai 12+Ov
Választható kötelező tárgy 24+Ov
Záródolgozat a
Összesen: 120+24 120+24 84+60 96+48

A z államvizsga tárgyai: 1. Környezetvédelem alapjai
2. Szennyvíztechnológia,
3. Vízminőségvédelem, vízminőségszabályozás

például a Pollack Mihály Műszaki Főiskola és a Ja
nus Pannonius Tudományegyetem közös terve a pé
csi Universitas keretében. A Főiskolán végzett kör
nyezetmérnöki 3 éves szakképzést teljesített hallga
tók további két éves egyetemi képzéssel a Janus Pan
nonius Tudományegyetemen környezetvédelmi mene
dzser diplomát szerezhetnek.

A környezetvédelem terén egy éves másoddiplomát 
adó képzést tervez okleveles mérnökök számára a Bu
dapesti Műszaki Egyetem a Budapesti Egyetemi Szö
vetség keretében, a Budapesti Politechnikum (Mű
szaki Főiskolai Szövetség) pedig üzemmérnökök szá
mára.

Posztgraduális képzés

A posztgraduális képzés területén jelentősek ered
ményeink. A pedagógus, vegyész, biológus, közgaz
dász, jogász, mérnök és agrármérnök képzésben min
denütt van több-kevesebb lehetőség akár tanfolyami, 
akár szervezett, posztgraduális diplomát adó környe
zet- és természetvédelmi továbbképzésre. A lehetőség-

mid

hez képest nagy intenzitással folyik a pedagógusok fel
készítése és továbbképzése is. Az elmúlt évtized szinte 
minden évében rendeztek központi felkészítő tanfolya
mokat, ezek kezdetben a biológia és földrajz szakos ta- 
nárok/szaktanácsadók felkészítését célozták, belátva, 
hogy az iskolai munkában elsősorban az ő közremű
ködésükre és kezdeményező, irányító tevékenységükre 
kell és lehet számítani. Később sor került az óvónők, 
tanítók, a humán szakos kollégák és a szakoktatás te
rületén munkálkodó pedagógusok felkészítésére is.

Az ELTE TTK-n a tanárok intenzív posztgradu
ális környezetvédelmi képzése (120 órában) jelentős, 
létszámát tekintve is. A Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetemen természetvédelem és agroökológus szakok 
indultak továbbképzés keretében két éves időtartam
ban. Fontos az élőlénycentrikus inter- és multidiszcip
lináris programú humánökológus továbbképzés is (400 
órás) az ELTE-n, amely két éves és sikeres tanulmá
nyok esetén posztgraduális diplomát ad. Az első évfo
lyam 1992-ben végzett komplex környezeti problémák 
megoldásával foglalkozó diplomamunkák sikeres védé
sével. A végzett évfolyam programja az 5. táblázatban 
látható.
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A közgazdászok és jogászok továbbképzésére figyel
met fordítanak a karok, továbbá a jogi ill. közgazda- 
sági továbbképző intézetek. Környezetvédelmi szako
sító továbbképzés folyik az Államigazgatási Főiskolán, 
elsősorban az önkormányzatoknál dolgozók számára, 
amely fontos szükségletet elégít ki.

Az okleveles mérnökök részére lehetőség van kör
nyezetvédelmi továbbképzésre részben rövid tanfolya
mokon, részben munka melletti kétéves továbbkép
zéssel. Utóbbin eredményes tanulás, vizsgák, sikeres 
diplomamunka-védés és államvizsga után okleveles 
környezetvédelmi szakmérnök lesz az okleveles mér
nök.

A környezetvédelmi szakmérnökképzés 1974 elején 
indult a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Veszp
rémi Egyetemen, majd egy év múltán a Miskolci Egye
temen is [6] [7]. A képzés - mint ismeretes - részi
dejű, négy félév időtartamú. Hasonló megoldású a 
továbbképzés az Erdészeti és Faipari Egyetemen is 
Sopronban, ahol Környezetvédő és Tájrendező Szak 
működik, Gödöllőn az Agrártudományi Egyetemen 
a Mezőgazdasági Környezetvédelmi Szakon, a Kerté
szeti és Élelmiszeripari Egyetemen a Táj- és Környe
zetrendezési Szakon, valamint Keszthelyen a Georgi- 
kon Karon a Természetvédelmi Szakmérnöki Szakon. 
A BME Környezetvédelmi Szakmérnöki Szak Víz
minőségvédelmi Ágazatának tantervét a 6. táblázat
ban mutatjuk be. A Veszprémi Egyetemen 1985-ben 
másodnyersanyag-hasznosító szakmérnökképzés is in
dult.

A környezetvédelmi szakmérnökképzés eredménye
ként hazánkban 1974 óta ezernél több szakember szer
zett ilyen oklevelet.

A környezetvédelem szempontjából jelentős a BME 
Építőmérnöki Karán a több mint két évtizede fo
lyó Vízellátás- és csatornázás szakmérnöki szak, és a 
Vízgazdálkodás-környezetvédelmi ágazat is. A BME 
Vegyészmérnöki Karán 1992 februárban környezetvé
delmi analitikai kémiai szakmérnökképzés indult.

Megkezdődött az üzemmérnökök (hároméves kép
zési idejű főiskolai képesítésű mérnökök) környezetvé- 
delmi szaküzemmérnökképzése. A Budapesti Műszaki 
Egyetemen a tanterv felépítése hasonlít a szakmér
nökképzéshez, itt is az első évben a képzés közös, a 
második évben ágazatokon tanulnak tovább a hallga
tók. Jelenleg a levegőtisztaság-védelmi, vízminőség
védelmi és zajcsökkentési ágazatokat szervezték meg. 
Az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán műkö
dik a környezetvédelmi technika és technológia, illetve 
a közműfenntartási-környezet gazdálkodási szaküzem
mérnöki szak [8]. A Pollack Mihály Műszaki Főiskolán 
Pécsett a környezetvédelmi, Baján a vízellátás, vala
mint a csatornázás-szennyvíztisztítás elnevezésű szak- 
üzemmérnökképzést indították. Tervezik a környezet- 
védelmi szaküzemmérnöki szakot a győri Széchenyi

István Főiskolán és Szarvason a Debreceni Agrártu
dományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezet
gazdálkodási Karán.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tantárgyi oktatá
son kívül számos diplomaterv, diplomamunka, szak- 
dolgozat témája környezetvédelmi. Örvendetes, hogy 
számos egyetemi hallgató is ilyen témakört választ 
TDK dolgozatának.

A mérnök továbbképzés keretében környezetvédelmi 
tematikájú tanfolyamokat is szerveznek, amelyek leg
többször egy-egy szükebb szakterületeken nyújtanak 
korszerű ismereteket.

A környezettudomány és környezeti mérnökség te
rén angol nyelvű egyéves képzés indult 1992 januárjá
ban Budapesten az International Centre for Techni
cal Research, London koordinálásával számos külföldi 
egyetem, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem, az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Vízgazdálko
dási Kutató Központ részvételével az Európai Közös
ség TEMPUS projektje szervezésében és finanszírozá
sában, amelynek sikeres elvégzésével „európai mester 
fokozat” érhető el a környezettudomány és a környe
zeti mérnökség terén.

Úgy véljük, a hazai oktatásügy idejében felismerte 
és válaszolt a környezet szennyezésének kihívására, 
kezdeményezett, feladatokat vállalt a környezetvéde
lem, környezetgazdálkodás terén. Eredményeink elle
nére sincs okunk azonban a megelégedettségre. Igye
keznünk kell e téren is munkánkat fejleszteni és en
nek keretében számos feladat vár a kémikusokra, a 
vegyész- és vegyészmérnökképzésre is.

A kézirat beérkezett: 1992. nov. 22.
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Uj kihívás az energetikában: az üvegházhatás és fékezésének 
módszerei

Nem újkeletű jelenség, hogy az ember tönkreteszi 
a környezetét. Elkarsztosodott területek a Földközi
tenger keleti partvidékén az ókori hajóépítés követ
keztében, elsivatagosodás és lepusztult területek sok
felé a világon a túlhajtott legeltetés következtében, 
a területnyerés érdekében felégetett esőerdők mara
dandó nyomai ennek. Az ipari forradalmat követően 
a növényzet kipusztításához felzárkóztak az ipari ár
talmak. Idővel az emberiség gazdasági tevékenysége 
olyan léptékűvé vált, hogy káros kibocsátásai érzékel
hetően módosítják a környezet hosszú idő alatt kiala
kult természetes egyensúlyát. Kezdetben csak lokális 
hatások jelentkeztek: füst, por, bűz, hulladék, majd 
a következmények regionális léptékűvé nőttek, pl. fo
lyók élettelenné válása, savas esők, az ózonlyuk hatása 
már kontinensnyi mértékű, és napjainkban megjelent 
a Föld egészét érintő globális klímaváltozás veszélye 
is.

Tanulságos visszatekinteni a kén-dioxid-emisszióval 
kapcsolatos hazai magatartás alakulására. Az SOj, ha
tásáról publikált első figyelmeztetéseket tudományos 
vitatémának tekintettük, még a kénnek a növény- 
termesztésre gyakorolt kedvező hatásáról is lehetett 
szakmai véleményeket hallani. A fejlett országokban 
meginduló védekezésre azzal reagáltunk, hogy erre ne
künk nincs pénzünk, sok fontosabb feladat vár megol
dásra. De a szaporodó kedvezőtlen tapasztalatok nyo
mán mégis reagálásra kényszerültünk. Egy ideig úgy 
véltük, hogy a magas erőmüvi kéményekkel uralható 
az ügy, így a szennyeződés csak erősen felhígulva jut 
a talajszintre. A nemzetközi szakmai közvélemény, a 
külföldi környezetvédelmi követelmények és jogszabá
lyok, és nem utolsósorban a kedvezőtlen hazai tapasz
talatok nyomán -  vontatottan ugyan -, de mi is rá
kényszerültünk a visszaszorítás hatékonyabb módsze
reire. Előírásaink -  nem kevés ellentmondással -, de 
közelítenek a legfejlettebb országok követelményeihez, 
és csatlakoztunk a kén-dioxid-emisszió csökkentésére 
kötött nemzetközi egyezményhez is. Mindezek nyo
mán vannak már eredményeink a kén-dioxid-emisszió 
csökkentésében is.

Más irányú energiapolitikai törekvések -  az energia- 
struktúrában a szénhidrogének részarányának növe
lése, a földgáztüzelés ösztönzése, távfűtés a panelhá
zakban -  melléktermékeként a lakásállomány jelentős 
bővülése ellenére az SO2 emisszió stagnált a lakos
sági szférában. Jelentősen csökkent az erőművek ki
bocsátása, mert az atomerőmű üzembe lépése a ha
gyományos erőművek kihasználását lényegesen vissza
szorította, ennek következtében a helsinki megállapo
dásban az ország 1993-ra vállalt kötelezettségét már
1990-ben teljesíteni tudtuk. Üzembe léptek az első 
környezetbarát fluidtüzelésű kazánok is.

* Vilamosenergiaipari Kutató Intézet, Budapest

mkl

VAJDA GYÖRGY *

Ma már nálunk sem képzelhető el új szénerőmű 
létesítése füstgáz kénmentesítés nélkül, és lépéskény
szerbe kerültünk régi szénerőműveinkkel is, mert kén
dioxid-kibocsátásuk meghaladja a megengedett érté
ket. Ezért vagy műszaki megoldásokkal csökkenteni 
kell emissziójukat, vagy ha ez nem gazdaságos, elke
rülhetetlen leállításuk.

A kén-dioxid-emisszióval kapcsolatos hazai maga
tartásunk a teljes semmibevevésből viszonylag rövid 
időn belül a nagyon szigorú kényszerintézkedésekre 
váltott át. Ez a folyamat azért tanulságos, mert ha
sonló folyamatnak nézünk elébe az üvegházhatás kap
csán. Ügy teszünk, mintha az ebből származó klíma- 
változás ellensúlyozása kizárólag a gazdag országok 
gondja lenne, mi ettől függetlenül alakíthatjuk a jö
vőre vonatkozó elképzeléseinket.

Fel kell figyelnünk arra, hogy a néhány éve megfo
galmazott probléma nyomán milyen sokirányú kutató
fejlesztő munka indult el a világ fejlett országaiban. 
Az elmúlt egy-két évben már az első nemzetközi kon
ferenciák is megszerveződtek a folyamatok elemzé
sére, a lehetséges ellenintézkedések megvitatására, a 
technológiai megoldások felvillantására (pl. 1991: Hel
sinki, Kyoto, 1992: Amsterdam). Rövid idő alatt meg
lepően sok ötlet és vizsgálati eredmény látott napvilá
got a tudomány és az ipar területéről, számos kísérleti 
berendezés és néhány kísérleti üzem kezdeti tapaszta
latairól is számot adtak, sőt Japánban és az Egyesült 
Államokban az első ipari berendezések is megjelentek 
a szén-dioxid kivonására.

1. ábra. Számított hőmérséklet-növekedés változatlan fejlődés esetén

Nemzeti és nemzetközi (pl. EC, OEC, IEA) stra
tégiákat dolgoztak ki a szén-dioxid-emisszió csökken
tésére, munkacsoportok, szervezetek és intézmények 
alakultak az operatív feladatokra. Egyes országok -  
elsősorban Japán és az Európai Közösség tagjai -  el
határozták а CO2 kibocsátás szintjének lényeges, 20- 
30%-os csökkentését a jelenlegi értékhez viszonyítva.
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(Az 1990-es szint stabilizálásában 2000-ig már meg
egyeztek, a csökkentés megvalósítható mértéke még 
vitatott, néhány tagállam már vállalt 20-30%-os csök
kentést is.) A torontói értekezlet még csak ajánlotta 
az 1988-as szén-dioxid-kibocsátás 20%-os csökkenté
sét 2005-re, de már érlelődőben van egy kötelező erejű 
nemzetközi egyezmény. Az Európai Közösség komo
lyan mérlegeli egy a kibocsátott C 02 mennyiségével 
arányos adó bevezetését, hogy anyagi érdekeltséget 
is teremtsenek az emisszió csökkentésére (a vizsgált 
mértékek 20-40 $/t C 02 nagyságrendben mozognak).

Az üvegházthatást már a múlt században értel
mezte néhány tudós ( Tyndall, Fourier, Arrhenius), de 
meggyőző erejű mérések arról, hogy mimódon befo
lyásolja azt az emberi tevékenység, csak az 1960-as 
évek óta állnak rendelkezésre. A fizikai folyamatok 
elemzéséből látható be, hogy miért a C 02-emisszió 
csökkentése a legfontosabb feladat.

A Földet érő napsugárzás legnagyobb részt a lát
ható fény spektrumába tartozik. Ez a troposzférán át
haladva a Föld felszíni rétegeiben hőt fejlesztve nyelő
dik el. A felszín alacsony hőmérsékletének megfelelően 
alapvetően infravörös spektrumban sugároz vissza, 
ezt a sugárzást egyes molekula-típusok az atmoszférá
ban elnyelik. Ettől felmelegszik a troposzféra levegője, 
és minden irányban sugároz ugyancsak infravörösen. 
E diffúz sugárzás egy része a felszínre irányul, növelve 
annak felmelegedését, ez a növekmény az üvegház
hatás (hasonlóan a mezőgazdaságban használatos, a 
környezetnél magasabb hőmérsékletet biztosító üveg
házakhoz).

Év
2. ábra. Szdmttott tenger szint-emelkedés változatlan fejlődés esetén

Az atmoszférában az infravörös sugarakat elnyelő 
természetes eredetű komponensek a vízgőz, a szén
dioxid, a metán, a nitrogén-oxid és az ózon. Ezen 
„üvegházgázok” hatása nélkül a számítások szerint 
a Föld hőmérséklete 32°C-al hidegebb lenne. A ter
mészetes eredetű üvegházgázok egy része különféle 
emissziókból származik -  anyagcsere, bomlás, erdő
tűz, vulkáni tevékenység stb. -  amelyek a bioszféra, 
atmoszféra, talaj és óceánok közötti komplex körfor
gásban vesznek részt. Az üvegházgázok hosszú idő 
alatt kialakult dinamikus egyensúlyát az emberi te
vékenység az ipari forradalom óta érzékelhetően meg

változtatta, növelve az üvegházhatás mértékét. Az 1. 
táblázat az antropogén eredetű üvegházgázok néhány 
jellemzőjét mutatja. A táblázatból kitűnik, hogy a 
C 02-koncentráció két évszázad alatt majdnem 30%- 
kal megnőtt. Nagy koncentrációja, hosszú tartózko
dási ideje és további növekedése következtében a já
rulékos üvegházhatás majdnem 2/3-áért a szén-dioxid 
a felelős. Az emisszió 4/5-ét a fosszilis tüzelőanyagok 
felhasználása okozza, a többit egyéb ipari és főleg me
zőgazdasági tevékenységek. A metán melegítési po
tenciálja sokkal nagyobb, mint a C 02-é, de kisebb 
koncentrációja és tartózkodási ideje miatt sokkal ki
sebb a szerepe. Forrásai: rizstermesztés, szarvasmar
hatartás, mélybányászás kísérőgáza, földgázfelhasz
nálás veszteségei. A főleg a tüzelőanyagok égéséből 
és a műtrágya-gyártásból származó nitrogénoxidok 
potenciálja még nagyobb, de koncentrációja nagyon 
kicsi, így a szerepük sem nagy. Ugyancsak nagyon 
kicsi a természetben nem található, iparilag előállí
tott egyes freonok (hűtőgépek hűtőközege, szórópa
lackok hajtógáza, haditechnikában használt tisztító- 
szer stb.) koncentrációja, de rendkívül nagy melegítési 
potenciáljuk következtében a 100 évre kumulált ha
tás 11%-áért felelősek. Ezen túlmenően az ugyancsak 
üvegházgáznak számító ózon lebontásával is befolyá
solják a viszonyokat. A természetes eredetű vízgőz
koncentráció mellett az emberi eredetű jelentéktelen, 
hasonló a helyzet az ózokibocsátás tekintetében is. 
Az előzőekből egyértelmű, hogy az üvegházhatás fő
szereplője a szén-dioxid, és ennek legfőbb eredete az 
energetika.

Geológiai és csillagászati adatok az üvegházgázok 
és a hőmérséklet közötti korrekciót támasztják alá. A 
Földön jelenleg zajló változásokra és a következmé
nyek trendjére még nincsenek egyértelmű, bizonyító 
erejű adataink. A klímaváltozás lassú folyamat, azt 
több -  még nem jól ismert -  hatás befolyásolja, a 
folyamat ingadozásokkal terhelt és mérése is proble
matikus. A viszonylag rövid ideje az űrből végzett tá
vérzékelések a melegedési tendenciát támasztják alá. 
Egyértelműen melegedést prognosztizálnak a globális 
légköri modellekkel végzett számítások. Ezek szerint 
az üvegházgáz-emissziók feltételezett dinamikájától 
függően évtizedenként néhány tized fok hőmérséklet
emelkedés várható, ami száz éven belül néhány fo
kot jelent, a tengerszint feltételezett emelkedése pedig 
100 év alatt néhány dm. Természetesen a számításo
kat sok bizonytalanság terheli, sok körülményt nem 
sikerült a modellekben figyelembe venni (pl. a felszíni 
vizek fokozott párolgása, az erőteljesebb felhőképző
dés befolyása az inszolációra és a reflexióra, a hó- és 
jégtakarók alakulása és reflexiója, az óceánok hőtá
roló és széndioxid elnyelő képessége, a vulkanizmus 
aeroszol kibocsátása, az S02 emisszió hatása a kon
denzációra stb.). Sokféle spekuláció látott napvilágot 
az erősödő üvegházhatás lehetséges következményei
ről: a klímaövezetek eltolódása, az időjárás változása, 
a tengerpartok módosulása, a sivatagok terjedése, a 
jégtakarók zsugorodása, a mezőgazdasági termelés fel
tételeinek átrendeződése, és sok más, az emberi élet- 
feltételeket lényegesen befolyásoló körülményről. Mai
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A z em beri tevékenység befolyása az üvegházgázokra
1. tá b lá za t

Paraméter c o 2 CH4 CFC-11
(CFCI3)

CFC-12
(CF2C12)

n2o

Koncentráció az atmoszférában 
az ipari forradalom előtt 
(1750-1800), ppm* 280 0,8 0 0 288T0-3
Koncentráció 1990-ben, ppm 353 1,72 280T0-6 484T0-6 ЗЮ-10-3
Jelenlegi növekedési ütem, %/év 0,5 0,9 4 4 0,25
Élettartam az atmoszférában, év (50-200) 10 65 130 150
Relatív melegítési potenciál 
20 év alatt 1 63 4 500 7 100 270
Az 1990. évi emisszió
100 évre kumulált hatásának
megoszlása, % ** 61 15 11 4

* ppm térfogat szerint 
** ózon és egyéb komponensek hatása: 9%

ismereteink alapján ezeket nem lehet sem kizárni, sem 
bizonyosnak tekinteni, a válaszokkal még adós a tudo
mány. Mindazok ellenére, hogy tudományos bizonyos
sággal nem lehet prognosztizálni a klíma alakulását, 
sőt egyes tudósok vitatják is a melegedés valószínűsé
gét, mégis a tudományos közösség szükségesnek tartja 
az emissziók visszaszorítását. Ezt indokolja egyrészt, 
hogy az üvegházgázok koncentrációjának természe
tes egyensúlya már megbomlott, ami mindenképpen 
veszélyforrás. Másrészt mivel az üvegházgázok tar
tózkodási ideje a légkörben hosszú, hatásuk kumu
latív, a folyamatokat legfeljebb lassítani tudjuk, de 
nem megakadályozni. De még a lassítás is kérdéses, 
nem világos, hogy a fejlődő világ óhatatlanul növekvő 
C 0 2-emisszióját képes-e ellensúlyozni az ipari orszá
gok kibocsátásának redukciója. Nagy a felelősségünk 
a jövő generációkkal szemben, mert stabil és kedvező 
egyensályi állapotot következetes intézkedések esetén 
is csak nagyon távoli jövőben lehet elképzelni.

A szén-dioxid-emisszió csökkentésének legfőbb le
hetőségei a következők:

1. az energiaigények mérséklése,
2. a tüzelőanyag-szerkezet módosítása,
3. nem fosszilis alapú energiatermelés,
4. C 02-kivonás a füstgázból,
5. C 02-hasznosítás,
6 . C 02-tárolás,
7. C 02-visszatáplálással működő kombinált ciklu

sok.
1. Az energiaigények mérséklése az energetika min

den feszültségét enyhíti (tőkeigény, környezetszennye
zés, társadalmi elfogadtatás, importfüggés stb.), így a 
C 02-emissziót is, mivel kevesebb tüzelőanyag felhasz
nálásával jár. Fontosabb elemei:
-  felesleges felhasználások megszüntetése,
-  fogyasztói veszteségek kiküszöbölése,
-  energiaátalakítási és energiaszállítási hatásfok javí

tása,
-  ipari termelő technológiák korszerűsítésével fajla

gos energiafelhasználás csökkentése, valamint a faj-

mkl

lagos anyagfelhasználás csökkentése, ami áttétele
sen szintén energiamegtakarítást jelent,

-  energiaigényes szektorok visszafejlesztése.
A felsorolás sorrendje egyben a ráfordítások nö

vekvő sorrendját is jelzi, az utolsó helyen szereplő 
struktúra-módosítás csupán területi átrendezést je
lent, hiszen máshol lesz szükség a helyettesítő terme
lésre.

2. A tüzelőanyag-szerkezet módosítása. A legna
gyobb mértékben környezetbarát tüzelőanyag a hid
rogén, mivel égésterméke víz. A tüzelőanyag-helyet
tesítés akkor vezet a C 0 2-emisszió csökkenéséhez, ha 
több hidrogént és kevesebb karbont égetünk el. A tü
zelőanyagok átlagos H/C aránya a szén:kőolajtermé- 
kek:földgáz sorrendben 1:2:4 értékű, így azonos hő- 
fejlesztés földgáztüzeléssel 40%-kal kevesebb C 02 ki
bocsátásával jár, mint széntüzeléssel. A földgázzal jól 
ellátott országokban már jelenleg is határozottan nő 
a földgáztüzelés részaránya még az erőművekben is. 
A várható jogi és pézügyi szankciók az ipari orszá
gokban a primer energiaszerkezetben a földgáz térhó
dítását és szén visszaszorulását fogják eredményezni, 
ösztönözve az átállást szénről földgázra. Az energiata
karékosság mellett ez a C02 emisszió csökkentésének 
leggyorsabban realizálható eszköze.

Energiagazdálkodási előnyei vannak a biomassza el
tüzelésének, de a C 02-emisszió szempontjából ez ked
vezőtlen. Természetes állapotban a H/C arány ugyan
1,4 körül mozog, de tüzeléstechnikai okokból a felhasz
náláshoz szárítani és tömöríteni célszerű, ilyenkor a 
H/C arány nagyságrenddel kisebb. A biomassza eltü
zelésnek üvegházhatást mérséklő hatása akkor van, ha 
egy energiaplantáció növekménye legalább annyi szén
dioxidot köt le a fotoszintézis során, mint amennyi az 
égésnél felszabadul. Sokkal kedvezőbb a helyzet, ha a 
biomasszából motorhajtó-anyagot állítanak elő, ami 
egyelőre alapkutatások tárgya.

S. A nem fosszilis alapú energiatermelés sokat nép
szerűsített módját jelentik a megújuló energiaforrá
sok. Ezek egy része, így a nap-, víz-, szél-, tengeri-
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energia hasznosítása nem jár C 02 kibocsátásával. 
Nem szabatosan a megújulok közé sorolják a geoter
mikus energiát is, ennek hasznosítása azonban eseten
ként járhat üvegházgázok (főleg CH4 és C 02) felsza
badulásával. Ezek az energiafajták több szempontból 
vonzó alternatívák, de a jelenleg realizálható tech
nikai megoldások gazdaságilag csak ritkán verseny- 
képesek. Ennek oka, hogy a kis energia-, illetve tel
jesítménysűrűség miatt kiaknázásukhoz nagyméretű, 
ezért viszonylag költséges berendezések szükségesek. 
Legtöbbjüknél a szezonalitás miatt szükséges energia- 
tárolás is járulékos beruházásokat igényel, és sajnos a 
jelenleg megvalósítható átalakítási hatásfokok is ala
csonyak. A világ energiamérlegében csak a vízerőmű
vek és a biomassza-tüzelés képvisel néhány százalékos 
részarányt (különböző okokból ezek aránya sem fog 
jelentősen nőni), a többi megújuló energiafajta része
sedése jelentéktelen, és jelenlegi ismereteink alapján 
néhány évdizeden belül csak nagyon szerény szerepük 
képzelhető el. így a megújuló energiaforrások az üveg
házhatás ellensúlyozásában csak távlatilag juthatnak 
szerephez, ha sikerül hatékonyabb és olcsóbb techni
kai megoldásokat találni.

Nem ez a helyzet az atomenergia esetében, mi
vel már ma is versenyképes megoldást kínál villa
mos energia és hő fejlesztésére. Az emisszió csökken
tési programok mindegyike jelentős szerepet szán az 
atomerőmüveknek. Remélik, hogy a fejlesztés alatt 
álló következő generációs atomerőművek megnyerik a 
társadalom ma még hiányzó bizalmát, megértve, hogy 
az atomerőművek kisebb kockázatot jelentenek, mint 
a klímaváltozás. Az USA-ban és Japánban az aktív 
beavatkozó és szabályozó elemek nélküli passzív nuk
leáris rendszereket fejlesztik (GE és Westinghouse), 
melyekben a nukleáris stabilitást önszabályozó, ne
gatív kitevőjű jelleggörbékkel jellemzett rendszerek, 
a termikus egyensúlyt gravitációs és természetes cir
kulációs folyamatok, nagy hőkapacitások biztosítják. 
Az európai fejlesztés (Siemens, Framatom) a jelenlegi 
megoldások biztonságának növelését, az üzemzavarok 
és az aktivitás kikerülés megakadályozását szolgáló 
újabb lehetőségek (pl. kettős konténment, a veszé
lyes túlnyomást megakadályozó szűrt leeresztés) be
vezetését részesíti előnyben. Általános vélemény, hogy 
néhány éven belül az atomerőmű-építés újabb fellen
dülése várható, e nélkül a növekvő villamosenergia
igényeket környezetbarát módon nem lehet kielégí
teni.

4- C 02-kivonás. A tüzelőanyagtól és az oxidáció 
hatékonyságától függően levegőben égetve a tüzelő
anyagot a füstgáz C 02 koncentrációja néhány száza
léktól 15%-ig terjed; a nagy érték a szénerőművekre 
jellemző. Tiszta oxigén-atmoszférában tüzelve a kon
centráció 95%-ot is elérhet. A füstgáz C 02 mentesí
tésére többféle megoldás kínálkozik:
-  abszorpció,
-  adszorpció,
-  kriogén elválasztás,
-  elválasztás membránnal

Abszorpciós módszerek -  mint ismeretes -  már 
üzemszerű kipróbálás alatt is állnak. A legkiérleltebb

megoldás a füstgáz átvezetése amin tartalmú oldaton 
(többnyire mono-etanol-amin =  MEA lúgos vizes ol
datán; egy másik eljárás gazdaságosabb „econamin”-t 
ajánl). Az amin a C 02-val aminkarbonátot képez, ezt 
gőzzel kicsapatják, melegítve leadja a C 02-t, amit 
elvezetnek, a regenerált amin pedig újra felhasznál
ható (■?. ábra). Az abszorpciós technológiák érzéke
nyek a szennyezésre, ezért előzetes pernyeleválasztás, 
kénmentesítés, valamint szárítás után alkalmazhatók, 
az aminok oxidációját inhibitor adagolásával kell meg
előzni, és a korrózió ellen és védekezni kell. Néhány 
vegyipari és élelmiszeripari üzemben, ahol a C 0 2-t 
technológiai célokra felhasználják, az abszorpciós el
járást sikeresen alkalmazzák. Erőművekre megvalósít
hatósági tanulmányok készültek, amerikai és japán 
kísérleti létesítmények megvalósítását előirányozták. 
Az eljárás beruházás-, költség és energiaigényes (az 
erőmű hatásfokát 6-8%-kal csökkenti, a villamos ener
gia önköltségét mintegy 30%-kal növeli -  ami azonban 
kevesebb, mint a tervezett karbonadó), mégis ez tűnik 
az egyik legolcsóbb eljárásnak erőműveknél, különö
sen meglévő erőművek utólagos kiegészítésénél.

T is z t í tó i t

S. ábra. Abszorpciós eljárás СО] kivonására 
1 hűtés és COj-kivonás; 2 fúvó; S hűtő; 4 elnyelető; 5 

aminoldat hűtő; 6 szűrő; 7 oldat kicserélő; 8 kigőzölögtető; 9 
leválasztó; 10 kondenzátor

Az adszorpciót legegyszerűbben zeolitokkal lehet 
megvalósítani, ezek kis nyomáson melegítve leadják 
a C 02-t és újra felhasználhatók (deszorpció).

A kriogén elválasztásnál irányadó, hogy a szén
dioxid szobahőmérsékleten mintegy 55 bar-on csepp
folyósítható, de lehűtve sokkal kisebb nyomás is ele
gendő. Ilyen paraméterek mellett a levegő alkotói gáz- 
nemüek maradnak, így kriogén módszerekkel a C 0 2 
könnyen elválasztható. Folyékony halmazállapotban 
a C02 szállítása és tárolása is könnyen valósítható 
meg, ilyen célú cseppfolyósít ást a C02-leválasztás 
más módszereinél is terveznek.

Membrános szétválasztásra gázáteresztő polimer 
membránokkal folyik a legtöbb kutatás, amelyen 
nyomásdifferencia hatására áramlik át az elválasz
tandó komponens. Folynak kísérletek szervetlen ke
rámia membránok alkalmazására is. Újabban a gaz- 
daságosabbank ígérkező folyadékmembrános módsze
reket is vizsgálják alapkutatás szintjén. Reaktív hor
dozó anyagként különféle etanol-aminokat használ
nak (MEA =  mono-etanol-amin, DEA = dietanol- 
amin, MDEA =  metil-dietanol-amin, AMP = amino- 
metil-propanol), oldószerként pedig glikolokat (EG =
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etilén-glikol, PEG = polietilén-glikol). Kis nyomáskü
lönbség hatására is nagy elválasztó tényezőt tudnak 
elérni vékony folyadékrétegek kombinációjával.

5. CO2 -hasznosítás. Jelenleg évente mintegy 5 Gt 
karbont ju tta t az energetika az atmoszférába, eb
ből 2 Gt-t az erőmüvek bocsátanak ki kereken 7 Gt 
C 02 formájában. Elképzelhetetlen, hogy e hatalmas 
mennyiségnek számottevő részét hasznosítani lehet, 
az eddig felmerült javaslatok csak marginális megol
dásokat ajánlanak. A legnagyobb mennyiséget a má
sodlagos és harmadlagos olajkitermeléshez lehet fel
használni. Olajmezőkbe gáznemű C02-t sajtolva je
lentősen növelhető a hozam. Egyes jelentések 1 t C 02 
benyomás révén 20 t többletolaj kitermeléséről is hírt 
adnak. Elsősorban olyan telepeknél alkalmazható a 
másodlagos eljárás, ahol az olajréteg felett gázsapka 
helyezkedik el és a besajtolás a felhajtó hatást növeli. 
A harmadlagos termelési módoknál azt használják ki, 
hogy a C 02-vel oldatot vagy elegyet alkotó olajfaj
táknál a besajtolás duzzadást és vizkozitáscsökkenést 
eredményez, karbonátos kőzetekben pedig a C 02 fe
lületaktív hatású.

Az élelmiszer tisztaságú szén-dioxidot -  többnyire 
folyékony halmazállapotban -  élelmiszerek fagyasztá
sához, valamint szénsavas üdítőitalok előállításához 
használják. Sokirányú a vegyipari hasznosítás lehető
sége is -  többnyire gáz halmazállapotban. Ide sorol
ható a kalcinált szóda előállítása az üveggyártáshoz és 
más vegyipari technológiákhoz; a karbamid-gyártás; 
karboxil gyökös vegyületek szintetizálása (savak, ész
terek, laktánok, karbonátok, karbamátok stb.); meta
nol gyártás; különféle redukciós folyamatok.

Régen foglalkoznak szénből gáznemű és cseppfolyós 
szénhidrogének szintetikus előállításával. Több eljá
ráshoz képzelhető el C02, mint kiinduló anyag, de e 
nagy nyomáson, magas hőmérsékleten katalizátorok
kal ösztönzött technológiák távol vannak a versenyké
pességtől. Alapkutatások szintjén foglalkoznak foto- 
elektrokémiai átalakítási lehetőségekkel, pl. metanol 
előállítására; enzimekkel befolyásolt fotobiokémiai fo
lyamatokkal; és más átalakítási eljárásokkal (pl. C 02 
redukciója előzetesen redukált magnetitporral).

A szén-dioxid-hasznosítás legkézenfekvőbb módja a 
természetben zajló fotoszintézis. Sokféle kutatás fo
lyik biomassza előállítására, és abból protein vagy 
tüzelőanyagok készítésére. A leggyorsabb szaporula
tot mikroalgákkal tudják elérni, de vizsgálják a kon
centrált tenyésztési és növekedési viszonyokat makró- 
algáknál, korallzátonyoknál és más fajoknál is.

6. CO^-tárolás. Miután a kivonandó szén-dioxid na
gyon kis részének hasznosítására van csak lehetőség, 
sokirányúan vizsgálják a tárolás lehetőségét. Legké
zenfekvőbb megoldás az erdősítés, a fák átlagosan 
évente és hektáronként 6 t karbont kötnek le a foto
szintézis során. Ez mindenképpen ösztönzést érdemlő 
megoldás, de korlátáit érzékelteti, hogy az 5 Gt éves 
kibocsátás lekötéséhez akkora területet kellene erdő
síteni, mint a Föld mezőgazdaságilag művelt terüle
tének harmada. De ez is csak a probléma elodázása 
lenne, mert a fák pusztulása (korhadás, rothadás, el-
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égetés stb.) során a szén-dioxid nagy része ismét a 
légkörbe kerülne.

A legnagyobb reményeket a mélytengeri elhelye
zéshez fűzik. A számítások szerint az óceánok mint
egy 36 Tt karbont képesek elnyelni (összehasonlításul: 
a légkör 160 Gt-t tartalmaz, és a bioszféra-légkör- 
óceán körforgásban 200 Gt/év cirkulál). A pár száz 
méter mélységben gázhalmazállapotban bejuttatott 
C 02 egyenletesen disszociál a vízben, a pár km mély
ségben befújt folyékony C 02 pedig lesüllyed. Vizsgál
ják a sűrű oldat, száraz jég, vagy hidrát-alakban be
ju ttato tt C02 viselkedését is. A cseppfolyós szénhid
rogén nagy nyomáson klatrátot is képez és bizonyos 
körülmények szilárd hidrát kialakulására is vezethet
nek. Sokirányúan vizsgálják, hogyan hat a szén-dioxid 
a tenger élővilágára, hogyan célszerű bejuttatni a ten
gerbe, hogyan terjed és helyezkedik el a vízben, nem 
jut-e ki a felszínre.

A megvalósíthatósági tanulmányok néha több száz 
km-es szállítási távolságokat is vizsgálnak, de a ten
gertől távol fekvő létesítményeknél más megoldásokat 
kell keresni a tárolásra. Lemüvelt gázmezők és föld
alatti aquiferek jöhetnek számításba, de azt is elem
zik, nem lehetne-e kémiai reakcióval kőzetbe „fagyasz
tani” pl. kalcium-karbonát formájában. A lehetősé
gek és a folyamatok tisztázása még kezdeti stádium
ban van, és nagy kérdés, hogy a C 02 késleltetve nem 
kerül-e ki az atmoszférába.

7. Kombinált ciklusok. Sokirányú kutató-fejlesztő 
munka folyik olyan erőműrendszerek kifejlesztésére, 
melyeknél a tüzelési folyamattal lehet elejét venni 
nagy mennyiségű C 0 2 keletkezésének. Nagy távlat
ban olvadt karbonátos tüzelőanyag-cellák (MCFC = 
Molten Carbonat Fuel Cell) vagy MHD (magneto hid
rodinamikus) generátorok alkalmazhatóságát is vizs
gálják, a realizálhatósághoz azonban közelebb állnak 
a gázturbinás kombinált ciklusú megoldások. Többféle 
rendszerrel foglalkoznak, ezek egy része a levegőből 
a nitrogént leválasztja és tiszta oxigént táplál be az 
égéstérbe. így eliminálva van a füstgázból (kipufogó
gázból) a nagy mennyiségű nitrogén, és mellesleg az 
égés során sem keletkezhet nitrogén-oxid. A füstgáz 
95%-át C02 teszi ki, amit munkaközegként visszave
zetnek a gázturbinába; az égés a C 0 2 és 0 2 keveré
kében zajlik. A hidrogén égéséből keletkező vízgőzt 
cseppfolyósítva könnyen le lehet választani a füstgáz
ból, és az egyéb szennyeződések kivonása is uralható. 
Külön előny, hogy elesik a füstgáz kénmentesítésének 
feladata. Leválasztani és elhelyezni csak a C02 egy kis 
hányadát kell, ezt általában cseppfolyósítva képzelik 
el (4■ ábra).

A felhasznált tüzelőanyag lehet földgáz (IGCC = 
Integrated Gasfuelled Combined Cycle) és lehet szén- 
elgázosítás terméke (ICGCC = Integrated Coal Gasi
fication with Combined Cycle). Az utóbbi esetben a 
szintézisgázt (H2, СО, С02) tisztítás után (részecs
kék, S 0 2 és egyéb szennyezéseket leválasztva) memb
ránokkal szét is lehet választani hidrogénben és kar
bonban gazdag áramokra. Az elsőt normál gázturbi
nás folyamatban, a másodikat reciklált C02 és 0 2 
keverékében lehet elégetni. A gázturbinákból távozó
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4 ábra. Kombinált ciklus СО? visszavezetéssel 
1 elgázosító és gáztisztító; 8 oxigén leválasztás; 8 égókamra; 4 
COj cseppfolyósító; í  kompresszor; 6  turbina; 7 hőhasznosító 

kazán; 8 gőzturbina

forró kipufogó gáz hőcserélőkben adja át a hőt a gőz- 
körfolyamathoz. Mivel a szén-dioxidnak a gázturbi
nákban lejátszódó körfolyamatot befolyásoló fizikai 
tulajdonságai eltérnek a levegőétől, a reciklált C 02- 
vel működő gázturbinák konstrukcióját módosítani 
kell a normálishoz képest.

A rendszer hatásfoka 8-10%-kal kisebb, mint egy 
szokványos gázturbinás kombinált ciklusé. A csök
kenés legfőbb okai: a levegőből az 0 2 és N2 leve- 
gőcseppfolyósítással történő szétválasztásához szük
séges energia (összenyomás és hűtés a cseppfolyó- 
sításhoz), az oxigén komprimálása, a C02 cseppfo- 
lyósítása. Ez egyúttal a tüzelőanyag-igényt is növeli 
mintegy 20%-kal. A levegőszétválasztás beruházás- és 
helyigényes technológia, ami szintén a költségeket nö
veli, a fejlesztett villamos energia drágulását mintegy 
30%-ra becsülik.

Az anyagáramokat és a hőhasznosítást sokféleképp 
lehet kialakítani, így a rendszert sokféleképp lehet fel
építeni. Reciklált szénhidrogénnel működő kombinált 
ciklusok még nem épültek, csupán megvalósítható
sági tanulmányok készültek. Ezek még nem igazol
ták a versenyképességet (karbonadót nem tételezve 
fel). Egyes vizsgálatok szerint a füstgázból abszorp
ciós módszerrel kivont C 02 visszatáplálása a gáztur
binába olcsóbb, mint a nitrogént elimináló levegő sze- 
parálásos eljárás.

A C 02 problémát általában erőművekhez kapcsolva 
vizsgálják, de az emisszió nagyobb része más szekto
rokból származik. Az említett eljárások jó része ér
telemszerűen alkalmazható nagy ipari kazánokra és 
kemencékre is. A kibocsátásban nagy részarányt kép
visel a gépkocsiforgalom, az ebből származó emisszió 
visszaszorítására inkább csak ötletek vannak, nem ja
vaslatok. A villamos autó annyiban jelenthet meg
oldást, hogy az akkumulátorok töltéséhez szüksé
ges áramot erőmüvekben fejlesztik, ahol könnyebb 
koncentráltan kezelni a C 02 kérdést. Ugyanakkor a 
töltés és kisütés rossz hatásfoka miatt megnöveli a 
tüzelőanyag-szükségletet, és ezzel a keletkező C 02 
mennyiségét is. Más lenne a helyzet a hidrogén gazda
ság esetében, amikor az égéstermék víz. A H2-vel Otto

motort lehet működtetni, vagy tüzelőanyag-cellában 
oxidálva villanymotort. A hidrogénnek, mint üzem
anyagnak széles körű használatához azonban még a 
gazdaságos előállítás, szállítás, tárolás, elosztás kér
dései megoldásra várnak. Érdekes ötlet könnyűfém- 
hidridekkel (pl. MgH2 vagy A1H3) kombinálni a ben
zinmotorok működését. Ezek a hidrogén leadásával 
gazdagítják a tüzelőanyag-keveréket, és ezt követően 
képesek megkötni a kipufogó gázból a C 02-t, amit a 
gépkocsin kívül utólag le lehet választani, a fém pedig 
hidrogén beépítése után ismételten felhasználható. El
képzelhető karbid (pl. AI4C3 vagy Li2C2) használata 
is, amiből víz hozzáadásával metán (CH4) és metila- 
cetilén (C3H4) fejleszthető üzemanyagként.

A széndioxid-emisszió mérséklése nem olcsó. A 
becslések szerint költsége 20 és 70 $/t C02 között 
mozog, ami lényegesen megemeli az energiaköltsége
ket, és ezen keresztül hat az egész gazdaság tevékeny
ségére. A probléma jelentőségét érzékelteti a karbon- 
adó körüli vita az Európai Közösség és az Egyesült 
Államok között. Az USA ellenzése abból a félelem
ből fakad, hogy gazdaságának versenyképessége rom
lik Japánnal szemben.

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének terhét vál
lalni a mai magyar gazdasági körülmények között 
nyilván súlyos döntést jelent, de kitérni előle aligha 
lehet. Feltétele csatlakozásunknak a Közös Piachoz 
az ottani előírások és követelmények átvétele, amibe 
beletartozik a szén-dioxid-emissziót csökkentő straté
gia is. Magyarország jelenlegi C 02-emissziója kereken 
80-90 Mt/év, aminek 40%-át az erőművek bocsátják 
ki. A magyar kormány elhatározta a torontói aján
lások elfogadását, vagyis a századfordulóra, a 80-as 
évek végére jellemző emisszió stabilizálását. Az ipari 
energiafelhasználás visszaesése és sok energiát felhasz
náló iparágak (kohászat, nehéz vegyipar, építőanya
gipar) visszafejlesztése valószínűleg biztosítja ennek a 
fedezetét. De a további csökkentés -  ami már a Kö
zös Piac mai elképzeléseiben is szerepel -  már többlet 
erőfeszítéseket igényel, amihez a legolcsóbb lehetősé
geket kell preferálnunk. Első helyen az energiataka
rékosság említendő, amihez a jelenleginél ösztönzőbb 
gazdasági feltételrendszerre van szükség. Kínálkozik 
a földgáz felhasználás növelése is, ennek feltétele gáz
ellátásunk diverzifikálása a nemzetközi vezetékrend
szeren keresztül elsősorban az észak-európai gázme
zőkre építve. Támaszkodnunk kell a nukleáris energe
tikára is, ami nélkül a magyar energiahelyzet távla
tilag nem uralható. Mindezeket jelenlegi energiapoli
tikai koncepciónkban is tükröztetni célszerű, mert az 
energetika nagy időállandói miatt a mai elhatározások 
egy évtized múlva kezdik éreztetni a hatásukat.

A kézirat beérkezett: 1992. nov. 19.
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Villamosenergia-termelés és környezet*

CIVIN V IL M O S  **

Bevezetés

A villamosenergia sajátos áru, amely csupán igen 
kis mértékben tárolható. Ezen adottságából, to
vábbá abból adódóan, hogy a fogyasztók folyamato
san igénylik, az igényeket azok változását követve, fo
lyamatosan kell kielégíteni.

Összesen З^в TWh

lmpnrt(3,5TWh) 
Egyéb erőmüvek (2,7 TWh)

Barnaszén 16,3 TWh) 

Lignit(2,6 TWh)

Feketeszén 11,0 IWh)

Nukleáris l i t .0 IWh)

Nagy szénhidrogén tüzelésű 
erőművek (6,8 TWh)

1. ábra. Villamosencrgia-termclés ét -import (199S)

A villamosenergiát termelő egyes erőművekben, sőt 
ezek egyes egységeiben (blokkjaiban) előállított vil
lamosenergia önköltsége eltér egymástól az alkalma
zott technológia, a tüzelőanyag minősége, ára, szállí
tási költsége és a blokk életkora, állapota következ
tében. A központi irányítás (tehereloszlás) feladata 
annak biztosítása, hogy a pillanatnyi igények mindig 
a legkisebb költséggel legyenek kielégíthetők.

* A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok 
Osztálya 1992. évi közgyűlési tudományos ülésén (Az energe
tika és a közlekedés környezetvédelmi aspektusai) 1992. április 
29-én megtartott előadás alapján

** Magyar Villamos Művek Rt., Budapest

Az igények biztonságos kielégítése céljából a villa
mosenergiarendszerekben megfelelő nagyságú és össze
tételű termelő kapacitásnak (ezen belül tartalék
nak) kell rendelkezésre állnia, amely kiegészülhet 
villamosenergia-importtal.

Magyarországon az erőműpark összetételét az 1. 
táblázat mutatja. Mivel a beépített teljesítmény ön
magában nem jellemző a termelésre, az 1. ábrán 
bemutatjuk az egyes erőműtípusok villamosenergia
termelését, a 2. ábrán pedig az egyes erőmütípusokból
1992-ben teljesített hőszolgáltatást is.

Összesen 13,85 TWh {/*9,9 PJ)

Egyéb (0,2 TWh)

Barnaszént 3,68 TWh)

Fekeleszén|0,9t TWh)

Nagy szérjwlroqén tüzelésű 
fi íknűvek (2,21 TWh)

Szél ihkli egén lüzelésü 
erőműveket TWh)

2. ábra. Erííművi hőszolgáltatás (1992)

A S. ábra 1980-1992 között a hazai villamosenergia
termeléshez és erőmüvi hőszolgáltatáshoz felhasznált 
tüzelőhő változását mutatja. Látható, hogy a Paksi 
Atomerőmű üzembelépését követően a hagyományos 
energiahordozók felhasznált mennyisége jellegzetesen 
csökkenő tendenciát mutat.

1. táblázat

A  m gyar v illam osenergia-rendszer erőm űvei

Erőmű Tüzelőanyagok Villamos teljesítmény, MW
Dunamenti Erőmű Rt. szénhidrogén 1 870
Budapesti Erőmű Rt. szénhidrogén 163
Mátrai Erőmű Rt. lignit +  szénhidrogén 800
Vértesi Erőmű Rt. barnaszén 335
Bakonyi Erőmű Rt. barnaszén 382
Tiszai Erőmű Rt. szénhidrogén + barnaszén 1 287
Pécsi Erőmű Rt. feketeszén 229
Paksi Atomerőmű Rt. nukleáris 1 760
Áramszolgáltató Rt.-k erőművei szénhidrogén 31
Vízerőművek - 48
Üzemi erőművek (MVM Rt.-n kívül) különféle 211
Összesen: 7 116
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S. ábra. Tüzelőhő felhasználása

A hagyományos erőmű és környezete

Az erőművek alapvető és legfontosabb bemenő ára
mait (4- ábra) a tüzelőanyagok adják. A környezet 
terhelése szempontjából feltétlenül célszerű megkü
lönböztetni egymástól az eltérő kéntartalmú fűtőola
jokat. A felhasználók számára hasznos, új értéket je
lentő kimenetek (outputok) a villamosenergia és a hő. 
A további kibocsátások, amelyek a környezet minden 
eleme felé irányulnak, károsak. Hasonlóan nem kívá
natos a zajkibocsátás, amely az erőmű környezetében 
élő személyek számára okozhat kellemetlenséget.
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\ .  ábra. A hagyományos erőmű és környezete

A környezet terhelésének csökkentési lehetőségei.
Levegőtisztaságvédelem

A környezeti terhelés csökkentésének lehetőségei 
közül a legfontosabb, és rendszerint a legkisebb anyagi 
ráfordítással megvalósítható az erőművi termelési 
technológiák hatásfokának javítása és a villamosener- 
gia-felhasználás hatékonyságának növelése.

A technológiai hatásfok javítható a már meglévő, 
üzemelő erőmüvek esetében is az alaptechnológia mó-

mkl

dosításával (repowering) nagyobb, anélkül pedig jóval 
kisebb mértékben (rekonstrukció). A három nagyobb 
hazai széntüzelésű erőmű (a Mátrai, a Pécsi és az 
Oroszlányi Erőmüvek) korábbi felújítása lényegében 
az utóbbi kategóriába sorolható.

A másik lehetőség az elavult, kis hatásfokú egysé
gek leállítása (selejtezése) és helyettük modern tech
nológiák bevezetése, ami mérhető javulást eredmé
nyezhet, mindazonáltal jelentős tőke mobilizálását te
szi szükségessé.

A felhasználási hatékonyság javításának több vál
tozata lehetséges. Az egyik fontos módszer a fogyasz
tói oldal befolyásolása (DSM, demand side manage
ment), amelynek csak egyik eleme a tarifális szabá
lyozás. Ez többek között a csúcsigények csökkentésére 
szolgál, amelynek környezeti hatása különösen jelen
tős. A csúcsidőszakban jelentkező igények nagy részét 
ugyanis a rosszabb hatásfokú, ezért nagyobb fajlagos 
kibocsátású erőművekben kell megtermelni.

A környezetvédelmi hatások mérséklésének másik 
módszere olyan létesítmények létrehozása akár az 
üzemelő erőművek, blokkok kiegészítéseképp (retro
fitting), amelyek nem szolgálják a villamosenergia
termelés hatásfokának javítását (füstgázkéntelenítők 
stb.). A széntüzelésű erőmüvek rekonstrukciós prog
ramjának keretében végrehajtott elektrofilter (elekt
rosztatikus pernyeleválasztó) program eredményekép
pen pl. jelentősen csökkent az iparág szilárd anyag 
(por) kibocsátása (5. ábra).

5. ábra. A villamosenergia iparág szilárd anyag kibocsátása

Az elektrosztatikus pernyeleválasztók beruházási 
költségének egy részét a levegőszennyezési bírságok 
visszatérítésével fedeztük. A legújabban beépített 
elektrofiltereken át vezetett füstgázok portartalma ki
sebb mint 50 mg/m3, amely megfelel a jelenlegi legszi
gorúbb európai előírásoknak is. Mindez természetesen 
nem jelenti azt, hogy a porkibocsátással kapcsolatban 
ne lennének további tennivalók, elsősorban azon erő
művek esetében, amelyek várhatóan túlélik az ezred
fordulót.

A másik, és talán legfontosabb légköri szennyező, 
amellyel foglalkozni kell a kén-dioxid. Mint isme
retes, erre nemzetközi egyezmény is érvényes. A 
Helsinki Jegyzőkönyvhöz hazánk is csatlakozott. A 
villamosenergia-iparág kén-dioxid kibocsátása az or
szágos emissziónak mintegy 40%-át reprezentálja. A
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6. ábrán a kén-dioxid kibocsátás változása látható 
1980 és 1991 között. Az ábra szerinti csökkenés 
(amely meghaladja az országos átlagot) elsősorban az 
atomerőmű üzembehelyezésének és a korábban olcsó 
villamosenergia-importnak a következménye.

6. ábra. A  villamosenergia iparág kén dioxid kibocsátása

A hagyományos erőművek kén-dioxid kibocsátását 
a tüzelőanyagok minősége alapvetően meghatározza. 
Hazai szeneink esetében az alacsony fűtőérték (6,5-
10,5 MJ/kg között) és a magas kéntartalom (1,8— 
3,5% között) viszonylag magas fajlagos kibocsátást 
okoz (3-6 g SO2/GJ). A Nyugat-Európában és Ja
pánban felhasznált, importált szenek fűtőértéke 24 
MJ/kg felett, kéntartalmuk általában 1% alatt van. 
Ezért ezek fajlagos (a tüzelőberendezésbe bevitt egy
ségnyi hőmennyiségre, ill. a termelt villamosenergiára 
számított) kibocsátásai, figyelembe véve a hazai ener
getikai egységek kisebb hatásfokát is, legalább egy 
nagyságrenddel kisebbek. Kissé kedvezőbb helyzetet 
teremt szeneink viszonylag magas kalcium-karbonát 
tartalma, amely a tűztéri önmegkötés révén 2-35%- 
kal csökkenti a kibocsátást.

A fűtőolajok kéntartalma (a nehéz és középnehéz 
fűtőolajok esetében 2,6-3,5%) teljes egészében a füst
gázokkal távozik. A földgáz kén- (kén-hidrogén-) tar
talma gyakorlatilag elhanyagolható.

Elvi lehetőség csupán a tüzelőanyagok kéntartalmá
nak előzetes csökkentése, amelyre irányuló kísérletek 
a szenek esetében (hazánkban) nem hoztak átütő si
kert. A fűtőolaj kéntartalmának csökkentése tízmilli
árdos nagyságrendű beruházást igényelne, míg a ki
sebb kéntartalmú fűtőolaj ára lényegesen (30%-kal és 
afelett) magasabb. A földgáz részarányának növelése 
korlátozott, a rendelkezésre álló gáz mennyiségének és 
a lakossági fogyasztásnak a függvénye.

A felsorolt nehézségek ellenére is sikerült a közel
múltban eredményt felmutatnunk a kén-dioxid ki
bocsátás csökkentése terén. Az Ajkai Erőműben a 
VEIKI munkatársainak szakértelmét és a PHARE 
program pénzügyi segítségét felhasználva több kazánt 
alakítottunk át ún. hibrid, szénpor/fluid-tüzelésűre. 
E kombinált tüzelési rendszer megvalósításával nem
csak a kén-dioxid kibocsátás 60% körüli mérséklése 
vált lehetségessé, hanem csökkent a nitrogén-oxid ki
bocsátás is. Ez alapvetően a tűztéri hőmérséklet csök
kenésének és az önmegkötés javulásának eredménye.

A rendszer ezen túl lehetővé teszi azt is, hogy a ka
zánokban alacsony, 40%-os terhelés mellett is stabil 
tüzelés valósítható meg.

Ugyancsak a PHARE program keretében készültek 
el azok a megvalósíthatósági tanulmányok, amelyek a 
három, már korábban említett lignit-, ill. széntüzelésű 
erőmű füstgázkéntelenítési lehetőségeit vizsgálták (az
zal a feltétellel, hogy a füstgázok kén-dioxid koncent
rációja legfeljebb 400 mg/m3 legyen). A tanulmány 
készítőinek megállapítása szerint a bevált, elterjedten 
alkalmazott technológiák közül a nedves, gipsz vég
terméket előállító technológia (füstgázmosás) lenne 
a legalkalmasabb. Ezek együttes beruházási költsége 
(1991-es áron) kb. 35 milliárd Ft lenne.

E hatalmas forrásigényre is tekintettel az iparág 
1993 januárjában kialakított megújító erőműépítési 
programja nem számol azzal, hogy a meglévő erő
műveket füstgáztisztítókkal lássa el. Ehelyett a vál
tozó igényekhez rugalmasan alkalmazkodó gázturbi
nás kombinált ciklusú egységek és (korszerű) fluid tü
zelésű blokkok szerepelnek terveinkben az ezredfordu
lóig. Ezek kibocsátása töredéke azon egységekéinek, 
amelyeket helyettesítenek és energetikai hatásfokuk is 
lényegesen magasabb. Építendő új egységeink környe
zetvédelmi szempontból a legszigorúbb nyugati előí
rásokat is kielégítik.

A módosulófélben lévő környezetvédelmi szabályo
zás véglegesítése előtt kívánjuk bemutatni, hogy mely 
előírás-változatok milyen műszaki és pénzügyi követ
kezményekkel járnak. Más feladatot ró ugyanis az 
energiarendszerre, ha annak egészét illetően korlátoz
zák a kibocsátást (a határértéket éves kilotonnákban 
megadva), és más helyzet áll elő, ha a kibocsátott 
füstgázok koncentrációját szabályozzák tüzelőberen
dezésenként. A rendelkezésre álló információk szerint 
ez utóbbi, ún. technológiai kibocsátási határértékek 
az új berendezésekre 1994-től, az üzemelő kazánokra 
és gázturbinákra pedig 2000 után, a moratórium le
jártával lesznek érvényesek.

Erőműveink nitrogén-oxid kibocsátása az elmúlt 
évek során nem változott jelentősen, csökkenő ten
dencia mellett évi 35-40 kt között ingadozik. Beépí
tett mérőműszerek hiányában pontos mennyisége nem 
határozható meg, mert a kibocsátás nemcsak a tü
zelőanyag nitrogén-tartalmától, hanem a berendezés 
konstrukciójától, az alkalmazott légfeleslegtől és a ter
heléstől is függ. Ez utóbbi jól nyomon követhető a 7. 
ábrán.

A Dunamenti Erőműben az egyik 670 t/h  gőzáramú 
kazánban az égőket ún. NOx-szegény égőkre cseréltük 
ki. Ennek eredményeként a nitrogén-oxid koncentrá
ciók lényegesen (50-60%-kal) csökkentek. Az átalakí
tás költsége mintegy 150 millió forint.

A 8.-9. ábrán, mintegy összefoglalásképpen azt mu
tatjuk be, hogy egy Németországban nemrégen üzem
behelyezett 750 MW-os erőművi blokk esetében a 
környezetvédelmi tételek beruházási költségei milyen 
részarányt képviselnek.
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7. ábra. N O x (N 0 ? ) koncentrációk (Dunamenti Erőmű)

A környezetvédelemmel Tethndigiai

8. ábra. Erőmű beruházási költiégek megoldása

Egyéb
Hulladék-elhelyezés 11.3 96 

4.9%
Zajvédelem

6.0 %
Elektrosztatikus 
por leválasztok 

7.0%

Füstgázkénlelenités
41.0%

DE NOX ISCR) 
29.8%

9. ábra. A  környezetvédelmi költiégek mcgoiddea

A levegőtisztaságvédelem jövője az energetikában

A villamosenergia-termelés és a környezetvédelem 
jövőjét csak egymással összefüggésben vizsgálhatjuk. 
Nincs ugyanis olyan primer energiaforrás, még a meg
újuló források között sem, amelynek használata ne 
járna együtt környezeti kockázattal. Éppen ezért jo
gos az a megállapítás, amelyet az ún. Bruntland jelen
tés (Közös jövőnk) úgy fogalmaz, hogy: „... az energia- 
politikai stratégia megválasztása a környezetvédelmi 
stratégia egyidejű megválasztását is jelenti, ezért ezek 
csak egymással kölcsönhatásban vizsgálhatók ...” 

Elsősorban is célszerű megvizsgálni, melyek azok 
a peremfeltételek, vagy korlátok, amelyek a stratégia 
megválasztásakor figyelembe veendők:
-  a meglévő erőműpark állapota;
-  a primer energiahordozókkal való ellátás és az 

import lehetőségei;
-  a várható, prognosztizálható villamosenergia-igé- 

nyek;
-  a környezetvédelmi szabályozók;
-  a rendelkezésre álló anyagi erőforrások;
-  a belső korlátok (a közismert szén-megegyzés, 

amelynek értelmében 1992-ben az iparág a gazdasá
gosan tervezhetőnél kb. 30 PJ-lal nagyobb hőérték-

m kl

ben vett át szenet, ezzel mintegy 50 ezer tonnával 
nagyobb kén-dioxid kibocsátást okozott).
A jelenlegi változó helyzetben az igények hosszú

távú becslése igen bizonytalan. Az itt bemutatott (10. 
ábra) változatok azok a prognózisok, amelyeket az 
iparág megújító erőműépítési programjának elkészí
tése során használtunk fel. Az igénybecslés bizony
talanságát növeli, hogy az ábrán bemutatotthoz ha
sonló növekedési pályák eddig nem fordultak elő. A 
legújabb adatok igazolják, hogy a villamosenergia
felhasználás 1992-ben is csökkent, éppen ezért nem 
valószerűtlen annak feltételezése, hogy a változás а В 
görbe szerint alakul. Ezt látszik alátámasztani a Né
metország keleti (volt NDK) részének fogyasztására 
készült becslés is (11. ábra).

10. ábra. Villamoienergia igénybecslések (Magyarország)

IWh

11. ábra Villamoienergia-termelés Németország keleti részében 
(becslések 2010-ig)

Az erőműépítési program fejlesztése és leállítási vál
tozatai a legkisebb költség elve szerint készültek. Ezek 
2000-ig csak nyüt és kombinált ciklusú gázturbinás 
egységek és fluid tüzelésű kazánok belépésével szá
molnak. A 12. ábra az optimálisnak tekintett változat 
tüzelőhő-igényét mutatja be, míg a IS. ábra a prog
nosztizálható légköri kibocsátásokat mutatja.

A levegőtisztaságvédelmi feladatok és lehetőségek 
tárgyalásakor sem szabad megfeledkezni arról, hogy 
a legtöbb olyan beavatkozás, amellyel a ki nem bo
csátott szennyezők jelentős részét a „földre kénysze
rítjük” más, ugyancsak környezeti problémát jelent.
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12. ábra. Becsült tüzelőhő felhasználás az ezredfordulóig

A környezetvédelem további kérdései

Iparágunk a nemzetgazdaság legnagyobb vízfel
használója, bár az évi mintegy 4 milliárd m3-nyi 
frissvíz-felhasználásnak kb. 97%-a a befogadókba 
szinte változatlanul, „csak” hővel szennyezve kerül 
vissza. Vízhasználatunk fennmaradó részének legna
gyobb hányadát a salak-pernye szállító vizek adják, 
évi mintegy 40 millió m3-rel. A széntüzelésű erő
művekben képződő salak és pernye mennyisége a 
szénminőségből adódóan rendkívül nagy, 4,5-6 miihó 
tonna évente. Ennek a termelési hulladéknak mind
össze 15%-a hasznosul a cementgyártásban, az útépí
tésben és az építőiparban. Már a legközelebbi jövő

ben jelentős előrelépést jelent a pernyetranszport (az 
erőműből a lerakóhelyre) technológiájának korszerű
sítése, az ún. sürüzagyos szállítás meghonosítása. Az 
eljárás nemcsak a szükséges szállítóvíz mennyiségét 
csökkenti (tizedére-huszadára), hanem azt is eredmé
nyezi, hogy a tárolótéren egységnyi térfogatban több 
anyag tömörebben helyezhető el. A képződő depónia 
vízáteresztőképessége kisebb lévén csökken a talaj és 
a talajvizek szennyeződésének valószínűsége, veszélye 
is. Az ilyen módon „művelt” zagytereken a porzás- 
veszély is minimális. Mindezt a kísérletek (kísérleti 
üzemeltetés) egyértelműen bizonyították.

A másik jelentős vízhasználati elem a kazánok pót
vízellátása. Mivel ebben az esetben igen nagy tisz
taságú vízről van szó, az évente felhasznált mintegy 
20 miihó m3 sótalanított víz előállítása speciális tech
nológiákat igényel. A meszes előlágyítás és az ioncse
rélő kezelés vegyszerek felhasználását teszik szüksé
gessé. Ezek alkalmazása során az évente felhasznált 
kb. 8 000 tonna sósavból és nátrium-hidroxidból a 
kezelés és semlegesítés után mintegy 12 000 tonna só 
keletkezik. A hulladékvizek jelentős részét a széntü
zelésű erőművek pernyeszállító vízként felhasználják, 
ám ahol erre nincs lehetőség (kb. 40%) ott a befoga
dókat szennyezik.

Az ioncserélők ellenáramú regenerálásának alkal
mazásával a felhasznált vegyszerek mintegy kétsze
resen hasznosulnak. így a környezet terhelése azonos 
arányban csökken. Ilyen eljárást alkalmaznak a paksi, 
a kőbányai, a mátrai, a dunamenti és az oroszlányi 
erőművekben. Ez ügyelemre méltó előrelépés, ha meg
fontoljuk, hogy a termelt sótalan víz több mint 50%- 
át ezekben az erőmüvekben állítják elő.

A további hulladékok egy része egyúttal veszélyes 
hulladéknak is minősül és különleges elbánást igényel. 
Ezek közül a legfontosabbak a PCB-t (poli-klórozott- 
bifenileket) tartalmazó szigetelőolajok, amelyek a vil
lamos hálózatokon üzemelt és néhány évig még üze
melő kondenzátorok szigetelőanyagai. Ezek különvá
lasztása és a veszélyes anyag tárolása nem jelent vég
leges megoldást, ezért az ártalmatlanítás megvalósí
tására jelenleg tárgyalásokat folytatunk.

A kézirat beérkezett: 1992. nov. 30.
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IS. ábra. Erőműin fabocaátáiok a meglévő erőmüvek fejlesztéee nélkül



Vegyi környezetszennyezők az élelmiszerekben

Bevezetés

Az elmúlt fél évszázad során a kémia az élet minden 
területén hozzájárult a gazdaság és a társadalom 
fejlődéséhez.

Ehhez járulnak a kémiai iparon kívüli olyan tevé
kenységek mint az energiatermelés, a kohászat, a köz
lekedés, szállítás, melyek mind vegyi folyamatok alap
ján működnek.

A különböző termelési folyamatok (ipar, mezőgaz
daság, bányászat, energiatermelés, közlekedés) és ala
kosság tevékenysége során, valamint az egészségügyi 
szolgáltatások révén különféle hulladékok, mellékter
mékek és egyéb „anyagok” kerülnek a környezetbe. 
Mivel minden anyag valamilyen „elem”, vagy „vegyü- 
let” és az a természetes, vagy művi környezetbe ke
rülve hatással lehet a különböző szervezetek életmű
ködésére, ilyen értelemben, „vegyi környezetszennye
zők”-nek, xenobiotikumoknak tekintendők. A „vegyi 
környezetszennyezők” tehát nem feltétlenül a vegyi
par termékei...

Ma már több mint 70 ezer azoknak a kémiai 
anyagoknak a száma, amelyekkel az ember közvetve 
és közvetlenül, nap mint nap, és egész élete folyamán - 
jelentős mértékben épp az élelmiszerfogyasztás révén 
- érintkezésbe kerül. A xenobiotikumok veszélyeit az 
élővilágra és az emberre - már az ötvenes években - 
az élelmiszerekben előforduló vegyi anyagok kapcsán 
ismerték fel [1].

Ma „környezetszennyezők”-nek nevezzük az ember 
által a környezetbe ju ttato tt olyan anyagokat és 
energiákat, amelyek

-  kockáztatják az ember egészségét,
-  veszélyeztetik az élő erőforrásokat és ökosziszté

mákat,
-  hatással vannak azok szerkezetére és összhang

jára,
-  zavarják és megbontják a környezet természetes 

harmóniáját [2].
Az emberi tevékenység következtében létrehozott 

ún. „szintetikus” -  természetidegen -  környezetszeny- 
nyezők veszélyessége az élővilágra, éppen „idegen” 
jellegük miatt, különösen nagy [2].

Az elmúlt félévszázad során a vegyi környezet
szennyeződés hatásainak komplex, ökológiai értelme
zése fontos összefüggéseket tárt fel, de még hiányo
sak ismereteink az igen hosszú (egy emberöltőn át 
tartó) expozíciós idejű és igen kis koncentrációban je
len lévő vegyületek várható biológiai, toxikológiai kö
vetkezményeiről.

Az élelmiszerek olyan vegyi szennyeződései, mint

* ÖKOCENTRUM Nemzetközi Környezetvédelmi és Koor
dinációs Rt., Budapest

mkl
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-  az élelmiszertermelés és csomagolás során, a 
szerkezeti- és csomagolóanyagokból származó, il
letve az egyéb technológiai eredetű szennyeződé
sek;

-  az élelmiszerek különböző adalékanyagai, vala
mint

-  a mikrobiális fertőzés, elsősorban a fuzárium 
fertőzések mikotoxinjai,

amelyek a közvetlen (tehát viszonylag könnyebben 
elhárítható) emberi beavatkozás következményei - 
ebben az értelemben - nem tekinthetők „környezeti 
eredetű” vegyi szennyeződésnek.

Az élelmiszeralapanyagok (növények különböző ré
szei, állati eredetű termékek, húsok ...) jellegük és a 
táplálékláncban elfoglalt helyük szerint közvetlenül a 
légkörrel, a felszíni és felszínalatti vizekkel érintkezve 
a talajból veszik fel tápanyagaikat és ezzel együtt az 
odakerült környezetszennyezőket.

Az élelmiszerek „természetes” és antropogén ve
gyi szennyeződéseit és következményeit, azok forrásai, 
illetve az emberi tevékenységek jellege szerint átte
kintve a „biztonságos élelmiszer” , mint követelmény 
meghatározásával mutatjuk ki a kémia és a kémikusok 
szerepét ebben a folyamatban.

Az élelmiszeralapanyagok és a környezet 
kapcsolata....

Az ember számára az élelmiszerek biztosítják az 
életműködés fenntartásához szükséges

-  kémiai energiát adó szerves C forrást,
-  a sejtek építőanyagait adó N forrást, 

amelyet -  mint ismeretes -
-  szénhidrátokat (keményítő, cukrok),
-  fehérjéket (hús, tej, tojás, egyes fehérjében dús 

növények),
-  zsírokat, olajokat,
-  bioszanyagokat (ásványi sók, nyomelemek, vita

minok...),
-  rostanyagokat
tartalmazó növények és állati termékek fogyasztá

sával juttatunk a szervezetbe [3].
Az ember ezeket a tápanyagokat az őt körülvevő 

természetes és mesterséges művi) környezetből bizto
sítja a számára megfelelő növények és állatok részei
nek élelmiszerekké történő feldolgozásával.

A növények - növényevő állatok - húsevő állatok, 
mint élelmiszereink legfontosabb alapanyagai, a ter
mészet bonyolult ökológiai rendszerében keletkeznek 
és egymással a „tápláléklánc” révén kapcsolatban 
vannak (i. ábra).

Az élelmiszerek alapanyagai a táplálékláncban a 
különböző eredetű környezetszennyezők (ipari, mező-
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I

gazdasági, kommunális hulladékok, - szilárd, folyé
kony és légnemű anyagai -, a mezőgazdaságban alkal
mazott növényvédőszerek és műtrágyák, valamint a 
nukleáris balesetek és atombombakísérletek radioak
tív anyagai..) együttes hatása alatt keletkeznek, s így 
ezek az anyagok, mint az élelmiszerek vegyi szennye
ződései a szervezetbe jutnak.

A természeti elemek, mint a szennyezések 
közvetítői

Az ipar és a lakosság
-  a fosszilis energiahordozók elégetése,
-  a hulladékégetés, és
-  az atomerőművek működtetése

során szennyezi a légkört
-  az ipari és települési 

=  szilárd, illetve
=  folyékony

hulladékaival pedig a vizeket és a talajt.
A légkört az ember - elsősorban a fosszilis tüzelőa

nyagok elégetésével -, valamint az ipari termelés során 
nagymértékben és igen veszélyes vegyületekkel is ter
heli, ami az urbanizálódó világban ma már a népesség

jelentős részét közvetlenül érinti, sőt a föld globális 
felmelegedését is kiválthatja (1. táblázat).

A légkör szennyezettségében fokozódó jelentősége 
van a légköri savas ülepedésnek (savas esők) -  amelyet 
a légkör S02- és NOj-szennyeződése okoz, -  mert 
egyidejűleg szennyezi a légkört, a talajt, a vizeket és 
a növényzetet.

A mezőgazdasági, az ipari és a kommunális hulla
dékok, szennyvizek révén, mint azok „befogadói”, a 
felszíni (és gyakran) a felszínalatti vizek is szennye
ződnek (2. táblázat).

A talaj a szárazföldi ökoszisztémák működési terü
lete. Minden, a környezetbe kerülő xenobiotikum (a 
levegő és a víz közvetítésével) a talajba kerül, ugyan
akkor a talajból (a geológiai adottságoktól függően) 
a víz kioldja az oldható anyagokat, miközben a mik
roorganizmusok lebontják és újra visszajuttatják (mi- 
neralizálják) az oda került szerves anyagot.

A vizekbe és a talajba került oldható anyagok egy 
része a növényekbe, illetve (a tápláléklánc útján) az 
emberi szervezetbe jutva, mint vegyi szennyező anyag, 
egészségkárosító hatású lehet.

A legjelentősebb talajszennyezők [2] szerint
-  fémek, különösen a Cd, Hg, Pb,
-  perzisztens peszticid maradékok,
-  műtrágya: nitrát, nitrit, ... ammónia,
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A  légkor antropogén  eredetű  szennyezői [2]
1. táb lá za t

A szennyezők 
halmazállapota

A szennyező anyagok és forrásaik
Tüzelőanyagok elégetéséből 

(beleértve a gépjármüvek emisszióit) 
Elsődleges anyagok Másodlagos származékok

Ipari folyamatokból

Gáznemüek

-  CO2 Poliklórozott
-  СО [  -  dioxinok,
-  El nem égett -  dibenzofuránok 

szénhidrogének * £ PAN (peroxi-acetilnitrátok..)
-  Nitrogénoxidok O3 és más oxidálok
-  SO2 ---------- ► [ Savas esők összetevői
-  Aldehidek

(főként a gépjárművek 
szaganyagai)

-  Szerves oldószer gőzök 
(klór- és fluorvegyületek)

-  Savak, savas aeroszolok
-  Aldehidek (szaganyagok)
-  Poliklórozott

-  dioxinok,
-  dibenzofuránok,
-  bifenilek

Szilárd anyagok
-  Füst
-  Por, homok, korom
-  Pb részecskék (gépjármüvekből..)

-  Por, homok, korom 
fémes anyagi részecskék...

A  vizek  antropogén  eredetű szennyeződései [2]
2. táblázat

A szennyező anyagok és forrásaik
A szennyezők Lakosság
halmazállapota Elsődleges

anyagok
Másodlagos
származékok

Ipar Mezőgazdaság

Oldott
anyagok

Szerves hulladékok
Detergensek
Gyógyszerek
Kozmetikai és
háztartási vegyszerek
Növényvédőszerek
Fémsók

Nitrátok
Foszfátok
Karbonátok

A szerves anyagok 
széles köre:

-  detergensek
-  gyógyszerek
-  olajok
-  fémsók
-  oldószerek
-  növényvédőszerek

Koncentrált szerves növényi 
és állati eredetű hulladékok

-  foszfátok
-  nitrátok 

Növényvédőszerek 
Műtrágyák

Szusz pendált 
anyagok

Szerves és szervetlen részecskék Szerves és
szervetlen részecskék

Szerves és 
talaj részecskék

-  radionuklidok,
-  egyéb elemek: As, Se, V, Ni, Cr,
-  ásványi olajok, kerozin, poliaromás szénhidrogé

nek,
amelyek az ipari és lakossági hulladékok lerakásával 
és (helytelen) raktározás során kerülnek a talajba.

Táplálkozás és az élelmiszerek vegyi 
szennyezőanyagai

A tápláléklánc útján az élelmiszeralapanyagokba 
kerülő vegyi szennyezők hatása az emberi szervezet
ben attól függ, hogy

-  milyen jellegű és koncentrációjú a szennyezés,

mkl

-  milyen szerepe van az adott élelmiszeralapanyag
nak táplálkozásunkban (mennyit fogyasztunk ab
ból),

-  milyen életkorú és egészségi állapotú az élelmi
szert fogyasztó ember,

-  milyen hosszú időn át fogyasztjuk az adott 
élelmiszert ...

A szervezetbe jutó méreganyagok (az ivóvízzel, 
élelmiszerekkel együtt) a gyomor- és bélcsatornán 
keresztül szívódnak fel.

A felszívódó méreganyagok egy része a különböző 
szervekben (az ún. „kritikus szevekben”)

-  a Pb a csontokban,
-  a Hg a vesékben,
-  a Zn a hasnyálmirigyben, herékben,
-  az As a hajban, körömben
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raktározódik és hatását hosszú időn át kifejti [4,10]. 
A sejtek receptoraihoz kötődő, vagy a különböző 
szervekben lerakódó vegyi anyagok

-  egy része változatlan marad,
-  másik részük az anyagcsere folyamatban részt- 

vesz, átalakul, metabolizálódik a legkülönbözőbb 
enzimkatalitkus reakciók
= oxidáció,
=  redukció,
= metilezés,
=  acetilezés,
= észterezés stb.

során.
E reakciók központi helye a máj, amely méregte

lenítő funkciót tölt be és az ott keletkező metaboli- 
tok túlnyomó többsége a szervezetre már indifferens 
[4,10].

A szervezetbe kerülő élelmiszereket szennyező vegyi 
anyagok biológiai hatása jelentős mértékben attól 
függ, hogy az adott népesség táplálkozási szokásai 
milyenek. Magyarországon az egy fő által naponta 
elfogyasztott, mintegy 1,55 kg élelmiszer 60%-ban 
növényi- és 40%-ban állati eredetű élelmiszerekből áll
[3]. Étrendünkben az elfogyasztott élelmiszerek több 
mint 75%-át

-  a zöldség és gyümölcsfélék (24,2%)
-  a cereáliák (17,6 %)
-  a tej és tejtermékek (23,6%)
-  a hús és hústermékek (10,7%)

biztosítják, így az ezekbe kerülő vegyi környezet- 
szennyezők a legfigyelemreméltóbbak [3]. Ezért figye
lembe véve a vegyi eredetű élelmiszerszennyezők bi
ológiai hatásai miatti egészségügyi kockázatokat, a 
tudomány mai állása szerint megállapítható ún. „el
fogadható napi felvétel”-t (ADI: acceptable daily in
take) mg/testtömeg kg-ban határozták meg [4].

Az élelmiszeralapanyagok természetes és 
antropogén eredetű vegyi szennyező anyagai

Természetes vegyi anyagok az élelmiszerekben

A táplálékláncból származó élelmiszeralapanyagok 
és a víz fogyasztása miatt élelmiszereink (és az em
beri test is) csaknem minden kémiai elemet tartal
maznak. Az, hogy egy-egy elem mennyire szükséges 
és mennyire ártalmas, azt alapvetően annak élettani 
hatása és a szervezetbe kerülő mennyisége határozza 
meg. Az élettani szempontból fontos

-  makroelemek: Na, K, Ca, Mg és
-  nyomelemek: Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Mo, Sn, Ni, V

[4],
-  valamint: a F, I és újabban a Se is [5]

meghatározott napi mennyiségben nélkülözhetetlenek 
az egészséges élet fenntartásához, amelyeket a normá
lis étrend általában biztosít is [3].

A természetes radioaktív elemek 
14C, 40K, 87Rb, 210Po, 226Ra, 232Th, 238U 

is előfordulnak élelmiszereinkben és hozzájárulnak az 
ún. „háttér” sugárzáshoz [4].

Néhány élelmiszeralapanyag -  természetes tarta
lomként -  a normális anyagcsere során keletkező, mér
gező vegyületeket is tartalmaz [6]:

-  a burgonya és paradicsom szolanin-t és chako- 
cint,

-  a hüvelyes növények magvai antinutritív fehérjé
ket (lektineket),

-  a fekete bors safrolt,
-  a boróka, a spenót, a kel poliaromás szénhidro

géneket,
-  a kávé-bab klorogénsavat,
-  a keserű mandula és a barack magva amigdalint 

(amelyből HCN szabadulhat fel),
-  a zöldségfélék pedig friss állapotban NO3 -at, 

tárolás során pedig N O j-t [7,8].
Mindez kétségessé teszi azt a közkeletű hitet, hogy „a 
természetes, egészséges”! [6].

Antropogén eredetű vegyi szennyeződések

A különböző (mezőgazdasági, ipari és lakossági 
eredetű környezetszennyezők a tápláléklánc útján (1. 
ábra) az élelmiszerekbe kerülnek.

A egészségügyi (diagnosztikai és terápiás), valamint 
az ipari termelésből eredő mesterséges radioaktív 
izotópok [4].

14C, 65Zn, 90Sr, 106Ru, 131I, 137Cs, 239Pu 
(atomerőmúvi balesetek, atomrobbantási kísérletek és 
gondatlan hulladékkezelések során) jelentős mérték
ben szennyezhetik élelmiszereinket.

Az élelmiszerek jellemző szennyezőit és a vegyi 
szennyezők fontosabb hordozóit bemutató (1975. évi 
angol) táblázat (5. táblázat) szerint a hal fogyasztása 
jelentős mértékben hozzájárul a szervezet vegyi ter
heléséhez. Magyarországon azonban oly kicsi a halfo
gyasztás, hogy annak nincs számottevő vegyi terhelést 
fokozó hatása.

A mezőgazdaság kemizálásából eredő vegyi 
környezetszennyezők az élelmiszerekben

Növényvédőszerek (peszticidek) és maradványaik. 
Az élelmiszeralapanyagokat termelő mezőgazdaság a 
haszonnövények termesztése során a gyomnövények, 
a mikrobiális fertőzések és a kártevők (rovarok, rág
csálók) ellen különböző, lehetőleg specifikus hatású, 
vegyszerekkel, növényvédőszerekkel kényszerül véde
kezni.

A növényvédőszerek néhány természetes eredetű 
anyagtól (nikotin, piretrin, kvasszin stb.) eltekintve
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F ontosabb  vegy i élelm iszer szennyezők forrásai és hordozói [4]
S. táb lá za t

Eredet Típus Példák állati
termékek

(hal)

Főbb élelmiszer hordozók 
zsírok zöldség gyümölcs cereáliák

Peszticid Herbicidek: 2,4D.. ? ?
maradvány Fungicidek: Cu,Hg... X X X

Mezőgazdasági Műtrágyák Inszekticidek: DDT X •  X X X
Intenzív Nitrát X
állattartás Antibiotikumok: penicillin X X

Hormonok: ösztrogének X
Atomerőmű
(baleset) Radioaktív kihullás:

Ipari Atomfegyverek 90Sr, 137Cs • X X •
(kísérlet)
Vegyi hulladékok Cd, metil-Hg, PCB-k • X

Lakossági Gépkocsi
kipufogógáz Pb X X X

Megjegyzés: • azt jelenti, hogy döntő súllyal ez a fő hordozó

P eszticidek  krónikus h atása  [4]
4- táblázat

Vegyület Biológiai hatás
Csoport Név Mutagén Karcinogén Teratogén Enziminterakció 

VAL. LEH. VAL. LEH. VAL. LEH. VAL. LEH.
Klórozott DDT
szénhidrogének Dieldrin 

Heptaklór 
Endoszulfán

Szerves foszfátok Malation 
Paration

Karbonátok Karbaril
Ditiokarbomátok Maneb 

Nabam
Triazinok Simazin 

Atrazin
Fenoxiecetsavak 2,4D 

2,4,5T
Bipiridilek Diquat

Paraquat
Egyéb vegyületek Klórfenson 

Kaptán

X X
X X X X 
X X  X 

X X 
X X 
X X X  

X X X  
X 
X

X X 
X X

X X 
X X 

X 
X

X
X X

Megjegyzések: A hatásvizsgálatokat állatkísérletekkel végezték!
VAL: Azt jelenti, hogy a nyilvánvaló megfelelés alapján az összevethető humán hatás 

is valószín&síthető.
LEH: Azt jelenti, hogy a humán hatás közvetlenül nem következtethető, de lehetséges.

- amelyek azonban az emberre is mérgez őek - nagy
részt „ természetidegen” anyagok, megjelenésük a kör
nyezetben és a táplálékláncban zavarokat okozhatnak; 
az ember egészségét veszélyeztetik [4].

mkl

A növényvédők e mérgező vegyszereket a vegetáció 
és a kártevők által meghatározott időpontokban, 
különféle eljárásokkal juttatják a talajra, szórják ki a 
növényzetre. Ily módon (nem számítva a gondatlan-
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ságból eredő szennyezést) a peszticidek
-  bekerülnek a felszíni és felszínalatti vizekbe,
-  felszívódnak a növényekbe,
-  a táplálkozás útján bekerülnek az állatokba és az 

emberbe.
A különböző növényvédőszerek biokémiai működési 

módjukat tekintve eltérőek, de mind alapvető élet
funkciókat befolyásolva fejtik ki hatásukat [4].

Mai ismereteink alapján a peszticidek (elsősorban 
az állatkísérletek szerint) az ember egészségére po
tenciális veszélyt jelentenek, tekintve, hogy a szerve
zetben jelenlétük (bár kis koncentrációban, de hosszú 
időn át) hatással lehet az alapvető életfunkciókat be
folyásoló biokémiai történésekre.

A 4- táblázat -  példaszerűen -  szemlélteti a fonto
sabb peszticidek várható biológiai hatásait.

Felismerve a „szermaradványok” veszélyességét, 
már a hatvanas évektől rendszeresen vizsgálják (az in
dikátornak is tekinthető) tej- és tejtermékek peszticid 
- elsősorban a perzisztens klórozott szénhidrogének - 
tartalmát. Annak ellenére, hogy ezek közül többet is 
betiltottak (a DDT-t 1970-ben, az Aldrint és Dield- 
rint 1968-ban stb.) azok, bár csökkenő mértékben, de 
még évek múlva is kimutathatók a tejtermékekben [9].

Az emberi zsírszövetben mért klórozott szénhidro
gén maradékra vonatkozó magyarországi vizsgálatok 
szerint a DDT 1970. évi betiltását követően (még az 
azóta születettekben is) a mai napig kimutatható a 
DDT a szervezetben; vagyis több generáció szükséges 
a teljes kiürüléshez [1].

Az ún. „szermaradványok” koncentrációja alapvető 
élelmiszereinkben 0,1-0,5 ppm, illetve az alatti, ng/kg 
nagyságrendű, amelynek meghatározása érzékeny ké
miai analitikai módszereket és korszerű eszközöket 
igényel.

A műtrágyázás hatásai. A mezőgazdaságban az el
múlt évtizedekben bekövetkezett forradalmi változá
sokat, amelyek egyik eredménye a terméshozamok lát
ványos növekedése volt, a növényvédőszerek és a fej
lett agrotechnika alkalmazása, valamint a fajtaneme- 
sítési (genetikai) kutatási eredmények gyakorlati meg
valósítása mellett Magyarországon jelentős részben

-  a N (a teljes műtrágya mennyiség 47,6%-a)
-  a P (a teljes műtrágya mennyiség 28,6%-a)
-  а К (a teljes műtrágya mennyiség 23,8%-a)

NPK műtrágya 280 q/ha-t meghaladó mértékű hasz
nálatával érték el [7].

Ez a tevékenység azonban növelte a környezet 
szennyeződését, hiszen a felhasznált műtrágyák a 
talajból a vizekbe kerülve

-  N- és P-tartalmuk révén a vizek eutrofizációját 
okozzák,

-  megnövelik a felszínalatti vizek N03-tartalmát és 
ezzel súlyos ivóvízellátási problémák forrásaivá 
válnak,

-  felszívódva a növényekbe (elsősorban a zöldség
félékbe) a nitrát az emberi szervezetben nitritté

redukálódik, fokozva ezzel az ivóvízzel a szerve
zetbe jutó nitrát azonos módon létrejövő káros 
hatását [10,7].

Az NŐJ a szervezetben a hemoglobinhoz kötődve 
korlátozza az oxigén-ellátást (methaemoglobinaemia) 
(ami különösen a csecsemőket veszélyezteti); a sze
kunder aminokkal (dimetil-amin, dietil-amin), ame
lyek fő forrása a halhús és a cereáliák, valamint egyes 
aminosavakkal (arginin, prolin) nitrózaminokat ké
peznek [7,8,10].

A nitrózaminokból a májenzimek hatására diazo- 
metán képződik, ami erősen karcinogén hatású [10].

Magyarországon évente mintegy 100-150 csecsemő 
betegszik meg methaemoglobinaemiában és ezek kö
zül 8-10 meg is hal [10]. Az ivóvízben a 20-40 mg/1 
(megengedett) NO^"-tartalmat egyre nehezebb bizto
sítani, s emiatt Magyarországon mintegy 600 telepü
lés vízellátását sürgősen meg kell oldani [12].

A zöldségek NO^--tartalma 20-3800 mg/kg között 
változik (a fajtától, termőhelytől függően [7,8,11]. Ah
hoz, hogy az elfogadható 5 mg/ttk. ADI értéket be le
hessen tartani, a nagyobb mennyiségben fogyasztott 
zöldségek NOj-tartalma nem haladhatná meg a 800- 
900 mg/kg-ot [7,8,13] amit főként a zölségtermesztés- 
nél, a műtrágya felhasználás korlátozása tenne lehe
tővé [7]. Jóllehet a műtrágyázással - bizonyos mérté
kig - arányosan növelhető a terméshozam, de a ter
mék NOj-tartalma is nagyobb lesz, ami már veszé
lyes lehet [7]. Indokolt tehát a műtrágyázás észszerű 
korlátozása, a túlzott mértékű (olykor felesleges) fel- 
használás elkerülése [7,11,13].

Az intenzív állattartásból eredető biológiailag ak
tív vegyületek az élelmiszerekben. A korszerű állattar
tásban kiterjedten használnak különböző gyógyszere
ket (pl. antibiotikumokat a tehenek tőgygyulladásá
nak kezelésére) és hozamnövelőket. Az állattartásban 
használt biológiailag aktív vegyületek (főként antibi
otikumok) engedélyeztetésében szerepet kapnak a hu
mánegészségügyi szempontok is [14].

Magyarországon hormonhatású szereket az állatte
nyésztésben hozamnövelésre használni tilos [14]. Az 
állatok tömeges tenyésztése és gyógyszerezése során 
alkalmazott vegyületek bekerülnek a különböző hús- 
készítményekbe, a tejbe és a trágyával, szennyvízzel a 
talajra, vizekbe jutnak és felszívódnak a növényekbe 
is, s ezzel terhelik az élővilágot [11]. Ma már sok hazai 
mérési eredmény bizonyítja az antibiotikumok, szul- 
fonamidok, hozamnövelő szerek, ektoparazitikumok 
megjelenését az élelmiszerekben [1]. Különös jelentő
sége van az antibiotikum-tartalom ismeretének a tej 
átvétele során, hiszen 4 NE/l-t meghaladó aktivitás 
már zavarja az erjesztett tejtermékek gyártástechno
lógiáját. Az élelmiszerek antibiotikum-tartalma egyes 
személyeknél allergiás tüneteket vált ki, károsan mó
dosítja a normál bélflórát és hozzájárul a rezisztencia 
kialakulásához [9]. (A tejiparban évente a tej 5-10%- 
át kifogásolják 3 NE/1 feletti antibiotikus aktivitás 
miatt [9]. Az élelmiszerekkel (hússal, tej- és tejter-
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É lelm iszerek fém szennyezettsége [4]
5. tá b lá za t

Élelmiszerfajta Zn Cd Hg As Pb Napi tápanyag 
felvétel, %ppm

Cereáliák 19,5 0,18 0,003 0,18 0,17 16
Hús, hal 29,1 0,8 0,02 0,17 0,17 14
Zsírok, olajok 1,5 0,5 0,005 0,35 0,08 3
Gyümölcsök 0,5 0,04 0,005 0,19 0,12 13
Gyökér zöldség 3,5 0,07 0,005 0,27 0,2 17
Levél zöldség 1,5 0,2 0,01 0,3 0,24 27
Tej 4,2 0,1 0,005 0,22 0,3 29
Összes napi felvétel, 
mg/nap/fő

14,6 0,35 0,012 0,33 0,2 100%
(1,5 kg/nap/fő)

mékekkel) felvett napi antibiotikum mennyisége 1-1,5 
mg/fő/napra tehető [4].

Ipari és háztartási eredetű vegyi szennyezők az 
élelmiszerekben

Toxikus nehézfémek. A táplálkozásélettani szem
pontból legjelentősebb toxikus nehézfémek koncentrá
ciója élelmiszereinkben eltérő, ezért a szervezet terhe
lését (az összes napi felvételt) a táplálkozási szokások 
határozzák meg [11] (5. táblázat).

Az  ó/onvbevitel ma Magyarországon 0,29 mg/nap 
/fő, bár ez nagyobb mint az angol adatokat feltün
tető 5. táblázat szerinti 0,20 mg/nap/fő, mégis alatta 
marad a JECFA (az Élelmiszer Adalékanyag Szakértő 
Bizottság) szerint tolerálható 0,42 mg/nap/fő érték
nek [11].

Ezt az ólomterhelést 60-70%-ban az élelmiszerek -  
elsősorban a zöldségfélék -  adják, míg a légzés útján a 
szervezetbe kerülő Pb alig 0 ,1-e a táplálékban felvett 
ólom mennyiségének. A zöldségekbe kerülő ólom 
döntő hányada a légszennyezésből ered, amit számos 
vizsgálat igazol. A forgalmas utak mentén termelt 
cere áliákban, zöldségekben akár 3-4-szer akkora Pb- 
tartalom mutatható ki, mint az utaktól távol [11,15].

A higany a természetben való előfordulás és a szé
leskörű felhasználás miatt minden környezeti elemben 
(talaj, víz, levegő) előfordul; a táplálékláncban (fő
ként a halakban) feldúsul. A légkör átlagos Hg im- 
missziója 0,02 pg/m 3, de a nagyvárosokban ennek 
akár 50-szeresét is elérheti. A Hg-koncentráció a vi
zekben 0,01-0,3 pg/\, amit az ipar és a mezőgazdaság 
jelentősen megnövelhet [10].

A Hg a vizi ökoszisztémában feldúsul, s így a ha
lakban, rákokban, osztrigában nagy és heveny mérge
zést is okozó koncentrációkat érhet el. Magyarorszá
gon azonban - táplálkozási szokásaink miatt - nem a 
hal, hanem a tej és tejtermékek és a zöldségfélék Hg- 
tartamából származik a lakosság Hg-terhelése, ami 
megnyugtató szintű [10,11,13].

mkl

A kadmium az élelmiszerekbe a légkörből (a szálló 
porral) és a vizekbe kerülő Cd-ból jut. Főbb Cd- 
tartalmú élelmiszereink: tojás (50 pg/lng, húsok (150 
/ig/kg), halak (350 pg/kg), kagylók (3500 pg/Vg) [4]. 
A vesék Cd-tartalma elérheti az 50 mg/kg értéket. A 
normális Cd-felvétel több mint felét a hús, a hal és a 
cereáliák Cd-taxtalma adja [4,10,11,16].

A cink élettani jelentősége abban van, hogy lé
nyeges eleme az inzulin-hormon, a szem szivárvány
hártya anyagainak. A fejlődésben lévő szervezet szá
mára fontos a Zn megfelelő mennyiségű (minimum 
10 mg/napfő) bevitele [3], amit a normális táplál
kozás (a cereáliák, húsok fogyasztásával) biztosít is. 
Noha az ipar számos területén használ cinket és Zn- 
vegyületeket (festékgyártás, forrasz-anyag, korrózió
védő bevonat stb.), ez lényeges környezeti veszélyt 
nem jelent [3,10].

A felszíni és felszínalatti vizek sajátos geológiai vi
szonyok között (Dél-Amerika és Taivan egyes helyein, 
Magyarországon Békés és Csongrád megyében) sok 
arzént tartalmazhatnak, de a fő veszélyforrást az As- 
tartalmú peszticidek jelentik [10]. Az As az élelmisze
rekbe, a tápláléklánc útján, főként a vizekből kerül. 
Fő As források az élelmiszerekben: a tej és tejtermé
kek, a gyökérzöldségek, amelyek a napi felvétel felét 
adják [4].

Az arzén a szervezetben jellemző módon a hajban 
és a körömben halmozódik fel, ahol 1-8 mg/kg (!) 
koncentrációt is elérheti. A vizelettel jól ürül (normál 
esetben 25 pg [1] nagy terhelés estén akár 10-szeresére 
is nőhet az ürítés [10].

Az As-t (a szubtoxikus szint alatti fogyasztáskor) 
potenciális karcinogén anyagnak is tekintik [10].

Policiklikus szénhidrogénekek (РАН-ok). A policik- 
likus szénhidrogének (РАН-ok) több, mint 18 vegyü- 
letét mutatták ki a vizekben, a talajban és a levegő
ben [10]. Az óceánok fitoplanktonja, egyes növények 
természetes működése során is képződik [6 ,10].

Az égetőberendezésekből és jármüvekből kikerülő 
füstgáz poliaromás szénhidrogénjei jórészt a korom
szemcsékhez tapadva szóródnak szét a környezetben, 
és így jutnak (belégzés útján) közvetlenül az állati
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és emberi szervezetbe, közvetve pedig az élelmiszerek 
közvetítésével veszélyeztetik egészségünket.

A policiklusos szénhidrogének rákkeltő hatása bizo
nyított és feltételezik, hogy a szennyezett levegőjű te
lepülések lakosságának nagyobb számú gége-, gyomor- 
és hólyagrák halálozásáért ezek a vegyületek lehetnek 
felelősek (2. ábra) [10].

A policiklikus 
szénhidrogén neve Képlet Karcinogenitás

Pírén § 0

3,4- Benzpirén 0 $ 9
♦ + +

1,1,2-Benzpirén Ф
1,2- Benzantracén СО? +

Krizán o5 ° +

Peri lén 0

2. ábra. Néhány PAH  vegyölet és azok rákkeltő hatása [10]

E vegyületekek közül a S,4-benzpirén  biológiai 
hatása a legnagyobb és leginkább bizonyított, ezért 
a vizsgálatok során „indikátor” vegyületként veszik 
figyelembe [10 ].

Forgalmas utak, erőművek, alumíniumkohók, olaj- 
finomítók körzetében (0-5 km) igen jelentős lehet a 
talaj és a növényzet - azaz az onnan származó élelmi
szerek - PAH szennyezettsége [11,17,18,19,20,21,22].

A nagylevelü zöldségfélék és a bogyós gyümölcsök 
jó jelzői (indikátorai) a közvetlen PAH szennyezésnek, 
néhány növény (sárgarépa, cereáliák) azonban a talaj
ból is képes felvenni ezeket a vegyületeket [19,20].

A táplálkozási szokásokat figyelembe véve Magyar- 
országon, egy fő egy év alatt, mintegy 45 /ig 3,4- 
benzpirént és 540 /xg egyéb 3-nál nagyobb gyűrű- 
számú poliaromás szénhidrogént vesz fel az élelmisze
rekkel [2 0 ].

D ioxinok . A poliklórozott-dibenzo-dioxin-ok igen 
veszélyes környezetszennyezők. Főbb forrásaik: a klór- 
fenoxi típusú (herbicid hatású) növényvédőszerek 
szennyező anyaga, ólmot és klórtartalmú adalékot tar
talmazó üzemanyaggal működő robbanómotorok ki- 
puífogó gáza, az acélgyártás, a rézolvasztók, a pen- 
taklórfenol (PCP) gyártás, a poliklórzott-bifenilekkel 
(PCB) impregnált faanyag elégetése, a PVC hulladé

kot, klórozott szerves oldószert tartalmazó hulladéké
getők füstgáza [10,11,23].

A dioxinok (és a lehetséges 75 izomer vegyület) igen 
veszélyes anyagok. A 2,3,7,8-tetraklórdibenzo-dioxin 
(TCDD) (I) egyike a legsúlyosabb mérgeknek.

A dioxinok az élelmiszerekbe kerülve a legna
gyobb koncentrációban a humán zsírszövetben (19-96 
ng/kg), és a női tejben (32-300 ng/kg) halmozódnak 
fel [1,9].

P o lik lórozo tt  bifenilek. A poliklórozott bifenilek 
(melyek legjelentősebb képviselője a tetraklór-bifenil 
TCB (II).

Cl Cl

p H }
ct Cl

Tetraklór-bifenil (T C B ) (II)

Főbb forrása: peszticidek előállítása, műanyaggyár
tás, papírgyártás segédanyaga, transzformátorok, 
áramfejlesztők, hidraulikus prések, hűtőfolyadékok, 
festékek, ragasztók, korrózióvédő anyagok stb. [1 0 ].

A lassú bomlás miatt a táplálékláncban feldúsulva 
az emberi zsírszövetben és az anyatejben is kimutat
hatók [1,10,23].

Polik lórozo tt  d ibenzo  furánok. A poliklórozott di- 
benzo furánok jellemző képviselője a tetraklór-diben- 
zo-furán (TCDF) (III).

Cl
Cl
Cl

1,2,3,4- TCDF (III)

A pentaklórfenol, a 2,4,5-triklórecetsav, a poli- 
klórozott-bifenilek szennyeződéseként, valamint ezen 
anyagok felhasználása után, a környezetben külön
böző poliklórozott-dibenzo-furánokat (PCDF) mutat
tak ki. A PCDF-ek a táplálékláncban feldúsulva (ha
sonlóan a dioxinokhoz) megjelennek a humán zsírszö
vetben (50-80 ng/kg), a női tejben (35-200 ng/kg)
[9]. A hulladékégető berendezések füstgázában (első
sorban a PVC égetésekor) PCDF-okat mutattak ki 
[10,11,23].

A különböző klórozott szerves vegyületek, elsősor
ban a dioxinok, PCB-k, PCDF-ek kimutatása az élel
miszerben (ahol ng nagyságrendű koncentrációban
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N éhány éle lm iszercsoport rad ioaktív  szenn yezettségén ek  határértéke [13]
6. táblázat

Radionuklidok Jellemző
képviselőjük

Határérték, Bq/kg
tejben, élelmiszerekben 

csecsemőtápszerben általában
Alfa-sugárzók Am-241, Pu-239 
Béta-sugárzók Sr-90 
Gamma-sugárzók 1-131, Cs-134, Cs-137

1 10 
100 100  

1000  1000

vannak jelen) igen költséges analitikai eljárást igé
nyel, ezért Magyarországon ezekre a vegyületekre még 
nincs előírt határérték. A fejlett országokban azonban 
folyik ezen anyagok monitorozása. A JECFA (Élelmi
szeradalékanyag Szakértő Bizottság) álláspontja sze
rint ma még nem is lehetséges az ember számára - 
az élelmiszerfogyasztással kapcsolatban - veszélyte
lennek tekinthető szint megállapítása [11,23].

R a d to n u k lid o k .  A radioaktív sugárzás a földi élet 
természetes jelensége. Az élelmiszerek is tartalmaznak 
ún. „természetes” radioaktív izotópokat:

3H, 14C, 40K, 226Ra, 238U stb.
A magyarországi Egészségügyi Radiológiai Mérő és 

Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) adatai szerint az 
1990. évben [24]

-  a levegő szennyezettsége az összes mérések ered
ményei alapján 2-40 m B q/m 3

-  az élelmiszerek mesterséges radioaktív izotóp 
tartalma (főként 137Cs) 1-30 Bq/kg

A radioaktivitás fő hordozói a tej és tejtermékek 
[25]. A nagylevelü zöldségek a friss radioaktív kihul
lás [11 ], az ehető gombák pedig a talaj radioaktív 
szennyeződésének [26] jó indikátorai.

Ily módon a lakosság az élelmiszerekkel felvett radi
oaktív sugárterhelése 1-2%-a a háttérsugárzás átlag
értékének, ami elsősorban még mindig a (több mint 
5 éve történt) csernobili erőműbalesetből származó 
137Cs maradéksugárzás következménye [24].

A mesterséges (atombalesetekből és kísérleti atom
bomba robbantásokból eredő) élelmiszerekben meg
jelenő izotópokra hazai, megengedhető határérték 
nincs, de elfogadjuk a FAO/WHO Codex Alimenta
rius kereskedelmi forgalomban alkalmazható határér
tékeit [13] (6 .  táblázat).

Az ivóvízre vonatkozó - 134Cs-ban és 137Cs-ben 
megadott - ún. „beavatkozási” határérték, a külön
böző nemzetközi szervezetek ajánlásaiban igen eltérő, 
ami arra utal, hogy még nincs kellőképp kidolgozott 
hatásvizsgálat ezen a téren [27]. Ugyanakkor a bu
dapesti vezetékes ivóvíz sugárszennyezettségére, az 
utóbbi 3 évben megnyugtató adatokat nyertek [27].

Vegyi szennyeződések élelmiszeranalitikája

Az élelmiszeranalitika fejlődése a vegyi környe
zetszennyezők vizsgálatában, a vizsgálati módszerek

mkl

analitikai érzékenységének (a kimutatási határnak) az 
elmúlt évtizedekben bekövetkező, látványos javulásá
val szemléltethető [6 ]:

Évek
1960 körül 
1975 körül 
1980 körül

Kimutatási határ 
PPm (mg/kg) 
ppb (/ig/kg) 
ppt (ng/kg)

Korunkban a közvélemény igen érzékenyen kezd re
agálni a környezeti szennyeződésekkel kapcsolatos je
lenségekre, ezért kiemelt jelentősége van annak, hogy 
a környezet állapotát, minősítését megalapozó ké
miai analitikai vizsgálatok eredményei valósak legye
nek [16].

Az esetleges hibás mérési eredmények félrevezetik 
a közvéleményt, amit később már nehéz helyreigazí
tani. Ezért a nyilvánosságra kerülő környezetszennye
zésekkel kapcsolatban, csak nemzetközileg hitelesí
tett, kipróbált és valós eredményeket adó módszerek
kel, körvizsgálatokkal igazolt (akkreditált) laborató
riumok adatai fogadhatók el [16].

A vegyi környezetszennyezek mikroanalitikájában 
elért látványos fejlődéssel azonban ma még nem han
golható eléggé össze a toxikusság szintjének bizonyí
tása [28].

Biztonságos élelmiszer - környezetminőség

Az élelmiszert vásárló egyszerű fogyasztónak ga
rancia kell arra, hogy amit megeszik, nem okoz be
tegséget. Ezt a garanciát

— az élelmiszer előállítójának kell viselnie, és
-  az államnak ellenőriznie [29].
A „természetes” (újabban „bio”) - élelmiszeralapa

nyagok és élelmiszerek is jelentenek bizonyos veszélyt, 
kockázatot, amint azt az előbbiekben bemutattuk. Ki
jelenthetjük: „A természetes sem veszélytelen!” [6 ]. A 
„biztonságos élelmiszer” szempontjából a természe
tes és mesterséges xenobiotikumok ellentétbe állítása 
toxikológiai képtelenség. Bármilyen eredetű is a xeno- 
biotikum, az ember számára azok „idegen” anyagok 
maradnak [6 ].

Az utóbbi évtizedekben, a környezetvédelmi és élel
miszervizsgálati tevékenységek egyik eredménye, hogy 
az élelmiszerek ma kevesebb szennyező anyagot tar
talmaznak, mint 20-30 évvel ezelőtt [30]. Egyes fel-
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7. táblázat
A  je len tőseb b  élelm iszerszennyezők előfordulása és veszélyesség i k ock ázata  [4]

Az élelmiszerszennyező
1. Jelenléte a környezetben A Teljesen idegen a természetes háttértől

В Hozzájárulás a természetes háttér hasonló anyagaihoz
C Hozzájárulás a természetes háttérhez

2. Jelenléte az élelmiszerekben A Minden élelmiszerben van
В Csak néhány élelmiszerben található
C Valószínűleg minden élelmiszerben előfordul

3. Veszélyességi kockázata A Túlnyomó részt gyerekekre van
В Egyes népességcsoportokat érint
c A teljes népességre kimutatható

4. A relatív kockázat jellege + + + nagy
+ + közepes
+ kicsi

A szennyező eredete A szennyező anyag Jelenléte Veszélyességi
Megnevezése Példa a környe- az élelmi- kockázat

zetben szerekben
Mezőgazdaság Peszticid DDT A А С + + +

Kémiai anyag 2,4D A С С +
Műtrágya Nitrát C В А + +
Antibiotikum Penicillin В В С +
Hormon В В С + +

Ipar Nehéz fémek Cd С в В + +
Hg С в А,В + +
As с в С +
Pb с с А + + +

Radioaktív 90Sr в А А + + +
anyagok 137Cs в А С + + +
Dioxinok,
Bifenilek PCB А В С + + +

Megjegyzés:Az itt bemutatott példák a veszélyes környezetszennyezők tömegéből csak néhányat tartalmaznak.

mérések [29] szerint a lakosság mégis úgy érzi, hogy 
a legnagyobb egészségügyi veszélyforrás a „környezet- 
szennyezés” , míg a tudomány úgy véli, hogy inkább a 
„táplálkozási szokások” [29].

Az a körülmény, hogy az élelmiszeranalitika fejlő
déséhez képest a ma már picogramm/kg koncentrá
cióban is kimutatható vegyi anyag toxicitásának bi
zonyítása a humán populációban bizonytalanabb (fő
ként a nagy expozíciós idő és elsősorban - addig ismert 
- szubtoxikus szint alatti tartomány miatt), fokozza a 
társadalom mindenre kiterjedő „rákfóbiáját” [31,32].

A Delaney Clausura ezért a karcinogén anyagok
kal szembeni biztonság tekintetében kerüli a túlzott 
szabályozást; az FDA (Food and Drug Administra
tion, USA) pedig valamely vegyi környezetszennyező 
humán toxicitásának megtélésében „kockázati analí
zist” alkalmaz [28].

Mégis tartja magát az a nézet: lehetséges, hogy a 
rákos megbetegedések 60-80%-a inkább a környezeti

anyagok hatására alakul ki, semmint a genetikai hibák 
és a biológiai instabilitás következtében [2 ].

A jelentősebb vegyi eredetű élelmiszerszennyezők 
veszélyességi kockázat áttekintve (7. táblázat) látható, 
hogy a legnagyobb kockázatot a teljes populációra a 
„természettől idegen anyagok”

-  a peszticidek,
-  a radioaktív Sr-90, Cs-137, és
-  a poliklórozott szénhidrogének

jelentik [4].
Ha a „környezetminőség” fogalmát (mint a kü

lönféle szennyezőkkel adott mértékben terhelt kör
nyezeti elemet: talaj, víz, levegő, művi környezet 
stb.) értékelő rendszerünkbe (és gondolkodásunkba) 
bevezetjük, belátható, hogy egy-egy meghatározott 
„környezetminőség”-hez, a „megengedhető” szennye
zés és az adott szennyező ágens koncentráció tartozik.

így a tényleges környezeti állapot fenntartásához 
nem lehet ettől független „megengedhető” kibocsátá
sokat, szennyező koncentrációkat rendelni [2]. Mindez
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nyilvánvalóan szükségessé teszi az egész közgazdasági 
környezetvédelmi szabályozás újragondolását.

A  kézirat beérkezett: 1992. okt. 27.
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Trendek és szemléletváltás a szennyvíztisztításban

Bevezetés

A XIX. század második feléig, noha akkorra az em
beriségnek már több ezer éves tapasztalata volt a 
szennyvíz-elvezetéssel kapcsolatban, a szennyvíz ke
zelésére mégsem létezett más eljárás, mint a talajban 
való elszivárogtatás. Ennek a módszernek a tapasz
talatai tették lehetővé előbb az ún. csepegtetőtestes, 
majd kb. az 1890-es évektől kezdődően az elevenisza
pos biológiai szennyvíztisztítás fokozatos kifejleszté
sét. Ezek az oxigén jelenlétét feltételező módszerek 
a XX. század első évtizedére nyerték el az alapelvé
ben ma is alkalmazott, fermentorból, utóülepítőből és 
iszaprecirkulációból álló technológiai sémájukat.

Az aerob biológiai szennyvízkezelési eljárások beve
zetését egy-két évtizedes késéssel követte az anaerob 
mikroorganizmusokat hasznosító, a szerves szennyező 
anyagokból metánt (biogázt) termelő anaerob iszap- 
rothasztás. Később, az 1960-as évektől kezdődően 
a szennyvíztisztítással szembeni igények, valamint a 
biológiailag bonthatatlan szennyezők arányának nö
vekedése szükségessé tette a biológiai eljárások mel
lett a kémiai, fizikai-kémiai módszerek (pl. NH3 strip
ping, koaguláció stb.) kifejlesztését is. Ez utóbbiak 
a 60-as 70-es években terjedtek el szélesebb körben, 
amikor már egyre élesebben jelentkeztek a létező bi
ológiai szennyvíztisztító eljárások korlátái.

A fizikai-kémiai módszerek műszakilag megoldást 
jelentettek ugyan a jelentkező problémákra (NH^ , 
foszfátok eltávolítása stb.), de egyben maguk is je
lentős környezetszennyezés (pl. megnövekedő iszap
mennyiség) forrásává váltak, vagy a kezelés költségeit 
aránytalanul megnövelték.

A nyolcvanas évek elejére kiderült, hogy a fizika
kémiai módszerek főleg gazdasági okokból nem ké
pesek általánosan megfelelni a velük szemben tá
masztott igényeknek, nem képesek tömeges méret
ben a szennyvízkezelési problémák megoldására. Sze
repük, néhány kivételtől eltekintve (pl. nehézfémek 
eltávolítása), várhatóan a jövőben is mint a bioló
giai tisztító fokozatot kiegészítő elő- (pl. zsírok, fe
hérjék koagulációs-flokkulációs eltávolítása) vagy utó- 
(pl. koagulációval kombinált homokszűrés, aktívsze
nes adszorpció stb.) tisztításra korlátozódik.

A fizikai-kémiai eljárások, mint tisztítási mód
szerek iránti igény megnövekedése valójában át
meneti időszakot jelentett a szenny víztechnológiá
ban. Azt az űrt töltötték ki, amely abból adódott, 
hogy a biológiai tisztítási eljárások fejlődése egé
szen a 60-as évekig leginkább csak a technológiai 
hardware-re korlátozódott. A hagyományos biológiai 
eljárások (első generációs telepek) csak a szennyvíz

* Budapesti Műszaki Egyetem, Mezőgazdasági Kémiai Tech
nológia Tanszék, Budapest

CZAKÓ L A J O S  *
MIHÁLTZ P Á L  *

szerves anyag tartalmának az eltávolítását célozták 
meg. Ezt a helyzetet jól érzékelteti az USA-beli Lake 
Taho szennyvíztisztító telepének történelmi példa ér
tékű kiegészításe NH3-t és a foszfátokat eltávolító ké
miai tisztítási lépésekkel. A későbbi biológiai módsze
rek tükrében mind beruházási költség, mind környe
zetszennyező hatás tekintetében a kísérlet egyértel
műen vakvágánynak bizonyult.

Ahhoz, hogy a nitrogén- és foszforszennyezéseknek 
az eltávolítása a szerves anyag lebontással párhuza
mosan a biológiai szennyvíztisztítóban lehetővé vál
jon, az eleveniszap kevert mikroorganizmus kultúrá
jában lejátszódó folyamatok teljesebb megismerésére 
volt szükség. Napjainkra a biotechnológiával kapcso
latos biokémiai, mikrobiológiai ismeretek (technoló
giai software) rohamos fejlődése nagymértékben hoz
zájárult ehhez, lehetővé téve a biológiai szennyvíz- 
tisztító eljárások megújulását. A technológiai software 
magasabb minőségi szintre emelése, amellett, hogy a 
hardware rész is jelentős részben megújult (pl. leve
gőztető rendszerek), olyan új technológiai variánsok 
kialakítását tette lehetővé, amelyek már a tápelemek 
(N, P) biológiai eltávolítását is megoldják.

A másik jelentős, a mikrobiológiai ismeretek bővü
lésével kapcsolatos, legújabb eredmény a szennyvíz- 
tisztítási (nem iszap rothasztási) célú anaerob biogá
zosítási eljárások gyors terjedése. Ezek előnye, hogy 
lehetővé teszik a „szervesanyag lebontás energia kép
ződése mellett (biogáz)” elv érvényre jutását, szem
ben az aerob eljárások jelentős energiaigényével.

A biokémiai, mikrobiológiai és fermentációs isme
retek bővülése mára jelentős mértékben hozzájárult a 
biológiai szennyvíztisztító rendszerek működését so
káig jellemző bizonytalanságok (pl. iszap ülepedési 
problémák, toxikus hatások stb.) törvényszerűségei
nek felismeréséhez is. Ezzel összefüggésben az eleveni
szap kevert kultúráját jellemző rendkívül nagy adap
tációs képesség, ill. a mikroorganizmus szelekciós fo
lyamatok meglepő eredményeket (nehezen bontható 
és toxikus szennyező anyagok eltávolítása pl. feno
lok, cianidok) produkálnak. Ezek alapján feltételez
hető, hogy a korszerű biotechnológiai ismereteket al
kalmazó megújult biológiai szennyvíztisztítási eljárá
sok (esetenként kiegészítve kémiai, fizikai-kémiai eljá
rásokkal) hosszútávon is képesek lesznek megoldani a 
szennyvízkezelési problémák széles körét. Mindez ter
mészetesen feltételezi a társadalom, ezen belül az ipar 
(különösen a vegyipar) együttműködését, amennyi
ben bizonyos termékek gyártásának, felhasználásának 
akár a leállításával is csökkenteni kell a szennyvízbe 
kerülő biológiailag egyáltalán nem, vagy nagyon ne
hezen bontható, vagy netalán erősen toxikus anyagok 
mennyiségét.
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A biológiai eljárások fejlődési tendenciái

A 80-as évektől kezdődően a biológiai szennyvíz- 
tisztítási eljárások megújulásával kapcsolatosan négy 
fő fejlődési irány érzékelhető.

1. Az aerob és anaerob szennyvíztisztítási eljárások 
viszonylatában a nagy szervesanyag-tartalmú ipari 
szennyvizek kezelésénél a biogázosítás rohamos tér
nyerése figyelhető meg. Mindez azonban egyelőre nem 
jelenti azt, hogy az aerob eljárások általános értelem
ben háttérbe szorultak volna, hanem csak a relatív 
számarányuk csökkent.

2. Mind az aerob, mind az anaerob eljárásokra 
jellemző az aktív mikroorganizmus koncentráció nö
velés, és az ezáltali intenzifikálás igénye. Az aerob 
szennyvíztisztításnál az eleveniszap koncentrációjá
nak ilyen jellegű növelése nem tűnik sikeresnek. Ma
napság a klasszikus csepegtetőtestes megoldások is, 
mint a hordozós sejtrögzítés őstechnológiája háttérbe 
szorulnak ill. esetenként csak előtisztítóként az eleve
niszapos medence előtt használják őket.

Az eleveniszapos tisztításnál az intenzifikálás legin
kább az iszap ülepedésének biotechnológiai módsze
rekkel történő javítását, és ezáltal a koncentráció nö
velését jelenti.

3. Az aerob eleveniszapos szennyvíztisztítás mind
inkább többfunkciós feladatot kap, a szerves anyag 
mellett meg kell oldania a nitrifikálást, a denitrifiká- 
lást és egyre gyakrabban a biológiai foszforeltávolítást 
is.

4. A tisztító telepek gazdaságosabb tervezése és 
üzemeltetése, ami az egyre üzembiztosabb mérő és 
szabályozó rendszerek beépítésének, valamint az ele
veniszapos eljárásnál a fokozatosan javuló energetikai 
hatásfokú levegőztetőknek köszönhető.

B io ló g ia i  tápanyag  e l távo l í tá s

A kommunális szennyvizek egyre növekvő mennyi
sége jelentős mértékben járul hozzá a természetes vi
zek tápanyagtartalmának (nitrogén és foszfor vegyü- 
letek) az utóbbi időben tapasztalható növekedéséhez. 
Ezek az anyagok több szempontból is károsak a kör
nyezetre [1 ,2].
-  lassú folyású és álló vizekben eutrofizációt okoznak,
-  az NH+ biológiai oxidációja (nitrifikáció) csökkenti 

a természetes vizek oxigéntartalmát,
-  a potenciális ivóvízforrásnak tekinthető természetes 

vizek elnitrátosodása közegészségügyi veszélyeket 
hordoz magába.
A hagyományos aerob biológiai szennyvíztisztítás 

a kommunális szennyvizek tápanyagtartalmának csak 
20-30%-át távolítja el. A szennyvíz nitrogén szennye
zőinek jelentős része mint NH^- ion változatlan for
mában távozik el a tisztított vízzel.

Az NH+ eltávolítás jelenleg leggazdaságosabbnak 
ítélt módszere a biológiai nitrifikálás és az azt követő 
denitrifikálás. Aerob körülmények között az eleveni
szap kevert mikroorganizmus kultúrájában elszapo- 
ríthatók olyan kemo-autotrof baktériumok, amelyek

mkl

a redukált nitrogénvegyületeket, mint elektron donort 
hasznosítják (n itr if iká lás) .

NH+ +  l | 0 2 - itr080m0na8 V N O ;  +  2H+ -  272 kJ 

NO" + í 0 2 Nihr-° b y .ter "J-NOJ -  75 kJ

Ahhoz, hogy a biológiai szennyvíztisztításkor a 
szervesanyag oxidációja mellett létrejöjjön az NH+ 
oxidációja is, alapvetően az szükséges, hogy az egy
mástól lényegesen eltérő sebességgel lejátszódó folya
matok közül a lassabb nitrifikációs lépést kell az iszap
tartózkodási idő (SRT) megválasztása szempontjá
ból mértékadónak tekinteni. A hagyományos eleven- 
iszapos rendszerekben szokásos 1-4 napos értékkel 
szemben a nitrifikáláshoz a hőmérséklettől erősen füg
gően jellegzetesen 8-15 napos SRT szükséges. Egy 
adott szennyvíztisztítási feladat esetében ez nem je
lent mást, minthogy a levegőztető medence méretének 
a növelésével csökkenteni kell a fajlagos szervesanyag 
terhelést, ami automatikusan az SRT növekedését ill. 
a nitrifikáció megindulását eredményezi.

Mindezek miatt az ammónia oxidációját is meg
oldó biológiai szennyvíztisztító telepek sem formai
lag, sem technológiai sémájukban általában nem kü
lönböznek a hagyományos rendszerektől (1. ábra). A 
különbség a fajlagos költségben jelentkezik leginkább, 
ami a lényegesen kisebb fajlagos térfogati terhelésből 
adódó nagyobb beruházási költségből, és a nitrifiká
ció miatt szükséges többletoxigén beviteli igényből (l 
mg N H j—N oxidációjához 4,57 mg oxigén szükséges) 
adódik.

Hagyományos eleveniszapos rendszer

( e u )
AE

szervesanyag
eltávolítás

ISZAP RECIRKULAC10

Kombinált eleveniszapos rendszer

(eu) AE
nitrifikálás 
V. nitrifikáció

ISZAP RECIRKUlACiO

Kétlépcsős eleveniszapos rendszer
AE д c  nitrifikálás

eltávolítás V. nitrifikáció (UU.

1. ábra. A z eleveniszapos szennyvíztisztítás sémái (A E  aerob tér; K Ü  
közbülső ülepítő; UÜ utóülepítő; E Ü  előülepítő)

A nitrifikációs rendszerek magas beruházási költ
ségének csökkentésére ígéretes fejlesztésnek mutatko
zik az ún. fluidizált ágyas bioreaktor elv alkalmazása 
(2. ábra). Ennek a más feladatok megoldására (de
nitrifikálás, anaerob biogázosítás) is alkalmas biore
aktornak a lényege az, hogy egy csőszerű reaktor for
mában a felfelé áramló tisztítandó vízzel apró szem
csés hordozó anyagot hozunk lebegésbe (fluidizált ál
lapot) [3,4,5]. A hordozó felületén biofilmet képezve 
szaporodnak el a mikroorganizmusok, és így végzik el
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a szennyezők ártalmatlanítását. A megoldás előnye, 
hogy egységnyi reaktortérfogatban kb. tízszer annyi 
aktív iszapot lehet fenntartani, mint az elevenisza
pos medencében. Félüzemi méréseink tanúsága szerint 
egy hagyományos eleveniszapos rendszer elfolyó vizé
vel táplált fluidizált ágyas reaktorban a reaktortér
fogatra vonatkoztatott nitrifikálási sebesség a szoká
sosnál kisebb hőmérsékletfüggés mellett mintegy 2 kg 
N H j— N/m3/  d, ami közel negyvenszerese az eleveni
szapos medencében átlagosan elérhetőnek. Az NĤ ~ 
ilyen elven történő eltávolítását sikeresen alkalmaz
zuk ivóvíz tisztítására is [2.].

2. ábra. Fluidágyae mtrifikáló reaktor

A nitrifikáció eredményeként keletkező nitrát kör
nyezetvédelmi szempontból még nem tekinthető ár
talmatlan anyagnak. A nitrát biológiai eltávolítását 
(denitrifikálás) az teszi lehetővé, hogy a baktériumok 
egy nem túl széles köre a nitrátot disszimilatív úton, 
mint elektronakceptort képes hasznosítani:

NOj -f 5e + 6H+ —► |N 2(kevés N2O) + ЗН2О.

A denitrifikálás létrejöttének feltétele az oxigén
mentes környezet (anoxia) és elektrondonor (a szenny
víz szerves anyaga) jelenléte. Ilyen feltételek mel
lett az eleveniszap kevert baktérium kultúráján belül 
gyorsan elszaporodnak a fakultatív aerob denitrifiká- 
lók és iparilag hasznosítható sebességgel (0,02-0,06 kg 
NOß-N/kg sejt/d) távolítják el a víz NOj tartalmát.

A nitrát-redukció azon túl, hogy megoldja egy 
szennyező ártalmatlanítását azzal, hogy a nitrifikálás- 
kor felhasznált oxigén egy részét (63,5%-át) a szerves 
anyag oxidációhoz „visszaadja” jelentősen (20-25%- 
kal) csökkenti a szennyvíztisztítás oxigén-szükségletét
is I4 * 4 * 6!'A denitrifikálás technológiai-műszaki megvalósítá
sára többféle megoldás használatos. Az eljárások kö
zött alapvető különbség lehet abban, hogy a nitrifi- 
kálás és a denitrifikálás (valamint a szervesanyag el
távolítás) egyazon iszappal (single sludge) vagy sze
parált módon (two sludge) valósul-e meg (5. ábra). A 
két iszapos rendszerben (nitrifikálás majd azt követő 
denitrifikálás) a második, denitrifikáló lépcső előtt 
szerves anyagot (elektron donort) kell a vízhez ada
golni. Ez a legtöbb esetben nem szennyvíz eredetű,

külső szénforrást (pl. metanol) jelent. Emiatt az eljá
rás drága, még akkor is, ha a nagyobb denitrifikálási 
sebesség (0,1 - 0,15 kg N03-N/kg sejt/d) kisebb be
rendezéstérfogatot tesz lehetővé.

AE
MeOH

AX I----- -[aFI---

S. ábra. Kétiszapos biológiai denitrifikálás

Az egyiszapos eljárásoknak számos technológiai 
variánsa létezik (4 . ábra).

Elödenitr ifikai ás
- p - f * r i ----- |^>П-|— < ^ >—

Utódenitrifikáláskor a levegőztető medencéből az 
eleveniszap + víz szuszpenzió egy nem levegőzte
tett térbe folyik át, ahol, mivel a szennyvíznek már 
gyakorlatilag nincs biodegradálható szervesanyag tar
talma, a denitrifikálás már csak endogén módon já t
szódhat le, ezért a sebessége kicsi. Kis mennyiségű 
nitrát esetén lehet gazdaságos.

A leggyakoribb technológiai séma az elődenitrifi- 
kálás. Ilyenkor a tisztítandó nagy szerves anyag tar
talmú nyers szennyvíz a nem levegőztetett előmeden- 
cében keveredik a recirkulációval visszatáplált (200- 
500%-os recirkulációs arány) nitrát tartalmú iszappal. 
Csak a denitrifikálás után folyik tovább a szennyvíz 
a levegőztetőbe, ahol második lépésként lejátszódik a 
nitrifikáció. Könnyen szabályozható (recirkulációval), 
de a jelentős recirkulációs térfogatáram igény miatt 
az eljárás hatásfoka nem haladja meg a 80-85%-ot.

A műszaki kivitel szempontjából a legegyszerűbb 
technológiát a szimultán denitrifikálás jelenti. Ilyen
kor a nitrifikálás és denitrifikálás egy medencében, 
egyazon iszap hatására játszódik le. A medence kia
lakításával elérhető, hogy a körbe áramló iszapszusz- 
penzióban a medence adott részén oxigén jelenlétében 
nitrifikálás, míg más részén oxigén hiányában denitri
fikálás játszódik le. Az elérhető denitrifikálási hatás
fok 90-95%, de a rendszer szabályozása nehézkez.

A szimultán denitrifikáláshoz hasonló megoldást 
jelent az időszakosan (intermittáló módon) levegőz
tetett technológiai konstrukció. A levegőztetett idő
szakokban keletkező nitrát a nem levegőztetett pe
riódusban denitrifikálódik. Az ilyen megoldás oxi
génkoncentrációról vezérelt számítógépes szabályozás 
esetén igen kedvező energetikai fajlagos mellett ké
pes a szennyvíztisztításra. (A révfülöpi kommunális 
szennyvíztisztító telepen általunk kialakított rend
szerben a biológiai tisztítás fajlagos energiaigényét 
0,2-0,3 kWh/ т 3 szennyvíznek találtuk. A megoldás
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hátránya, hogy csak teljes oxidációs rendszereknél al
kalmazható eredményesen és a kiépítendő oxigén be
viteli kapacitásnak a szokásosnál nagyobbnak kell len
nie.

Az egymedencés intermittáló levegőztetésü rend
szer működésével azonos elven üzemelnek a töltő- 
ürítő (sequencing batch) reaktort (SBR) használó 
tisztító telepek. Két különálló kezelő térből álló össze
állítás esetén, amíg az egyik térben folyik a levegőzte
tés, a másik medencében a denitrifikálás játszódhat le. 
Adott ciklusidő eltelte után az egyes medencék funk
ciója felcserélődik.

Biológiai foszforeltávolítás

A kommunális szennyvizek P tartalma Magyaror
szágon 8-15 g/m 3 között változik. Az ilyen módon 
a természetes vizekbe bekerülő, főleg orto-foszfát az 
eutrofizáció révén nagymértékben hozzájárul a vízmi
nőség romlásához.

A 80-as évek elejéig a foszfátok eltávolítását csak 
kémiai kicsapószerekkel lehetett megoldani. Ilyenkor 
a vegyszerfelhasználás következtében jelentékenyen 
nő (30-50%-kal) a melléktermékként keletkező iszap 
mennyisége.

Mindezek miatt óriási előrelépést jelentett az eleve
niszapos szennyvíztisztítás fejlődésében az a felisme
rés, hogy az eleveniszap kevert mikroorganizmus kul
túrájában bizonyos körülmények között elszaporítha- 
tók olyan baktériumfajok, amelyek a szokásosnál lé
nyegesen nagyobb mértékben képesek sejtjeikben fel
halmozni a foszforvegyületeket.

Az akkumulációs folyamatok szoros kapcsolatban 
vannak ezeknek a baktériumsejteknek az energia 
gazdálkodásával, ill. speciális energiahordozó szerves 
szubsztrátok felvételével és hasznosításával. Ezek az 
ún. bio-P baktériumok anaerob körülmények között 
képesek a szennyvíz könnyen metabolizálható szerves
anyag tartalmát (főleg illósavak) poli-béta hidroxibu- 
tirát (PHB) ill. poli-béta-hidroxi valerát (PHV) for
májában a sejten belül felhalmozni. A folyamat ener
giaigényét (anyagtranszport, szintézis) az előzetesen 
felhalmozott energiatározó polifoszfátvegyületek hid
rolízise (és ezáltal oldatba jutása) biztosítja (5. ábra).

A sejtek aerob körülmények közé kerülve a tárolt 
PHB-t és/vagy PHV-t a növekedésükhöz használják 
fel, de mindezt úgy teszik, hogy a katabolizmus során 
keletkező energia egy részét a környezetükben lévő 
(anaerob körülmények között leadott + a szennyvi
zet eredetileg szennyező) foszfátok akkumulációjára 
fordítják. A folyamat eredményeképpen a foszforak
kumuláló baktériumok relatív mennyisége szelektíven 
növekszik, az iszap foszfortartalma megnő (kb. 2%-ról 
kb. 6%-ra).

A folyamat vezérlő mechanizmusa a redox-potenciál 
ciklikus változtatása. Ennek során az eleveniszap 
+ szennyvíz keveréket ciklikusan ismételve anaerob, 
anoxikus és aerob körülmények közé kell helyezni. 
(Anoxikus térre csak akkor van szükség, ha a nitri- 
ükálás is lejátszódik a levegőztetőben.)

A hatékony szennyezőanyag eltávolítás feltétele, 
hogy a tisztító anaerob, anoxikus és aerob térrésze
iben az iszap, ill. a folyadéktartózkodási idők olyan 
megoszlása jöjjön létre, amely lehetővé teszi az egy
másnak ellentmondó biokémiai mikrobiológiai folya
matok véghezvitelére alkalmas baktériumkultúra kia
lakulását, ill. folytonos megújítását.

Az egymást kölcsönösen feltételező folyamatok 
egyensúlyán alapuló tisztítási eljárást, ill. a tervezést 
befolyásoló legfontosabb tényezők:
-  A szennyvíz könnyen asszimilálható szervesanyag 

tartalrria Ezek részleges hiányában a főleg makro
molekulákból álló lebegő jellegű szerves szennyezé
sek anaerob fermentációja szükséges, ami pl. meg
valósítható az anaerob medencerész megfelelő mé
retezésével, ill. kialakításával.

-  A nyers szennyvíz C /N  és C /P  aránya. A foszforak
kumuláció és az oxidált nitrogénvegyületek redukci
ója egyaránt a jól bontható szerves anyagot igényli. 
A denitrifikálás kedvezőbb energiaegyenlege miatt 
nagymennyiségű nitrát jelenléte a foszforeltávolítás 
hatásfokát lényegesen leronthatja.

-  A z NH\ ion koncentrációja. A lejátszódó folyama
tok közül a nitrifikálás sebessége a legkisebb, ill. a 
nitrifikáló baktériumok a legérzékenyebbek. Ezért a 
telep terhelésének megfelelő megtervezésénél a nit
rifikálás jelenti a szűk keresztmetszetet.
A biológiai foszforéitávolítási eljárások alig több 

mint egy évtizedes története sokféle, egymástól csak 
kismértékben különböző technológiai kombinációt 
eredményezett.

A kutatás-fejlesztés kezdeti időszakában kialakult 
két alapváltozat (mellékáramú és főáramú eljárások) 
közül az eleveniszap a szennyvíztől elkülönített anae
rob kezelését megvalósító mellékáramú (Phostrip) el
járás mára úgy tűnik teljesen elvesztette jelentősé
gét, gazdaságilag és az üzemeltetés bonyolultságát te
kintve kedvezőtlenebbnek bizonyult a főáramú eljárá
soknál.
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5. ábra. Biológiai foizjortltávolitái témája
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6. ábra. Teljes tápanyageltávolítást végző eleveniszapos rendszerek (A N  anaerob tér)

A főáramú eljárások (6. ábra) a teljes szennyvíz 
és iszap mennyiséget mozgatják az anaerob, anoxi- 
kus és aerob terek között. A technológiai variálás le
hetőségét az adja, hogy az anaerob, anoxikus és ae
rob terek szigorú elkülönítését különféle módon lehet 
elérni, ill. megközelíteni. A különböző redox poten
ciálú terek lehető legteljesebb szétválasztása ugyanis 
döntően befolyásolja különösen a foszfor eltávolítás 
hatásfokát. Alapvető fontosságú ilyen szempontból a 
foszforleadás fő feltételeként a megfelelően alacsony 
redox-potenciál biztosítása. A gyakorlatban ez a fo
lyamat első, anaerob terébe juttatandó maximális, 
könnyen metabolizálható szervesanyag és/vagy mini
mális oxidált nitrogénmennyiség bevezetését igényű. 
Ezért döntő kritérium a nyers szennyvíz KOI/összes 
N aránya. Ennek 10-11 körüli értéke már kritikus azon 
eljáráskombinációk számára, melyek az utóülepítőből 
induló (tehát nitrátos: lásd 6. ábra)  recirkulációs ára
mot vezetnek a folyamat elejére.

Legegyszerűbben fogalmazva tehát, az a legsikere
sebb eljárás, amelyik maximális hatékonysággal gaz
dálkodik a nyersvíz szerves anyag tartalmával. Az 
egyes részfolyamatok sztöchiometriájának, ill. kineti
kájának tanulmányozása alapvetően szükséges az op
timális eljárási variánsok kidolgozásához [5,7].

Az összeállítás szerzőié célra DENIFO néven jelzett 
eljárást alakították ki (6. ábra). A kapcsolási sémán 
túl az eljárás alapvető egyedi sajátsága, hogy az eltérő 
redox-potenciállal jellemzett kezelési lépéseket nem
csak térben, hanem időben is elkülöníti. Ez különösen 
nagy rugalmasságot kölcsönöz előregyártott kisberen
dezés konstrukció esetén, hiszen a levegőztetés, ill. re- 
cirkuláció periodikus (szükség szerint) leállítása mint
egy többlet anoxikus teret biztosít a levegőztetőben, 
ill. többlet aerobitást az anoxikus térben. E beavat
kozás hatását fokozza, hogy az an aerob-anoxikus tér 
iszapfüggönyös reaktorként került kialakításra, azaz 
a berendezésben mechanikus keverés nélküli, vízszin
tes keesztmetszetében egyenletes felfelé haladó dugó
áram alakul ki. Az iszap relatív ülepedési sebessége 
ezenkívül a koncentrációt, ill. ezen keresztül a fajla

gos biológiai aktivitást fokozza [6 ]. Az előregyártott 
kisberendezések 1985 óta főleg a Dunántúl veszélyez
tetett karsztos területein több helyen üzemelnek [2 ]. 
A léptéknövelés jegyében több telep tervei ill. kivitele
zési munkái készültek el. Az eljárással kapcsolatosan 
a pécsi régi szennyvíztelepen kialakított 1000 m3/d  
kommunális szennyvíz tisztítását végző berendezéssel 
vannak tartós több mint négyéves tapasztalatok (7. 
ábra). Az eredmények bizonyítják, hogy az eljárás ké
pes a legszigorúbb hazai vízminőségvédelmi előíráso
kat is kielégíteni.

7. ábra. A Pécsi szennyvíztisztító átalakított medencéi

A z  ox igénbevite l  gazdaságossága

Az aerob szennyvíztisztítás technikai feltételei kö
zül mind fontossága, mind fejlődési trendjének pél
daértékű tanulságai miatt a levegőztetés igen fontos 
kérdés. A szakirodalomban már korábban kellő hang
súllyal kommentált probléma [8,9] ( 8 . ábra) a gyakor
latban az energiaárak ugrásszerű növekedésével vált 
a műszaki fejlődés hajtóerejévé. Az Egyesült Álla
mok szennyvíztisztító telepein 1989-ben 1300 MW
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villamos teljesítmény szolgálta az oxigénbevitelt - 
egyben az üzemköltségek 40%-át igényelve. Nagy- 
Brittaniában a működő rendszerekben az oxigénbevi
tel energiafajlagosa légbefúvásos rendszereknél 1,1-2,2 
kg 0 2/kWh, míg felszíni levegőztetőknél 0,5-1,7 kg 
0 2/kW  - az új levegőztetők teljesítményéhez képest 
igen gyenge értékek [10].
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г N
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teljesitmeny
sűrűség— П! ----
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hatásfok energia gázfázis átadási ,

fajlagosa diszperzitásfoka együttható

kLa
E/M-E)

Intenzitáspar a meter
8. ábra. Energiaátalakulás buborékottatott levegőztetőrendszerekben

A fejlődés első lépésben viszonylag gyorsan vissza
szorította a korábbi elterjedésüket segítő sok prakti
kus előnyük ellenére is a felületi levegőztetők további 
alkalmazását.

A fejlesztés különféle irányzatai közül a statikus fi
nombuborékos rendszerek kerültek ki győztesen: elő
ször a porózus légbefúvóelemek, majd a sokkal ke
vésbé érzékeny membrános levegőztetők. Utóbbiak 
első, és azóta is legsikeresebb példája a MESSNER 
síkpanelrendszer. A káros függőleges cirkulációt meg
szüntető konstrukcióval 5,6 kg/kWh energiafajlagos 
érhető el [11]. Ez a jelentős eredmény (melyet egyre 
több más cég megközelít), valamint a levegőztetés 
energiaigényének a piacon is központi kérdéssé válása 
egyben dinamikusan növeli a beruházási költségeket.

Megvizsgáltuk négy élenjáró külföldi (MESSNER, 
NOPOL, BIOFLEX, SANITAIRE) és két magyar 
termék (TEXAIR, FIBOX) szigorúan azonos módon 
és azonos kiegészítő berendezésekkel) rendszerré bő
vített változatainak hét teljesítménynagyságra (20- 
1000 kg 0 2/h) eső üzemköltségeit. A BIOFLEX típus 
esetén az egy kg 0 2 beoldásához szükséges energia- és 
amortizációs költségek adatait és összefüggéseit a 9. 
ábra tünteti fel. Lényegesen csak a MESSNER lev- 
gőztetőé mutat ettől eltérést, alacsonyabb energia- és 
mindvégig efölött haladó amortizációs költséggörbé
vel.

A metszéspont - mint az ábrán is látható - 30-40 
kg/h közé esik. Tehát mintegy 700-1000 m3/d  szenny
vízhozam ill. 3-5000 lakosegyenérték alatt minden
képpen többet szükséges költeni amortizációra, mint 
energiára. E számok tükrében nyüvánvalóan megvál
tozni látszik az oxigénbevitel energiaigényének idézett 
40%-os részaránya a szennyvíztisztítás önköltségében. 
Szerepét a piacon az energiakérdés által felértékelt, 
irreálisan magas árak miatt az új rendszereknél a be
ruházással arányos amortizációs költségek veszik át. 
Az ellentmondás enyhülésének első jelei már kezdenek 
mutatkozni, pl. a MESSNER panel árának közelmúlt
beli árcsökkentésével.

mkl

Az anaerob biológiai tisztítás

Az aerob szervesanyag eltávolítás hatékonyságát 
és gazdaságosságát növekvő szervesanyag-tartalom 
(KOI; kémiai oxigénigény) értékeknél több, azonos 
irányban ható tényező gátolja.

Míg a kevéssé szennyezett kommunális szennyvizek 
kezelésénél a belátható jövőben is a klasszikus eleven- 
iszapos eljárás túlsúlya várható, a koncentrált ipari 
szennyvizek esetében a fejlett országokban az anae
rob eljárás máris bizonyította előnyét. Egy sok szem
pontú technológiai gazdasági elemzés a két eljárás 
közötti szennyvíz szennyvízkoncentráció határként a 
2000 g/m3 körüli KOI-t jelöli meg [12]. A rendkívül 
dinamikus fejlődést minden bizonnyal ez esetben is az 
energiaválság indította el. Az oxigénbevitel energia
fajlagosából, valamint egységnyi szervesanyag-tömeg 
lebontásához szükséges oxigénmennyiség ismert érté
keiből egyszerűen értelmezhető irányszám származ
tatható: 1 kg KOI aerob lebontásához csak oxigén
bevitelre felhasználandó közel 1 kWh villamosener
gia. Az anaerob biodegradáció során ezzel szemben a 
képződő metántartalmú biogáz fütőértéke mintegy 3 
kWh/-nyi energianyeredéket képvisel.

A két folyamat alapvető bioenergetikai különböző
ségéből eredően ugyanis a szerves anyag bontásból 
származó energiának itt mintegy 90%-a gáztermelésre 
fordítódik, sejtszintézisre pedig csak mintegy 5-7%. 
Az aerob folyamatnál ezzel szemben az energiapro
dukció mintegy 40%-a hőveszteség; ill. 60% a sejtszin
tézist szolgálja.

A szennyvíztisztítás nemkívánatos mellékterméke
ként jelentkező sejtszaporulat vagy fölösiszap, tehát 
nagyságrenddel több az aerob eljárásnál; ezzel ará
nyosan több iszapkezelési ill. elhelyezési költséget 
okozva.

Itt célszerű kitérni arra, hogy az anaerob biológiai 
tisztítás egy alapvetően különböző másik eljáráshoz 
képest is jelentős teret nyert az utóbbi években. Ez a 
kolloid, ill. finom lebegőanyag állapotában lévő főleg
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szerves szennyezések koagulációját (kolloid destabili- 
zálás) és flokkulációját (pelyhesítés) követő szilárd
folyadék elválasztási műveletek során valósul meg, 
és általában f i z ik a i-k é m ia i  t i s z t í tá s  néven ismeretes. 
Elsősorban nagyszennyezettségü, főleg élelmezésipari 
szennyvizek tisztításában terjedt el, főleg hús-, tej-, 
baromfi- és növényolajipari, valamint gyapjúmosói
pari alkalmazásokra [13]. E szennyvizek közös jellem
zőjének tekinthető a zsír- ill. fehérjetartalom. Mind a 
vegyszeres koaguláció, ill. pelyhesítés technikájában, 
mind pedig az egyéb megoldásokat kiszorító oldott le
vegős dotációs elválasztás terén jelentős fejlődés ment 
végbe a 60-as, ill. 70-es években [13,14,15].

Ezzel párhuzamosan nagymértékben kibővült a 
szintetikus polielektrolitok választéka és hatékony
sága, számottevően visszaszorítva a korábban alkal
mazott többértékü fémek (Al3 + , Fe3 + ) hidrolizáló 
fémsóinak alkalmazását. Az eljárás további terjedését 
fékező körülményeknek bizonyultak azonban a követ
kezők;
-  A kezelés igen jelentős vegyszerköltség-igénye, mely

nek egyik oka az olajárrobbanás.
-  Nem mutatott fel számottevő eredményeket a bio

lógiailag bontható polimerek fejlesztése. A környe
zetbarát természetes (főleg keményítőalapú) flok- 
kulálószerek hatékonysága kicsi.

-  A szervetlen vegyszerek közül rendkívül elterjedt 
és olcsó alumíniumsók, ill. a velük szennyezett hul
ladékokkal szemben felmerült az Alzheimer (agy
kéreg, ill. idegsorvadás) kór előidézésében játszott 
szerep lehetősége.

-  A fentieknél is általánosabb hátrány az aerob tisz
tításéval összemérhetően nagymennyiségű, nehezen 
vízteleníthető iszap képződése, ill. annak elhelye
zési, ártalmatlanítási problémái.

-  Világosan kell látni, hogy az eljárás oldott szerves 
szennyezések eltávolítására egyáltalán nem alkal
mas; így fokozottabb elfolyóvíz tisztasági követel
mények esetén szükségszerűen biológiai utánkeze- 
lést igényel.
A fenti összehasonlító értékelésből kitűnik, hogy 

szinte egyedül az anaerob biológiai tisztítás, mint 
alapfolyamat nyújtja a szervesanyag-tartalom tény
leges megsemmisítése útján a (közel) melléktermék
mentes és leginkább energiakímélő megoldást. Hely
telen azonban az energiamérlegből azt a következte
tést levonni, hogy a folyamat a gyakorlatban jelentős 
fosszilis enerigahordozó kiváltáshoz vezet. Ez a meg
fontolás vezetett Magyarországon főleg az állattartási 
trágyák, mezőgazdasági hulladékok biometánosításá- 
val kapcsolatos túlzott elvárásokhoz [16], ill. gyors si
ker elmaradása után az eljárással kapcsolatos általá
nosabb szkepszishez is. A folyamat súlyponti részét 
alkotó prokarióta ősbaktériumok által végzett meta- 
nogenézis — ugyanis éppen bioenergietikai adottsá
gainál fogva — alapvetően lassú folyamat. Technikai
lag reális biokonverziós sebességek érdekében feltét
lenül szükséges kihasználni annak mezőül (35°C kö
rüli) esetleg thermofil (55°C körüli) hőmérsékletop
timumát. Éghajlatunkon ez fajlagosan rendkívül be
ruházásigényes, fűtött; gondosan hőszigetelt és (már

csak a robbanásveszély miatt is) hermetikusan zárt és 
általában keveréssel ellátott bioreaktorok kialakítását 
igényű).

A folyamat klasszikus megvalósítási formái (kom
munális szennyvíziszap, ill. trágyák anaerob rothasz- 
tása átkevert reaktorokban) 30 nap körüli tartózko
dási időt igényelnek, ami igen nagy készülékméret
hez-, ill. költséghez vezet.

Az alkalmazott mikrobiális fiziológia területén alap
vető eredmények születtek az acetogenézis-metánosí- 
tás egymást követő folyamatainak összhangjáról, a 
regulációs mechanizmusok részleteiről, és a techno
lógiailag is használható beavatkozási lehetőségekről 
(hidrogén parciális nyomás- propionátképzés egyen
súly eltolódása stb.). Az áttörést a szennyvíztisztí
tási gyakorlatban az 1970-es évek végétől kezdve az 
intenzív immobilizált sejtes bioreaktorok megjelenése 
hozta meg. A megoldás alapvető különbsége a korábbi 
(ideálisan) kevert reaktorokhoz képest az, hogy külön
válik a szennyvíz (hidraulikus) tartózkodási ideje az 
aktív iszapétól, annál egyes esetekben egy-két nagy
ságrenddel is nagyobb lehet. Ilyen módon változat
lan aktivitású tenyészet esetén, ha tartózkodási ide
jével arányosan megnövelt koncentrációban van jelen 
a reaktorban, elvileg szintén arányosan nő a térfo
gati termelékenysége, azaz a folyamat intenzitásának 
jellemzésére használt fajlagos térfogati szervesanyag 
terhelhetősége (B v kg KOI/m3 /d).

Az immobilizáció történhet a mikrobák inert hor
dozó felületére történő rögzítésével -  ez az eset valósul 
meg a 1 0  b. ill. c. ábravázlaton bemutatott állóágyas-, 
ill. fluidizált ágyas bioreaktoroknál. Az első a jelű váz
laton bemutatjuk a sejtkoncentráció növekedést még 
csak a recirkulációs körbe kapcsolt ülepítő hatásával 
elősegítő ún. kontakt bioreaktor típust is. A legelter
jedtebb megoldás talán a d  jelű lebegő iszapfüggönyös 
(UASB) reaktor, melynél a felfelé szálló folyadék
áramban 1-5 mm átmérőjű hordozó nélküli sejtaggre
gátumok; ún. granulumok lebegnek. Az e vázlaton az 
UASB típusú alsó, és állóágyas felső szakaszból össze
állított ún. hibrid reaktortípust mutatjuk be.

Az immobilizáció biztosítása a környezetvédelmi bi- 
otecnológia feltételei között, azaz nem steril kevert 
kultúrával és a célhoz nem választható tápközeggel 
(szennyvíz) csak közvetett úton lehetséges. A gra- 
nuláció sikerét meghatározó folyamat tulajdonképpen 
mikrobiális szelekció; a fonalas (Methanotrix típusú) 
szervezetek dominanciájának biztosítása a gömbfor- 
májúak (Methanosarcina) rovására (lás 11. ábra). A 
tenyészet átalakulásának objektív követésére specifi
kus (ún. F420) koenzim tesztet, az iszap struktúra 
porozitásán, ill. ülepedési jellemzőin keresztül infor
mációkat nyújtó módszereket alakítottunk ki. Ilyen 
úton sikerült azonosítani a reaktor indításakor legcél
szerűbb szervesanyag-terhelést, mely a sokszor ellent
mondó irodalmi ajánlások szerinti granulálódási időt 
jelentősen (40-45 napra) lerövidíti [17,18]. A nyers és 
granulálódott iszap aktivitásának szerves anyag kon
centráció függésében is jelentős különbség mutatható 
ki ( IS.  ábra). Ez nemcsak a biodegradáció kinetiká
jának leírásához adott alapot, de bizonyította a gra-
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nulált iszap csökkent érzékenységét a szubsztrátum- 
gátlásra; ezzel alkalmazástechnikai következtetéshez 
is vezetett a reaktorok terhelhetőségére vonatkozóan 
[9,20].

Az UASB rendszert megvalósító világcégek (az ere
deti Wageningeni iskola hatásának tulajdoníthatóan 
főleg hollandok; Paques BV, GB Biothane Interna
tional, Biotim, ATO) 1991-ig 205 ismert nagylép
tékű telepet létesítettek, összesen mintegy 340 000 
m3 összes reaktortérfogattal. Volumenüket tekintve 
legnagyobb alkalmazások az alábbi iparágakhoz kap
csolódnak (sorrendben): papírfeldolgozás, söripar, er
jedésipar, keményítőipar, burgonyafeldolgozás, szesz
főzőüzemek, cukoripar [21]. Érdekes kiemelni, hogy a 
felsoroltak közül az utolsó, a cukoripar játszotta a 70- 
es évek elejétől az úttörő, az első alkalmazó szerepét 
(ennek nyilvánvaló oka a recirkuláltatás során előre 
savanyodott, egyértelműen jól bontható tömény, és 
nem toxikus szennyezőanyag). A jelenleg legnagyobb 
papíripari alkalmazás viszont éppen toxikus kompo
nensek okozta problémák miatt még 1987-ben is a je
lenlegi volumen egytizedén állott, majd egy év alatt 
közel ötszörösére nőtt [22]. Igen intenzíven fejlesz
tett területeknek tekinthetők egyrészt a nem bont
ható; ill. toxikus anyagok „ munkábavétele”, valamint 
- egyelőre főleg trópusi országok számára a kommuná
lis szennyvíztisztítás területére történő betörése [23]. 
Ezzel párhuzamosan komoly eredmények születnek a 
szilárd hulladékok anaerob szilárd, vagy félszilárd fá-

rrikl

11. ábra. Anaerob iszapgranula elektronmikroszkópos képe

zisú metanogén rothaszt ására - már a szennyvíztisz
títás legjobb teljesítményeinek tartományában (Bv = 
20 kg KOI/m3d) is [24].

Hazai vonatkozásban egyelőre sajnos üzemelő ipari 
alkalmazásról nem beszélhetünk. Saját alkalmazott 
kutatásaink a hetvenes évektől a klasszikus trágyarot
hasztási eljárás továbbfejlesztéséhez (savanyítás kine
tikája, kontakt rendszer kevertetése, alternatív egy- 
sejtfehérje termelés lehetőségei) kapcsolódtak [25,26].

Az immobilizáció irányítására kialakított eljárás 
alapján főleg poliszacharid jellegű szennyezéseket tar
talmazó ipari szennyvizekre dolgoztunk ki eljáráso
kat: csemegekukorica főzőlé, szeszipari moslék, több 
gyógyszeripari-fermentációs üzem szennyvizei. Az al
kalmazott megoldások ill. egyes részleteik ezekben az 
esetekben megadott szabadalommal védettekké vál
tak [27,28,29,30]. Az utóbbi két eset tekintetében 
meglehetősen gyakori, de súlyos problémát is meg kel
lett oldani szennyvíz jelentős szulfáttartalma miatt. 
A szintén szigorúan anaerob szulfátredukáló baktéri
umok toxikus és korrózív szulfidképzése mellett egy
ben kiszoríthatják a szerves szubsztrátért történő ver
senyben a metanogéneket. Vizsgálataink bizonyítot
ták, hogy a szulfátredukció környezeti feltételei job
ban teljesülnek a metános fokozat előtt legtöbbször
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egyébként is szükséges savképző reaktorban, amely
nél mód nyílik a kénhidrogén egyidejű kihajtására is 
[31].

Ecetsav a metanogenézis leggyakoribb közvetlen 
szubsztrátja. A növényi pentozánokból kiinduló ha
zai furfurolgyártás 20-30 kg/m3 ecetsavat tartalmazó 
szennyvize tehát elvileg igen alkalmas anaerob tisz
tításra. A toxikus (kb. 1 kg/m3 furfurol) steril, táp- 
komponenshiányos vízhez olcsó hulladékanyagot (elő
savanyított trágya) adagolva biztosítottuk a N- és P- 
tartalmat, valamint a toxicitás semlegesítését. Alap
vető probléma a szennyvíz és metánosítás optimális 
pH-jainak (2,7, ill. 7) nagy különbsége. A meszes elő- 
semlegesítés következtében a reaktorban összefüggő 
tömbben jelentkező karbonát-csapadék miatt nátron
lúgra kellett áttérnünk. A reaktor recirkulációs köré
ben, vákuumos C 02 kihajtással kombinált folyamat- 
közbeni semlegesítés, és a lépések célszerű sorrendje 
közel nagyságrenddel csökkentette a lúgigényt [32,33]. 
A IS. ábrán a körfolyamat sémája látható. A Q betáp
lált, ill. RQ recirkuláltatott szennyvíz; az N  a moláris 
lúgáram ismerete lehetővé teszi a semlegesítési folya
mat jellemzői, valamint a távozó gázösszetétel számí
tását.

A továbbiakban megkíséreltük a szennyvízproblé
mává konvertálni a lebegőanyag tartalma miatt igen 
hosszú rothasztási időt igénylő trágyakezelést. A sava
nyító, és metanogénfokozat közötti fázisszétválasztás
sal, mechanikus keverés nélküli iszapágyreaktor vált 
alkalmazhatóvá, mintegy 6 napos tartózkodási idővel. 
Utókezelésként mészadagolást, ammónia rektifikációt 
és újabb gravitációs ülepítő-sürítő műtárgyat alkal
maztunk. Ezek egymást segítő kémiai ill. termikus ha
tásai további foszfor- és lebegőanyag elválasztást, ill. 
az anaerob fokozattal együtt önálló hőellátást bizto

CHi+COj CH(,

IS. ábra. Furfurolgyártási szennyvíz anaerob tisztítása. Semlegesítés

sítanak a rendszernek. Az eredmények 5 ill. 10 m3 re
aktortérfogattal összeállított félüzemi rendszeren szü
lettek [34].

Ezek a fejlesztési eredmények hosszú éveken keresz
tül a tervezési adatszolgáltatás, részleges szabadalom 
hasznosítási szerződések, ill. szaktervező partnerrel 
kiviteli tervek elkészüléséig jutottak csak el. Az első 
nagyipari léptékű alkalmazás érdekes módon Szlová
kiában, a Rimaszombati Cukorgyár szennyvíztisztí
tójának megépültével kezdődött. A jelenleg második 
kampányban működő telep napi 1500 m3, közel 10 000 
g/m3 KOI szenneyzettségü szennyvíz tisztítását végzi 
90-95%-os hatásfokkal.

A túlnyomórészt beruházási költség korlátozta ma
gyar piacon az első áttörést, egy új beruházás
ként épülő burgonya chips gyártó üzemhez kialakí
tott eljárásunknak alapján megtervezett szennyvíz- 
tisztító telep elkészüléshez közelálló létesítése jelenti. 
A bioreaktor-, ill. iszapvisszatartó rendszer terve
zési terhelése mintegy 10 kgKOI/m3/d -  a legkor
szerűbb külföldi tapasztalatokéval egyezik. Feltételez
hető, hogy üzemeltetési tapasztalai hozzájárulnak az 
e téren régóta aktuális szemléletforduláshoz.

A kézirat beérkezett: 1992. ok t. 19.

IRO D A LO M

[1] Holló, J. - Czakó,L. - Mihdltz, P  , \ P roc. 5th Eur. C ongr. on Bi
otechnology 1. 373-379. E d s. C hristiansen ,C ., M űnek ,L., 
V illadser,J ., M unksgaard , C openhagen, 1991.

[2] Mihdltz,P.: P roc. EDAC W orkshop, D urham  New H am ps
hire, 1992. m áj. 11-15, Sz.C . V örösm arty (N yom tatásban)

[3] Czakó.L. - Mihdltz, P. - Üveges, G.: Hidrológiai K özlöny 67. 
(2-3) 114-120, 1987.

[4] Holló,J. - Czakó.L.: A cta  B iotechnoi. 7. (5), 417-423 (1987).
[5] Holló,J. - Mihdltz,P. - Czakó.L. - Morvái,L.: P ro c . Symp. 

IN T E R  В Ю Т Е С Н ’90 (B ra tislav a).
[6] Czakó L. - Mihdltz P .: IV. Fejérm egyei Környezetvédelm i 

Szem inárium  1990. okt. 15-17. Székesfehérvár, 1 kö tet 67- 
73.

[7] Holló,J. - Mihdltz,P. - Czakó,L. - Morvái,L.: P ro c . 3. U TEC , 
Linz 21-23 nov 1989 pp 341-345, Verlag T rend  Com merz 
Gm bH , L inz (1989).

mkl1003. X L V III. É V F O L Y A M . 10-11 . S Z Á M 461

12. ábra. Szubiztráigátlás nyeri (1) él granulált (2) inapoknál



[8 ] Holló,J. - Miháltz,P.: Proc. Symp. Energy and Food In
dustry, SA. p, 1-11, Madrid 1980.

[9] Holló J. - Tóth J. - MiháltzP. - Czakó L.: Az atomenergia- és 
magkutatás újabb eredményei 249-255. Fizikai Módszerek 
és emberi Környezet kutatásban és védelmében. Szerk. 
Berényi D. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.

[10] M .J. Healey: Journal WPCF, 61. (4) 447-451 (1989).
[11] H. Burkhalter: Wiener Mitteilungen. Wasser Abwasser- 

Gewasser, 84■ 69-84, Wien, 1986.
[12] Eckenfelder, W .W . él tsai.: Proc. 5tlv Int. Symp. on Anae

robic Digestion 105-114 Szerk.: Hall.E.R. , Hobson,P.N., 
Pergamon Press, Oxford, 1988.

[13] Czakó,L. - Miháltz,P.: Food Industries and the Environ
ment. Ed. Holló,J., p. 347-355. Akadémiai Kiadó - El
sevier, Budapest, 1984.

[14] Czakó L. - Miháltz P.: MKE Ipari Szennyvíz Konferencia 
Előadásai 25-34.0. (Siófok 1983. május 16-18). Veszprém, 
1983.

[15] Czakó L. - Miháltz P. - Tóth J  183.798 lsz. magyar 
szabadalom, Budapest, 1981.

[16] Czakó L. - GySry J. - Miháltz P. - Morvái L.: 4. Vegyipari 
Gépészeti Konferencia, 345-354, Budapest, 1990.

[17] Morvái,L. - Miháltz,P. - Czakó,L. - Péterfy,M. - Holló, J.: Appl. 
Microbiol. Biotechnoi., SS. 463-468 (1990).

[18] Morvái,L. - Miháltz,P. - Czakó,L.: PORÁNÁL 89,4 szimpó
zium 207-218, Szeged, 1989.

[19] Morvái,L. - Miháltz,P. - Holló,J.: Appl. Microbiol. Biotech- 
nol., J6.561-567 (1992).

[20] Morvái,L. - Miháltz,P. - Czakó,L. - Holló, J.: Acta Biotechnoi., 
11. (5) 409-418 (1991).

[21] Leetinga,G. - Hvlshoff Pol.L.W.: Wat. Sei. Tech., 84- (8 ) 87- 
107 (1991).

[22] Lettinga,G. él tsi: Wat. Sei. Tech., Ц . (3/4) 91-102 (1991).
[23] Von der Last, A.R.M . - Lettinga,G.: 6 " 1 Int. Symp. on Anaer 

Digestion, 153-156, Sao-Paulo, 12-16 May (1991).
[24] Vochten,P. éi tsai: Proc. 5th Int. Symp. on Anaer, Diges

tion, 91-103, Szerk.: Hall, E.R., Hobson, P.N., Pergamon 
Press 1988.

[25] Cseh,T. - Czakó,L. - Tóth,J. - Tengerág,R.P.: Biotechnoi. 
Bioeng., 26. 1425-1429 (1984).

[26] Cseh, T. - Czakó,L. - Miháltz,P. - Holló,J.: Proc. Int. Symp. 
on Biotechnology and Food Industry 61 7-623 (1987) 
Budapest.

[27] Morvái L. - Miháltz P. - Czakó L.: IV. Fejérmegyei Környe
zetvédelmi Szeminárium 329-334, 1990. okt.15-17. Székes- 
fehérvár.

[28] Czakó L. -MiháltzP. ét tsai: 200.308 lsz. magyar szabadalom 
(1987).

[29] Czakó L. - MiháltzP. és tsai.: 205.044 lsz. magyar szabada
lom (1988).

[30] Czakó L. - Miháltz P. és tsai.: 196.155 lsz. magyar szabada
lom (1987).

[31] Morvái,L. - Czakó,L. - Miháltz,P.: Proc. 5tlL Int. Symp. on 
Anaerobic Digestion. Poster Papers, pp 215-217. (1988) 
Bologna, Monduzzi Editore.

[32] Czakó L. - Cseh T. - M iháltzP. - TóthJ.: 196.043 lsz. magyar 
szabadalom (1987).

[33] Czakó,L. - Miháltz,P. - Morvái,L.: Proc. 5‘(l Int. Symp. on 
Anaerobic Digestion. Poster Papers, pp 215-217 (1988) 
Bologna, Monduzzi Editore.

S z e m l e  . . .  S z e m l e  . . .  S z e m l e ___

Mennyibe kerül a 
környezetvédelem?

Ha a vegyipar jelentősen csökkenti 
is emmisszióját, a környezetvédelmi 
költségek változatlanul nőnek. Ennek 
illusztrálására mutatunk be néhány 
példát.

Bayer AG. A konszern a környezet- 
védelmi beruházások költségeit évek 
óta folyamatosan növelte: 1987-ben 
200 millió DEM volt a ráfordítás, 1990- 
re ez az érték megduplázódott. Ezzel 
a környezetvédelmi kiadások a beru
házási költségek nem kevesebb, mint 
28%-át jelentették. 1991-ben 300 milli
ónál nagyobb volt az előirányzat, ame
lyet 1992-ben is tartani szándékoztak. 
A berendezések bővítésére és korszerű
sítésére a mozgástér beszűkült marad.

Nehezíti a helyzetet, hogy ezek 
a beruházások nyilvánvalóan növekvő 
üzemeltetési költséget vonnak maguk 
után. A Bayer AG 1990-ben 1,4 milli
árd DEM rekordnagyságot ért el. E t

től a trendtől vató eltérés ma még 
nem látható, sőt... Úgy becsülik, hogy 
az évtized vége felé 5 millió DEM- 
val kell többet áldoznia a környezet- 
védelemre. További terhekkel is szá
molni kell: a tervezett hulladék- és 
szén-dioxid bírság és a szennyvízbír
ság. Erre a cég évi 300 millió DEM 
költséget becsül. A többletköltségek 
1990-hez viszonyítva 2000-re elérhe
tik az egy milliárdot. Mivel a gyár
tási költségek mintegy 25%-át a kör
nyezetvédelmi berendezések üzemelte
tésére fordítják, belátható, hogy egész 
termékcsoportok haszna felemésztőd
het, és már nem lehet azokat gazda
ságosan értékesíteni.

Hoechst AG. Hasonló gondjai van
nak a Hoechst AG-nak is. 1990-ben a 
frankfurti konszern 200 millió DEM-et 
ruházott be környezetvédelemre, ez az 
összes beruházás 15,4%-a. A működő 
környezetvédelmi berendezések költsé
gei átlépték a milliárdos határt, ami 
pontosan 1,02 Mrd DEM. Ennek ke

reken a fele jut vízvédelemre, egyne
gyede a hulladékok ártalmatlanítására 
és levegőtisztaság-védelemre, beleértve 
a zajvédelmet is. Ezzel a környezetvé
delmi kiadások a Hoechst-nél elérték a 
nyersanyag árával csökkentett gyártási 
költségek 19,7%-át.

Dow Stade GmbH. A Dow Stade 
GmbH az utóbbi öt évben az összes be
ruházási költség (1,1 Mrd DEM) kere
ken 20%-át fordította környezetvéde
lemre. További magas beruházási szín
vonallal a jövőben is megtesznek min
dent, hogy a "kiküszöbölni, csökken
teni és értékesíteni” alapelvet követke
zetesen végrehajtsák. Céljuk az alap
vető és különleges kemikáliák gyakor
latilag környezetterhelés nélküli, a leg
szigorúbb biztonságtechnikai szabvá
nyoknak megfelelő előállítása.

[Irodalom: Chem. Ind. 1 Ц  (N o.lS),£4.(1991).}

Czencz Mária
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Termelésbe integrált környezetvédelem a vegyiparban
M a r a d é k a n y a g o k  k e l e t k e z é s é n e k  c s ö k k e n t é s e  é s  h a s z n o s í t á s a

CZENCZ MÁRIA *

A vegyipar környezetvédelmi sémái

A z  a d d i t ív  k ö rn ye ze tv éd e le m tő l  az  in tegrá lt  k ö rn ye 
ze tvéd e lem ig

A környezetvédelmi intézkedések súlypontját eddig 
elsősorban a véggázok tisztítására, a szennyvizek ke
zelésére és a hulladékok ártalmatlanítására szolgáló, 
a technológia után kapcsolt berendezések képezték. 
Ezeknek a járulékos (additív) berendezéseknek elő
nye, hogy utólag is beépíthetők, és viszonylag rövid 
időn belül a környezet észrevehető tehermentesítésé
hez vezethetnek.

A vegyipar azonban sohasem elégedett meg ezekkel 
az additív eljárásokkal. A szakemberek arra töreked
nek, hogy az ipari tevékenység által okozott terhelé
seket a környezet számára elviselhető mértékig csök
kentsék. Ennek értelmében a kémiai eljárásokat úgy 
kell megvalósítani, hogy a lehető legkevesebb mara
dék keletkezzék, mivel ezek a berendezések üzemel
tetője számára nem kívánatosak. A maradékok egy 
része újból értékesíthető, a nem hasznosítható részt 
hulladékként kell ártalmatlanítani [1].

Ezzel az additív környezetvédelemtől az integrált 
környezetvédelemhez jutunk, amely az adott gyár
tási eljárást nem elszigetelten kezeli, és a környezet 
összes terhelésének minimálisra csökkentéséhez figye
lembe veszi a más termelő üzemekkel való lehetséges 
kapcsolatot is. A gyárkerítés nem szükségszerű határ, 
amint azt a vegyipar hulladékbörzéje mutatja [2 ].

Míg additív környezetvédelem feltétlenül járulékos 
költségekhez vezet, az integrált környezetvédelem al
kalmazásakor adott a lehetőség, hogy az emissziócsök
kentés pénzügyi terheit alacsonyabban tartsák, vagy 
még az előállítási költségeket is csökkentsék [3].

Új fogalom a termékbe integrált környezetvédelem. 
Ez a „harmadik generációs” környezetvédelem a ter
mékek sorsát vizsgálja a vevőknél és felhasználóknál 
egészen az ártalmatlanításig. Foglalkozik a termék- 
biztonsággal és veszélyességi potenciállal, ami a ve
gyi anyagoktól származhat. Ezen feladat megoldására 
a tudományos és műszaki szektoron kívül a kereske
delem (árusítás, tárolás, import, export) is növekvő 
mértékben rákényszerül [4].

A  term elésb e  in tegrá lt  k ö rn ye ze tv éd e le m  rendszere

A  te rm elésbe  in tegrá lt  k ö rn yeze tvéd e lem  a törekvé
sek azo n  o p t im u m á t  je l e n í t i  meg, am ely  a te rm é k  elő
á l l í tá sak o r  k ém ia i ,  f iz ika i,  b iológiai és m ű v e le t i  m ó 
dosítá so k k a l  a tovább m á r  n em  h a szn o s í th a tó  a n ya 
gok k e le tk e zé sé t  m in im u m ra  csökkenti. Ez az egyedi 
folyamatokban a maradékanyagok kiküszöbölésétől és 
mennyiségének csökkentésétől és egyéb gyártási folya-

* BME Kémiai Technológia Tanszék, Budapest

matokban való felhasználásáig terjed, akár a gyárka
pun kívül is. A nagy fűtőértékű szerves melléktermé
kek elégetése mint termikus hasznosítás szintén ide
tartozik [1,3].

Lerakóba csak olyan hulladékok kerüljenek, ame
lyek másként nem hasznosíthatók, vagy égetéssel nem 
ártalmatlaníthatok.

Az integrált környezetvédelem rendszerét az 1. ábra  
szemlélteti.

Termelésbe integrált környezetvédelem

Visszaforqatés

Piec
I

Nyersanyagok Termelés T erméktk
Eljárás я

Eljárijok a temetési 
K«ocsotatt>an

Termékek

Energiatermelés
Maradékai

Energa

Véggaz-, Itulladék- 
és samvviikeielés

Piac

Véggáz Hulladéki Szennyvíz

Légkör Befogadó
Környezet

1. ábra. A termelésbe integrált környezetvédelem szintjei

A termelésbe integrált környezetvédelem megva
lósításának lehetőségeit prioritási skálába sorolták, 
amelynek több szintje van:
1. szint: Intézkedések az adott berendezésben a 
maradékok kiküszöbölésére és csökkentésére.
8. szint:  Intézkedések a maradékok anyagkénti hasz
nosítására az adott berendezésben vagy azon kívül.
S. szint:  Intézkedések a maradékok energetikai hasz
nosítására.
j .  szint: Intézkedések az emisszió csökkentésére és 
a hulladékok környezetnek megfelelő ártalmatlanítá
sára.

Ez a rangsorolási rendszer a következő értékelést 
veszi alapul:
-  A maradékanyagokat nem kell anyagként értékesí

teni, ha egyáltalán nem keletkeznek.
-  A maradékokat nem kell energetikailag hasznosí

tani, ha anyagként értékesíthetők vagy kiküszöböl
hetők.

-  Véggázt, szennyvizet vagy hulladékot nem kell ke
zelni, ha a maradékokat hasznosítják vagy kiküszö
bölik.
A cél mindig olyan optimális koncepció kidolgozása, 

amely mind a négy szintet figyelembe veszi [2 ].
Az ilyen jellegű eljárásokban a rendelkezésre álló 

nyersanyagokat, vagy közbenső termékeket egyenle
tesen és nagy tisztaságban kell felhasználni, ami nem
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mindig lehetséges. Az optimális folyamatvezetés meg
valósíthatóságának megítélésekor az előkészítő lépése
ket is figyelembe kell venni. Ezért az egyedi folyama
tok láncolatát, kezdve a nyersanyag és energia bizto
sításától egészen a végtermékig, a k ö rn ye ze t  szám ára  
m é r té k a d ó  tu la jdon sága ik  tek in te tében  m i n t  egységes  
eg észe t  k e l l  k eze ln i [4].

A közlemény a termelésbe integrált környezetvé
delem lehetőségei közül a maradékanyagok keletke
zésének csökkentésével és hasznosításával foglalkozik. 
A különféle megoldásokat néhány iparból vett példa 
szemlélteti.

Ltljlris

II t l jJ - i l

III eljárás

IV eljárás

Hulladékokra vonatkozó fo- 
lyamatvázlat elkász'rtáse

A folyamatból származó 
■ \  hulladékok anyagmérlege 

I A folyama» módosítása |
A berendezés és műveletek tökéletesítése 
a hulladékkeletkezés visszaszorítására 

A hulladékkezelési eljárás 
integrálása a termelési 
folyamatba

A hulladékokat elkülönítve kezelik 
, és visszavezetve újra felhasználják

Az eljárás megváltoztálása |

6j eljárást alkalmaznak, amely nuHa. 
vagy minimális hulladékot eredményez

4- ábra. A  hulladékkeletkezés minimalizálása

Eljárás a hulladékkeletkezés csökkentésére

S za b á ly zó  technológia és a s zen n yezés  k iküszöbölése

A hagyományos folyamattervezésben a hulladé
kokat és különösen a szennyező anyag kibocsátást 
az ún. szabályozó technológiákkal kezelték, amiko- 
ris a szennyező anyag emissziót a „cső végén” fogták 
meg a termelési folyamatban és alakították át nem 
szennyező anyagokká. Ezt a helyzetet tükrözi a 2. 
ábra. Ebben a megközelítésben a hulladékkeletkezést 
a folyamaton kívülre helyezik, és gazdasági nézőpont
ból negatív hatása van a termelésre. Ha az emisszi
ószabályozás szigorúbb lesz, a kezelő egységet ki kell 
fejleszteni és/vagy javítani, ami az eljárás gazdasá
gosságát tovább rontja.

Az integrált környezetvédelem feltételezi a ve
gyi termelési folyamat olyan körülhatárolási mód
ját, amely kiküszöböli a szennyezést. Ez megköveteli, 
hogy a a hulladékokat olyan mértékben hasznosítsák, 
amennyire lehet, és veszélyes anyagok nem kerülhet
nek ki a folyamatrendszerből (5. ábra). A vegyi ter
melési folyamat körülhatárolásának és a hulladékke
letkezés minimalizálásának tervét egy meglévő tech
nológiára a 4■ ábra mutatja be [5].

H u lla d é k -fo ly a m a tv á z la t  készítés

A kémiai folyamat olyan körülhatárolásához, amely
ben a hulladékkeletkezés minimális, részletes ismere
tek szükségesek a hulladékok keletkezéséről, természe
téről, forrásukról és mennyiségükről. A hulladékára
mok a helyszínen végzett elemzéssel vagy a folyamat 
részleteinek ismeretén alapuló vegyészmérnöki számí
tásokkal határozhatók meg. Egy már működő eljárás 
esetében mindkét módszert alkalmazzák a jobb meg
értés érdekében. Új eljárás tervezésekor a nagyléptékű 
kísérletek eredményeit és a számításokat kombinálják, 
hogy meg tudják alkotni a hulladékokra vonatkozó fo
lyamatábrát.

A szokásos folyamatábrákon szerepelnek a nyersa
nyagok, főtermékek és elviselhető melléktermékek, de 
nem tüntetik fel a szennyvizet és a különböző hulladé
kokat. Ha a nyersanyagból kiindulva a termékre vo
natkoztatott anyagmérleget „ pozitív”-nak tekintjük, 
akkor a hulladékokra vonatkozó folyamatvázlat „ne
gatív”.

Példaként egy tömbpolimerizációs folyamatot vizs
gáltak, amelynek hulladék-folyamatvázlata az 5. áb
rá n  látható. Ismerni kell a hulladék keletkezési sebes
ségét (kg/h) vagy mennyiségét (kg/kg termék) és a 
hulladék összetételét. Ez a minősítés rendszerint bo
nyolult és időt rabló, de nagyon lényeges.

Nyersanyagok Termék

Kereies Kibocsátás

2. ábra. Szennyezésszabályozás a Mcső végénя

Eljárói

^  Térnék

Kibocsátás

S. ábra. A  szennyezésmegelőzés elve a vegyi termelési folyamatban

5. ábra. Tömbpolimerizációs folyamat hulladék-folyamatvázlata

A hulladék-folyamatvázlat hatásos eszköz a fo
lyamat körülhatárolására és a szennyezés megelőzés 
módszerének megtalálásához. Erre a célra a folyamat
vázlatnak egyetlen lapon el kell férnie, hogy az egész 
gyártási folyamat könnyen áttekinthető legyen [5].
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P éldák  az eljárás m ódosítására [5]
1. tá b lá za t

A javítás módjai Példák

Karbantartás fokozása, 
a készülék tökéletesítése

Elfolyások, lyukak és 
tapadás megelőzése

Anyagok változtatása

A műveleti feltételek 
javítása

Oldószerek, adalékok 
lecserélése, konverzió 
növelése, melléktermékek 
visszaszorítása

Receptúra módosítása

A műveletek megváltoztatása Szakaszosról áttérés folyamatosra, 
mosó eljárás helyett 
desztilláció az elválasztásra

A tisztítás javítása A tisztítás gyakoriságának 
csökkentése, a tisztítási 
módszer javítása

A reakciókörülmények
ellenőrzése,
ne használjunk vizet

A mérési módszer 
tökéletesítése

A mintavételi módszer 
on-line-га változtatása

Mérőműszer
kifejlesztése

Visszavezetés A hűtővíz és mosóvíz 
visszavezetése

A z  e l járás  m ó d o s í tá sa

Az első lépés a hulladék csökkentésében az eljárás 
módosítása, amelyre néhány megoldási lehetőség lát
ható az 1. táblázatban.

A műveleti feltételek javításának, illetve megvál
toztatásának két lényeges aspektusa van, amelyek 
műszaki megvalósítási lehetőségeit szisztematikusan 
még nem vizsgálták felül, és ezért jelentős innovációs 
potenciált jelenthetnek. Ezek a korszerű elválasztási 
módszerek integrálása a kémiai reaktorokba a kémiai 
egyensúly eltolása érdekében, valamint a reakcióközeg 
megváltoztatása, amely azonos célt szolgál, de jelen
tős környezetterhelés csökkenést is eredményez.

Az eljárás reakciótechnikai megváltoztatása a kö
vetkező fő területekre terjed ki:
-  A kémiai egyensúly eltolása az elválasztási műve

let reaktorba integrálásával. A gyakran alkalma
zott desztilláció mellett (pl. a keletkező víz kidesz- 
tillálása észteresítéskor) szóba jöhet az inert gá
zos kihajtás, a rektifikáció, a (reaktív) extrakció, 
az adszorpciós eljárások (ioncserélő gyanták, zeoli- 
tok), a membrános elválasztások (elsősorban diffú
ziós membránokkal).

-  A szelektivitás növelése jobb katalizátorokkal, al
kalmasabb reaktortípus megválasztásával, amely
nek különösen szűk tartózkodási idő eloszlás karak
terisztikája van.

-  A reakcióközeg megváltoztatása a kihozatal és sze
lektivitás növelésére, valamint az elválasztási műve
let integrálására a reakciólépésekben. Az alternatív 
reakcióközeg lehet:

=  szerves közeg víz helyett,
=  szervetlen sóolvadékok,
=  szuperkiritikus fluidumok,

=  kondenzált vagy homogén gázfázisok,
=  homogén folyadékok helyett heterogének,
=  fázisátvivő katalizátor helyett mikroemulziók [6 ].

A  hulladékkezelés  integrálása a t e r m e lé s i  fo ly a m a tb a

Ha ismert összetételű hulladékáramot megfelelően 
kezelnek, frakciói visszavezethetők. Ez azt jelenti, 
hogy a hulladék kezelő berendezés a termelési folya
mat része. A hulladékkezelés integrálásának elképze
lése alapvetően különbözik attól a kezelési technológi
ától, amelyet a hulladék összegyűjtött keverékére al
kalmaznak. Az integrálás hatékony megvalósításához 
szükséges a hulladékok szisztematikus elkülönítése és 
a hulladék sajátságainak megfelelő kezelési eljárás ki
választása vagy új kezelési technológia kifejlesztése.

A szennyvizek kezelésére vonatkozóan az 6. ábra  
szerint nagy mennyiségű összegyűjtött szennyvizet 
kezelnek a hagyományos szennyvíztisztító egységgel 
kombinált rendszerben. Az 7. ábra  alapján az egyes 
műveleti egységekből származó szennyvizeket külön 
kezelik, és a kezelt vizet visszavezetik a megfelelő mű
veleti egységbe. Az utóbbi megoldásban a termelési 
folyamathoz szükséges víz mennyisége és a kezelő be
rendezés mérete kisebb [5].

A z  eljárás m eg vá l to z ta tá sa

A minimális hulladékkeletkezés keresése vagy a 
nulla hulladék követelmény teljesítése, jól lehet, elmé
letileg elérhetetlen, végülis az eljárás megváltoztatá
sához vezet. Ez megvalósulhat a művelet megváltoz
tatásával, a folyamat egyszerűsítésével vagy más eljá-
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6. ábra. Egyesitett szennyvizek kezelése

rásra való áttéréssel. Példa erre a dimetil-sziloxánok 
előállítására megváltoztatott eljárás [3].

Az oligomer dimetil-sziloxánok lényeges kiindu
lási anyagai a szilikonoknak. Ezeket a sziloxánokat 
dimetil-diklór-szilánból állítják elő, amelyet fémszilí
ciumból és metil-kloridból nyernek. A régi eljárás sze
rint (hidrolízis) a dimetil-diklór-szilánt vízzel oligo
mer dimetil-sziloxánná alakítják, miközben kapcsolt 
termékként sósav keletkezik, amelyet nagy költséggel 
ártalmatlanítani kell. Az új eljárással (metanolízis) 
a sziloxán képződésekor keletkező sósavat metanollal 
metil-kloriddá alakítják és visszavezetik a szintézisbe. 
A metanolízis-eljárás kiküszöböli a hulladék sósav ke
letkezését, továbbá a kisebb nyersanyagbeszerzési- és 
energiaköltségek miatt gazdaságosabb, mint a koráb
ban alkalmazott hidrolízis-eljárás. A régi és új eljárás 
vázlata a 8. és 9. ábrán látható.

Szintézis $  feszülik»
IC H| >|  SiCI,

CH.Ct

KCM^SiOI,

HIICH^SiOl^OH

Sósav
1-20У.НСИ

8. ábra. Dimetil-szüozánok előállítása hidrolízissel

9. ábra. Dimetü-szdozánok előállítása metanolízis sei

mkl

Példa a hulladék minimalizálására a PVC gyártásban

A PVC-t szuszpenziós polimerizációval állítják 
elő vinil-klorid monomerből (VCM), amely közis
merten veszélyes anyag. A PVC-gyártás hulladék- 
folyamatvázlatát a 10. ábra szemlélteti. Az eljárás
ban szennyvíz, hulladék gázok, folyékony hulladékok 
és polimer hulladék keletkezik. Az ábrán látható szá
mértékek az 1 tonna PVC előállításakor keletkező hul
ladék mennyiségét jelentik. A folyamathoz alkalmaz
ható szennyezést megelőző intézkedéseket a 11. ábra 
mutatja be [5].

Termelési folyamatokban keletkező sótartalmú 
szennyvizek csökkentése

Sok kémiai eljárásban (pl. klórozás, foszgénezés) 
keletkezik melléktermékként sósav, amelyet, ha csak 
nincs a közelben felhasználási lehetőség, nátrium- 
hidroxidos vagy kalcium-hidroxidos semlegesítés után 
a szennyvízzel távolítanak el. Az értékes klór vissza
nyerésére irányuló törekvés a folyóvizek tehelésének 
egyidejű csökkentésével egy visszanyerő eljárás kifej
lesztéséhez vezetett, amelyet a toluilidén-diizocianát 
(TDI) előállítás példája mutat be [12. ábra).

A toluilén-diamin (TDA) foszgénezésekor keletkező 
véggázt, amely sósav gáz mellett szerves szennyezé
sek nyomait tartalmazza, sósav-elektrolizálóba veze
tik, ahol hidrogénre és klórra bontják. Megfelelő tisz
títás után a klórt és hidrogént visszavezetik a terme
lésbe. A szerves maradékot termikus véggáztisztítás
sal ártalmatlanítják. Az eljárásban TDI tonnánként 
kb. 0,85 t sósavgáz keletkezik, amelyből a gyártási 
folyamatba bevitt klórgáz 97-98%-a visszanyerhető. 
Visszanyerés nélkül az ártalmatlanítandó szennyvíz 
sóterhelése 1,35 t lenne 1 t termékre vonatkoztatva.

A visszanyerő eljárás lelke a sósav-elektrolízis. A só
savgázt 17%-os sósavoldatban elnyeletik, és az elekt-
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10. ábra. A PVC-gyártás hulládé k-folyamatvázlata ( WG hulladék gáz; WL hulladék folyadék; WP  hulladék polimer; W W  szennyvíz)

11. ábra. Integrált PVC-gyártó eljárás (A  szaggatott vonalas körök mutatják a kiegészítő eljárásokat a szennyezés megelőzésére.) WG hulladék gáz;
WL hulladék folyadék; WP hulladék polimer; W W  szennyvíz

Toluol ONT Toluol- ( 
diizocianat - 
előállítás

HNO, Ом»Iro- toluol - ъ Toluiléo diamin TDA

SiB. elóáUÍI ás «fcálliUs

Földgáz vagy 
benzin______ _

H»0

HC1-
elekti otizis

Vizgözös
borítás

_co_

TÓI

cocu

Foszgen
e lőá llítás

12. ábra. Toluol-diizo-danát (TD I) előállítása

rolizáló cella katolit- és anolit-körfolyamatába veze
tik. A sósav bomlása függőleges bipoláris grafitelekt
ródokon játszódik le. Az elektródlemez egyik oldala 
az anód, amelyen a klórgáz válik le, a másik oldala a 
katód, amelyen a hidrogén szabadul fel.

A klórgáz hűtés és tömény kénsavas szárítás után 
azonos minőségben (99,5 tf% CI2 ) közvetlenül a 
foszgén előállításához használható fel. A hidrogén

hűtés és nátrium-hidroxidos kezelés után szintén nagy 
tisztaságban (99,9 tf% H2) keletkezik.

A vázolt visszavezetési elképzelést a Bayer AG öt 
berendezésében valósították meg, és a többéves üzemi 
tapasztalatok kedvezőek [7].

S a lé tro m sa vü ze m ek  N O x k ibo csá tá sá n a k  csökken tése

A NOz kibocsátás csökkentésére javasolt eljárások 
közül az ammóniával végzett szelektív katalitikus re
dukció jelentős fejlesztése már évtizedek óta folyik 
Japánban, és nem túl régóta Európában és az USA- 
ban. Jelenleg több, mint 300 egység működik, elsősor
ban hőeróművi füstgázok NOx tartalmának csökken
tésére.

Franciaországban eredeti technológiát fejlesztettek 
ki a salétromsavüzemi véggázok N0 2 tartalmának 
csökkentésére. A rendszerbe két kiegészítő egységet 
építettek be: egy nagy hatékonyságú abszorpciós ko
lonnát a maradék NOx egy részének salétromsavvá 
alakítására és egy reaktort az ammóniás katalitikus
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redukcióhoz. A vanádium-pentoxid alapú katalizá
tor működési hőmérséklete 180-400 °C. A nitrogén- 
oxidok és az ammónia reakciójából nitrogén és víz ke
letkezik, a távozó véggáz NOj, tartalma 2 0 0  ppm-nél 
kisebb.

A nagy hatékonyságú kolonna alkalmazása csök
kenti a redukcióhoz szükséges ammónia mennyiségét. 
Az egység a legrégibb üzemekhez is adaptálható, és 
nincs szükség külön fűtésre és a véggáz komprimálá- 
sára. A kolonnát az abszorber után, a reaktort a vég
gáz fúvó elé kapcsolják. A kolonna és a reaktor igény 
szerint önmagában is felhasználható.

Az első egységeket (kolonna-reaktor) 1981-ben sze
relték fel Görögországban, és azóta világszerte 24 sa
létromsavüzemben alkalmazzák ezt a megoldást. A ta
pasztalatokat más ágazatok (pl. adipinsav- és nikon- 
tinsavgyártás) is hasznosították [8 ].

Maradékanyagok értékesítése

Utak és lehe tőségek

Egy eljárásban optimális körülmények között kelet
kező gáz, folyadék vagy szilárd halmazállapotú anya
gok sok esetben a termelési lánc több folyamatában 
továbbfeldolgozhatók, és ilyen módon értékes anyag
ként hasznosíthatók. Ide tartozik:
-  a maradékanyagok újrahasznosítása közvetlenül a 

folyamatba való visszavezetéssel,
-  felhasználás más termékek nyersanyagaként a bőví

tett termelési láncban (üzemen kívüli eljárások és 
a saját cég is beleérthető),

-  a maradékanyagok felhasználása energianyerésre. 
Az anyagkénti hasznosítás az adott folyamat rész

letes ismerete mellett feltételezi az információkat a 
lehetséges átvevőkről. Átvevők lehetnek más teremlő 
üzemek a saját gyáron belül, amelyek számára a ma
radék alapanyag vagy segédanyag lesz, de felvevő le
het a piac is, amikor a maradék kereskedelmi ter
mékké válik. Mindkettőre érvényes, hogy megfelelő 
specifikációjú, állandó minőségű terméket igényelnek, 
ami rendszerint csak a folyamat megváltoztatásával 
vagy kiegészítő műveleti lépcsőkkel és ezzel együtt be
ruházásokkal érhető el [2 ].

Arra az esetre, ha a szerves maradékok anyagként 
nem, vagy ésszerűen nem hasznosíthatók a folyamat
láncban, a termelésbe integrált környezetvédelem fo
galmába az energetikai hasznosítás, azaz az égetés 
is beleértendő. Ennek során hőt nyernek, amely gőz 
és/vagy elektromos áram formájában más folyama
tokban felhasználható.

Az üzemben alkalmazandó intézkedések eldönté
sekor az összes műszaki kapcsolatot figyelembe kell 
venni. A hasznosításkor csak az lehet lényeges, hogy 
összességében milyen környezetterhelés származik a 
vegyipari berendezés üzemeltetéséből.

A téma tanulmányozásakor egyértelműen kiderül, 
hogy a legtöbb esetben a vegyi üzemi adottságok mi-

mkl

att csak speciális megoldások jöhetnek szóba, és nincs 
általános érvényű előírás vagy megoldás a vegyi ter
mékek olyan előállítására, amellyel egyidejűleg mini
málisra csökkenthető a maradékanyagok mennyisége
[9]. Az elmondottak igazolására következik néhány 
megvalósított példa.

M e ta n o l  a z  ace t i lén g yá r tá s  véggázából

A földgázból vagy cseppfolyósított gázból parciá
lis oxidációval állítanak elő acetilént. Ennek során 
nagy mennyiségben keletkezik melléktermékként ún. 
szegénygáz, amely túlnyomórészt hidrogénből és szén- 
monoxidból áll. Ezt a gázt hosszú ideig erőműben el
tüzelték. 1988 óta a gáz nagyobb részét (>80%) a 
BASF cégnél nyersanyagként a metanolüzembe ve
zetik és metanollá alakítják, mivel a szegénygáz lé
nyegében a szintézishez szükséges hidrogént és szén- 
monoxidot a megfelelő összetételben tartalmazza. En
nek a nagyobb értékű felhasználásnak az acetilén és 
metanol kapcsolt előállításával az az előnye, hogy 
a metanol földgázból való előállításához szükséges 
vízgőzös bontó berendezés energiaszükséglete megta
karítható. Egy 740 t/d  kapacitású metanolüzemben 
ez 3500 GJ energiamegtakarítást, kb. 600 t/d  szén
dioxid és 720 kg/d nitrogén-oxid emisszió-csökkenést 
jelent [2 ].

Üj te rm é k ek  hulladék karbonsavakból

A ciklohexán levegős oxidációja és az azt követő 
adipinsav előállításakor vizes savoldatok képződnek, 
amelyek különböző karbonsavakat tartalmaznak. Ré
gebben ezeket a savelegyeket összegyűjtötték és ener
giabefektetéssel elégették.

Ma a hulladéksav-oldatokból tiszta értékes anya
gokat pl. adipinsavat kristályosítanak ki és nyernek 
vissza. A kristályosításkor keletkező anyalúg az adi
pinsav maradéka mellett hidroxi-karbonsavakat tar
talmaz. Ezeket salétromsavval borostyánkősavvá és 
glutársavvá oxidálják. A salétromsavat és a vizet rek
tifikálással választják el. További termikus kezeléssel 
és desztillációval a dikarbonsav elegyet kereskedelmi 
termékké alakítják. Csak a desztillációkor keletkező 
maradékot égetik el energianyerés közben. A terméket 
többek között savanyítószerként, az öblítőszerekhez és 
segédanyagként a lakkok előállításához használják [2 ].

S zó d a -e lő á l l í tá s  te rm e lé s i  m a ra d ék o k  e lége téséve l

A már említett ciklohexán oxidációjakor a karbon
savoldat mellett további maradékok keletkeznek. Lé
nyegében nátrium-karbonát oldatról és ciklohexanol 
tartalmú maradékról van szó. Ezen kívül a laktám 
folyamatból nátriumtartalmú anyag marad vissza. A 
maradékokat régebben részben elégették.

Ma ezekből a maradékokból gőztermelés és áram
fejlesztés mellett szódát állítanak elő. A maradéko
kat egy speciális égetőkamrába vezetik, ahol a szerves
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kötésű nátrium az égetés során nátrium-karbonáttá 
alakul, és a szerves anyagok elégnek. A szóda a hul
ladékhő hasznosító kazánban részben folyékony álla
potban, részben hamuként keletkezik. A szódaport 
tartalmazó füstgázokat elektrosztatikus leválasztóval 
tisztítják. A szilárd és folyékony szódát feloldják, 
majd kristályosítással és kalcinálással nagy tisztaságú 
kereskedelmi termékké alakítják [2].

H ulladék  ko ro m  sze n n yv íz is za p  k on d ic ion á lásáh oz

A kőolajdesztilláció nehéz maradványaiból kiinduló 
szintézisgáz előállításakor korommal és hamuval telí
tett szennyvíz keletkezik. Korábban a kormot és a ha
mut mésztej hozzáadásával szűréssel távolították el a 
vízből. A szűrőlepényt (70% víz, 15% korom és hamu, 
6 % kalcium-hidroxid) rendezetten lerakták.

Újabban a koromtartalmú szennyvizet az elővízte
lenített szennyvíziszappal együtt a víztisztító beren

dezés szűrőprésébe vezetik, ahol a korom szénhelyet
tesítőként szerepel a szűrőlepény kondicionálásában. 
A szűrőlepényt speciális égető berendezésben energi
anyeréssel elégetik [2 ].
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Hulladék-hasznosítási, 
ártalmatlanítási stratégia 

Nyugat-Európában

Mindent elönt a hulladék, megtel
nek a depóniák és bezárulnak a hulla
dékexport előtt a fejlődő országok te
rületei. Az ipari- és kommunális hul
ladékokkal már a közeljövőben stra
tégiailag kell foglalkozni: különösen a 
még nem tudatosult környezetvédelem 
korábbi korszakaiban létrehozott mér
gező hulladék-depóniák rekultiválásá- 
val.

Az eddig kialakult módszer: a ta
lajból a mérgező anyagok kimosása és 
az anyalúgok ez utáni ártalmatlaní
tása, illetőleg a szennyezett talaj kibá- 
nyászása és hevítéses ártalmatlanítása 
magas hőmérsékletű forgódobos ke
mencében. Ennek költsége tonnánként 
300 DM, aminek 30%-át meg lehet ta
karítani a szerves mérgező hulladékok 
bakteriális elbontása esetén (pl. DDT, 
lindán, klórbenzoésav, 2,4,5 T, dioxi- 
nok és klórdioxinok, 4,6-dinitrokrezol), 
pl. az ICI billinghami üzemében 7,3 
millió USD kutatási-fejlesztési költség 
ráfordítása után a most épülő úszó
lápágyban (reed). Az úszóláp gyö
kérzetéhez tapadó baktériumok bio
lógiai úton 90%-os hatásfokkal bont
ják el az üzem elfolyó szennyvízében 
található mérgező szerves anyagokat

az egyébként szokásos eleveniszapos- 
baktériumhordozós biológiai szenny
víztisztítási költségnek 10-20%-áért. 
Jobb hatásfokkal bontanak kitenyész
tett vagy e célra génmanipulált Pse
udomonas baktériumtörzsek, de eze
ket hosszadalmas toxicitásvizsgálatok- 
nak kell alávetni felhasználásuk ható
sági engedélyezése előtt.

A műanyaghulladékok ártalmatla
nításának, ill. újrafelhasználásának, 
vagy a bennük megtestesülő kémiai
lag kötött energia visszanyerésének, ill. 
jobb esetben a krakkolásuk után nyert 
olefinek monomerekként történő fel- 
használásának módszereivel foglalko
zik az Európai Gazdasági Közösség Ta
nácsának az ezredfordulóig előirány
zott stratégiája, mindenekelőtt e hul
ladékok jelentős mennyisége miatt.

Jelenleg a kommunális hulladékok
ban súlyra 7,5% műanyag található. 
1990-ben ennek 7%-át használták fel 
újra alacsonyabb értékű rendeltetés
sel (pl. virágtartók), 4%-át égették 
el energiahasznosítás nélkül és 15%-át 
energiahasznosítással; a maradékot de
ponálták.

Az 1995 évi cél 60% újrafelhaszná
lása, amin túl 30%-ot energiahaszno
sítással elégetve ártalmatlanítanak és 
csak 10% kerül depóniába. Az ezred
forduló évére a hasznosítási irányszá
mok a következők: 20% visszabontása

a monomerekre és újra bevitele az ere
deti polimerizációs folyamatba, 20% 
újrahasznosítása növekvő, de még min
dig kisebb használati értéket jelentő 
műanyagtárgyakká, 50% hasznosítása 
energetikailag és 10-20% deponálása. 
A monomerekként, ill. energetikailag 
történő hasznosítás között félúton fog
lal helyet a műanyaghulladékok krak- 
kolása olefinek kinyerésével (C2-C4); 
ilyenkor a 300 USD/tonna technológiai 
költségből az olefinek újraértékesítésé
vel 200 USD megtérül.

A krakkolást 400-600°C-on végzik 
és így 300-500 daltonos monomereket 
nyernek.

Polietilén-tereftalát műanyaghulla
dékhoz 245 USD/tonna áron lehet hoz
zájutni. A visszanyerés monomerekre 
glikolízis és metanolízis útján történ
het meg 680 USD/tonna költséggel. 
A számítások szerint a rentábilis el- 
szappanosító üzem kapacitása 50 000 
tonna PET-hulladék feldolgozását igé
nyelné évente (az előbecsült monomer 
regenerálási költség tonnánként 100- 
200 USD-re csökkenne).

[Forrás: ECN. 59. No 1556, p 22, 27; 
(1993. február 15) Proc. Eng. Environ
mental Protection Special. 76. No За, 
p 36; Spring 1993]

S. Gy.
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A fenntartható fejlődés vállalati alapokmánya
A  k ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s  a l a p e l v e i

Előzmények

Egyre nő azok tábora, akik azt vallják, hogy a 
környezetvédelem egyike a vállalkozások súlyponti 
feladatainak.

Az ENSZ Környezet és Fejlődés Bizottsága (a 
Brundtland Bizottság) 1987. évi „Közös jövünk” 
című tanulmányában, amely mérföldkőnek tekint
hető a környezetvédelem történetében, hangsúlyozza, 
mennyire fontos környezetünk megóvása, hogy a fej
lődést hosszú távon fenntarthassuk.

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara vállalati kép
viselők részvételével munkabizottságot szervezett a 
fenntartható fejlődés vállalati alapokmányának meg
alkotására, hogy ezzel is segítse világszerte a vállal
kozókat környezetvédelmi tevékenységük javításában. 
Ez az okmány 16 környezetgazdálkodási alapelvet tar
talmaz, amelyek alapvetően fontosak a gazdálkodók 
számára ahhoz, hogy a fejlődés fenntartható legyen.

Ezek az alapelvek segítséget nyújtanak a vállalatok
nak, hogy átfogó szemlélettel teljesítsék a környezet- 
védelemmel összefüggő feladataikat. Az alapokmány 
1991 áprilisában jelent meg a II. Környezetgazdálko
dási Ipari Világkonferencián.

A fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy olyan 
módon kell a jelen szükségleteit kielégíteni, hogy az ne 
veszélyeztesse a jövendő nemzedékeket saját igényeik 
kielégítésében.

A környezetvédelem számára a gazdasági növeke
dés biztosítja a legkedvezőbb feltételeket és a környe
zetvédelem - egyéb emberi célkitűzésekkel összhang
ban - elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan növekedés 
valósuljon meg, amely valóban fenntartható. Másrész
ről, csak a sokoldalú, dinamikusan fejlődő, rugalmas 
és nyereséges vállalat képes kifejteni azokat a veze
tésbeli, műszaki és pénzügyi erőfeszítéseket, amelyek 
hozzá tudnak járulni a környezetvédelmi kihívások 
megoldásához. Ezt a feladatot csakis a piacgazdaság 
körülményei között lehet sikeresen megoldani, ahol a 
vállalkozói kezdeményezés a jellemző.

Az üzleti világ ezért egyetért azzal, hogy a gazda
sági fejlődést és a környezetvédelmet mind a jelen, 
mind pedig a jövő nemzedék közös célként, nem pe
dig a kettő konfliktusaként kezelje.

A következő évtized egyik legnagyobb kihívása, 
amellyel a világnak szembe kell néznie az, hogy a pi
aci erők a környezet minőségét védve és állandóan 
javítva működjenek. Ehhez elengedhetetlen a valódi 
teljesítményen alapuló értékelés, a gazdasági eszköz
tár mértéktartó használata és az ezzel összhangban 
lévő szabályozás.

Az ENSZ Környezet és Fejlődés Bizottságának 
„Közös jövőnk” című, 1987. évi jelentése ugyanerre 
a kihívásra mutat rá és kéri az üzleti világ együttmű-

* Magyar Gazdasági Kamara, Budapest
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ködését, hogy megbirkózhassunk vele. Ilyen kezdemé
nyezések már ismertek, több vezető üzletember tett 
lépéseket mind saját vállalatnál, mind pedig szakmai 
és a szakmák közötti szervezetek keretein belül.

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International 
Chamber of Commerce) arra törekszik, hogy egyre 
több vállalat csatlakozzék ehhez a mozgalomhoz, és 
ezáltal is javuljon a környezetvédelem. A Nemzet
közi Kereskedelmi Kamara felhívja a vállalatokat és 
azok szövetségeit, hogy alkalmazzák az itt következő 
alapelveket és adjanak nyilvánosan is hangot annak, 
hogy támogatják azokat.

Az alapelvek gyakorlatba való átültetésére készített 
egyéni programok természetesen eltérőek lehetnek, 
tükrözve a vállalatok közötti méret- és működésbeli 
különbségeket.

A cél az, hogy a vállalatok lehető legszélesebb 
köre kötelezze el magát ezen alapelvekkel összhang
ban a környezetvédelem javítása mellett, alkalmazza a 
megfelelő vezetésbeli módszereket, és intézkedéseinek 
eredményességét lemérve, azokról mind belső (vál
lalati) szinten, mind pedig a szélesebb nyüvánosság 
előtt adjon számot.

Alapelvek

1. A  vá l la la t i  p r io r i tá s

A vállalati prioritások között az első helyek egyikén 
szerepeljen a környezetgazdálkodás, ami a fenntart
ható fejlődés kulcsa; a vállalatpolitikát, programját 
és gyakorlati munkáját úgy kell irányítani, hogy ezek 
környezetvédelmi szempontból is helytállók legyenek.

2. In teg rá l t  gazdálkodás

Minden vállalat egész működése során integrálja 
környezetvédelmi politikáját, programját, gyakorla
tát, a vállalatvezetés nélkülözhetetlen elemeként.

S. A  j a v í t á s  fo lya m a ta

A vállalat környezetvédelmi politikáját, program
jai és teljesítményét folyamatosan javítani kell, figye
lembe véve a műszaki fejlődést, a tudományos kap
csolatokat, a fogyasztói igényeket és a közösség elvá
rásait, alapul véve a törvényes szabályozást. A nem
zetközi kapcsolatokban is alkalmazni kell ugyanezeket 
a környezetvédelmi követelményeket.

470 1QB3. X L V III . É V F O L Y A M . 1 0 -11 . S Z Á M



4- A z  a lk a lm a zo tta k  képzése 1 1 .  Alválla lkozók, s zá l l í tó k

A z  alkalmazottakat képezni, oktatni és ösztönözni 
kell, hogy tevékenységüket környezetvédelmi szem
pontból felelősségteljesen végezzék.

5. E lő ze te s  fe lm érés

/
Uj tevékenység beindítása, régi berendezések se

lejtezése vagy telephelyek felszámolása előtt fel kell 
mérni ezen intézkedések környezeti hatásait.

6. Term ékek és szo lgá lta tások

Olyan termékeket és szolgáltatásokat kell beve
zetni, amelyek nem terhelik indokolatlanul a környe
zetet, amelyek biztonságosan működnek, gazdaságo
san használják fel az energiát és a természeti erőforrá
sokat, amelyek hulladéka begyüjthető és újra felhasz
nálható, vagy biztonságosan megsemmisíthető.

7. V evő- tan ácsadás

A vevőknek és a forgalmazóknak tanácsokat kell 
adni, egyes esetekben képzésben kell őket részesíteni 
az eladott termékek biztonságos használatára, szál
lítására, és megsemmisítésére. Értelemszerűen ehhez 
hasonló eszközöket kell alkalmazni szolgáltatások vég
zésekor.

8. T erm elő -beren dezések  és m ű k ö d te tésü k

Termelő-berendezések kifejlesztése, tervezése és mű
ködtetése során tekintettel kell lenni arra, hogy ha
tékonyan hasznosítsák az energiát és a nyersanyago
kat, lehetőleg használjanak megújuló anyag forráso
kat, csökkentsék minimumra a környezet rongálását, 
hulladék keletkezését és gondoskodjanak az elkerülhe
tetlen hulladék biztonságos megsemmisítéséről.

9. K u ta tá s

Kutatást kell folytatni a vállalat nyersanyagainak, 
termékeinek, eljárásainak, sugár-kibocsátásának, hul
ladékának a környezetre gyakorolt hatásáról és arról, 
hogyan lehet az ártó hatásokat minimumra csökken
teni.

10. M egelőzés

Súlyos vagy jóvátehetetlen környezeti ártalmak 
megelőzése céljából a tudományos-műszaki ismeretek
nek megfelelően kell a gyártást, a termékek felhaszná
lását, a szolgáltatásokat vagy ezek marketingét kor
szerűsíteni.

Az alvállalkozók körében népszerűsíteni kell ezeket 
az alapelveket, ösztönözni kell őket és ahol lehet, meg 
kell követelni tőlük, hogy úgy javítsák munkájukat, 
hogy az összhangban legyen a fővállalkozó munkájá
val; a beszállító vállalatokat is arra kell ösztönözni, 
hogy az eddiginél szélesebb körben alkalmazzák az 
alapelveket.

1 2 . Vészhelyzet k észü l tség

Ott, ahol a kockázati tényező jelentős - a határokon 
átlépő potenciális ártalmakat felismerve - vészhelyze
tekre terveket kell kidolgozni és készültséget kell fenn
tartani együttműködve a mentési szolgálatokkal, az 
illetékes hatóságokkal, és a helyi önkormányzattal.

18 .  A  tech no lóg ia -transzfer

Az ipari szektorban, a közszolgáltatások köré
ben hozzá kell járulni a környezetvédelmi szempont
ból ésszerű technológiai és vállalatvezetési ismeretek 
transzferjéhez.

14■ A  k özös  erőfesz ítésh ez  va ló  hozzá járu lás

Elő kell segíteni az olyan állami politika kialakítá
sát, vállalati, kormányzati és kormányközi programok 
készítését, oktatási intézkedések hozatalát, melyek tu
datosítják a környezetvédelem fontosságát.

15. A  k ö r n y e z e t i  problém ák i r á n t i  n y i to t tsá g

Párbeszédet kell folytatni a munkavállalókkal, az 
állampolgárokkal, számítani kell a felmerülő problé
mákra és reagálni kell a termékek, a hulladékok és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok miatti helyi, 
illetve globális jelentőségű aggodalmaikra.

16. Végrehajtás és b eszám olás

A környezetvédelem hatékonyságát mérni kell; rend
szeres időközökben meg kell állapítani és értékelni kell 
hogy a környezetvédelem összhangban van-e a válla
lati előírásokkal, a törvényes követelményekkel és a je
len alapelvekkel Rendszeres időközökben megfelelően 
kell tájékoztatni a vállalatvezetőséget, a részvényese
ket, az alkalmazottakat, a hatóságokat és a közvéle
ményt.

Az alapokmány támogatása

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara széles körű 
ösztönző kampányba kezdett, hogy a tagvállalatok 
és mások is támogassák az alapokmányt. Felszólított
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néhány nemzetközi szervezetet is, hogy küldjenek 
támogató nyilatkozatokat.

A nemzetközi szervezetektől érkezett nyilatkozato
kat és a támogató vállalatok névsorát röplapokon tet
ték közzé, és ezeket rendszeresen köröztetik az alapok
mánnyal együtt. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 
Nemzeti Bizottságainál is kaphatók a dokumentumok, 
közel 60 országban, így hazánkban a Magyar Gazda
sági Kamaránál.

A fenntartható fejlődés vállalati alapokmányát a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Végrehajtó Bizott
ságának 64. ülésén, 1990. november 27-én fogadták el 
és elsőízben 1991 áprilisában tették közzé.

Az alapokmányt a Nemzetközi Kereskedelmi Ka
mara Környezetvédelemi Szakbizottsága (elnök: Tor- 
v i ld  A ak va a g ,  Norsk Hydro) és a fenntartható fejlődés
sel foglalkozó munkabizottsága készítette P e t e r  B r igh t  
(Shell International) elnöksége és W. R o ss  S teven s
III. (Du Pont) alelnöksége alatt.

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara „A fenntart
ható fejlődés vállalati alapokmányát” 1990-ben készí
tette azért, hogy 1991 áprilisában a WICEM II. (Az 
Ipari Környezetvédelemi Menedzserek II. Világkonfe
renciáján) hozza nyilvánosságra. Egyéni vállalkozók 
és nagyvállalatok számára világszerte alapvető refe
renciaként szolgál.

Hazai adaptáció

A Magyar Gazdasági Kamara ügyvezető elnöksége 
a Rio de Janeiro-i Környezetvédelmi Világkongresszus 
alkalmából áttekintette a hazai gazdasági fejlődés és 
környezetvédelem összefüggéseit és az alábbi kérdé
sekben foglalt állást.

A környezetvédelmet a gazdálkodó szféra össznem- 
zeti feladatnak tekinti, amely megoldása az állam és 
az üzleti világ szoros együttműködése révén vezethet 
sikerre.

A gazdálkodók a gazdasági fejlődést és a környe
zetvédelmet közös célként kezelik és a következő évek 
egyik legnagyobb kihívásának tekintik azt a követel
ményt, hogy a piaci erők a környezet minőségét védve 
és állandóan javítva működjenek.

Ez azon a felismerésen alapul, hogy a környezetvé
delem számára a gazdaság fejlődése biztosítja a leg
kedvezőbb feltételeket és a környezetvédelem - egyéb 
emberi célkitűzésekkel összhangban - elengedhetetlen 
ahhoz, hogy olyan növekedés valósuljon meg, amely 
valóban fenntartható.

Komplex környezetvédelmi intézkedések bevezetése 
nélkül a gazdasági fejlődés ma már Magyarországon 
megvalósíthatatlan.

A Kamara a téma fontosságára tekintettel környe
zetvédelmi bizottságot hoz létre, amely a 110 ország 
gazdasági szereplőit átfogó Nemzetközi Kereskedelmi 
Kamara vonatkozó ajánlása figyelembevételével kidol
gozza a Magyar Gazdasági Kamara környezetvédelmi 
koncepcióját, valamint közreműködik a környezetvé
delmi törvény előkészítésében.

A komplex környezetvédelmi politika megalkotá
sáig is halaszhatatlan az alábbi intézkedések azonnali 
megvalósítása:
- a privatizáció során az országba csak olyan tech

nológiákat telepítsenek, melyek a környezetet nem 
szennyezik,

- el kell kerülni az olyan egyoldalú lépéseket, me
lyek a környezet kímélését oly módon segítik elő 
egy adott területen, hogy egyúttal, más területen
kedvezőtlen hatásokat idéz elő,/

- az Állami Vagyonügynökség hozza létre a privati
zációval kapcsolatos környezetvédelmi kiadások fe
dezetét biztosító elkülönített garanciális alapot,

- a Nemzeti Alaptantervben nagyobb mértékban 
kapjon helyt a környezetvédelemmel kapcsolatos 
felvilágosítás és oktatás.
A kézirat beérkezett: 1992. szept. 17.
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A légköri ózonkutatás néhány problémája
LŐ RINC IM RE *

A szerkesztőség a közleményt vitacikként jelenteti meg. Kérjük Olvasóinkat, szóljanak hozzá a 
szerzi megállapításaihoz és sorakoztassanak fel érveket újszerű állításai alátámasztására, vagy azok 
megcáfolására.

A  Szerkesztőség

Jelen közleményemben röviden összefoglalom a ha
zai és külföldi irodalmi források alapján atmoszfé
ránk ózon-rétegére, illetve ennek változására vonat
kozó főbb tudományos-kutatási megállapításokat és 
magyarázatokat. Ezt követően ismertetem meggondo
lásaimat az ózonréteg megfigyelt változásával kapcso
latban.

Vajon teljes bizonyossággal állítható-e az eddigi 
kutatások alapján, hogy az ózonréteg károsodásának 
alapvető oka az emberi beavatkozás, az antropogén 
hatás?

Más reakciók az ózon redukálását okozzák: 
o 3 ^  0 2 +  О*

O3 + 0 * ^ 2  0 2

Mintegy 40 km magasságban ezen reakciók eredmé
nyeként az oxigén, az ultraibolya sugarak és az ózon 
reakcióinak egyensúlyi állapota következik be, álta
lában egynapi időtartam alatt. Lejjebb, mintegy 20  
km magasságban ez az egyensúlyi állapot beállásának 
ideje hosszabb, rendre több hónap.

A ózon elhelyezkedése a légkörben 100000

A Földet körülvevő atmoszféra (1. ábra) össztöme- 
gének mintegy 82%-a az alsó szinten, a troposzférában 
van, ami legmagasabbra (kb. 18 km-ig) az egyenlítő
nél terjed.

A troposzférában a hőmérséklet a magassággal for
dított arányban változik -  azaz csökken. Az efölött 
lévő, a mintegy 50 km magasságig terjedő sztratosz
férában a hőmérséklet a magassággal nő, mivel ott az 
ózonréteg a napsugarak egy részét abszorbeálja. Ez a 
hőmérséklet-inverzió megnehezíti az anyagok vertiká
lis transzportját.

A két atmoszféra-zónát az ún. tropopauza-réteg 
választja el egymástól, amelyet markáns hőmérséklet- 
minimum jellemez.

Az ózon tömegének mintegy 90%-a sztratoszférá
ban van. Zavartalan természeti viszonyok között az 
átlagos vertikális összózon eloszlás a földrajzi széles
ségtől és az évszaktól is függ.

Az ózon az atmoszférának csupán 10- 5  százaléka. 
Rendkívül reakcióképes gáz, mind a természetben elő
forduló, mind az emberi cselekvés által az atmosz
férába jutó nyomgázokkal számos kémiai reakcióban 
vehet részt.

A A .  W. B r e w e r  és C h a p m a n  a sztratoszférában lévő 
ózon keletkezését és annak reakcióit a következőkép
pen magyarázzák [11]:

0 2^  О* +  О*
(A molekuláris oxigén az ultraibolya sugarak foton

jainak hatására disszociál.) Ezt követően hármas üt
közés hatására az oxigén-atom egyesül a molekuláris 
oxigénnel ózonná:

0 2 +  О• +  M  — ♦  0 3 +  M
A reakció energetikai akadályát hárítják el a 

levegő nitrogén- és oxigén-molekuláinak ütközései.
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A tri-molekuláris reakció molekuláinak ütközési 
esélye (О, O2 , 0 3) igen kicsi lehet a gázok rendkí
vül kicsiny koncentrációja miatt. Csak, ha a moleku
lák koncentrációja elég nagy, lehetséges a sztratosz
féra kis magasságában ózonképződés. A sztratoszféra 
alatti atmoszférában az oxigénatom koncentrációja 
már elhanyagolhatóan kicsi, mivel a nagy-energiájú 
ultraibolya sugarakat, amelyek az oxigén-molekulákat 
disszociálhatnák atomokká, a felsőbb szintek ózonré
tege abszorbeálta. Ózon a sztratoszférában képződik, 
kis mennyiségben a troposzférában is.

A Földet körülvevő ózonpajzs védi a bioszférát a rö
vidhullámhosszú ultraibolya sugarak életre-káros ha
tásától. Ez lebontaná, elpusztítaná a DNS (dezoxi- 
ribonukleinsav) nagyrészét és ezzel a földi élet létezé
sét, fenntartását károsítaná.

Az a meggondolás, hogy emberi tevékenység, az 
antropogén hatás, a sztratoszféra ózonrétegét befo
lyásolhatja, a 70-es évek elején a sztratoszféra kuta
tásának élénkülését eredményezte. Különösen a klór- 
fluormetánok (CFCI3 , jelölése „freon 11” és a CF2CI2 , 
jelölése „freon 12”) mint az aeroszolok hajtógázai és 
mint hütőanyagok vizsgálata került előtérbe. A klór- 
fluormetánok az alsó atmoszférikus rétegben kémia
ilag stabilak, és így keverednek felfelé a sztratoszfé
rába. Itt mintegy 25 km magasságban, ultraibolya su
garak hatására fotolizálódnak, pl.:

CFCI3 ̂ 2+ CFCI2 +  Cl* < 220  nm
A folyamat hatására végül a CFC^-gyök klórja 

is felszabadul. A szabad klór növeli a sztratoszféra 
klórkoncentrációját és előidézi az ózon redukálását:

O3 +  Cl* — 0 2 +  CIO*
Létrejönnek azok a reakciók is, amelyek útján a 

klórmolekulák az ózont nem támadó vegyületekké 
alakulnak. Ilyenek:

Hci, СШО3 , (c io n o 2)
A sztratoszférában a klór nagy része, kb. 80%-a, 

mint HC1, vagy CIONO2 van jelen. Ezek turbulens 
légáramlatok útján a troposzférába jutnak, ahonnan 
csapadék útján mosódnak ki.

B a r r ie , B o t ten h e im  kutatási szerint a tengervíz 
bróm-só tartalma a sarki környezetben, a jégtömeg 
felületén gázfázisú Br2-vé alakul át fotokémiai reak
ció útján, úgy vélik, hogy a brómsók ilyen ciklusa a 
Br-atomoknak és a BrO szabad gyöknek meglehető
sen magas szintjét tudja tartani, amely az ózon redu
kálását okozhatja:

Br* 4“ O3 —► BrO* 4  O2 

BrO* 4- BrO -*  2 Br* 4  0 2

A bróm gázfázisú reakciói H0 2 -vel és HCHO 
gyökökkel HBr-t és brómidokat eredményezett.

Ezek rendszeresen csökkentik, illetve megakadá
lyozzák a bróm katalizátor szerepét az ózonredukció 
elterjedéséhez. Számos laboratóriumi kísérlet és a ten
geri réteg analógiája alapján a kutatók feltételezik, 
hogy a HBr és a szerves brómvegyületekből az őket 
körülvevő jégkristályok heterogén reakcióciklusai ha
tására szabad Br kerül vissza az atmoszférába [15].

mkl

Vitatható, hogy a brómionok ilyen ciklusa a szilárd- 
és a gáz-fázis között fenntarthat-e megfelelő magas 
Br-atom és BrO*-gyökszintet az ózon redukálásához.

Az össz-ózonmennyiség megfigyelése az 1957/58- 
as években kezdődött megfigyelő hálózat kialakí
tásával. Ezeken a földi állomásokon ún. Dobson- 
spektrométerrel és ózonszűrő műszerekkel dolgoznak 
-  az előbbivel az ózon vertikális eloszlása is megfigyel
hető.

Az ózonmegfigyelő műszerek és ezek technikája a 
60-as, 70-es években tovább fejlődött. A megfigyelé
sek kiegészültek műholdakra szerelt műszerekkel, va
lamint ballon és rakétaszondák műszereinek mérései
vel. A „Dynamics Explorer” kutató űrhajóról a teljes 
ózonréteg sűrűsége volt megfigyelhető a Nap ultrai
bolya héttérsugárzás intenzitásának mérésével, több
szörös szűrők és fotométerek segítségével.

Teljes keresztmetszetű ózon-információt 1989 óta a 
műholdakon elhelyezett műszerek adnak. -  Az összes 
rendelkezésre álló adatok elemzését az 1986-ban lét
rehozott OTP (Ozone Trends Panel) végezte el. Ez 
azt mutatja, hogy a különböző földrajzi szélességben 
lévő régiókban más- és másfajta, az évszaktól is függő 
ózon-koncentráció-csökkenés állapítható meg.

A mérések és a mérési hibák figyelembevételével 
jutott az OTP arra az eredményre, hogy 40 km 
magasságban az ózonréteg változása 4-1% és -7% 
között ingadozik.

Érdekes összefüggést jelez a sztratoszféra hőmér
sékletének alakulása. Az ózon által abszorbeált ultra
ibolya sugarak a sztratoszféra fő hőforrásai. Ily mó
don az itteni hőmérsékletváltozás utal az ózonréteg 
változására is.

A sugárzás erősségére utaló műhold-mérések 45-55 
km magasságban azt mutatják, hogy a sztratoszféra 
hőmérséklete 1979-86 között l,71°C-kal, a trópusok 
fölött pedig l,31°C-kal csökkent, ami az ózonréteg 
csökkenését jelentheti.

1986 óta az Antarktisz fölött az ózonréteg igen 
jelentős csökkenését észlelik. A mérések szerint kb. 
1977 óta az antarktiszi sztratoszféra ózonrétege bizo
nyos magasságokban időnként csaknem teljesen meg
semmisül, -  tavasszal pedig ózonlyuk figyelhető meg. 
A kutatók összefüggést vélnek az iparilag előállí
tott fluor-klór-szénhidrogének, egyéb halogénvegyüle- 
tek feldúsulása és az ózonréteg ilyen károsodása kö
zött.

Az arktiszi területen ilyen kiterjedt ózonréteg
károsodást nem figyeltek meg. 1992-ben azonban egy 
jelentés arktiszi ózonlyukról is tesz említést.

Az Antarktiszon megfigyelt ózonlyuk keletkezésé
nek magyarázatául a klór-monoxidgyök (CIO*) töme
gének növekedését tartják fontosnak, mivel ez hozzá
járulhat az ózon katalitikus lebontásához. Erre utal az 
is, hogy a poláris ciklonok áramlásában az ózonlyuk 
centrumának CIO* koncentrációja a sztratoszféra más 
részeiben mért értékeknek mintegy 500-szorosa és el
éri a kb. 1 ppb értéket.

Az északi és déli sarkövezetben egymástól külön
böző meteorológiai feltételek vannak. Ezért azok a 
kémiai folyamatok, amelyek -  a feltételezés szerint -
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az ózonlyuk kialakulását okozzák, az Arktiszon, csak 
kisebb mértékben valósulnak meg.

Az ózonlyuk keletkezését -  újabb szakértői véle
mény szerint -  nem lehet egyedül kémiai folyama
tokkal magyarázni. Azokat a heterogén reakciókat is 
figyelembe kell venni, amelyek a jégkristály részecs
kéken szilárd és gáznemű anyagok között mehetnek 
végbe. Ma úgy vélik, hogy az ózonlyuk keletkezésének 
meteorológiai előfeltétele a sarki sztratoszférafelhők 
(Polar Stratospheric Clouds, PSC-vel jelöli az iroda
lom) létezése, amelyek az Antarktisz fölött, de kisebb 
mértékben az Arktisz fölött is képződnek.

E jégfelhők jelentősége éppen az, hogy a klór ke
vésbé aktív vegyületeiből (pl. HCl, C10N02) aktí
vabb formába rendeződik át. A katalitikus körfolya
matot a sósav és a salétromsav kifagyása indítja meg, 
ezzel a reakció egyensúlya a klór irányába tolódik el. A 
sarkköri tél idején a déli sarköv levegőtömege teljesen 
elhatárolódik a sarkövön túli atmoszférától és a nap
fénytől. Az Antarktiszon az említett módon keletkező 
klór-és hipoklórossav (HOCl)-molekulák feldúsulhat
nak.

A tavasz kezdetével ezek a molekulák a napsugarak 
hatására felbomlanak és a keletkező aktív klór-atom 
az ózont az alábbi reakciók szerint redukálja:

2 X (Cl* +  O3 -  CIO* +  0 2)
CIO * +  C IO  —  C l2 +  0 2 

C l2 +  0 2 ^  C l* +  C lO O *

ClOO* -+  Cl* +  o 2

Netto: 2 O3 —> 3 0 2

Az Antarktiszhoz tartozó C10*-koncentráció elosz
lása nagy antikorrelációt mutat az ózonréteg sűrűsé
gével, azaz nagy C10*-értékek mellett kis ózonkon
centráció állapítható meg.

A klór-fluormetánoknak a sztratoszféra ózon-réte
gére észlelt hatását az USA Tudományos Akadémiá
jának Levegőkémiai Bizottsága 1978. évi jelentésében 
a következőkben foglalta össze (nem szó szerinti idé
zet):
-  A klór-fluormetánok jelentős forrásai a sztratosz

féra klór-tartalmának.
-  A klór-fluormetánok 1973. évi szintű felhasználását 

alapulvéve, a sztratoszféra ózontartalmának 7%-os 
csökkenésével kell számolni. A redukált egyensúlyi 
állapot 50-100 év múltán állna be. (Értve ezen a 
képződés és a lebontás egyensúlyi állapotát.)
A Bizottság szerint a laboratóriumi és a modellkí

sérleteknek az ózonréteg elvékonyodására vonatkozó 
adatai 2-20% közötti mértékben pontatlanok. Ennek 
oka a valóságos levegőkémiai reakciósebesség ismere
tének hiánya és a sztratoszférába irányuló vertikális 
transzport intenzitásának bizonytalansága. (Vagyis a 
modellezés nem megfelelő szimulációja.)

Az 1977. és 1978. években sorozatos változások kö
vetkeztek be az ózonréteg csökkenésének megítélésé
ben. Oka ennek az, hogy néhány eddig mért és ismert 
reakciósebesség az új mérések szerint nagyobbnak bi
zonyult. Ezért gyorsabbnak tételezték fel a sztratosz

féra klór-koncentrációjának növekedését is. Az erre 
utaló főbb folyamatok:

HO* +  NO -  HO* +  N 0 2

Itt a reakciósebesség a korábban mért negyenven- 
szeresének bizonyult!

HC1 +  HO* — Cl* +  H20
Egyidejűleg az N 0 2 is gyorsabban alakul át HNO3- 

má, ezért csökken a C10*-nak N 0 2 által való lekötése 
C10N02-vé. Ily módon:

CIO* +  O* 0 2 +  Cl*
A 70-es években elvégzett levegőkémiai vizsgálatok 

megalapozottságát csökkenti az is, hogy a nyomgá
zok transzportját csak egy dimenzióban, a vertikális 
szállítás alapján tudták figyelembe venni. A valóság
ban az atmoszférában a transzport három dimenzió
ban történik. Ennek modellen való megvalósítása ezi- 
deig nem járt sikerrel. (Én e közleményemben a gázok 
szállítását így vettem figyelembe a koncentráció szá
mításánál.)

Arra sem volt még mód, hogy a jelenleg lehetséges 
meteorológiai adatok alapján a modellszámításokhoz 
szükséges szállítási paramétereket (azaz a különböző 
irányú szélmezőket), valamint az átlagos hosszúságra 
és szélességre jellemző turbulens szállítási irányok ha- 
atását meg lehetett volna állapítani: ezért a gázok 
szállításának körülményei még a nehezen és bizony
talanul meghatározható tényezők közé tartoznak. A 
rendelkezésre álló adatokból nem lehet a szükséges 
keveredési tényezőt a különböző magasságoknak meg
felelően meghatározni.

Ebben a vonatkozásban pontos M észá ro s  E r n ő  itt 
idézett szövege [20]: „A sztratoszférikus (14-16 km- 
től 50 km magasságig terjedő légkör) ózon térbeli és 
időbeli eloszlását egy adott légoszlopban a fotokémiai 
keletkezés és fogyás, valamint a horizontális és verti
kális légmozgások által szállított ózon mérlege hatá
rozza meg.”

A légkörben lévő ózon teljes mennyisége kb. 
3 360-106 t, amelynek több mint 90%-a a sztratoszfé
rában van. A légköri tömegátvitel meghatározó jelen
tőségű a globális ózoneloszlás kialakításában. Ezt az 
bizonyítja, hogy míg a légköri ózon 50%-a a 25 km- 
es magasság alatt van, az ózonmennyiség éppen ott a 
legkevesebb, ahol az ózon fotokémiai képződése a leg
intenzívebb -  azaz a felsőbb 35 km magas rétegben.

A légköri tömegátvitel hatása vonatkoztatható az 
emberi tevékenység által az atmoszférába juttatott 
anyagokra is. E megfigyelések, megfontolások alapján 
tartottam indokoltnak az itt közölt térfogatkoncent
ráció kiszámítását a Földet 25 km magasságig körül
vevő légtérre vonatkoztatni. Ennek indokoltságát -  
véleményem szerint -  az is alátámasztja, hogy bár az 
emberi tevékenység okozta káros gázok túlnyomórészt 
az északi félteke térségéből származnak, mégis ezek az 
Antarktiszon is megjelennek és az ottani légköri viszo
nyok (kisebb hőmérséklet stb.) folytán, itt okozzák -  
a megfigyelések szerint -  az ózonréteg nagyobb káro
sodását! (ózonlyuk!)

Megjegyzést érdemel, hogy a vonatkozó irodalom -  
vizsgálataim szerint [1-22] - nem foglalkozik az antro-
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pogén anyagoknak az atmoszférában való eloszlásával, 
koncentrációjával, 25 km magasságig.

Mennyire károsítják az aeroszol hajtógázok az 
ózonpajzsot?

Az előzőekben igyekeztem a légtér ózonrétegével 
kapcsolatos igen széleskörű írásos, irodalmi anyag 
főbb megállapításait rendszerezve, lehetőleg röviden 
összefoglalni. A megismert anyag állásfoglalása sze
rint az ipari fejlődés bizonyos termékei közvetve kü
lönösen veszélyeztetik a Föld bioszférájának épségét. 
Ezzel kapcsolatban főként az keltett bennem kételyt, 
hogy a világon termelt és felhasznált aeroszoltermé
kek hajtógázai, illetve ezek halogénelemei károsítják-e 
a Föld ózonpajzsát?

E z t  n em  ta r t o m  egyér te lm ű en  b izo n y í to t tn a k .  1986- 
ban becslés szerint -  a nyugat-európai országokban 
350 ezer tonna CFC^-t és 390 ezer tonna CF2 Cl2-t 
használtak fel; mintegy 1/3-ad részüket aeroszolok 
hajtógázaiként. Koncentrációszámításomnál mégis a 
teljes felhasznált súlyt tekintettem az atmoszférába 
kerülő gáz forrásaként. Feltételeztem azt, hogy ezek 
a mennyiségek 20  év folyamán, évente ilyen azonos 
mennyiségben kerültek az atmoszférába, ezért a teljes 
mennyiség húszszorosát vettem az atmoszféra lehetsé
ges koncentrációjának alapjául. A gázok elosztódásá- 
nál figyelembe vettem a turbulens levegő-áramlások 
háromdimenziós hatása mellett, hogy a flakonokból 
(kis konténerekből) szabadba kerülő gáz többszáz mil
lió flakonból (1960-ban ez csak az USA-ban 670 miihó 
volt) az egyedi felhasználás sokmillió helyéről indul és 
így már ezáltal is elosztódva jut a légtérbe.

A főként tűzoltáshoz használt halonok (teljesen ha- 
logenizált szénhidrogének, legalább 1 bróm atommal, 
Halon 1301 =  CBrF3 és Halon 1211  — CBrClF2) ter
melése, illetve felhasználása nem jelentős, 1985-re en
nek mennyiségét 7-8 000 tonna/év-re becsülték. A fel
szabaduló Br* ózonredukáló hatását már említettem. 
Említést érdemelnek még az ún. nyomgázok, mint pl. 
a C 0 2, CHV, 0 3, NOz.

Mindezen az atmoszférába jutó feltételezett hatásai 
a következő változásokat okozhatják:
— károsítják a sztratoszféra ózonrétegét,
— növelik az ún. üvegházhatást a légkör felmelegedé

sét okozva (C 0 2, CH4 , klór-fluormetán, halonok,
N20  és a troposzféra ózontartalma által).
Mindezek ismeretében számítást végeztem főként

a sztratoszférába jutó antropogén anyagok feltéte
lezhető koncentrációjára. A megismert kutatások azt 
mutatják, hogy a feltételezett kb. 50 km magasságban 
végbemenő kémiai és fotokémiai reakciók termodina
mikai egyensúlya nemcsak a hőmérséklet és a nyomás, 
hanem a koncentráció függvénye is.

A következőkben bemutatott számítás valóban azt 
mutatja -  amit feltételeztem -, hogy elsősorban a leg
inkább károsnak vélt -  klór-fluormetán gázok alig el
képzelhető kis részét képezhetik a sztratoszféra légte
rének. Ugyanakkor a légköri ózon legalább 90%-a a 
sztratoszférában van és az ottani légtér 10~5%-át ké-

mkl

pezi. A sztratoszféra ózonrétegének kutatása, a meg
figyelések és mérések alapján, a megismert ózonréteg 
csökkenését kémiai folyamatok hatásaként magyaráz
zák.

Ezen magyarázatok hiányossága -  véleményem sze
rint -  kétféle. Egyrészt a folyamatok megvalósulásá
nak körülményei (mint pl. anyagtranszport, paramé
terek adatai) hiányosan definiáltak, másrészt e para
méterek nem indokolják az ismertetett kémiai folya
matok megvalósulását.

A már ismertetett idevonatkozó kutatási eredmény 
szerint főként a klór-fluormetánnak fotolízise folytán 
felszabadult klór és egyéb gyökök okozzák az ózonré
teg károsodását. E reakciók ismert, illetve feltétele
zett paraméterei: a környezeti hőmérséklet fagypont 
alatti, feltehetően mintegy -20°C, a légköri nyomás 
jelentősen 1 bar alatt, átlag 5,066 Pa, a feltételezett 
gyökök sűrűsége igen alacsony, vagyis 2,42 X  10~ 10 
az atmoszférába juttatott gázmennyiség alapján (szá
mítás a Függelékben).

A reakciókörülmények semmiképpen sem olyanok, 
amelyek emlékeztetnek kémiai folyamatok paraméte
reire.

Kétségbevonható, hogy ilyen rendkívül kis koncent
rációjú gáz, ha az említett fotokémiai reakció az ózon
réteg felett létre is jönne -  pl. a

CFCI3 ^  CFCl  ̂ +  Cl*
reakcióból származó szabad klór-gyök reakcióba lépne 
az ózonnal? -  Figyelemmel az alacsony -  20°C -  
hőmérsékletre és az igen kis nyomásra is (5,066 Pa).

Szabad legyen ( -  mutatis mutandis, -  mivel ott is a 
fotolízis az iniciáló lépés) a bioszféra növényvilágának 
asszimilációjára is emlékeztetni. Az asszimiláció -  
mint ismeretes -  lényegében anyagcserefolyamat, az 
átalakuláshoz szükséges energia forrása a napfény, 
folyamata a fotoszintézis, a fényt a növény klorofilja 
abszorbeálja.

Az asszimiláció folyamatai tavasszal, a napsugarak 
meleg-hatására indulnak meg normál légköri nyomá
son C 0 2, H20  stb. viszonylagos bősége mellett.

Nehéz elképzelni, hogy az ózonrétegre ható re
akciók a változatlan összetételben felérkező klór- 
fluormetánok útján a kémiai reakciókra szokatlan, 
egészen más körülmények, paraméterek között vég
bemehetnek (fotolízis, gyök-képződés, redukció) -  ha
sonlóan egy földi modell körülményeihez. Ügy látszik, 
hogy az újabb kutatások több olyan, döntően termé
szeti folyamatok hatásaira figyeltek fel, amelyek meg
alapozottabban hozhatók összefüggésbe az ózonréteg 
változásaival. így már közleményem más helyén is
mertettem az óceánokból származó bróm-sók feltéte
lezett hatását az ózon redukálására.

Fontosak azok a megállapítások is, amelyek egyéb, 
természeti tényezőket vonnak be az ózonréteg válto
zásának magyarázatába, így pl. M é s z á r o s  E r n ő  aka
démikus cikkében [14] -  nem szó szerint idézve -  a 
következő megállapítással találkozunk: „Ma már vi
lágos, hogy a légköri ózon antropogén módosulásait 
a sztratoszférikus és troposzférikus hatások együttes  
f igye lem b evé te léve l  kell megítélnünk”.
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Majd tovább: „A talaj mikrobiológiai tevékenysé
géből származó, a troposzférában keletkező inert gáz, 
dinitrogén-oxidok, a sztratoszférába kerülve az ultrai
bolya sugárzás hatására nitrogén-oxidokra bomlanak 
el, így a ten g er i  és s zárazfö ld i ökosz isz tém ákban  vég
bemenő folyamatok a sztratoszférikus ózonernyő ha
tékonyságának szabályozásában fontos szerepet ját
szanak.”

Várható -  véleményem szerint -  hogy a kutatások 
további eredményeként mind aláhúzottabban fogják 
számításba venni ezeket a természeti körülményeket.

Az antropogén hatások eddigi laboratóriumi, mo
dellező vizsgálatai szerintem nem vethetők össze a 
csak eddig megismert sztratoszférikus feltételrend
szerrel és jogos a kétely a szimuláció valódisága te
kintetében.

Valóban -  ha a korszerű űrhajókon „loco” végzett 
különböző vizsgálatokra gondolunk -  érzékelhetőbbé 
válik talán, hogy az ózonréteg változásának okát is 
csak a helyszíni viszonyok, hatások ismeretében tár
hatják fel úgy, hogy elsőként az eddig nem szimu
lálható, ismeretlen feltételrendszert kellene tudni re
gisztrálni [2 2 ].

Az ózon előállítására az irodalomban ismertetett 
[24,26] sugárkémiai kutatások, véleményem szerint 
célravezető következtetésekre adnak alkalmat az ózon
pajzs keletkezésére és károsodása terén.

A sugárkémia, mint ismeretes, olyan kémiai reak
ciókkal foglalkozik, amelyeket nagyenergiájú sugárzás 
vált ki és a besugárzott anyag maradandó változásá
hoz vezetnek. Kutatási eredményeik figyelmet érde
melnek az ultraibolya sugárzási tartomány területén 
is.

Az ultraibolya színkép az atomi rendszerek olyan 
állapotváltozásai révén keletkezik, amelyek az atomok 
elektronburkának külső részén játszódnak le [25]. A 
Nap által kibocsátott elektromágneses sugárzás igen 
gazdag ibolyántúli fényben. Ez az optikai színkép 
látható tartományának ibolya határához (3 900 Á=  
390 nm) csatlakozó rövidhullámú kb. 390 nm-nál 
rövidebb hullámhosszú sugárzás.

Az ózon szintézisének sugárkémiai módszere Lind- 
nek [26] sikerült először alfa-sugárnyaláb teljes ab
szorpciójával tiszta oxigénben.

D ’ O lieslager  [26] állapította meg, hogy az ózon
mennyiség (kihozatal) nem állandó, hanem a sugárzás 
intenzitásával változik. Ez a mennyiség a sugárzás fo
lyamata, erőssége és az oxigén nyomásától függően 
0,34-1,25 ózonmolekula, oxigén atompárra vonatkoz
tatva. Megállapítása szerint a változó kihozatali ered
mény a létrejövő ózonizáció és a nyomástól független, 
az ózon koncentrációjával arányos deozonizáció követ
kezménye. A nagyobb intenzitású sugárzás, vagy az 
ózon hosszabb tartózkodása a sugárzási zónában ala
csonyabb ózon-kihozatalt eredményezett.

D ’O lieslager  és L ew is  az ózonképződés és -leépülés 
mechanizmusát a következő reakciókkal jellemzik:

1. 0 2 +  ( a ) - * 2  O*
2. O* +  0 2 +  M — 0 3 M

3. O* +  O* — 2 0 2

4. O3 -)- O* —► 0 2 +  2 O*

Szerintük az 0 2 és az 0 3 közötti „verseny” O-atom 
termelésére az oka a kismennyiségű, nehezen kimutat
ható О keletkezésének egy sztatikus rendszerben. Ily 
módon az ózon-leépülés (deozonizáció) azon reakciók 
valamilyen arányával fejeződik ki, amelyekben az oxi
génatom termelése ciklusonként kétszereződik [1,4].

A sugárkémiai folyamatok mechanizmusa, a sugár
kémia alapján megvalósuló ózon előállítása, illetve az 
ózonizáció és a deozonizáció viszonya megalapozottan 
utal a Napból származó ultraibolya sugárzás lehetsé
ges változó hatásaira, pl. a sugárzás intenzitásának 
változására és annak hatására az ózonpajzs leépülése, 
csökkenése okaként.

Az a megállapítás, amelyet a közlemény elején em
lítek a természetben végbemenő ózon-képződés és le
bomlás egyensúlyáról, nem mond ellent a sugárké
miai kutatás eredményeinek. Inkább feltételezhető, 
hogy az ózonpajzs időleges, szezonális leépülése, csök
kenése, a lyuk keletkezés a természetben végbemenő 
deozonizáció következménye olyankor, amikor a su
gárzás változó intenzitása, az oxigénatom túlsúlya, 
egyéb, fizikai tényezők változása, az egyensúlyt az 
ózonizáció és a deozonizáció között időlegesen meg
bontja. Összességeiben azonban a természetben is ér
vényesül az ózonizáció és a deozonizáció egyensúlya 
bizonyos időtartamon belül.

A megismert publikációk nyomán az ózonpajzs 
károsodásával kapsolatban kifejtett meggondolásaim, 
ugyanúgy a sugárkémiai kutatások tanulmányozása 
arra engednek következtetni, hogy az ózonpajzs káro
sodása kevésbé (vagy egyáltalán nem!) az antropogén 
hatások, mint inkább a természeti körülmények, legfő
képpen az ultraibolya sugárzás változására következik 
be.

Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy nem egy meglévő, 
stabil ózonréteg károsodásával, hanem az ózonréteg 
folyamatos keletkezésének változó ciklusaival állunk 
szemben.

Úgy vélem, hogy az ózonréteg néhány évtizede meg
figyelt változásai -  csökkenése, kilyukadása létrejöhe
tett -  és szerintem létre is jött akkor is, amikor -  
sokszáz, ezer-millió évvel korábban létezéséről az em
berek nem tudtak, nem is figyelhették meg.

Az ózonréteg változása a Föld légterének változó, 
turbulens áramlása, mozgása következtében, a Nap- 
tevékenység sugárzása, UV sugarainak intenzívebbé 
válása, vagy ennek csökkenése, a tengeri és szárazföldi 
ökoszisztémák és más, még ismeretlen természeti 
jelenségek hatására következhetnek be.

Lehet, hogy a felvetett kérdésekre, kételyekre a már 
folyamatban lévő és nem ismertetett újabb kutatások 
kielégítő választ tudnak adni, vagy pedig e kérdések, 
kételyek az e téren folyó vizsgálatok ilyen irányú 
kiegészítését eredményezik.

A kézirat beérkezett: 1992. dec. 10.
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FÜGGELÉK

A  klór-fluorm etán (C FM ) koncentrációjának  
szám ítása az atm oszférában

A Föld felülete: 5 i o i x i o 18cm2 - » 5 , l  x i o 14m2 
1 év folyamán a világon összesen felhasznált CFM:

740 kt.
Feltételezésem, hogy ebből 700 kt-át aeroszolként hasz

náltak fel.
100 g CFM —► 22 1 gázt bocsát ki.
Eszerint: 1,54 x 1 0 T1 1 gáz/év távozik az atmoszférába.
Ez 20 év folyamán összesen: 3,0 8 x i o 12 1 gáz.
A Föld 25 km magasságig terjedő atmoszférájának 

térfogata:
2 5  X 5 1 0 1  X 1 0 14m 2 =  2 6 0 0 0 m  X 5 1 0 1  X l o “ m 2 =

1 , 2  7 5 2  5  X 1 0 19m 3 - » 1 , 2 7 5 2 5  X 1 0 22 l i t e r

3 '0 8 x l 0 i t  =  2 , 4 1 5 2  X I O " 10 
1 .2 7 5 X 1 0 2 2  ’

a CFM gázok koncentrációja a légkörben, amely a számí
tás szerinti 25 km-es magasságig a troposzférát, a tropo- 
pauzát és a sztratoszféra egy részét jelenti.
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Az atomerőmüvi radioaktív hulladékok biztonságos kezelése

Bevezetés

Korunk nagyteljesítményű atomerőművei egyre na
gyobb mennyiségű radioaktív hulladékot produkál
nak, amelyek kezelése nemcsak műszaki és gazdasági 
szempontból, de egyre inkább környezeti vonatko
zásait tekintve okoz növekvő problémát valamennyi 
nukleáris energetikai programmal rendelkező ország
nak. Megállapítható, hogy ma már nemcsak a fej
lett nukleáris iparral rendelkező országok, de a kisebb 
atomenergetikai potenciállal rendelkezők sem kerül
hetik meg a radioaktív hulladékprobléma miatti nö
vekvő társadalmi ellenszenvet.

A nukleáris hulladék kezelésével kapcsolatban elvi 
jelentőségű, hogy a társadalom tudatában az a féle
lem él, miszerint az atomerőművek radioaktív hulla
déka biztonságosan nem izolálható, ezért komolyan 
veszélyezteti a környezetet és a népességet. Senki sem 
kívánja az ezzel kapcsolatos - fétisnek tűnő - kocká
zatot.

A legtöbb kormány, amikor ilyen problémával ta
lálkozik, egyszerűen elodázza a kérdést. Ezzel viszont 
semmit sem old meg. Inkább a lakosságot erősíti ab
ban a tudatában, hogy a nukleáris hulladékkezelés 
problémáját nem lehet megoldani, tehát növeli a koc
kázat látszatát. Vizsgáljuk meg tehát, mennyire meg
nyugtatóan lehet e problémát megoldani.

A ma működő, a maghasadáson alapuló, nagytel
jesítményű atomerőmüvi reaktorok normál üzemelte
tése során alapvetően két típusú radioaktív hulladék 
keletkezik:
-  a kiégett fűtőelemekben felgyülemlett, igen nagy 

aktivitású, különféle hasadási termék, valamint az 
el nem hasadt, illetve újabban keletkezett hasadó
anyag ;

-  az üzemeltetés során - a primérköri szerkezeti anya
gok és a hűtőközeg neutron-aktivációja, ill. egyes 
hasadási termékek kiszivárgása következtében - ke
letkezett, ún. közepes- és kisaktivitású hulladék. 
Ebből nyilvánvalóan következik, hogy merőben

másként kell kezelni a nagyaktivitású kiégett fűtőele
meket, mint a reaktorok üzemeltetése során fokozato
san felgyülemlő közepes- és kisaktivitású hulladékot.

A kiégett fűtőelemek kezelése

A paksi atomerőmű megbízása alapján végzett 
elemzés [1] azt mutatta, hogy a kiégett reaktorfűtóe- 
lemek kezelésére jelenleg két irány létezik a világon: a 
hasadóanyag elválasztása a hasadási termékektől, az 
előbbi újrahasznosítása céljából (az ún. reprocesszá- 
lás) és a végleges elhelyezés („temetés”). A mérvadó

* Budapesti Műszaki Egyetem, Kémiai Technológia Tanszék, 
Budapest

T Ó T H  B É L A  *
P Á T Z A V  G Y Ö R G Y  *

országok egy csoportja (Franciaország, Japán, Anglia 
és Oroszország) a reprócesszálást választotta és így 
be kívánja vezetni az ún. kevert (urán-plutónium)- 
oxidos fűtőelemek felhasználását, kezdetben a termi
kus, később lehetőleg a gyors-szaporító reaktorokban. 
A rivalizáló atomhatalmak -  USA, Szovjetúnió -  ka
tonai célból, már a II. világháború után megkezdték a 
repró cesszálást. Olyan országok, mint az NSzK, Bel
gium, Olaszország, Hollandia és Svájc már szerződést 
kötöttek kiégett nukleáris üzemanyaguk más ország
ban történő reprocesszálására. Argentína és Kína is 
tervezi reprocesszáló művei prototípusát. Az országok 
egy másik csoportja (mint pl. Kanada, Spanyolország, 
Svédország) hosszúidejü tárolást tervez, mielőtt vég
leges döntést hozna. E szituáció, valamint a jelenleg 
működő és tervezett reprocesszáló művek korlátozott 
kapacitása miatt általában megállapítható, hogy je
lenleg valamennyi nukleáris programmal rendelkező 
ország -  függetlenül attól, hogy akar-e reprocesszálni, 
vagy sem -  gyakorlatilag a kiégett fűtőelemek tárolá
sára helyezi a fő hangsúlyt. Ez a tárolás -  az egyes or
szágok nukleáris üzemanyagciklus-koncepciój ától füg
gően -  történhet az atomerőműben, azon kívül, vagy 
a reprocesszáló műben.

Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynöksége 
adatai [2 ] szerint a kiégett nukleáris üzemanyagkész
letek a világon napjainkra elérik a 125 000 tonnát, 
az ezredfordulóra pedig a 2 00  0 00  tonnát (évi nö
vekedés: mintegy 10 000 t). Ez utóbbinak mintegy 
25-30%-át tervezik reprocesszálni. Ezek jól mutatják 
annak a készletnek a nagyságrendjét, amelyet akár a 
reprocesszálás, akár a végleges elhelyezés előtt tárolni 
kell.

A kiégett fűtőelemek kezelését alapvetően befolyá
solja, hogy a nukleáris üzemanyag kiégését eredmé
nyező magreakciók következtében az üzemanyagban 
mélyreható kémiai és radiokémiái változások mennek 
végbe:
-  az 238U egy része átalakul 239Pu-izotóppá;
-  csökken az 235U-tartalom;
-  hasadási termékek és transzplutónium-elemek hal

mozódnak fel.
így pl. az 1. táb láza t  egy Pakson is működő, ti

pikus, PWR (nyomott-vizes)- típusú raktor üzema
nyagának jellemző, fontosabb kémiai és radiokémiái 
összetétel-változását mutatja be a kiégési szint függ
vényében (1]. Az ilyen reaktor kiégett fűtőelemeinek 
teljes izotópspektruma ennél természetesen jóval szé
lesebb, de szerencsére a keletkezett radioizotópok túl
nyomó többsége viszonylag hamar lebomlik. Márcsak 
ezért is -  bármilyen stratégiát válasszunk is a kiégett 
fűtőelemek további sorsát illetően -  a legmegfelelőbb 
megoldás kezdetben a tárolás, azaz a megfelelő „hű
tési” (lebomlási) idő megválasztása. Abban az eset
ben, ha az üzemanyagciklus következő fázisa a repro
cesszálás, a jelenlegi legelterjedtebb tárolási idő 5-10
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év. Ilyen körülmények között, 10 évi „hűtés” után, 
a fenti PWR-típusú reaktor évi 1 000 MW villamos 
energia termelésére felhasznált, kiégett fűtőelemeinek 
kezdeti, teljes radioaktív izotópspektruma és aktivi
tása a 2. táb láza tn ak  megfelelően alakul [ 1]. A táb
lázatból világosan kitűnik, hogy 10 évi tárolás után, 
aktivitás szempontjából, a cézium, stroncium és plu
tónium izotópjai dominálnak.

1. táb láza t

PW R -típusú  reaktor-fűtőelem  jelentősebb  
aktinida- és hasadási term ék-tartalm a a 

kiégés után (g /tU -b a n  kifejezve)

Izotóp Felezési 
idő, év

Kiégési szint, MW-nap/t
13 700 17 700 24 300 31 800

235u 7,l i o 8 21 750 18 980 15 890 11 750
236U 2,4-107 2 510 2 950 3 600 4 083
Pu(össz)* 7 190 7 560 10 500 10 200
238pu 89,0 24 30 98 124
239pu 2,4-104 5 720 5 600 7 420 6 270
240Pu 6,8-103 924 1 240 1 680 2 130
241pu 14,6 467 507 1 100 1 280
242pu 3,8-10S 51 96 198 385
237Np 2,1-106 242 205 455 473
241Am 433 69 85 119 139
242Cm 0,45 0,024 0,033 1,0 1,6
2“ Cm 18,1 0,55 0,89 7,9 1,6
137Cs 30,0 700 800 880 1 120
90Sr 28,1 265 290 360 470
“ 7Pm 2,6 68 77 110 134
" T e 2.1-105 340 430 590 770

* A teljes Pu-izotóp-spektrum, nemcsak a táblázat
ban felsoroltak.

A 2. táb lázatból az is kitűnik, hogy egyes radioaktív 
izotópkomponensek igen hosszú felezési idejűek. Ezért 
azoknak, akik a kiégett fűtőelemek hulladékként tör
ténő kezelése („izotóptemetőben” történő végleges el
helyezése) mellett döntenek, szembe kell nézniük az 
1 . ábrából  következő problémával: a kiégett fűtőele
mek összes aktivitása csak több mint tízezer év múlva 
éri el az eredeti uránérc aktivitását! (Az 1. ábra a 
kiégett fűtőelemek, mint nagyaktivitású hulladék, ti
pikus bomlásgörbéit mutatja. Az aktivitás-értékek 1 
tonna fűtőelemre vonatkoznak. [3])

A jelenlegi, e téren tapasztalható világhelyzet alap
ján összefoglalva, a következő megállapításokat tehet
jük:
1. A kiégett atomerőmüvi fűtőelemek -  a megmaradt, 

hasadó 235U, a nagymennyiségű 238U és a kelet
kezett újabb hasadóanyag, a 239Pu (és részben a 
241Pu) miatt -  nem tekinthetők egyszerűen radio
aktív hulladéknak. Ezért a kiégett fűtőelemtárolást 
úgy kell tekintenünk (bármilyen hosszú ideig tart
son is), mint a nukleáris üzemanyagciklus egyik fá
zisát.

mid

PW R -típusú erőművi reaktor kiégett 
fűtőelemeinek aktivitása (10 évi hűtés után,

1 GW -évre számítva)

2. táblázat

Izotóp Felezési idő, 
év

Aktivitás,
GBq

85Kr 10,8 7,4-10®
90Sr 28,1 7,4 107

(90Y nél kül)
99Tc 2 ,1 1 0 s 1,85-104
129J 1,7-107 48,1
134Cs 2,05 1.07-107
135Cs 3-10® 3,03-102
137Cs 30,0 1,07-108
147Pm 2,62 9,25-10®
154Eu 16 5,92-10®
234u 2,510s 9,62-102
235jj 7,1-Ю8 20,4
236|j 2,4 107 3.55-102
238jj 4,5-109 4,07-102
237Np 2 ,1 -10® 4,8-Ю2
238Pu 89,0 3,44-10®
239Pu 2,4-104 4,0710s
240Pu 6 ,8 -Ю3 5,92-10s
241Pu 14,6 8,14 107
242Pu 3,810s 1,85-103
241Am 433 1,78-10®
242Am 152 9,99-103
243Am 7,7-Ю3 2,41 104
242Cm 0,45 8,14-Ю3
243Cm 32,0 4,07-103
244Cm 18,1 2,26-10®

Összes aktivitás: 3,1 108 GBq

3 7 x 1 0 6 f

Bomlási idő, év

1. ikra. A bégéit fűtőelemek (m int hulladékok) hosszútávú bomlása
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2. Bármilyen kiégett fűtőelemtárolási stratégiát kö
vessen is egy ország (még ha ez a tárolás végső so
ron végleges is, mintegy nagy aktivitású radioaktív 
hulladék-,,temetés”), mindenképpen akkor jár leg
jobban, ha nem köti meg a kezét a jövőre vonatko
zóan, azaz átmeneti tárolási stratégiát követ (ez az 
átmeneti időszak lehet akár 50 év is).
így összefüggéseiben a legmegfelelőbb stratégiának

tűnik:
-  a reaktorból kiemelt „forró” fűtőelemek előzetes, 

1-5 éves tárolása a reaktor saját (általában vizes 
medencés) tárolójában;

-  átmeneti (10-50 éves) tárolás a reaktortól füg
getlen tárolóban. Ez az időszak egy reprocesszá- 
lási koncepcióval rendelkező ország esetében ter
mészetesen lehet rövidebb. A hosszabb időszak 
azoknak viszont mindenképpen kedvező, akik 
még nem döntöttek véglegesen a kiégett fűtőe
lemek sorsát illetően;

-  20 év (vagy annál hosszabb) kivárás alatt el kell 
dönteni, hogy a következő lépés reprócesszálás 
legyen-e, vagy végleges elhelyezés.

3. Ha a hosszabb átmeneti tárolást tervezzük, úgy 
célszerűbb a száraz tárolási módot választani. Ez 
fokozottan érvényes a végleges elhelyezési koncepció 
esetén.

4. A korszerű, száraz tárolási módszerek általában 
jobb műszaki-gazdasági mutatókkal rendelkeznek, 
mint az ún. nedves tárolás (pl. vizes medencé
ben). Az előbbieknél még a hosszútávú tárolás sem 
okoz említésreméltó korróziós, vagy radioaktív kon- 
taminációs problémát, a sugárdózis alacsonyabb, 
az alkalmazott passzív hőátadási módszerek pedig 
hosszútávon sem okoznak fűtőelemkárosodást. Ki
sebb a szervízszükségletük és nagyobb az üzembiz
tonságuk. A száraz tárolók ezenkívül leszereléskor 
kevésbé igényesek.

5. A természetes cirkulációval rendelkező száraz tá
rolási módszerek üzemeltetési és gazdaságossági 
szempontból előnyösebbek, mint a mesterséges hű
téssel rendelkezők.

6. A száraz aknákban, vagy tartályokban történő tá
rolási mód a legcélszerűbbnek tűnik. Ezek modul- 
rendszerű változatai -  a tárolóegységekre vonat
koztatva -  a legalacsonyabb költségeket igénylik. A 
modulok száma, így a tároló kapacitása, a szükség
leteknek megfelelően növelhető.

A közepes- és kisaktivitású radioaktív hulladék 
kezelése

A nukleáris energetikai reaktor normál üzemelte
tése során csak minimális radioaktív emisszió törté
nik a környezetbe. Ez, de ezenkívül az egész nukle
áris üzemanyagciklus összes fázisainak teljes emisszi
ója is, mélyen alatta marad a nemzetközi szerveze
tek (IAEA, ICRP, WHO, ILO,OECD/NEA) által (de 
hozzátehetjük: az MSz 62-78 által is) meghatározott 
„megengedett” szintnek. A radioaktív hulladékanya

gok gyakorlatilag az atomerőművön belül, mint reak
torhulladék jelentkeznek.

A radionuklidok megjelenésének a reaktor-hulladé
kokban két fő forrása lehet:
-  a primerköri szerkezeti anyagok és a hűtőközeg

neutron- aktivációj a;
-  hasadási termékek megjelenése a hűtőközegben a

fűtőelemek inhermetikussága miatt.
Az aktivációs termékek (ha a primerköri szerkezeti 

anyagok alacsony nikkel-tartalmúak) viszonylag rövid 
felezési idejű (általában <6 év) komponenseket tar
talmaznak, míg a hasadási termékek között hosszabb 
távon csak a trícium, stroncium-90 és a cézium-137 
dominálnak (mivel a trícium (3H) kockázata az em
beri szervezetre mintegy 150-szer kisebb, mint a 137Cs 
izotópé, ezért ezt az izotópot általában ennek megfe
lelő szigorral kezelik [4]).

Mivel végül is valamennyi ilyen jellegű hulladék 
végső elhelyezést igényel, ezért érthető az a törek
vés, hogy azt a lehető legkisebb térfogatba sűrítsék 
be (természetesen az adott szintű hulladékra megen
gedett aktivitási koncentrációk határain belül).

A végső elhelyezésre általában olyan tárolási köve
telményeket dolgoztak ki [5], amelyek főként a hosszú
idejű elszigetelés elvéből indulnak ki (mivel el kell 
érni, hogy a hulladékban lévő radionuklidok sugárzási 
szintje minimális kockázattal járjon).

Ami az elhelyezés (ún. „temetés”) helyszíni megol
dásait illeti, úgy lehetséges az Amerikai Egyesült Álla
mok által kidolgozott és Franciaország által szélesen 
alkalmazott (5-6 m mélyen a földfelszín alatt létre
hozott) ún. felszíni tároló építése (Japán is hasonlót 
helyezett üzembe 1991-ben, mintegy 600 000 t befo
gadó kapacitással), a Svédország és Finnország által 
épített mélytárolók (30-60 m mélyen) és az Anglia 
által alkalmazott, elhagyott bányák felhasználása.

A PWR-típusú atomerőmüvekben keletkezett, kü
lönféle közepes- és kisaktivitású hulladékfajták jó pél
dája lehet a S. táblázatban összefoglalt, a paksi atome
rőműben évenként felgyülemlett hasonló hulladék [4].

A paksi atomerőmű eddigi üzemviteli tapasztalatai 
azt mutatják, hogy a reaktorok fűtőelemcseréje kö
zötti kampányidő alatt a fűtőelemek tömörsége igen 
jó (max. 1-2 gáztömörtelen eset fordul elő), így a pri
merköri hőhordozó hasadvány-aktivitása 2-3 nagyság
renddel kevesebb, mint a tervezett érték. Emiatt a 
hulladékokban a korróziós termékek dominálnak, de 
aktivitásukat tekintve ezek szintén jelentősen elma
radnak a tervezett értékektől.

A folyékony radioaktív hulladékok feldolgozásá
nak a paksi atomerőműben elhatározott módja a ce
mentbe ágyazás. Ezzel a módszerrel kerülnek feldol
gozásra a kimerült ioncserélő gyanták, a hulladék- 
és padlóvizek bepárlási maradékai és a jelentős 
lebegőanyag-tartalmú iszapok.

A bepárlási maradékok és iszapok 400 literes, 
az ioncserélő gyanták pedig 200 literes, speciális 
acélhordókban kerülnek lecementezésre.

mkl1993. X L V 1II. É V F O L Y A M . 1 0 -11 . S Z á M 481



A  paksi atom erőm ű 1.-4. b lokkjában  keletk ezett rad ioaktív  hulladék, 1 év  norm ál ü zem id ő  a la tt
S. táblázat

Hulladékfajta Tervezett Tényleges Aktivitás,
%mennyiség,

m3
% mennyiség,

m3
%

1. Cementezett ioncserélő
gyanták 160 10,7 15 2,5 50,5

2. Cementezett bepárlási
maradék 800 53,6 360 59,0 14,1

3. Közepes aktivitású,
szilárd 210 14,1 34,6

4. Tömörített, kisakti-
vitású, szilárd 68 4,6 160* 26,2 Összes

5. Nem tömöríthető, kis- kisakti-
aktivitású, szilárd 80 5,4 vitású:

6. Cementezett iszapok 16 1,1 0,8
7. Aeroszol-szűrők 120 8,1 75 12,3
8. Jódszűrők 36,5 2,4

* Tömörítés nélkül

A közepes- és kisaktivitású hulladékok végleges 
elhelyezése (deponálása)

A fenti típusú reaktor-hulladékok végeleges elhelye
zésének nemzetközileg elfogadott koncepciója a követ
kező:

Az atomreaktorokból származó kis- és közepes 
aktivitású radioaktív hulladékokkal tulajdonképpen 
igen kis mértékben megnöveljük a környezetünkben 
már eleve igen nagymennyiségben jelenlévő (urán + 
bomlástermékei, tórium + bomlástermékei, K-40 és 
C-14-izotópok) természetes radioaktív anyagokat. így 
az ezzel járó kockázatot is ennek megfelelően kell 
értékelnünk.

Nálunk, végső soron, a végleges hulladéktárolóba 
kerülő -  az atomerőmű 4 blokkjának 30 éves üzemé
ből eredő -  összaktivitás (izotóponként) a 4■ táblázat 
szerint alakul [4]. A táblázatból látható, hogy hosszú 
felezési idejük és viszonylag nagy aktivitásuk miatt 
mértékadó izotópoknak így, a végleges tárolás szem
pontjából, valóban a H-3, Sr-90 és Cs-137 minősít
hetők. (Figyelemreméltó, hogy kémiai mennyiségüket 
tekintve a Cs-137 alapvetően dominál és összesen is 
alig haladják meg a 0,5 kg-ot 30 év alatt!)

A végleges tárolóra a 80-as években az ERŐTERV 
által kidolgozott magyar tervek szerint (még az ófa
lui izotóptemetővel kapcsolatos konkrét elképzelések 
alapján), a paksi atomerőmű közepes- és kisaktivitású 
hulladékát -  az amerikai-francia koncepcióhoz hason
lóan — itt is felszíni tárolókban helyeznék el. Ilyen 
tárolócellasor keresztmetszete látható a 2. ábrán [6]. 
(A méretek érzékeltetésére két lecementezendő sorban 
az erőműből származó 400 1-es hordók vannak feltün
tetve.)

A felszíni végleges tárolással járó környezeti több
letkockázat csökkentésére -  a nemzetközi gyakorlat
nak megfelelően -  a fenti tervekben is mesterséges és

mkl

4■ táblázat
A végleges tároló ak tiv itáskészlete (A  paksi 

atom erőm ű 4 db blokkjának 30 éves  
ü zem eltetése u tá n i leállásakor)

Izotóp Felezési idő Aktivitás,
GBq

Kémiai
mennyiség,

g
3H 12,26 év 8,2102 0,014*
58Co 71,3 nap 25 -

60Co 5,27 év 5,6 104 0,133
85Kr 10,8 év 8,9 10~5 -

90Sr 28,1 év 3,6 103 0,680
1 3 1 j 8,08 nap 1,5 103 -

133Xe 5,27 nap 2,4103 -

134Cs 2,05 év 1,1103 0,025
137Cs 30,0 év 1.7-106 536,8

* Megjegyzés: НТО-ban kifejezve (HgO helyett; a T itt 
tríciumot jelképez)

természetes gátak szolgálnak. E gátak (részben a 2.
ábrából követhetően):
-  a cementezett hulladékok esetében a cementmátrix, 

amelyből az aktivitás csak lassan szabadulhat fel;
-  a cementezett hulladék csomagolás-típusa (acél

hordó), amely hosszabb ideig meggátolhatja a ned
vesség bejutását, így az említésre méltó izotóp
migrációt;

-  a tárolócellák térkitöltő betonozása (az aktív anyag- 
transzport csak pórusdiffúzió útján lehetséges);

-  a tárolócellák 4 mm vastag acélszigetelése (ezek 
korróziós, vagy egyéb sérüléséig gyakorlatilag nincs 
aktív anyag-transzport a cellákból);
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T erm ó ta la i 1.0-1,5 m_ _ _ _ _
Iszap o s hom okliszt 1,0-15 m 
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S. ábra. A  tevezett magyar felszínt tárolók keresztmetszete

-  a tárolócellák 50 cm vastag vasbeton falazata, 
amely csak diffúziós transzportot tesz lehetővé;

-  geológiai, hidrogeológiai környezet, ami a bioszféra 
felé vezető terjedési útvonalat meghatározza. 
Mindezen gátak részletes vizsgálata azt mutatta,

hogy a fenti mértékadó radioaktív izotópokat minimá
lisan a következő időtartamokig képesek visszatartani 
a cellákban:

3H : 404 év,
90Sr : 484 év,
137Cs : 384 év.
Mivel a legszigorúbb feltételek is úgy szólnak, 

hogy egy radioaktív izotóp 20 év felezési idő múlva 
gyakorlatilag lebomlottnak tekinthető, ezért csak a 
90Sr és 137Cs izotópok azok, amelyek kis hányada -  a 
legkonzervatívabb számítások szerint -  át tudja lépni 
a fenti mesterséges gátakat.

A biztonság növelésének lehetősége

A fentiekből egyértelműen következik, hogy az 
atomerőművi radioaktív hulladékok hosszútávú biz
tonságos elhelyezése szempontjából tulajdonképpen 
két komponens az, amelyekre koncentrálnunk kell a 
figyelmünket: a 90Sr és a 137Cs. (Nem tekinthető vé
letlennek, hogy pl. az ún. OMEGA-progam kereté
ben a japánok, az OECD/NEA-országok közremű
ködésével, 2 000-ig célul tűzték ki ezen komponen
sek leválasztását a nagyaktivitású hulladékokból is, 
vagy hogy mérvadó nemzetközi szervezetek (pl. NAU)

ajánlásaiban szerepel a közepes- és kisaktivitású hul
ladékok előzetes szeparációs kezelése, még az atome
rőmű technológiai keretei közöt). Abban az esetben 
tehát, ha e komponensektől sikerülne megszabadí
tanunk az atomerőművi hulladékot, úgy alapvetően 
megváltozna az egész hulladékkezelési és elhelyezési 
stratégia is. Ez viszont döntő módon kihatna nem
csak a technológiai és gazdaságossági mutatókra, ha
nem az „izotóptemető” létesítésével kapcsolatos tár
sadalmi vitákra is.

A probléma megoldására a szerzők a Budapesti 
Műszaki Egyetem Kémiai Technológia Tanszékén, ot
tani munkatársaikkal együtt, mintegy másfél évtized
del ezelőtt, kutatásba kezdtek, amelynek eredményei 
jelenleg a következőkben foglalhatók össze:
1. Mindkét izotópra (90Sr és 137Cs) vonatkozóan si

került megfelelő hazai, olcsó szervetlen szorbenst 
találni, amely segítségével a kérdéses izotópok sze
lektíven eltávolíthatók. Mivel stabil, sugárzásálló, 
szervetlen szorbensekről van szó, ezért a rajtuk 
felhalmozható aktivitásnak csak a sugárveszélyes 
anyag besorolási értéke szab határt (kis-, közepes-, 
illetve nagyaktivitású hulladék).

2. Sikerült megfelelő technológiai módszert kidolgozni 
a két kritikus izotóp (de különösen a 137Cs) szelek
tív eltávolítására a paksi atomerőmű körülményei 
között úgy, hogy ezek bármikor visszanyerhetek le
gyenek egy esetleges hasznosítás céljából. (így nagy 
lépést tehetünk a hulladékmentes technológia elvé
nek megvalósítása felé!)
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S. ábra A paksi atomerSmű jelenlegi tényleges hulladékának radioaktív 
izotóp-összetétele

3. A fenti szelektív módszerek további finomításá
val sikerült olyan komplex technológiai módszert 
kidolgozni, amellyel gyakorlatilag megszabadíthat
juk a paksi hulladékokot az összes, promt radioak
tív komponenstől. A S. ábra a jelenlegi paksi ere
detű, tényleges hulladék jellemző radioaktív izotóp
komponenseinek gamma-spektrumát tartalmazza 
(a viszonylag friss mintában még kimutatható a 
253 nap felezési idejű 110mAg is!), míg a ábrán
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4. ábra. A  paksi radioaktiv hulladékoldat tisztítása ut in i  maradék aktiv 
komponense

ugyanennek a mintának a tisztítás utáni spektruma
látható.
Ez utóbbiból megállapítható, hogy gyakorlailag 

sikerült a háttérsugárzás szintjére lecsökkenteni az 
összes komponens aktivitását. (Az alig észrevehető, 
a természetben előforduló 40K izotóp jelenléte az 
alkalmazott módszer érzékenységét jelzi!)

Általános következtetésként megállapítható tehát, 
hogy az atomerőművi radioaktív hulladékok bizton
ságos és eredményes kezeléséhez a megfelelő műszaki 
tudás és lehetőség adva van. A probléma megnyuga-

tóan megoldható, így bármelyik kormánynak minde
nekelőtt politikai oka lehet a kérdés elodázására. Az 
pedig ismeretes más, tőlünk gazdagabb és az atome
nergia területén magasabb színvonalon lévő országok 
gyakorlatából, hogy amennyiben politikai faktorok is 
közrejátszanak a döntéshozatal folyamatában, úgy a 
hasonló problémák megoldása igen sok nehézségbe fog 
ütközni.

A  kézirat beérkezett: 1993. jan. 27.
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Nem szennyező üzemi terület 
preventív biztosítása egy német 

olefinműben

A Ruhr Oel GmbH petrolkémiai 
üzem területén, a németországi Schol- 
venben, a Veba Oel és zPetroleos Vene- 
zuelanos közös vállalatként felépítette 
az „Olefin 4” üzemét, ahol évi 1,5 
millió tonna kőolaj feldolgozása árán 
(vákuum-desztilláció és FCC fluid ka
talitikus krakk) 440 000 tonna etilént 
és 260 000 tonna propilént, valamint a 
járulékos magasabb olefineket szándé
koznak előállítani 1,25 milliárd márka 
beruházási ráfordítás árán, amin belül 
20%-ot szánnak arra, hogy a közvetlen 
üzemi terület talaja kőolajjal és kőo
lajtermékekkel, valamint a technológi
ában használt korrozív vegyszerekkel 
ne szennyeződhessen el.

A védelem „kettőzött biztonságú”. 
A védendő terület 14 000 m2. Először 
lemélyítik az üzemi talajt 3-4 méterre 
és itt 3-4 mm vastagságú, nagysűrű
ségű polietilén-fóliából, gondos, kettős 
hegesztéssel teknőt készítenek azáltal, 
hogy a fólia széleit a végleges talaj
szintig felhajtják. Majd ismét vissza- 
töltik a kitermelt talajt, ledöngölik 
és rá, számított dilatációs hézagokkal, 
В 55 minőségű beton fedlapokat fek
tetnek, amik között a fugákat tömí- 
tik (alapos tisztítás után epoxigyan
tás alapozás, a rések kidömöckölése 
hab-polisztirol szalagokkal és felül be- 
kenés poliszulfidalapú, aromásokat is 
álló önszilárduló műanyag kencével). 
Különös gonddal járnak el azoknak a

tömítéseknek elkészítésénél, amikkel a 
sokkal kisebb méretű kábelcsatorna- 
fedlapok közötti, valamint az üzemi 
terület-lefedő betonlapokból kiemel
kedő és mélyebb készüléktest-alapok 
közötti fugákat teszik korrózió- és ol- 
dószerállóan szivárgásmentessé.

[Forrás: Erdői u. Kohle...^ó.No 3, p 
90; (1993 március)]

Környezetvédelmi prognózis

Az USA Gázkutató Intézete mun
kahipotézist állított fel a tekintetben, 
hogy milyen társadalmi munkamegosz
tásban és sorrendben alakul ki a jövő 
környezetvédelmi tendenciája; e felté
telezés szerint:
-  a szaktudomány bizonyítékokat 

gyűjt az emberi tevékenység elői
dézte környezeti ártalmakról;

-  a szakemberek felismerései elterjed
nek a tudományos világban,

-  a sajtó közölni kezdi a tudomány 
képviselői által széles körben elfo
gadott, a környezetkárosítást bizo
nyító tényeket és az általuk javasolt 
megoldásokat;

-  a közvélemény nyomást gyakorol az 
őket képviselő politikusokra, hogy 
oldják meg a felmerült környezetvé
delmi problémákat;

-  a politikusok rendeleti és törvényho
zási, valamint szabványok és norma
tívák útján kezdeményezik a hivata
lok intézkedéseit.
Ennek a munkahipotézisnek alapján 

a Gázkutató Intézet közzétette a kör

nyezetvédelmi tevékenységek sorrend
jének prognózisát:
-  újabb elemzési módszerek kidolgo

zása toxikus anyagok jelenlétének 
felismerésére mind kisebb tömény
ségben;

-  a közvélemény félelme nő az általa 
előre nem látott környezeti károk 
hatásától;

-  növekszik az ipar felelősségtudata a 
környezetért tevékenysége teljes cik
lusára (termelés, raktározás, szállí
tás, alkalmazás, hulladékkezelés);

-  a társadalom mind nagyobb súlyt 
fektet a megelőzésre (a szennyező
források és a hulladékok csökken
tése);

-  védendőnek tartják a Föld gén
bankjait (a fajták változatosságá
nak fenntartása);

-  a kommunális, ipari és egyéni fo
gyasztók mindinkább követik dönté
seiknél a társadalmi szervezetek út
mutatását;

-  a környezetvédelemben tevékeny
kedő szervezetek és egyének növelik 
a mindenkor érintett társadalmi ré
tegek informáltságát a szükséges ak
tív és passzív intézkedések elfoga
dásának szükségességéről (támoga
tások, bírságok, adók);

-  nőnek az új telephelyek és termelő- 
tevékenységek hatósági engedélyezé
sének nehézségei.
[Forrás: Chemtech. £3. No 3, p 41

(1993. március)]
S.Gy.
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Fizikai-kémiai és biotechnológiai lehetőségek a talaj, a talajvíz 
szénhidrogén-szennyeződéseinek eltávolítására

E N D R ÉD Y  ISTVÁN * 
P Á S Z T Ó  PÉ T E R  *

A témának az ad különös aktualitást, hogy a ki
vonuló szovjet csapatok jelentős környezetszennyezést 
(talaj, talajvíz szennyezések) hagytak maguk után. 
Ezek közül kiemelkedik a repülőterek kerozin, a pán
célos laktanyák gázolaj szennyeződése.

A Környezetgazdálkodási Intézet számos hazai és 
külföldi vállalkozó segítségével olyan tapasztalatra 
tett szert, melyek közzététele érdeklődésre tarthat 
számot.

Az olajmentesítési technológia kiválasztását
meghatározó néhány fizikai-kémiai tulajdonság

Olajnak nevezünk a tanulmányban minden olyan 
kőolaj-féleséget, a nyersolajtól a normális hőmérsék
leti viszonyok között cseppfolyós szénhidrogénekig, 
mint amilyenek a benzinek, kenőolajok, könnyű és ne
héz fűtőolajok, és ide sorolhatjuk pl.: a későbbi feldol
gozás termékeit a motorolajokat, a transzformátoro
lajokat, az emulgeált termékeket és az ún. fáradtola
jokat is.

A mentesítési technológia során figyelembe kell 
venni, hogy a nyersolaj és a kőolajtermékek mindig 
kisebb-nagyobb számú vegyületek keverékéből állnak. 
Ennek megfelelően különböző eredetű azonos termék
osztályok fizikai jellemzői széles határok között vál
tozhatnak [1]. Ez jól látható az 1. ábrán bemutatott 
magyar és szovjet kerozin összetételét bemutató gáz- 
kromatogramokon [2].

Az olaj mozgása a talajban

A következőkben megkíséreljük egészen leegyszerű
sítve vizsgálni azt a folyamatot, hogy hogyan kerül a 
felszínen kiömlött olaj a talajba, talajvízbe és miként 
okoz ott vízszennyezést [3].

Az olaj talajbani mozgásánál alapvető különbséget 
kell tenni az olajnak, mint /azisnak szétterülése és a 
vízben oldott olaj mozgása között. Amíg ugyanis az 
oldott anyagok a szivárgó- és talajvízzel együttesen 
vándorolnak, addig az olaj laza kőzetekben, talajok
ban összefüggő olajtestet képez.

Ha olaj hatol be a talajba, lényegében a nehézségi 
erő hatására húzódik lefelé és ún. olajtest alakul ki, 
melynek alakja és nagysága a talaj és az alatta elhe
lyezkedő összlet nemétől és szerkezetétől, valamint az 
olaj mennyiségétől és fizikai tulajdonságaitól függ.

Első esetben vizsgáljuk az olajtest alakját, egyen
letes, egynemű talajban. Ilyenkor a 2. ábrán bemu
tatott szabályos alakú olajtest alakul ki. Behatolási 
mélysége empirikus képlettel számítható.

Ha azonban nem egynemű talajjal van dolgunk, 
és ez a természetben rendszerint így van, akkor

* Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest

Kapilláris zóna 

Talajvizszint

£. ábra. Olajtett alakja egynemű talajban

az olajtest többé-kevésbé szabálytalan alakot fog 
felvenni.
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A S. ábrán látható, hogy a kisebb áteresztő ké
pességű réteg a szivárgó keresztmetszet szétterülését 
eredményezi, míg a jobb áteresztő képességű rétegbe 
történő átmenetnél lényegében azonos marad a szi
várgási keresztmetszet. Ha a beszivárgási hányad az 
áteresztőképességhez képest valamely rétegben nagy, 
akkor oldalirányba terjed ki a határfelület egészen ad
dig, míg erősen áteresztő réteghez ér.

S. ábra. Olajteit alakja különböze áteresztőképességű talajban

Viszont az igen kis áteresztőképességű, finom szem- 
csézetű közbenső rétegek (\ ■ ábra), melyek erősebb 
mértékben képesek visszatartani a szivárgó vizet, pl. 
iszapos, agyagos homokok vagy agyagok, jelentős mér
tékben akadályozhatják vagy akár teljesen megszün
tethetik az olaj behatolását a mélyebben fekvő kép
ződményekbe. Ilyen esetben az olaj a talajvízszintig 
nem is jut el.

4- ábra. Olajtest elhelyezkedése, ha olajat át nem eresztő talajhoz ér

Ha a beszivárgott olajmennyiség meghaladja a szi
várgási tartomány olajvisszatartó képességét, akkor 
az olaj egészen a talajvízig hatol. Elegendő nyomás 
esetén az elszivárgási hely alatt behatolhat a talaj
vízbe, ez esetben azonban a kapilláris sávban vízszin
tesen szétterül. Az 5. ábrán látható aszimmetria a 
talajvíz áramlási iránya miatt jött létre. Ha az olaj a 
nyomás miatt közvetlenül behatol a talajvíztartó ré
tegbe, akkor a nyomás kiegyenlítődése után gyorsan 
felemelkedik a talajvíz felszínéig és egyensúlyi helyze
tet vesz fel a kapilláris sávban, elsősorban a talajvíz
áramlás irányában.

Áttekintve az eddigieket, megállapíthatjuk, hogy a 
szivárgási tartományban az olajbeszivárgás befejező
dése után csak a talajszemcsékhez adszorbeált (vi
szonylag kis mennyiségű) olajtartalom van jelen, ad
dig a kapilláris sávban a szabad olajmennyiségek fel
dúsulnak és mozgásukat korlátozza a kapilláris erő ha
tása. Míg a szivárgó sávban viszonylag gyorsan mozog 
az olaj, addig a kapilláris sávban hónapok múlva, sőt

m k l

í. ábra. A z olajtest eléri a talajvízszintet

évek múlva is maradnak nagyobb olajmennyiségek. 
Ebből következik, hogy nagy, régebben bekövetkezett 
olajbalesetek esetén ebből a zónából lehet eltávolítani 
nem egyszer tekintélyes olajmennyiséget.

Ezek után vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor a 
talajvízszint változik.

A 6. ábrán három helyzetet látunk. A középső (B) 
helyzet megegyezik az 5. ábrával kapcsolatban elmon
dottakkal. A baloldali (A) ábrán a talajvízszint süllye
dés helyzetét vizsgáljuk egynemű összlet esetén. Eb
ben az esetben az összegyűlt olaj a talajvízszint és a 
kapilláris zóna süllyedésével együtt süllyed le, a jobb
oldali (C) ábrán pedig, amikor a talajvízszint emelke
dik, a koncentrált olajtestet felnyomja a talajvíztükör 
és csak az adszorbeálódott olajnyomok maradnak az 
alsóbb rétegekben.

A valóságban azonban a helyzet bonyolultabb. 
Ugyanis az olaj egy igen tekintélyes része képes ol
dódni a vízben, nem beszélve a kőolaj kísérőanyagai
ról, amelyek hasonlóképpen vízoldhatóak. Ha a kőolaj 
összefüggő fázisként hatol be a talajba és ott esővízzel 
érintkezik, akkor egyes alkatrészei oldatba mennek át 
és a vízzel együtt vándorolnak tovább. Ez a folyamat 
jön létre, ha az olaj fázisként van jelen a szivárgási

C s«p»dk< Eső

tartományban és szivárgó vízzel lép érintkezésbe (7. 
ábra), vagy ha az olaj fázisként van jelen a talajvíz

486 1993. X L V III . É V F O L Y A M . 1 0 -1 1 . SZÁ M



tartományban és állandóan érintkezik az áramló 
talajvízzel (8. ábra).

Ha az olajtest - azaz az olaj, mint fázis - a talajvíz 
felszíne felett helyezkedik el, akkor a szivárgó víz 
oldhat ki olajrészeket és a talajvíz felszínére vezeti 
azokat. Itt kezdődik a horizontális irányú szétterülés 
a talajvíz áramlási irányába.

Ha az olajtest egészén a talajvíz-tartományig ér el, 
akkor az áramló talajvíz old ki olajkomponenseket és 
azokat magával ragadja.

A kioldott olajmennyiség függ az érintkező felüle
tektől, a víz áramlási sebességétől, a víz telítettségi 
fokától és az olajfajta milyenségétől.

Végül pedig vizsgáljuk meg azt az esetet teljes bo
nyolultságában, amikor figyelembe vesszük azt, hogy 
az olajtestből a kis forrpontú, könnyen illó üzema
nyagok a talajban is viszonylag könnyen párolognak. 
A felszínalatti párolgás függ az olajtermék minőségé
től, a nyomástól, a hőmérséklet-gradienstől és a talaj 
áteresztő képességétől. A szivárgási tartományban el
helyezkedő olajtest körül tehát szénhidrogén-gőzökből 
álló burok fog képződni. Hasonlóképpen a talajvizén 
elfekvő olajlencse felett is kialakul ez a gázburok. 
Minthogy a gázosodó üzemanyag-gőzök a levegőnél 
nehezebbek, ezek zömmel a kapilláris sáv feletti réteg
ben helyezkednek el, mint ahogy a 9. ábra mutatja. 
Mindebből következik, hogy ezek a gázok a szivárgó 
tartományban vándorló vízben oldódnak és növelik a 
talajvíz szennyeződését.

A mentesítési technológia kiválasztása

Az előzőek áttekintése után világos, hogy a tech
nológia kiválasztásában nagy szerepe van az adott 
olajféleség fizikai-kémiai tulajdonságainak, különö
sen a talajvízszint mélységének, a szint ingadozásá
nak, uralkodó áramlási irányának stb. A technoló
giai módszer kiválasztása során meghatározó lehet

néhány egyéb társadalmi-gazdasági tényező is, melye
ket külön-külön, de egymással szoros kölcsönhatásban 
kell mérlegelni.

Meghatározzák az anyagi források, melyek meg
léte, ütemezése, fajtája (költségvetés, privatizáció, ha
tósági kötelezés), döntő hatással lehet a választandó 
megoldásra. Elvileg ugyan független, de az anyagiak
kal kapcsolatban van a környezetvédelmi követelmény- 
rendszer is, melynek eredményeképpen alakulnak ki, 
a kívánatos és tűrhető határértékek, az ideiglenes és 
távlati célállapotok. A környezetvédelmi és egészségü
gyi követelményeket, illetőleg a finanszírozási csator
nák számát bővítheti egy korszerű kockázatelemzés. 
Fontos az időtényező is, mely egyaránt összefüggés
ben van a beavatkozás sürgősségével és a technológia 
időigényével. A mérlegelés fontos tényezői a külön
leges helyi adottságok, így a terület jelenlegi és táv
lati funkciója. Ez nemcsak a környezeti és egészségü
gyi határértékek megállapítására hat vissza, hanem a 
választott technológiára is, ugyanis más technológiát 
választunk lakótelep vagy gyárterület, illetőleg mező- 
gazdasági terület vagy vízmű-védőidom (pl. nyitott 
karszt) közelében.

A technológia kiválasztásánál azt is figyelembe kell 
venni, hogy a mentesítendő területnek és az azokon 
lévő létesítményeknek a kárelhárítási tevékenységek 
ideje alatt is el kell-e látni eredeti funkciójukat (pl. 
közút, vasút, repülőtér, gyárterület, raktár esetén). 
Végül, de nem utolsósorban megfontolás tárgyává kell 
tenni a szakhatósági és a lakossági (önkormányzati) 
akceptálhatóság kérdését is (Tájékoztatás, felvilágo
sítás, döntéshozatalba való bevonás, visszacsatolás.) 
Nyilvánvaló, hogy azok a környezetkímélő kárelhá
rítási megoldások élveznek prioritást, melyek legke
vésbé károsítják a természeti értékeket, a tájképi és 
épületkörnyezetet, a területek használati értékét és 
a keletkezett melléktermékeket a természeti vagy a 
társadalmi körforgásba ártalommentesen (biológiai le
bontás vagy hasznosítás útján) vezetik vissza.

A mentesítési technológia elérendő célja

Az előző fejezet paraméterei ismeretében nemcsak 
a technológiát választhatjuk ki, hanem a beavatkozás 
mértékét és célját is. A kárelhárítást eredménye sze
rint három -  éles határokkal el nem választható -  
célállapotra oszthatjuk:
-  első cél lehet a szennyezés továbbterjedésének meg

akadályozása, az ún. lokalizáció;
-  második lehet a részleges mentesítés, pl. az olajfázis 

(olajlencse) kitermelése;
-  harmadik - és környezetvédelmi szempontból kor

rekt cél - lehet a terület teljes ártalmatlanítása.

Lokalizációs eljárások

Lényegében két elv szerint működnek:
-  horizontális árnyékolás,
-  vertikális árnyékolás.
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8. ábra. Oldott olaj mozgása a talajvíz iramláz irányiba

9. ábra. Felszín alatti párolgás és az olajpíra hatása



A horizontális árnyékolás módszerei

Felszíni takarást akkor alkalmazunk, ha a gravitá
ció hatására a lassan lefelé húzódó olajtest leszivárgó 
vízzel való érintkezését akarjuk kizárni, vagy abban az 
esetben, ha az olajtest lehúzódása, illetőleg mestersé
ges eltávolítása után ki akarjuk zárni a leszivárgó csa
padékvíz oldható komponenseket mobilizáló hatását.

A felületi takarás legegyszerűbb módja, műanyag 
fólia vagy műanyag lap alkalmazása. Ez azonban csak 
rövidtávú alkalmazási lehetőséget ad. Biztonságosabb 
megoldás az összefüggő bitumen membrán kialakítása. 
Ha a közelben agyagnyerő lehetőség van, agyag vagy 
bentonit réteg olcsóbban ellátja ezt a funkciót. Nem 
beszélve arról, hogy ez végleges megoldásként is szá
mításba jöhet. Hasonlóképpen alkalmazható végleges 
megoldásként betonréteg is, különösen ha a terület 
későbbi felhasználásához ilyen felületre szükség van. 
(Ilyenkor a dilatációs hézagok vízmentes fugázását is 
biztosítani kell.) A felszíni takarás esetén természete
sen számításba jöhet a fent felsoroltak kombinációja, 
azaz a többrétegű szigetelés.

Szennyeződés alatti árnyékolás alkalmazható abban 
az esetben, ha az olajlencse olaj át nem eresztő réteg 
felett megáll, ilyenkor biztonságból talptömörítés 
szükséges gél injektálással.

Vertikális árnyékolást akkor alkalmazunk, ha a 
szennyeződés oldalirányú mozgását kívánjuk megaka
dályozni, vagy a szennyeződést körül kívánjuk hatá
rolni. Ezek általában mesterséges falak - szádfal, rés
fal - melyeket vagy a legalacsonyabb talajvízszint alá 
helyezünk el merülőfalként az olajlencse vándorlásá
nak megakadályozására - ezt nevezzük kötényfalnak 
-, vagy a feküig verjük le, hogy az oldott anyagok se 
mobilizálódhassanak.

Speciális fajtája lehet a vertikális leárnyékolásnak 
a hidraulikus gát. Ez lehet olyan kútsor, melynek 
depressziós görbéi összeérnek, és ez akadályozza meg 
az olaj és az olajos víz vándorlását. Minden esetben 
szükség van a kitermelt víz elhelyezésére, illetőleg 
nyelőkutakba, szivárgó árkokba való visszatáplására. 
Ez esetben már közbeiktatható egy tisztítóberendezés 
is, mely a részleges szennyezésmentesítést is szolgálja.

Elképzelhető ennek ellenkezője is, amikor a kút
sor által meghatározott szelvényben vízbesajtolással 
előidézett túlnyomással kialakított hidraulikus gáttal 
akadályozzuk meg a szennyezés továbbterjedését.

A részleges mentesítés eljárásai

A z olajfázis kitermelése. Az olajfázis kitermeléséhez 
termelőkút szükséges, mely működhet egyszivattyús 
rendszerben és ún. fáziselválasztó (pl. scavenger) szi
vattyú rendszerben. Az első esetben külön szepará
torról, fáziselválasztó műtárgyról kell gondoskodni. A 
scavenger szivattyúról külön csövön távozik az olaj és 
a víz. Az olaj mindkét esetben elszállításra, újrahasz
nosításra kerül.

A vízfázis tisztítása. A vízfázis igényeknek megfele
lően emulzióbontással, levegőztetéssel előtisztítható. 
Ezután következő lépések már a teljes dekontaminá- 
lás lépcsőjéhez tartoznak. Ezek lehetnek kemoszorp- 
ciós (aktívszén-szűrő), bioszorpciós (biofilter) eljárá-
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sok. Lehetőség van arra is, hogy a maradék szénhidro
géneket hidrogén-peroxiddal enyhén oxidáljuk és táp
anyagokkal dúsítva visszajuttassuk a talajba (lásd ké
sőbb az in situ biológiai eljárásoknál).

A gázfázis kezelése. Levegőztetés esetén a levegővel 
kihajtott gőz legtöbb esetben olyan hígítást kap, hogy 
károsítás nélkül, hígítással a levegőbe bocsátható.

Ha erre -  könnyű párlatok esetén -  akár levegőtisz
taság-védelmi, akár tűzrendészeti okok miatt nincsen 
mód, akkor elnyeletésről vagy szabályozott égetésről 
kell gondoskodni.

Olajszármazékok teljes ártalmatlanítása

Az olajfázis kitermelése és elszállítása után kerülhet 
sor a terület teljes ártalommentesítésére. Tekintsük át 
az ötféle megoldást, mely számításba jöhet az előnyök 
és hátrányok figyelembevételével.

Veszélyes hulladéklerakóba való szállítás. Előnye a 
gyors, gondmentes megoldás. Hátránya, hogy nem 
jelent teljes megoldást, csak a probléma elodázását, 
valamint az emelkedő lerakási díjat.

Égetőberendezés alkalmazása. Előnye a gyors ártal
matlanítás és hogy gyakorlatilag minden kőolaj faj
tára alkalmazható. Hátránya az eljárással járó gáz
tisztítás kényszer, az esetleges üzemzavar irreverzibi- 
litása, valamint a hosszú engedélyeztetési eljárás, to
vábbá a lakossági ellenállás valószínűsége, és végül a 
magas költségek.

Termikus kezelés. Előnye a gyorsasága, ami frak
cionálási lehetőségével függ össze, és hogy ily módon 
gyakorlatilag minden szénhidrogén eltávolítható. Hát
ránya az, hogy az elszívásról gondoskodni kell, és hogy 
a szigorú tűzrendészeti előírások betartása költséges.

Talajmosás. Az eljárás előnye a kézenfekvő kezelés, 
kedvező költségek és egyszerűsége. Hátránya a mosó
víz kezelés szükségesége (előző fejezetben leírt kemo- 
szorpció, bioszorpció), az, hogy csak gyorsan kiold
ható anyagokra alkalmas, végül, hogy a mosóvíz üle
dékeinek kezelése szükséges és a finomszencsés hányad 
nehezen becsülhető.

Biológiai talajdekontaminálás. Az eljárás előnye a 
kedvező költségek és a természeti körforgásba való 
visszavezetés. Hátránya viszont hosszú időszükség
lete, és a bakteriológiai elővizsgálat kényszere.

Az eddig tárgyalt olajkárelhárítási eljárások célra- 
orientált áttekintését szolgálják a 10. és 11. ábrák.

Néhány példa a technológiai rendszerekre

Ex situ kontaminálási eljárás

Az eljárás alkalmas aromás és alifás, policiklikus 
és klórozott szénhidrogének (beleértve PAH és PCB 
vegyületek) biológiai lebontására is [4].

Az eljárás során kizárólag a természetben előfor
duló mikroorganizmusokat alkalmazzák - a hatósá
gokkal való szoros együttműködésben.

Az eljárás a szennyezett talajból való mintavétellel 
kezdődik. A rekultiválandó talaj a 12. ábrán feltünte-
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10. ábra. Olajkárelhárítási technológiák dttebntése

11. ábra. Olajkár elhárítása a talajban (talaj-, viz-, olaj-, gázfázisú rendszer kezeláse)

tett bioteszt- és optimalizációs rendszer szerint kerül 
vizsgálatra, illetve kezelésre. A laboratóriumban a ta
laj fizikai, kémiai vizsgálata mellett meghatározzák a 
káros anyagok fajtáját és mennyiségét, valamint a ta
laj meglévő biomasszáját, ennek biológiai aktivitását 
és az aktivitás fejlesztéséhez szükséges segédanyago
kat.

A laboratóriumi eredmények határozzák meg a 
technológia paramétereit, így a szerves adalékok, táp

anyagok, nyomelemek mennyiségét, illetve a nedves
ségtartalmat és az átlapátolás gyakoriságát stb.

A talajkezelés sémáját a IS. ábra mutatja. A kie
melt talajt szortírozzák a fémhulladékok, a kövek és a 
talaj szétválasztásával. A fémhulladékok különválasz
tása után az ún. „vakond” nevű célgéppel történik a 
talaj homogenizálása.

Az időközben elkészült laboratóriumi eredmények 
(bioteszt- és optimalizációs program) ismeretében 
ebbe a homogenizálóba adagolják a szerves anyago-
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IS. ábra Bioteszt - optimalizációs rendszer, amellyel a szennyezés milyensége és mértéke, valamint a helyi (hidrogeológiai és bakteriológiai) 
adottságok alapján kiválasztásra kerülnek a bontási technológia paraméterei (Umweltschutz Nord)

Talajkitermelés

Kötórögép

Újrahasznositás

__ г 1 Fermentáló sátor
emas

М Ш

“VAKOND" homogenizáló csiqasor
IS. ábra. Biológiai talajregeneráló rendszer folyamatábrája (Umweltschutz Nord)

kát (szalma, fűrészpor, felforgács stb.), szubsztrátot, a 
tápanyagokat, a nyomelemeket, a mikroorganizmuso
kat és az esetleges oxidálószereket. Az így képzett ho-

mid

mogenizált földkeveréket a helyszínen felállított 40x20 
m-es könnyűszerkezetes sátorban terítik el, célgépek 
segítségével. A sátrak mérete tetszés szerint növel-
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14- ábra. Olaj eltávolítás talajvízszintről Sürfag- Caro eljárással

15. ábra. Nyelőkutak elhelyezése a Sürfag-Caro eljárásnál
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16. ábra. TelejlevegSztetée a Sürfag-Caro eljár át tál

hető. Az optimalizációs rendszer szabja meg a bioá
gyak magasságát, a szükséges nedvességtartalmat és 
az átforgatás gyakoriságát. Újabb laboratóriumi kont
roll eredményei, újabb tápanyag, mikroorganizmus és 
oxidálószer hozzáadását kívánhatják meg.

A sátorban való fermentálás ideje 3-5 hónap. Ekkor 
az ágyak tartalmát visszatelepítik a kívánt területre, 
ahol laboratóriumi ellenőrzés után előkészítik a ta
laj újrahasználatát. Biológiai vizsgálatok jelölik meg 
azokat a füféleségeket, haszonnövényeket vagy gabo
naféléket, melyeket már az első évben is a regenerált 
talajon termeszteni lehet.

In situ dekontaminálási eljárás. In situ rendszerre 
a SCHÜRF AG GmbH és a CARO GmbH olaj-víz 
fáziselválasztó, vízfázis tisztító és a szennyezett talaj 
levegőztető eljárását mutatjuk be [5].

Olaj és vizfázis elválasztó eljárás. Az eljárást ak
kor alkalmazzák, ha az olajlencse a talajvízszinten he
lyezkedik el. Központi termelő kútból kétszivattyús 
eljárással nyerik ki a vizes olajat, amely olajleválasz
tón keresztül kerül felhasználásra. A vizet bioreaktor
ban tisztítják. A tisztított víz nyelőárok és nyelőkút
sor segítségével kerül visszatáplálásra. A bioreaktor
ból kikerülő levegőt bioszűrő/aktívszén szűrőn tisztít
ják (1 4 . ábra).

Vízfázis tisztító eljárás. A. 15. ábrán bemutatott el
járást akkor alkalmazzák, ha a talajvíz csak oldott 
szénhidrogén-szennyezést tartalmaz. Az eljárás lé
nyege, hogy a szennyezett talajvíz nyugalmi szintje alá 
szívókutat, illetve nyelőkútsort telepítenek. A szívó- 
kútból kitermelt szennyezett talajvizet vas-mangán- 
talanítón, majd egy bioreaktoron vezetik keresztül. A

bioreaktorból távozó vizet különböző vegyszerek hoz
záadása után a nyelő kútsoron keresztül visszanyo
matják a talajba.

Talajlevegőztetés. Az eljárás a talajvíz feletti zóná
ban lévő szénhidrogének kilevegőztetésére szolgál. A 
feltárás során behatárolt szénhidrogén-szennyeződést 
levegőztető és légelszívó lándzsák segítségével távolít- 
ják el. A rendszer mozgatását szívó-nyomó ventillá
tor egységek végzik el. A 16. ábrán látható, hogy a 
szívólándzsák végét a szennyezés fölé, a levegőztető 
lándzsák végét pedig a szennyezés alá helyezik el. A 
szennyezett területet takaró fóliával védik a csapadék
víztől. Az elszívott levegőt bioszűrőn, majd aktívszén- 
szűrőn veztik keresztül.

A kézirat beérkezett: 1993. nov. 3.
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N ém eth  Pálné, Borika

A Magyar Kémikusok Egyesületének munka
társai, a Magyar Kémikusok Lapja szerkesztő
sége és a Magyar Kémikusok Egyesülete vala
mennyi tagja, az egész vegyész-társadalom nevé
ben mély fájdalommal veszek végső búcsút N é 
m e t h  P á ln é tó l ,  szeretett B o r i k á n k t ó l .

Még néhány hete együtt végeztük a mindenna
pok megszokott munkáját, amikor az alattomos 
kór kiszakította őt körünkből. Aggódással tekin
tettünk betegágya felé, nap mint nap lestük a hí
reket, hogy hátha ..., hogy talán .... Vártuk gyó
gyulását, vártuk a csodát. De sajnos újból meg 
kellett tanulnunk, hogy csodák pedig nincsenek.

Most megtört szívvel állok itt e koporsó előtt, 
hogy kifejezésre juttassam a búcsú, mindnyájunk 
búcsújának fájdalmát.

A fájdalmat annak a kollégának az elvesztése 
okozza, aki munkás életének nagyobbik felét töl
tötte közöttünk. Néhány év híján 40 éve került 
N é m e t h  P á l n é ,  B o r i k a  az Egyesület alkalmazá
sába, és haláláig, még nyugdíjasként is, alaposan 
kivette a részét a színvonalában és volumenében 
egyre nagyobb követelményeket igénylő munká
ból. Ki tudná a számát azoknak a rendezvények
nek, amelyek az ő munkája eredményeként nö
velték Egyesületünk hírnevét és sikereit — hoz
zájárulva a magyar vegyipar egy-egy szakterü
lete eredményes tapasztalatcseréjéhez? Ki szá
molta meg azokat a túlórákat és álmatlan éjsza
kákat, amit B o r i k á n k  ezen rendezvények szerve
zése, vagy mint szerkesztőségi titkárnő a Magyar 
Kémikusok Lapja megjelentetése érdekében el
töltött? Mert B o r i k a  a megbízhatóság példaképe

volt, akire mindig lehetett számítani, a pontos
ságé, a lelkiismeretességé, ami nagyon-nagyon fog 
hiányozni.

Mindenkit ismert, mindenki ismerte és min
denki szerette őt. Mindenkihez volt egy-egy jó 
szava, kollégáinak mindig önzetlenül rendelkezé
sére állt.

A fájdalom és a gyász mellett a végső búcsú 
másik motívuma a tisztelet, ami az embernek, 
a küzdő embernek, a hétköznapok hősének jár 
ki. Mert hős az, aki nem hátrál meg az élet 
teljesíthetetlen feladatai előtt, és megpróbálja 
azokat saját egészsége kárára is teljesíteni. Hős 
az, aki családjáért nehéz, mindennapi munkája 
m ellett fizikai erőt kívánó különmunkát is vállalt. 
Olyan ember volt, akire ráillik a mondás: az egyik 
munka fáradalmából egy másik munka fáradalma 
üdítette fel.

És ennek most már mindörökké vége? Lehetet
len! Elhal a test, de megmarad a lélek és örökkön 
él az emlék. N é m e t h  P á ln é ,  B o r i k a  emlékét meg
őrzi Egyesületünk sok-sok rendezvénye, a Magyar 
Kémikusok Lapja, évfolyamai, de mindennél job
ban az a többezer kémikus, egyesületi tag, akik 
ismerték és szívükbe zárták őt.

E csendes sírkertben, az élet és halál fázisha
tárán, K o m j á t h y  J e n ő  versével búcsúzom:

„A halál az élet, s az élet, halál.”
B o r i k a  azt is tudta és hitte, hogy a halál örök 

élet. Amikor földi maradványaitól végső búcsút 
veszek, kívánom, hogy az Úristen ebben a földön
túli életben adjon B o r i k á n a k  örök nyugodalmat.

(Temetésén, 1993. augusztus 31-én elhangzott búcsúztató)

1093. X L V III. É V F O L Y A M . 10-11. SZÁ M mkl 493



i4  гиадум vegyipar

T ájékozta tás  a KMÜFA pályázatokról

A pályázati rendszer kezdete óta a zat érkezett be a következő évenkénti 
mai napig az OMFB-hez 3 834 pályá- bontásban:

Szakterület Elfogadott,
db

A pályázó 
visszalépett, 

db

Elfogadott 
élő, db

Élelmiszeripar 39 1 38
Állattenyésztés 57 6 51
Biotechnológia 83 4 79
Növénytermesztés 127 7 120
Környezetvédelem 77 5 72
Műszeripar 120 8 112
Gyógyszeripar 82 4 78
Távközlés, informatika 126 15 111
Gépgyártás 115 12 103
Könnyűipar, vegyipar,
energiaipar 141 19 122
Közlekedés 44 10 34
Egészségügy 53 1 52
Összesen: 1064 92 972

HÍREK az iparból

A C aola Kozmetikai és H áztar
tásvegyipari R t. részvényeit az Á VÖ 
döntése értelmében a Benkö és Társai 
Kft. és a Caola MRP szervezett vásá
rolhatja meg. A részvényeket névérté
ken vették meg. A Kft. vállalta, hogy 
a Caolát 1994. december végéig beve
zeti a tőzsdére és részvényt emel. Mint 
ismeretes, eddig a Caola részvényeinek 
92%-át az ÁVU, 8%-át az önkormány
zat birtokolta. 1992. évi adózott nye
resége közel 50 MFt volt.

E G IS-vásárlás elu tasítása . Nem 
fogadta el az ÁV Rt. a volt szerb mi
niszterelnök, Milan Panics, az ameri
kai SPI Pharmaceutical Inc. tulajdo
nosa és elnökei által az EGIS Gyógy
szergyár Rt. megvásárlására tett aján
latot. Az ajánlatot -  elég régen -  még 
az ÁVÜ kapta, az elutasítás indoka az 
volt, hogy pénzügyileg nem megfelelő.

A T iszam enti V egyim űvek rész
vénytársasággá alakult. Az 1,5 milli
árd forint értékű részvények 90%-a az 
ÁVÜ, 10%-a pedig a Szolnoki Önkor
mányzat tulajdona. Még az idén meg
hirdeti az ÁVÜ a részvények 50,1%-át, 
akár névérték alatt is, ha az új tulaj

donos további tőkebefektetésre és új 
piacok feltárására vállalkozik. A ma
radék 19,9%-ot a későbbiekben а ТВ, 
a kisbefektetők és a kárpótlási jegyek 
tulajdonosai szerezhetik meg. A TVM 
vezetése ezzel szemben üzletáganként 
szeretné értékesíteni a céget, folytatva 
az eddigi folyamatot. Mint ismeretes, 
a TOMI mosóport gyártó üzemet a 
HENKEL Ausztria vette meg tavaly 
900 MFt-ért, míg a festékgyárat a Hol
land Colours Hungária Kft .-be appor- 
tálták 120 MFt értékben.

A  Budalakk Festék- és M ü- 
gyantagyár üzemei decentralizáltan 
és egyenként kerülnek privatizálásra. 
A Budalakk jelenleg három Kft.-ben 
mintegy 300 MFt üzletrésszel bír. Ezt 
az ÁVÜ elvonja a Budalakktól, érté
kesíti, majd a folyamat végén a kiü
rülő központ végelszámolással megszű
nik, döntött az ÁVÜ.

A  M agyar V iscosagyár részvény- 
társasággá alakult. A saját^ vagyon 
több mint 2 milliárd Ft, az ÁVÜ 500 
MFt alaptőke emelést biztosít, a Fog
lalkoztatási Alap 300 M Ft támogatást 
ad. A csődegyezség szerint a hiteleket
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1991- ben 2 835 db
1992- ben 684 db
1993- ban 315 db
Ez azt jelzi, hogy az első évi hullám 

után a beadott pályázatok száma
stabilizálódott az évi kb. 700 db-os
szinten. A beérkezett pályázatokból 
évenként az alábbi számú pályázatot 
fogadták el:

1991- ben 709 db
1992- ben 273 db
1993- ban eddig 82 db.
Az elfogadott pályázatok szakterü

letenkénti megoszlását a mellékelt táb
lázat mutatja. Az elfogadott pályá
zatok közül eddig 92 partner lépett 
vissza a szerződéskötés során, ill. nem 
fogadta el a kiszabott feltételeket.

Az elfogadott pályázatok alapján 
odaítélt KMUFA támogatás az elfoga
dás éve szerint az alábbiak szerint ala
kult:

1991- ben 6 200 millió Ft
1992- ben 2 600 millió Ft
1993- ban 785 millió Ft

R.F.

részvénnyé konvertálják, így az átala
kulás után a tulajdonos mintegy fele
részben az ÁVÜ, a másik felén pedig 
a hitelezők és szállítók osztozkodnak, 
így tulajdonos lett a CIB, a Creditan
stalt, az Liter-Európa Bank, a Chemol 
Rt., az ÁFI, a Polichem Kft. és a Bá
bolna Kft.

A Borsodchem  R t. állami tar
tozásait (vám, adó, TB-járulék) 1996 
utánra ütemezték át. Bevonják a hi
telkonszolidációba a cégnek a Magyar 
Hitelbank Rt .-vei szemben fennálló 4 
milliárd forintnyi tartozását. Ez vagy 
elengedést, vagy a tulajdoni hányadba 
való bevonást jelenti. Ez az adósság a 
metilén-difenil-diizocianát (MDI) be
ruházáshoz kapcsolódik. Á maradó 
adósságteher a vezetés szerint már ke
zelhető, mivel ezek után a BC Rt. már 
jó adósnak számít és 22-23% kamattal 
hitelhez juthat. A reorganizációs prog
ram szerint a cég fő profilként a PVC 
gyártást tartja meg, a feldolgozást ön
álló társaságok végzik. így megalakult 
egy lemezt gyártó, 100%-osan BC Rt. 
tulajdonú társaság és tervezik egy fóli
agyártó vállalat létrehozását is.

Szerepel a programban az MDI- 
üzem is. Az idén 15 kt terméket 
adnak el 97%-ban exportra, több mint 
2 milliárd Ft-ért. A licencadó japán
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partner feloldotta a piaci korlátozást, 
ezért ezentúl bárhova értékesíthető az 
MDI.

A BC Rt. első féléves mérlege 7,8 
milliárd Ft bevételt mutatott, ennek 
a fele export. Az üzleti tevékenység 
pozitív eredményű, a hitelkamatok 
teszik csak veszteségessé a céget.

Az E gyesült V egyim űvek R t. a 
dolgozóké lett. Az 1992. július 1-jén 
630 MFt alaptőkével Rt.-vé alakult cég 
zárt privatizációs tenderjén az MRP 
szervezet és a cégvezetés indult. Az 
MRP, névérték alatt (az ajánlat 70%- 
ra szólt!) elnyerte a részvények 50,5%- 
át, a cégvezetés 27,5%-ot kért, de elu
tasították, mivel nem volt a meghívot
tak között. A maradék 10%-ot az AVU 
kárpótlási jegyért kívánja értékesíteni, 
12% pedig az önkormányzaté. A dol
gozói vásárlás igen előnyösnek látszik, 
mivel az EVM Rt. tavaly 2,7 milliárd 
forintos árbevétel mellett az igen nehéz 
piaci helyzetben is 110 MFt-os nyere
séget ért el. Ez az E-hitel visszafizetési 
időtartama (max. 15 év) és az alacsony 
kamat (7-8%) mellett fedezetül szol
gálhat a visszafizetésre. A munkaválla
lók, tőkeemelés után további 10% rész
vényt vehetnek, az így maradó 25%-os 
ÁVÜ hányadot már nyílt tenderen kí
vánják értékesíteni. Ezen már részt ve
het a most kizárt, a magyar mosószer
piacon már jelentős részesedést szer
zett Unilever és Henkel is.

A  T V K  R t. 2,5 milliárd dollárnyi 
tartozása fejében átadta a MÓL Rt.- 
nek egy üzemelő polimergyártó beren
dezés lizingjogát, így a szerződés le
jártakor a tulajdonjogot is. Ezáltal a 
MÓL Rt. termelő tulajdont szerzett a 
TVK területén.

A  Taurus G um iipari Vállalat
részvénytársasággá alakult, amelyet 
tavaly államigazgatási felügyelet alá 
vontak. Folynak a tárgyalások a Mi
chelinnel a cég megvásárlásáról.

A M .M . Lazard Freres VC fran
cia cég nyerte el a Magyar Olaj- és 
Gázipari Rt. (MÓL Rt.) privatizációs 
tanácsadó cégére kiírt pályázatot. A 
kormányhatározat szerint a MÓL Rt. 
többségi ÁV Rt. tulajdona megmarad, 
de részvényeinek egy részét befekte
tőknek fel kívánják ajánlani.

Új cég a FABULO N R G . K oz
m etikai K ft., mint a Richter Gedeon 
Rt. első Kft.-je. Ez volt az első lépés 
a Richterben a nem humán gyógyszer
gyártási tevékenységek leválasztására. 
A Kft. ügyvezető igazgatója dr. Ke
serű Péter. Törzstőkéje 158 MFt, en
nek harmada pénztőke, a többi tárgyi 
apport, gépek, berendezések és imma
terialia javak, azaz szabadalmak, már

kanevek, ipari formák. A dorogi és a 
budapesti földterület nem került az ap
portba, ezt bérelni fogják. A létszám 
44 fő, de némileg növelni szándékoz
zák.

A gyógyszergyárak privatizá
ciós koncepciója. Az ÁV Rt. privati
zációs koncepciója a gyógyszergyárak
kal kapcsolatban első lépésben kisebb
ségi tulajdoneladást céloz meg, ideig
lenes pénzügyi befektetőkkel, tőkebe
vonás céljából. 5 évig nem töreked
nek többségi eladásra, hanem a gyá
rak feljavítására. Igen lényeges szem
pont, hogy a hazai gyógyszerárak még 
mindig alacsonyabbak a külföldieknél, 
többségi külföldi tulajdonlás esetén 
gyorsan a világpiaci árakra állnának 
be az árak. Ezt a társadalombiztosítás 
nem tudná elviselni.

Nem feltételen szükséges a tulajdon 
eladás ahhoz, hogy a -  világon ta
pasztalthoz hasonló -  gyógyszergyárak 
közötti stratégiai szövetség létrejöjjön 
(a mai gyógyszerkifejlesztési költségek 
mellett ez szükségszerű). Jó példa erre 
az EGIS és a Japan Tobacco Inc. közti 
hosszútávú K+F szerződés. Nem ér
demes a hazai gyógyszergyárak erejét 
egybefogni, mivel ez is messze kisebb 
pénzügyi lehetőséget ad csak, mint az 
originális molekulák piacra viteléhez 
szükséges tőke.

Az EGIS Rt. 6,25%-os osztalékot fi
zetett tulajdonosainak 1992-ben (340 
MFt). A jó anyagi helyzetben lévő cég 
lehet az első a rövidtávú pénzügyi be
fektetőknek való, 30%-nyi eladásban, 
majd 1-2 éven belül hosszútávú befek
tetőket kívánnak bevonni.

A Human Oltóanyagtermelő és Ku
tató Rt. részvényeit az érdeklődő li- 
cencpartnereknek fogja az ÁV Rt. fel
ajánlani.

Az Alkaloida Rt.-we 1 kapcsolatban a 
terv szerint szintén 30%-ot értékesí
tene az ÁV Rt;, a bevételt a cégbe 
visszaforgatná. így az erőteljesen nö
velhetné a K+F kapacitását és mar
keting tevékenységét. A terv keretében 
egy kisebb kutató intézet megvételére 
is sor kerülne.

A Dorogi H ulladékégető K ft. a
francia Sarp Industries csoport több
ségi (52%-os) tulajdonába került. A 
Kft.-ben a tulajdonos a következő öt 
évben 4-5 mrd Ft-ot kíván beruházni. 
Még az idén 200 MFt-ért pl. beveze
tik az oxigén-befúvásos égetést, ezzel a 
havi 2000 tonnás kapacitás 3000-re nő, 
korszerűsítik a hulladék-előkészítést is. 
A második ütemben 1 mrd Ft-ért új 
fogadóterületet építenek, korszerűsítik 
a laboratóriumot és kialakítják az ás
ványi sókat tartalmazó hulladék keze

lését. A harmadik ütemben 3 mrd Ft
ért második égetősort kapcsolnak be, 
mindezzel meghatszorozzák a jelenlegi 
kapacitást évi 150 000 tonnára.

A magas halogéntartalmú hulla
dékokból évi 3-5 ezer tonnát tud
nak fogadni, a BVM Rt. Garé-i, 15 
ezer tonnányi, igen magas halogéntar
talmú hulladékának elégetésére 7-10 
évre lenne szükség.

Az Égető két fő problémája a salak
elhelyezés és a dioxin-emisszió. A sa
laktároló hamarosan betelik, az új le
rakónak helyet kell keresni. A dioxin- 
emisszió jelenleg 3 ng/m3. Ez jóval 
kevesebb, mint a hazai ipari üzemek 
vagy más hulladékégetők kibocsátása. 
Azonban 1993 júliusától új emissziós 
határértékek léptek életbe, ebben di- 
oxinra igen szigorú, 0,1 ng/m3 érték 
szerepel. Ez jóval alacsonyabb, mint a 
fejlett nyugati országokban megenge
dett érték. Az üzem megpróbálja az 
emissziót 1 ng/m 3 alá szorítani, de el
várja, hogy a hatóságok a konkuren
ciával egyenlő mértékkel mérjék őket 
is.

Elvetette 55-45 arányban a helyi 
népszavazás a Vértesacsa-i veszélyes 
hulladék lerakó építését. Ugyanez tör
tént Lábatlanban a helyi cementgyár
ban való hulladékégetéssel kapcsolat
ban. Vértesacsán két évvel ezelőtt a 
község úgy döntött, hogy legyen hulla
déklerakó. Nehezen lehetett beruházót 
találni. Mire végül az amerikai Waste 
Management Inc. elindította volna a 
munkát, a képviselőtestülettől a helyi 
zöldek új népszavazás kiírását köve
telték. Hiába utaztatták meg a hang
adókat az amerikaiak Chicagóba egy 
ugyanolyan lerakó bemutatására, hi
ába bíztak meg egy Public Relation 
céget a hangulat felmérésével és be
folyásolásával, hiába tartottak ameri
kai stílusú falugyűlést lazaccal és di
xieland zenekarral, a szavazás negatív 
eredménnyel zárult.

így az Aszód-i veszélyes hulladék le
rakó versenytárs hiányában szabadon 
állapítja meg árait. Jelenleg egy tonná
ért 56 ezer forintot kell fizetni. A ma
gas összeg a vadlerakók elszaporodá
sához fog vezetni. A külföldi (és a ha
zai, lásd akkumulátor feldolgozás) pél
dák azt mutatják, hogy a törvényi sza
bályozás megváltozása nélkül itt nem 
lehet továbblépni. Jelenleg az önkor
mányzat köteles a helyi népszavazás 
döntését elfogadni, míg Svédországban 
a parlament környezetvédelmi bizott
sága, Franciaországban a közigazgató
sági bíróság mondja ki a végső szót.

Dr. Körtvélyessy Gyula
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Címképünk: Szulfid-ion ta r ta lm ú  szennyvizek 
folyadékfázisú katalitikus oxidációja levegővel (Szerves 
Vegyipari K u ta tó  Intézet Rt.)

A magas -  egyes esetekben 50 
g/dm3 koncentrációt is elérő -  szulfid- 
ion tartalmú szennyvizek (anyalúgok, 
abszorber folyadékok) szulfidmentesí- 
tése korábban költséges kezelési mód
szerek alkalmazását tette szükségessé. 
A Szerves Vegyipari Kutató Inté
zet Rt. Környezetvédelmi Osztályá
nak munkatársai olyan új folyadék
fázisú katalitikus oxidációs eljárást 
dolgoztak ki, amely levegő oxigén- 
tartalmának fölhasználásával -  extra 
reakciókörülmények, pl. magas nyo
más és/vagy hőmérséklet nélkül -  
hatékony szulfid-mentesítést bizto
sít. A levegő folyadékba vitelére és 
intenzív elkeverésére kis energiafelvé- 
telfi, a vegyiparban általánosan hasz
nált készülékekbe egyszerű módon be
építhető Rotoinjekt®berendezés szol
gál, amelyet a különböző folyadék- 
gázfázisok érintkeztetését igénylő re
akciókhoz szintén a Szerves Vegyipari 
Kutató Intézet Rt.-ben fejlesztettek ki 
és gyártanak.

Egyesületi élet__
MTESZ HÍREK

A sikeres magyarországi megvaló
sítások (3 db) után az új szulfid-
mentesítési eljárás és a Rotoinjekt®be- 
rendezés első külföldi (belgiumi) érté
kesítésére is sor került már. A Szer
ves Vegyipari Kutató Intézet Rt. tervei 
alapján elkészített berendezés és tech
nológia helyszíni próbaüzemi munká
ira 1993 júliusában került sor, amely 
eredményei és tapasztalatai a megbízó 
partner igényeit minden tekintetben 
(hatásfok, kapacitás, egyszerűség stb.) 
maximálisan kielégítette, mivel:
-  kiküszöböli a szokásos vegyszerek 

(hipó, hidrogén-peroxid stb.) szállí
tásával, tárolásával és adagolásával 
járó problémákat, költségeket;

-  ellentétben a hipós kezeléssel, nem 
növeli a szulfid-mentesített víz klo- 
rid-, illetve sótartalmát;

-  nem igényel speciális kialakítású re
aktort, mivel a folyadékfázisú oxidá
ció légköri nyomáson és környezeti 
hőmérsékletről indulva -  külső hő
közlés (fűtés) nélkül -  végezhető;

A MTESZ elnöke, Dr. Náray-Szabó 
Gábor és alelnöke, Dr. Ginsztlcr Já
nos a közelmúltben megbeszélést foly
tatott Latorcai János ipari és keres
kedelmi miniszterrel arról, hogy a 
MTESZ és az IKM kapcsolatait új 
alapokra helyezik. A jövőben minden 
szakmai koncepció, előterjesztés ki
dolgozásakor már a kezdeti fázisban 
igényli a minisztérium a szakmai szer
vezetek, tudományos egyesületek véle
ményét, észrevételeit.

A MTESZ a tudomány- és technika
házak országos hálózatával is segíteni 
fogja a minisztérium információrend

szerének működését és szakmai kap
csolatainak erősítését.

Az Országgyűlés mérnök-képviselőivel 
találkozott június közepén a MTESZ 
elnöksége. Az elnökség tagjai tájékoz
tatták a jelenlevő képviselőket a szö
vetség tevékenységéről.

Kiemelték, hogy a szövetség és 
tagegyesületei véleményükkel segítik a 
Parlament törvényalkotási munkáját.

A vitában a képviselők közül többen 
kiemelték az együttműködés szüksé
gességét, a szakértői közreműködés és 
a törvénytervezetek véleményezésének 
jelentőségét. Általános igényként fo
galmazódott meg az is, hogy a MTESZ

TÁJÉKOZTATÓK
RENDEZVÉNYEKRŐL

A Gépipari Tudományos Egyesü
let Műanyag Központi Szakosztálya és 
Békés Megyei Szervezete a Magyar Ké
mikusok Egyesületével közösen 1993.

október 4-7. között rendezi meg Gyu
lán a MECHANOPLAST ’93 X. Mű
anyagok Műszaki Alkalmazása és Fel
dolgoz ástechnológiáj a kollokviumot.

496 mkl 1993. X L V III . É V F O L Y A M . 10-11. S Z Á M

-  biztonságos, mivel az oxidáció mind
végig lúgos oldatban történik;

-  hatékony, mivel a szulfid-mentesítés 
sebessége az igényekhez igazodva a 
2000 mg/dm3h értéket is elérheti;

-  kezelése egyszerű, mivel a sarzsíro- 
zást követően legföljebb időszakos 
felügyeletet igényel;

-  a folyamat ellenőrzése az exoterm 
reakcióban képződő hő-, illetve hő
fokemelkedés alapján egyszerű;

-  a minimális vegyszer és üzemeltetési 
költségek következtében a beruhá
zási költség már 0,5-1 év alatt meg
térül;

-  hatásfoka kielégíti a tömény tech
nológiai szennyvizek helyi előkezelé
sétől (szulfid-mentesítésétől) elvárt 
10 mg/dm3 alatti értéket, amely 10 
g/dm3 szulfid-tartalmú oldatoknál 
99,9% fölötti hatásfok garantálható- 
ságát jelenti.
Miután a szulfid-tartalmú szennyvi

zek folyadékfázisú katalitikus oxidáció
jára kidolgozott eljárás hatékonyságát 
már külföldön is bizonyította, a Szer
ves Vegyipari Kutató Intézet Rt. bízik 
a környezetvédelmet szolgáló technoló
giája, illetve technológiái minél széle
sebb körű hasznosításában Magyaror
szágon és külföldön egyaránt.

K.Gy.

környezetvédelmi kérdésekben - a meg
lévő szakmai háttér alapján feljogo
sítva - az eddiginél határozottabban 
nyilvánítson véleményt.

A MTESZ nemrégiben, kormány
zati felkérésre, véleményt nyilvánított 
több törvénytervezetről még az előké
szítés stádiumában, mielőtt azokat az 
Országgyűlés elé terjesztették. A felső- 
oktatási intézményekről és hasonlóan 
a Magyar Tudományos Akadémiáról 
szóló törvénytervezetről a szövetség
ben honos gyakorlatnak megfelelően, 
az érintett tagegyesületek közreműkö
désével, bizottsági munkában, ezt kö
vetően a Szövetségi Tanács vitaülésén 
formálódtak meg az észrevételek és ja
vaslatok.

[Forrás: Műszaki Magazin 1993. július] 
Banai Endréné

A kollokvium célja hozzájárulás a 
hazai és nemzetközi információcseré
hez és kapcsolatépítéshez a legkor
szerűbb technológiák bevezetésében, a 
nagyteljesítményű anyagok felhaszná
lásában és az európai minőségbiztosí
tási rendszerek gyakorlati felhasználá
sában a műanyagipar területén.

Banai Endréné



Könyvismertetés
Papp Sándor - Rolf Kümmel: 

Környezeti kémia, 
Tankönyvkiadó, Budapest 1992, 

360 oldal
Úttörő és időszerű könyvet vesz ke

zébe az olvasó, aki a szerzők munká
ját választja. Magyar nyelven az első 
ebben a témakörben, amely Papp és 
Kümmel németül már két kiadásban 
is megjelent könyvének fordítása és 
amelynek alapját a két professzornak a 
merseburgi Carl Schorlemmer Műszaki 
Egyetemen tartott előadásai képezik. 
E tankönyv hozzásegítheti a szakem
bereket és az érdeklődőket a környe
zet lényeges kémiai alapfolyamatainak 
megismeréséhez, ezáltal a helyes glo
bális gondolkodáshoz, elősegítve a tár
sadalom és a természet viszonya körül 
kialakult vita tisztázását is.

A szerzők szerint Földünkön ma két 
globális rendszer ékelődik egymásba: a 
technoszféra és a bioszféra. Az élőb
bül mindazon objektumok összességét 
értik, amelyek az emberi tevékeny
ség révén jönnek létre és a természet
ben soha nem keletkeznek. Bioszférá
nak pedig a Föld biológiai és geoló
giai rendszereinek együttesét, a termé
szeti környezetet. A két rendszer kö
zötti alapvető viszonyt azzal jellem
zik, hogy a technoszféra - működése 
során - a bioszférából nyersanyagokat 
és energiahordozókat termel ki, majd 
abba technológiai és fogyasztási hul
ladékokat juttat vissza. A civilizációs 
fejlődés hosszú szakaszában a tech
noszféra mint rendszer méreteit te
kintve nem volt összevethető a bioszfé
rával. A technikai fejlődés nyersanyag- 
és energiaigényének kielégíthetősége 
szinte korlátlannak látszott, a tech
noszférából származó hulladékot pedig 
a bioszféra képes volt maradéktalanul 
befogadni. Ma már látható a kedve
zőtlen változás és annak eredménye, a 
nyersanyag- és energiaforrások véges
sége, valamint a környezet hulladék
tűrő képességének korlátái.

A kémiai ismeretek döntő több
sége a technoszféra igényeiből kiin
dulva született meg, s művi laborató
riumokban főként olyan anyagok szin
téziséhez és tulajdonságainak vizsgála
tához kapcsolódik, amelyek természeti 
körülmények között nem jönnek létre. 
Eddig nem sok szó esett a természeti 
környezet kémiai jellegéről, s arról sem, 
hogy a nyersanyagok és energiahordo
zók kitermelésével, továbbá a hulladé
kok visszajuttatásával annak spontán 
kémiai folyamatait, az elemek biogeo
kémiai körforgását - lokálisan vagy glo

bálisan - milyen mértékben befolyásol
juk. A környezeti kémia ezekre a kérdé
sekre keresi a választ. Szem előtt kell 
tartanunk - mutatnak rá a szerzők - 
hogy a kutatások eredményeként ed
dig több mint öt millió kémiai vegyüle- 
tet állítottak elő és jellemeztek. A világ 
vegyipara évenként mintegy 150 mil
lió tonna kémiai anyagot állít elő és 
ezek jó része természetidegen vegyület. 
A kőolaj-, szén- és ércbányászat, vala
mint más természetátalakító munkák 
során lelőhelyeikről évente igen nagy 
mennyiségben mozdítanak el szerves és 
szervetlen anyagokat. A nagyvárosok
ban - viszonylag kis és behatárolt te
rületen - hatalmas mennyiségű hulla
dék keletkezik. Ily módon a civilizá
ciós társadalmak az anyagi javak ter
melése, tárolása, szállítása, felhaszná
lása, és a hulladékok elhelyezése során 
igen nagy számban és mennyiségben 
juttatnak kémiai termékeket a környe
zetbe. Ezek az anyagok azután a ter
mészeti környezet anyagforgalmába és 
kémiai reakcióiba bekapcsolódva, azo
kat jelentősen módosíthatják.

A kitűnő munka tíz fejezetre osz
lik. A szerzők állításaikat számos adat
tal bizonyítják és jól szerkesztett áb
rákkal illusztrálják. Erre nagy szüksé
günk is van, hogy a globális gondolko
dást könnyebben elsajátíthassuk és ki
igazodhassunk a szokatlanul nagy, de 
reális adatokat közlő, számok tengeré
ben.

Az ellő fejezetben a természeti kör
nyezet kémiai folyamataival ismerked
hetünk meg, így a környezeti kémia je
lentőségével és hasznával, kémiai alap
elveivel, a Földdel mint reakciótérrel, s 
ennek során az atmoszférával, hidrosz
férával, litoszférával.

Sok érdekes és értékes ismerethez 
juthatunk a könyv második fejezetét ol
vasva, amely a természeti környezet 
evolúcióját, ennek keretében az ele
mek szintézisét, az elemek gyakorisá
gát a világegyetemben és a Földön tár
gyalja. A korszerű természettudomány 
szerint feltehetően az universum ki
alakulása mintegy 13-15 milliárd év
vel ezelőtt igen nagy sűrűségű, komp
rimált neutrongáz hirtelen felrobba
násakor ment végbe. Az ősrobbanás 
(„Big Bang”) és az azt követő tágu
lás során a neutronokból protonok ke
letkeztek, s az utóbbiakból igen gyor
san lejátszódó magfúzió révén deuté
rium - és héliummagok képződhettek. 
Logikus és közel álló feltételezés a szer
zők szerint, hogy a hidrogénnél és a 
héliumnál nagyobb rendszámú elemek

ezen két könnyű elemből a csillagok
ban lépcsőzetesen lejátszódó magreak
ciók révén jöttek létre. (A hidrogén 
a világegyetem valamennyi eleme kö
zött 93 atom-%-kal messze a leggya
koribb elem.) Ugyanebből a fejezetből 
ismerhetjük meg a Föld keletkezését és 
a geokémiai fejlődést, ennek során a 
Föld fő rétegeinek, a földkéreg, a föld
köpeny és a földmag megközelítően 1 
milliárd évig tartó kialakulását. A ké
miai evolúció és a földi élet keletke
zésének hipotézise, fejlődése négy sza
kaszra osztható: kémiai, prebiotikus, 
biológiai és társadalmi evolúció. Va
lamennyiünk számára megszívlelendő 
Papp és Kümmel megállapítása: „Az a 
nagy felelősség, amelyet az emberiség a 
természeti környezet fejlődéséért visel, 
már abból is nyilvánvaló, hogy az emberi 
tudás és az ember által alkotott eszkö
zök napjainkban elegendőek ahhoz, hogy 
a kémiai és biológiai fejlődés irányát és 
sebességét megszabják, továbbá saját lé
tét és az évezredek alatt kifejlődött civi
lizációt megsemmisítsél?.

A litoszféra (a földkéreg és a földkö
peny felső részének együttesen mint
egy 70-100 km vastagságú rétege) ké
miáját tárgyalja a harmadik fejezet. 
Megismerhetjük felépítését és ennek 
során a fontos pedoszférát (talajzóna), 
amely a természeti környezet kémiai és 
biológiai folyamatai számára a földfe
lülettől a mállásfolyamatok által még 
nem érintett kőzetréteg felső határáig 
terjedő rész. Tanulságos része ennek a 
fejezetnek a mállási folyamatok kémi
ája, amelynek keretében tárgyalja a ki
oldódást, a kristályosodást, a karboni- 
zációt, a hidrolízist, az oxidációt és re
dukciót, valamint megismerkedhetünk 
a talaj kémiájával is.

A következő negyedik fejezetben ta
lálhatjuk a hidroszféra kémiáját, a víz 
szerkezetét és tulajdonságait, a víz és 
a vizes oldatok kémiáját, a víz mint ol
dószer jelentőségét. Szemléletesen mu
tatja be a víz körforgását, a hidrosz
féra, litoszféra és atmoszféra közötti 
kölcsönhatást, az óceánmodelleket és 
az édesvizekben gyakorlati szempont
ból is fontos öntisztulási mechanizmu
sokat. Szó esik a szaprobitásfokról, a 
trofitásfokról, az öntisztulási potenci
álról, az eutrofizációról.

A bennünket szintén közelről érintő 
atmoszféra kémiája, az atmoszféra 
szerkezete, összetétele, tulajdonságai, 
a fotokémiai folyamatok alapelvei, a 
molekulák és a sugárzó energia közötti 
kölcsönhatás, a fotofizikai folyamatok, 
a fotokémiai reakciók és a környezeti
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fotokémia az ötödik fejezetben találha
tók. Itt tárgyalják a szerzők az atmosz
férában lejátszódó kémiai reakciókat. 
A rendkívül fontos oxigén és oxigén- 
vegyületek reakcióit. Ennek keretében 
ismerhetjük meg az ózon képződését és 
bomlását, továbbá a fontos nitrogénve
gyületek és szénvegyületek reakcióit.

A környezet megismerése és védelme 
szempontjából különösen fontos a ter
mészeti környezet antropogén terhe
lése, az emberi tevékenység hatása a 
biogeokémiai körfolyamatokra, az ant
ropogén szennyező anyagok az atmosz
férában, a hidroszférában és a pedosz
férában, amelyekről a hatodik fejezet
ben olvashatunk. Az emberiség jelenleg 
olyan méretű anyagi termelést folytat, 
hogy a Föld nem regenerálódó - vagy 
legalábbis rövid idő alatt nem regene
rálódó - erőforrásaiból évente 100 mil
liárd tonna anyagot használ fel, amely
nek jelentős része - a hasznosításra 
kerülő termékek mellett a társadalom 
számára közvetlenül nem hasznosít
ható hulladékként jelenik meg. A szer
zők a környezetszennyezést úgy defini
álják, mint az ökológiai rendszerek di
namikus egyensúlyának megzavarását 
vagy megszüntetését, amelyet az em
beri tevékenység kapcsán a kritikusnál 
nagyobb energiaáram, továbbá termé
szetes vagy természetidegen anyagok 
túlzottan nagy mennyisége idéz elő.

Fontos összeállítás az antropogén 
szennyező anyagok forrásait és hatá
sukat bemutató táblázat. Hasznos in
formációkhoz juthatunk az antropogén 
porok forrásait, fajtáit és fő alkotóré
szeit, az atmoszféra fémszennyezését, 
az atmoszférába jutó gázok forrásait 
és hatásukat bemutató táblázatokból. 
Évente a levegőbe légzésből, minerali- 
zációból és energiatermelésből 870 mil
liárd tonna C 02 (ennek 2%-a antro
pogén eredetű), 390 millió tonna S02 
(ennek 53%-a antropogén), 170 mil
lió tonna NO* (antropogén hányada 
33%), 700 millió tonna СО (antropo
gén része 21%) kerül, hogy csak a leg
fontosabbakat említsem.

Ebben a fejezetben tárgyalják a 
szerzők a melegházhatást, a savas esőt 
és a füstködöt (a London-típusú re
dukáló füstködöt és a Los Angeles- 
típusú oxidáló füstködöt), a hidrosz
férát szennyező anyagok között a nö
vényi tápanyagokat (műtrágyák sze
repét), a szénhidrogéneket (az óce
ánokba jutó kőolaj-származékok éves 
mennyisége 6 millió tonnára tehető), a 
klórozott szerves vegyületeket, a pesz- 
ticideket, a tenzideket és a fémve- 
gyületeket. Sajnos a természeti vizek 
növekvő fémkoncentrációja lehetőséget
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teremt ahhoz, hogy a fémek a táplá
lékláncban feldúsuljanak. Nem feled
keztek el a radionuklidok (radioaktív 
szennyező anyagok) tárgyalásáról sem, 
amelyek a biológiai rendszerekre a le
vegőn, a vizen és a talajon keresztül 
egyaránt befolyást gyakorolnak.

A pedoszférába kerülő antropogén 
szennyező anyagokat ökológiai szem
pontból éppen úgy figyelembe kell 
venni mint a hidroszféra vagy az at
moszféra szennyeződéseit, de azzal is 
tisztába kell lennünk, hogy a talaj 
szűrő- és megkötőképessége a hidrosz
féra és az atmoszféra védelme szem
pontjából döntő jelentőségű.

A biológiai rendszerekbe történő 
antropogén beavatkozás tárgykörében 
a szerzők említést tesznek a katonai 
célú beavatkozásokról a vegyi és nukle
áris fegyverekről, bevetésük esetén ha
tásaikról. Megállapítják „még becsülni 
sem lehet, hogy a nukleáris háború súj
totta természeti környezet mennyi idő 
és milyen folyamatok révén juthatna 
vissza eredeti állapotába”.

A kémikus számára különösen érde
kes hetedik fejezet az elemek környe
zeti kémiájával, fizikai kémiájával fog
lalkozik és tárgyalja az elemek bioge
okémiai körforgását. Legjelentősebb a 
szén körforgásának kémiája, amelynek 
a növényi fotoszintézis az egyik legfon
tosabb része, a másik a biomassza oxi
dativ lebomlása. Megismerkedhetünk 
a metán-szén-dioxid ciklussal is. A 
metánt a bioszférában az ún. metilo- 
tróf baktériumok karbónium- és ener
giaforrásként használják, miközben ae
rob reakcióban szén-dioxid keletkezik. 
Szemléletesen és adatszerűén kapha
tunk képet a nitrogén körforgásáról, 
amelynek meghatározó lépései a mole
kuláris nitrogén átalakulása növények 
által felvehető vegyületté (nitrogén- 
fixálás), továbbá az elemi nitrogén új
raképződése nitrátokból (denitrifiká- 
ció). Az oxigén körforgásának kereté
ben megismerhetjük az atmoszféra oxi
génháztartását is, a foszfor körforgá
sával kapcsolatban a foszforlelőhelye
ket, az anyagáramokat a körfolyamat
ban, a foszfor körforgásának kémiá
ját. Nem véletlenül lényeges része a fe
jezetnek a kén körforgása, hiszen át
lagban a földkéreg minden háromezre
dik, s az emberi test minden nyolcszá
zadik atomja kénatom és a kén bio
geokémiai körforgását, az emberi ak
tivitás az elmúlt évtizedekben jelen
tős mértékben felgyorsította. A körfor
gást szemléltető ábrából megtudhat
juk, hogy az ipari termelésből évente 
75-80 millió tonna kén kerül az atmosz
férába, míg vulkáni működés következ

tében 2-3 millió tonna. E fejezet tár
gyalja néhány fém környezeti kémiáját, 
(arzén, ólom, higany, cink, kadmium, 
ón, króm, mangán és vas) egyesek bio
geokémiai körforgását, a globális fém
körforgás fő anyagáramait, és az arzén
nál az ökokémiai reakciókat is. A fé
meknek - mint tudjuk - nemcsak po
zitív szerepük van életünkben, az ipar
ban, a mezőgazdaságban, a közlekedés
ben, az építészetben, hanem káros ha
tásuk is lehet, mert a fémek (és vegyü- 
leteik) a legtöbb biológiai folyamatra 
jelentős hatást gyakorolnak, biológiai
lag nem lebonthatók, az élő szerveze
tekben felhalmozódhatnak, sőt bioké
miai reakciók során mérgező vegyüle- 
tekké alakulhatnak át.

A nyolcadik fejezet az antropogén 
szennyező anyagok transzportfolyama
tai és átalakulása az ökoszférában cí
met viseli. Tárgyalja többek között a 
kemodinamikát, amely az antropogén 
vegyületek fizikai és fizikai-kémiai sa
játságaiból származtatható azon isme
retek összessége, melyek alapján adott 
vegyület eloszlását az élő és élettelen 
környezetben megjósolhatjuk, illetve 
leírhatjuk, mivel az adott vegyület 
megoszlása elsősorban a kérdéses közeg 
transzportfolyamataitól függ. Értékes 
a fejezetnek a szennyező anyagok mik
robiológiai átalakulásait ismertető és 
gyakorlati hasznosításaira is utaló ré
sze. Az antropogén vegyületek növekvő 
termelése és felhasználása arra ösztö
nözte a kutatókat, hogy az ökökemi- 
káliák lebontására és elemeiknek a ter
mészetes körfolyamatokba való vissza
juttatására mikrobiológiai eljárásokat 
dolgozzanak ki. Ezekre született szá
mos biotechnológiai eljárás, amelyek 
közül a biológiai szennyvíztisztítás kü
lön is említésre méltó.

Hasznos ismereteket és tanácso
kat kapunk a környezeti analitika 
című kilencedik fejezetből. Megcsodál
hatjuk azt a fejlődést, amely oda ve
zetett, hogy az elemzés a környe
zeti mintákból egyes elemeket ppt- 
koncentrációban (l ppt = 1 ng per li
ter) képes kimutatni. A nyomelemek 
meghatározásának analitikai módsze
reiről is kimutatási határral együtt, ka
punk hasznos információkat.

A befejező tizedik fejezetben a szer
zők kitekintést tesznek. Ennek kere
tében többek között felhívják figyel
münket, hogy „a kémia az elmúlt év
században mindennapi életünket je
lentősen megváltoztatta, s a kémiai 
ipar napjainkban egyik vezető iparág. 
A kémia elsődlegesen kísérletes tudo
mány, amelynek ismeretanyaga labo
ratóriumokban és technológiai folya
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Könyvismertetés

matok kapcsán születik, s ezek fel- 
használása elsősorban ugyanott törté
nik. A szintetikus szervetlen és szerves 
vegyületek világviszonylatban növekvő 
mennyisége az antropogén vegyületek 
egyre kiterjedtebb alkalmazása a bi
oszférában szükségessé teszi, hogy a 
Földünk globális laboratóriumában le
játszódó kémiai folyamatokat és azok 
hatását az atmoszférára, a litoszférára, 
a hidroszférára és a biológiai rendsze-

Burger Kálmán: A mennyiségi 
analízis alapjai: Kémiai és műsze
res elemzés (Semmelweis Kiadó, Bu
dapest, 1992. Egyetemi tankönyv.)

„Az analitikai kémia szinte egyidős 
magával a kémiával. A tudomány, az 
ipar, az egészségügy és a környezetvé
delem fejlődésével mind több feladat 
megoldása hárul az analitikusokra. A 
modern társadalom hihetetlenül nagy
számú analitikai kémiai mérési adatot 
igényel. Hazánkban 1988-ban 100 mil
lió mérési adatot regisztráltak, azaz 
minden lakosra évente átlag 10 ana
litikai adat jut. Ez a szám az or
szágok fejlettségétől függően még na
gyobb is lehet. Az USA-ban például 
egy főre jutó analitikai adatok száma 
30. A tudomány és a technika fejlődé
sével nő a szükséges analitikai méré
sek száma is.” Ezen mondatokkal kezdi 
Burger Kálmán a most megjelent egye
temi tankönyvét. A több mint 25 éves 
előadói tapasztalattal rendelkező pro
fesszor azt a célt tűzte ki, hogy egy 
könyvben foglalja össze a kémiai és 
műszeres elemzés alapjait.

Az analitikai mérések számának 
állandó növekedése, a módszerekkel 
szemben támasztott érzékenységek és 
szelektivitások folyamatos fejlesztése 
azt kívánja az analitikával foglalkozók
tól, hogy mind a kémiai, mind a mű
szeres elemzés elméleti alapjait már az 
egyetemen sajátítsa el a hallgató.

A 465 oldalas könyv első része (289 
oldal) a kémiai elemzéssel foglalkozik. 
A könyvnek az a része a szerző koráb
ban megírt, átdolgozott munkájának 
„A mennyiségi kémiai analízis alapjai” 
c. könyvének újabb átdolgozása. így e 
rész a sokéves egyetemi előadások ta
pasztalataival bővített kiváló munka.

A műszeres analitika fejlődése ro
hamos és amely mind tartalmi, mind

rek állapotára és viselkedésére egyre 
mélyebben megértsük. Szemben azok
kal a folyamatokkal, amelyek kémiai 
üzemben vagy laboratóriumi reaktor
ban játszódnak le, az ökokemikáliák 
lehetséges reakciópartnereit szabadon 
nem választhatjuk meg, hiszen azokat 
a környezet kémiai összetétele eleve de
terminálja. A sokféle kölcsönhatást és 
reakciót nem tudjuk teljesen áttekin
teni és ennek következtében alakult ki

didaktikai szempontból a kémiai ana
lízisen alapszik egyre nagyobb jelen
tőségre tesz szert. E nélkül ma már 
az élet minden területén megoldhatat
lan problémákkal állnánk szembe. A 
könyv második része ezen szerteágazó 
tudományterület alapjait, összefüggé
seit mutatja be. Ezen alapok elsajátí
tása után bárki a kívánt területen — 
természetesen további ismeretek meg
szerzése után — válhat specialistává.

Az elektrokémiai, spektrokémiai és 
elválasztástechnikán alapuló módsze
rek mellett ismertetésre kerültek olyan 
nagyműszeres (NMR, ESR, Mössbauer- 
spektroszkópia, ESCA, PES stb.) mód
szerek, amelyek alkalmazási köre roha
mosan bővült és az analitikai kémia in
tegráns részeivé váltak.

A 149 ábrával illusztrált könyv első 
része - amint már említettük - a kémiai 
elemzés fontosabb részeit taglalja. A 
kémiai analízis előkészítő műveleteinél 
a mintavétel, a módszer helyes meg
választása, a minta oldása, az oldha
tatlan minta feltárása, a szerves anya
gok mineralizálása, az elválasztó mód
szerek, az álcázás után, a mérést is
merteti a könyv. A térfogatos analí
zis (titrimetria) c. fejezetnél a módszer 
alapjai, a végpontjelzési módszerek, a 
neutralizációs módszerek, a komplexo- 
metria, a csapadékos analízis, az oxi- 
dimetria, jodometria, majd a redukto- 
metria módszereit ismerteti a szerző. 
A tömeg szerinti analízisnél az elméleti 
alapok után gyakorlati problémák tár
gyalására kerül sor, amit kationok és 
és anionok meghatározása követ. Kü
lön fejezet foglalkozik a magyar szem
pontból különös jelentőséggel bíró ki
netikus analízissel.

A műszeres analízis módszereinek is
mertetésénél az elektrokémiai eljárá
soknál a potenciometria, a voltamet- 
ria, az elektrogravimetria, a coulomb- 
metria, valamint a vezetőképességen

az a vélemény, amely szerint a környe
zet minőségének romlásáért elsősorban 
a kémia és a kémiai ipar a felelős” .

A könyv nemcsak a környezet meg
ismerését, hanem ebben a kémia sze
repét is jól mutatja be. Remélem ta
nulmányozása hasznos lesz nemcsak a 
kémikusok, az egyetemek és főiskolák 
hallgatói, hanem más szakterületeken 
működő érdeklődők számára is.

Szebényi Imre

alapuló módszerek ismertetése az első 
nagy fejezet. A következő rész, a spekt
rokémiai módszerek, amelyek az alábbi 
fejezetekre tagolódik: fényelnyelés, mo
lekulaspektroszkópia, atomspektrosz
kópia, majd egyéb optikai módszerek.

A mágneses módszereknél ismer
teti a szerző a mágneses szuszcepti- 
bilitás mérések, a mágneses magre
zonancia spektroszkópia (NMR), az 
elektronspinrezonancia-spektroszkópia 
(ESR), valamint a tömegspektrosz
kópia módszereit. Az elektronspekt
roszkópiai módszereknél az ultraibolya 
fotoelektron-spektroszkópia (PES), a 
röntgen fotoelektron-spektroszkópia 
(XPS, ESCA), valamint az Auger- 
spektroszkópia alapelveit tárgyalja. A 
magkémiai módszereknél a Mössbauer- 
spektroszkópiát mutatja be.

Az elválasztástechnikai módszerek
nél a kromatográfiás elválasztás elve, a 
gázkromatográfia és a folyadékkroma- 
tográfia a fő fejezetcímek. Terjedelmi 
okok miatt kimaradtak a diffrakciós 
módszerek és a röntgen színképelem
zés.

A könyv felépítése, stílusa jó, köny- 
nyen érthető. A tárgyalási mód nem
csak az egyetemi hallgatók, hanem a 
határterületeken dolgozó, az analitikai 
kémiát alkalmazni kívánók számára is 
hasznos. Kár, hogy a terjedelemkorlá
tok miatt az egyes fejezetek után el
maradtak a fontosabb hazai és nem
zetközi munkákra való hivatkozások, 
amely megkönnyítené a további speci- 
alizálódási lehetőséget.

A hatalmas anyagot bemutató, az 
analitika szinte teljes spektrumát felö
lelő munkát jól használhatják az egye
temi hallgatók. A könyv alkalmas arra, 
hogy az egyes szakterületek elméleti 
alapjait megtanulja a más területen 
dolgozó analitikus.

dr. Liptay György
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Szemle . . .  Szemle . . .  Szemle ..
Dízelelektromos bio-erőmű

A világ energiaigényének kielégítése 
a közeljövőben — mivel ez csak a 
fosszilis tüzelőanyagokban megteste
sült, kémiailag kötött energia égetéses 
felszabadítása útján képzelhető el — 
ütközik egy, a legújabb időben felis
mert globális veszély elhárításának igé
nyével (az üzemanyagok karbontartal
mából eredő szén-dioxidnak a légkörbe 
jutása, ez mennyiségénél fogva az a leg
jelentősebb mesterséges forrás, ami a 
légkör melegedését vonja maga után). 
Ezen túlmenően persze érvényes az a 
felismerés is, hogy a fosszilis tüzelőa
nyagok korábbi évmilliók során kiala
kult energiahordozó-konzervek, amiket 
a jelenlegi felhasználási ütem kimerít. 
Utóbbi veszélyt a biológiai úton újra
termelődő elégethető anyagok kiküszö
bölhetik.

Most az angliai Bristol Műegyete
men D.Paul Jenkinstöl származik az 
a SyD (Symbiotic Diesel)-nek nevezett 
javaslat, ami ha nem is nagy méretek
ben (200-2000 kW), olyan izolált, nap
fényes területeken, ahol a távvezetékes 
áramellátás megteremtése gazdaságta
lan, egyidejűleg oldja meg a követke
zőket:
-  villamosenergiaellátás a gazdaságos 

versenyképesség reményével;
-  tenyésztett, tehát megújuló bioló

giai energiahordozók túlnyomó fel- 
használása (95%-os részarány);

-  a légkör szén-dioxid-szennyezésének 
elkerülése (sőt oxigénnyerés).
A módszer lényege a következő: a 

dízelektromos agregáttal termelt vil
lamosenergia mellett a motor kipuf
ogógázainak hőjét a biomassza (Ch
lorella alga) szárítására használják, 
majd szén-dioxid-tartalmát természe
tes napfénykatalízissel működő alga
tenyésztő bioreaktorok asszimilációs 
sejt-testépítéséhez (és oxigén kibocsá
tásához) használják fel. A bioreakto- 
regység átlátszó, 3,75 mm átmérőjű, 5 
km hosszú, műanyagcsőspirál, amit 14 
m fesztávú 1,8 m magas, 3 db, henger- 
palástot képező, a napfény besugárzá
sának kitett, acélcsővázra tekertek fel. 
A csőspirál H m 3 4-5 g/1 töménységű 
Chlorella alga tenyészoldatot tud be
fogadni, ami, ha az alga-koncentráció 
100 g/l-t eléri, koagulál és leszűrhető. 
A tápoldatba tápsókat (P és K) úgy 
juttatnak, hogy szennyvizek biológiai 
derítőművéből kiszűrt iszapot kever
nek be.

A leszűrt alga-lepényt néhány száza
lék maradék víztartalomig megszárít
ják, majd 40-70 mikron szemcsenagy
ságúra őrlik és por formájában táplál
ják be a dízelmotor izzófejébe, amit 5% 
részarányú dízelolaj befecskendezésé
vel tartanak 2000 fokos hőmérsékleten, 
amibe érve az algapor maradék víztar

mkl

talma hirtelen elgőzölög, miközben a 
térfogat-növekedés előidézte nyomáse
melkedés elporlasztja (felrobbantja) a 
szemcséket, minek következtében azok 
úgy égnek el, mint a dízelolaj (égésme
legük is azonos).

[Eorr<M:CEN.7í.No 6, p 29 (1993.feb
ruár 8)]

Biológiai derítőtornyok ipari 
szennyvízkezeléshez

Nyugat-európai vívmány a hagyo
mányos ipari, nagy kiterjedésű és kb. 
1- 15 m vízrétegvastagságú, biológiai 
felszíni mechanikai szennyvízderítő me
dencék helyett: a keverős, ill. pneuma
tikus 10-30 méter magas, a vízlágyító 
tornyok mintájára felépült, de alap
vetően fémkészülékként megoldott, so
kinjektoros, fenékig nyúló levegőbeve
zetéses, pneumatikus keverős, eleveni
szapos biológiai szennyvízoxidációs to
rony. Ezeket a német Bayer, Uhde és 
Lurgi cégek fejlesztették ki és építik.

Egy, napi 22 000 m3 teljesítményű, 
literenként 2 gramm kémiai oxigénigé
nyű (KOI) szennyvíz derítésére alkal
mas biológiai torony 1 600 m2 alap
területet igényel a hagyományos me
dence 4 000 m2-ével szemben. Az oxi
gén hasznos felhasználási hatásfoka a 
lapos medencék kétszerese (10-20%), 
hiszen a megnövelt folyadékoszlop
nyomás miatt 2-3-szor annyi oxigén ol
dódik a szennyvízben, a mechanikai 
energia felhasználása pedig a keverés
hez képest a szükséges levegő sűrítése 
során annak csak a 2/3-a.

A biológiai derítőtorony maximáli
san 12 g O2/I KOI igényű szennyvizet 
tud ártalmatlanítani.

A torony biológia kifejlesztésének oka 
a nyugat-európai szennyvízkibocsátó 
üzemek korlátozott alapterülete, ill. a 
telephelyen kívüli szennyvízderítők ne
hézkes engedélyezési eljárása az ak
kor szükséges új területfelhasználás és 
a környék lakosságának idegenkedése 
miatt.

Most az eljárással és a berendezéssel 
rendelkező német cégek mindenekelőtt 
az USA piacára szeretnének betörni.

[Forrás-. CE.99.No 12, p 101 (1992.de- 
cember)]

A környezetvédelem hatása a 
foszforsavgyártásra

Az izraeli IMI kutatóintézet már 
1950-ben kifejlesztette a nyersfoszfá
tot sósavval feltáró eljárását foszfor
sav előállítása céljából, de ez minded
dig nem volt gazdaságilag versenyké
pes a kénsavas feltárással. Ez lehet, 
hogy most megváltozik a környezet

védelmi követelmények, ill. ezeknek a 
klóralkáli-elektrolízis ikertermék-ará- 
nyára gyakorolt hatása következtében. 
A sósavas feltárás relatív előnyei:
-  a gyártott 85%-os vizes foszforsavra 

számítva nem keletkezik tízszeres 
súlyban gipsz, aminek túlnyomó 
részét hányóra kell vinni;

-  sósavas feltárás esetén a szilárd hul
ladék kálcium-klorid lenne a fosz
forsavval azonos mennyiségben, de 
ez 20%-os vizes oldatként keletkezik; 
ha a foszforsavüzem a tengertől nem 
esik messze, úgy ez közvetlenül oda 
üríthető;

-  ha állati táphoz dikalcium-foszfát- 
dihidrátot állítanak elő, úgy a feltá
ráshoz elegendő, ha a sósav tömény
sége 8-10%.

-  a környezetvédelem korlátozni kí
vánja az ártalmas klórvegyületek 
felhasználását (ez a perhalogénezett 
alacsony szénhidrogénvázú hajtó- 
stb. anyagok esetében nemzetközi 
méretekben megtörtént). A klórfo
gyasztás visszaszorítása következté
ben megbomlik a klóralkáli elektro
lízis iker főtermékeinek (klór és ma
rónátron) egyensúlya a felhasználás
ban és ezért a klór iránti új igényt 
kell megnyitni; ilyen lehetőség a 
foszforsavgyártás akár műtrágya- 
akár állati táp gyártására 32%-os 
sósavas feltárással.
[Forrás: CEP.Ä9.No 1, p 17 (1993.ja- 

nuár)]

Magaslégkört vizsgáló, 
motoros-vitorlázó 
robot-repülőgép

Szuperkönnyű, emberi erő hajtotta 
repülőgépet nagyszilárdságú könnyű 
vázszerkezettel valamint műanyagszö
vettel bevont szárnnyal és vezérsíkkal, 
vékony átlátszó műanyaglemezből ké
szült pilótafülkével, biciklihaj tóműves 
légcsavarral, 100 kg súlyban először
1985-ben építettek és egy atlétikusan 
felkészült ember ezt néhány méteres 
magasságban áthajtotta a La Manche 
csatorna vize felett, szélcsendes idő
ben. A repülőgépet a minoszi labirin
tusból, Krétáról menekülő első és vak
merősége miatt lezuhant mondái re
pülő emberről „Deadalos”-nak nevez
ték el.

A most megvalósított szuperkönnyű 
farmotoros, vitorlázó robot-repülőgép, 
(amelyet a Medúza fejét levágó hősről 
„Perseus A”-nak neveztek el) a felső 
légkör vizsgálatának céljából az Aurora 
Flight Sciences cégnél készült az USA 
Űrkutatási Hivatala (NASA) megren
delésére. 700 kg az összsúlya, 20 mé
ter ez árny-fesztávú, és 50 kg súlyú mű
szert a sztratoszférába képes szállítani.
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A repülő szerkezetet vontatókötélen 
egy másik repülő viszi fel. A tervezett 
elérhető legnagyobb magasság 33 kilo
méter és a gép az ionoszféra ózonpaj
zsának elvékonyodását hivatott vizs
gálni, elsősorban abból a célból, hogy 
megállapítsa: okozói-e a lökhajtásos 
repülőgépek motorjainak égéstermékei 
az „ózonlyukának.

[Forrás: CEN.7i.No 1, p 8 (1993.ja- 
nuár 4.)]

Repceolajészterrel üzemelő 
dízelmotoros taxik

Németországban is szennyezetteb 
lesz a nagyvárosok levegője a gépko
csiforgalomtól amin a kevesebb káros 
anyagot (nitróz, kén-dioxid, szénhid
rogének, szén-monoxid, szén-dioxid) 
égéstermékként kipuffogtató gépkocsik 
bizonyos mértékben segíthetnek. Ez a 
katalitikus utóégetőn kívül mindenek
előtt az üzemanyagtól függ. Benzinmo
torok esetében a hidrogéndúsabb szén- 
hidrogének (metán, földgáz, propán
bután, valamennyien nyomás alatt sű
rített, adszorbeált vagy cseppfolyósí
tott állapotban) jöhetnek számításba. 
Hátrányuk azonban az, hogy ilyen gép
kocsikkal földalatti garázsokban tilos 
behajtani, mert tűz esetén, ha a gázpa
lackok megsérülnek, robbanás követ
kezhet be.

A dízelmotorokhoz az üzemanyag: a 
megújuló alapanyagból az évelő repce 
magvaiból sajtolással kapott repceolaj
ból metilészterré való átészterezéssel 
készül (közben kinyerik: pl. a kozme
tikai iparban használt glicerint), amit 
akár alternative is lehet ásványolaj a- 
lapú hagyományos dízelolajjal alkal
mazni. Ennek az az előnye, hogy nem 
kell a városokban sok biodízelolajat is 
árusító kutat felállítani [az első berlini 
kísérleti taxi gépkocsi (Mercedes) ta
pasztalata szerint, elég hármat, mert 
ha kifogy út közben a biodízelolaj, tan
kolhatnak hagyományos dízel töltőál
lomáson is, hogy legalább eljussanak 
a legközelebbi biodízelkútig). A tel
jes összeférhetőség a motorban azon
ban kismértékben csorbulhat, mert 
Freiburgban már 20 ilyen repceolaj- 
metilészterrel járó biodízel taxi van, 
ahol azt tapasztalták, hogy ez meg
támadja az üzemanyag befecskende
zőben az ott alkalmazott ásványola
jálló műanyag tömítéseket (de ez a hi
ányosság nyilván könnyen kiküszöböl
hető lesz).

A repceolaj-metilészter biodízel ü- 
zemanyag literje adómentesen 0,63 
márkáért lenne eladható (és ígéret van 
arra, hogy ezt a megújuló és környe
zetkímélő gépkocsi-üzemanyagot nem 
fogják megadóztatni). A kőolaj-érde
keltségek viszont 2 márkás adómentes

árral számolnak, mert figyelembe ve
szik azokat az állami terheket, amiket 
akkor fizet a fiskus a mezőgazdasági 
termelőknek, ha azok a közös piaci túl
termelés csökkentésére parlagon hagy
ják földjeiket.

Van egy hátránya is a repceolaj- 
metilészter dízel üzemanyagnak: kipuf- 
fogó gáza büdös, jellegzetesen olaj
ban sült krumpli szagú és van aki 
ezt az amerikai eredetű gyorsétterem
láncokat körüllengő szagot nem ked
veli (noha a keleti mesében Naszred- 
din Hodzsa koldusa a vásári pecsenye- 
sütők szagával kívánta éhségét csillapí
tani; a bölcs kádi ítélete szerint a sza
gért csak a pénz csörgésének hangjával 
kell fizetni).

A biodízel előnyei a következők:
-  megújuló energiahordozó;
-  kénmentes;
-  szén-dioxid kibocsátása az ásványo

laj alapú dízelolajnak csak l/3-a.
Oxigéntartalma miatt az üzema

nyag 1 literjére vetített fajlagos fu
tási teljesítménye a biodízelnek va
lamelyest kisebb lesz az ásványolaj
alapúénál; ellentétel viszont a keve
sebb égéslevegő, tehát ballaszt nitro
gén igény; fajlagos üzemanyagköltségre 
vetített összehasonlítás még nincsen.

[Forrás-.VDI- N.^7.No 7, p 3 (I993.feb- 
ruár 19)]

Kommunális
műanyaghulladék-regenerálás

Németországban évente 0,9-1,2 mil
lió tonna műanyagot használnak fel 
csomagolóanyagok gyártására, aminek 
zöme — a lakosság lévén a végső fo
gyasztó — a kommunális hulladékba 
kerül, ahol is 7,5% súlyszázalékra rúg 
átlagban. Jellegzetes megjelenési for
mái: joghurt- és sajtdoboz, bevásárló 
szatyor, öblítőanyagos palack, háztar
tási fólia — valamennyi szennyezetten.

Német törvény írja elő, hogy 1995- 
ig a felhasznált műanyagok 64%-át kell 
újra hasznosítani (az energetikait is 
ideértve).

Az ipari hulladékok viszonylag ho
mogénen keletkeznek a műanyagfeldol
gozó üzemekben és ezért könnyen meg
oldható szinte az eredeti rendeltetés
nek megfelelő újrahasznosításuk (válo
gatás után aprítás, megolvasztás, majd 
granulálás és bekeverés a friss műa
nyagba, amit az alakrahozó munkagé
pekbe adagolnak).

Országszerte nem megoldott azon
ban a kevert és szennyezett kommu
nális műanyaghulladékoknak féleségek 
szerinti 95%-os tisztaságú regenerálása 
és az ezután már lehetséges, szinte az 
eredeti rendeltetésnek megfelelő újra
hasznosítás.

Most indul a Hamburg melletti Sta- 
pelfeldben az első, típusnak tekint
hető, kommunális műanyaghulladék
feldolgozó üzem, óránként 950 kg ka
pacitással; ez egy félmilliós város éves 
újrafeldolgozó igényének felel meg. 
100 ilyen üzemegység egész Németor
szág 1995-re előírt kommunális műa
nyaghulladék újrahasznosítási felada
tát képes lesz ellátni. Ebben a tí
pusú üzemben a következő műanyag- 
féleségeket nyerik ki külön-külön: po- 
liolefinek (PE, PP), polisztirol (PS). 
poli-(vinil-klorid) (PVC). Az üzemben 
a hulladékot először malomban meg- 
őrlik, majd forgókéses dezintegrátor- 
ban 10 mm szemcseméretre aprítják. 
A második művelet feladata az, hogy 
az aprított műanyagszemcséket meg
tisztítsa. Ez három lépésben történik 
(másfélméter hosszú dobszitában vizes 
mosás, majd szállítócsigás nyíróigény
bevétel, utána vizes leöblítés).

A harmadik művelet a fajtázás (vi
zes feliszapolás, majd ülepítés). A víz
nél könnyebb poliolefin-szemcsék a fel
színen úsznak, ahonnan lekanalazha- 
tók, míg az állítható sebességű lassú 
fordulatú és kihordásra is alkalmas fe
nékkeverő elkülöníti a túlnyomórészt 
PS és PVC szemcsékből álló súlyosabb 
iszapot (amit még alumíniumszemcse 
szennyez); ez már 95%-os sűrített na
gyobb fajsúlyú műanyagzagy.

Az utolsó elválasztó berendezés a 
hidrociklon (külön készülék van a 
könnyű poliolefinekre és a nehezebb 
műanyagféleségekre. Előbbiekhez 1,1 
g/ml sűrűségű úsztatóközeget használ
nak, míg utóbbihoz 1,5 g/ml sűrűsé
gűt). A hidrociklon e két már a fajtá
zás során elkülönített műanyagcsopor
tot bontja meg féleségenként. A végső 
elválasztóművelet a frakciók szűrése 
külön-külön.

Már az újrahasznosítás előkészítő
művelete a fajtánkénti megolvasztás, 
majd granulálás.

A környezetvédelemhez a mosóvizek 
mechanikus tisztítása tartozik mielőtt 
azokat a városi csatornába elengednék.

[Forrás: Verfahrenstechnik i7.No 1- 
2, p 30 (1993.jan./febr.)]

„Zöld” katalizátorok

Környezetvédelmi igények szólnak 
egyes szokványos korrozív vagy toxi
kus hatású, homogén katalizátorok ár
talmatlanokkal történő helyettesítése 
mellett, akár a katalizátorok haszná
latában, akár regenerálásuk során lép
nek fel a környezetre káros jelenségek. 
Példák erre a kénsav az észterezésnél, a 
folysav az alkilezésnél, az alumínium- 
klorid az acilálásnál, de hatott ez az 
igény jobb átalakulást biztosító katali-
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zátorok kifejlesztésére is, mint a meta
nolszintézisnél.

Б  „zöld” katalizátorok közé tartoz
nak szervetlen vagy szerves molekulá
ris vázszerkezetek (pl. 0,4 - 1 nanomé
ter molekularésű zeolitok, cirkónium
foszfát „pillérekkel” 2 nanométer ré- 
regtávolságra tartott agyagféleségek, 
immobilizált funkcionális csoportot — 
szulfóniumgyököt tartalmazó — „am- 
berlit” ioncserélógyanta-gyöngyök).

Ezen új zöld katalizátorok közül a 
legjelentősebb első ipari megvalósítás a 
Dél-Koreában épülő 20 000 tonna/év 
kapacitású butándiol üzem.

[Forrót: Proc.Eng. Ц .No 3, p 29 
(1993.március)]

Mérgezöhulladék égetőkemencék 
Szlovákiában

A Pozsony környéki Duslo vegyi
kombinátban eddig is két mérgezőhul
ladékot égetve-ártalmatlanító kemence 
működött a Nyugat-Szlovákiai vegyi
par toxikus hulladékainak kezelésére; 
az egyik kemence örvényágyas, a másik 
forgódobos volt.

A szlovák vegyipar tanulmányt ké
szíttetett a Sir Alexander Gibbs and 
Partner, a Best Global és a Top
tel cégekkel e két kemence olyanok
kal történő pótlására, amelyek kie
légítik a legújabb, 1990. évi német 
emissziós előírásokat. Az eredmény 
két forgódobos kemence, egyenként 
32 000 tonna éves feldolgozókapacitás
sal, amiket azonban 29 000-30 000 ton
nára kívánnak leterhelni.

A cél változatlan: Nyugat-Szlovákia 
teljes mérgezőhulladék-kibocsátásának 
ártalmatlanítása. A telephelyet a meg
lévő mű, az ottani tapasztalat, vala
mint az a körülmény határozta meg, 
hogy a toxikus hulladékok mindeneke
lőtt Pozsony környékén keletkeznek.

Ha a berendezés megépül, legalább 
az első időben, amikor a teljes kapa
citás még nincsen kihasználva, meg
fontolandó, hogy saját mérgezőhulla- 
dékaink egy részét nem lehetne-e ott 
ártalmatlanítani? (és a határok a tér
képre tussal berajzolva, reméljük el
vesztik azt a Karinthy Frigyes meg
írta rémálombeli jelentőségüket: bele
ragadnak a katonák!).

[Forrás: ECN.59.No 1562, p 22 
(1993.március 29)]

Műanyagok újrafeldolgozása 
Nyugat-Európában

A környezetvédők egyik fő követe
lése Nyugat-Európában, hogy az egy
szer már használt műanyagoknak men
nél nagyobb részét dolgozzák fel újra,

mkl

és ezért az 1990. évi fél-háromnegyed 
millió tonnás újrafeldolgozott (vissza
forgatott, másodlagos) műanyagfelhasz
nálás az ezredfordulóig éves átlagban 
28%-os rátával növekedjék. így addigra 
5,8 millió tonnát tegyen ki, szemben 
a teljes felhasznált műanyagmenniség 
évi 4,2%-osra prognosztizált növekedé
sével és a 2000. évre prognosztizálható 
48,7 millió tonnás összes mennyiséggel, 
amikor rendeltetésszerűen már össze
sen 189 millió tonna műanyagot fognak 
a különféle termékekben használni. Vi
szont nem az ebből számítható selejt és 
az elsődleges gyártás folyamatos hul
ladékainak újrafeldolgozása határozza 
majd meg a másodlagos felhasználás 
mennyiségét, hanem a piac felvevőké
pessége és fizetőképessége.

A műanyag-újrafeldolgozás is költ
séges és így a visszanyert egynemű mű
anyag talán 30%-kal lehet olcsóbb a 
„szűz” műanyagnál, feltéve ha anyag
sajátságai nem különböznek lényege
sen attól. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy kevert műanyaghulladékból csak 
alárendeltebb célra lehet az újrafeldol- 
gozottat felhasználni, amikor az csak 
töltőanyag (ha a fő-anyagmennyiségnél 
néhány tulajdonsága jobb is) és ezért 
árát jelentős mértékben a rendeltetés 
főanyaga határozza meg, tehát csak 
sokkal olcsóbb áron értékesíthető (be
keverés betonba, bitumenbe, aszfaltba, 
gumiba, faforgács- és fflrészpor bútor
lapokba), ami már nem esik túl messze 
a műanyaghulladékban kötött kémiai 
energia elégetéses visszanyerésének ér
tékétől. 1990-ben Nyugat-Európában 
összesen 10 000 tonna kevert műa
nyagból gyártott másodlagos terméket 
használtak fel.

ezen szabványok felülvizsgálatára van 
szükség.

így is legfeljebb 4,5 millió tonna má
sodlagos müanyagfelhaeználá8t prog
nosztizálnak Nyugat-Európában az ez
redfordulóra az alábbi várható egyedi 
mfianyagfajtákból: polietilén 2,0 mil
lió, polipropilén 1,35; polisztirol 0,7; 
poli-(vinil-klorid) 0,6; polietilén-tereftalát 
0,5; egyéb 0,5 millió tonna.

[Forrás: ECN. 57. No. 150. p. 17. (1992. 
febr. 17.)]

Európai intermedier piac

A világgazdaság változása és an
nak politikai következményei az euró
pai gyógyszeripart arra késztetik, hogy 
stratégiáját néhány területen az új ha
tárfeltételekhez történő alkalmazkodás 
céljából megváltoztassa.

A Forst és Sullivan gazdaságkutató 
cég tanulmánya szerint a gyógyszeri
pari közbenső termékek piacára min
denekelőtt a betegellátási költségek ro
hamos növekedése hat, minek követ
keztében az olcsóbb és gyakran gene
rikus (nem márkanevű, de azonos ké
miai összetételű és hatású, szabada
lommal már nem védett) gyógyszere
ket finanszírozzák inkább a biztosítók. 
A neves gyógyszercégeknek erkölcsi tő
kéjük (márkanevük, gyógyászti ismert
ségük) kihasználásához kevésbé van 
szükségük arra, hogy maguk állítsák 
elő gyógyszeralapanyagaikat, ill. azok 
prekurzor intermedierjeit, hanem eb
ben az ilyan anyagok gyártására szako
sodott (vagy kényszerült) cégekre tá
maszkodhatnak; e területre pedig, a

1. táblázat

Intermedier csoport 1991 1996
Aromások (királisok, fluorozottak, amináltak,
nitráltak, fenilglicin, p-hidro-fenilglicin) 319 368
Alifások, ezen belül a kénvegyületek 127 157 _
Aliciklusok (ciklohexil-, ciklopropil-, ciklobutil-) 31 44
Heterociklusok (5 és 6 tagú gyűrűvel, furánok) nincs adat
Imidazolok, piperazinok nincs adat
Nukleinsavak nincs adat

A „nemes” műanyagfelhasználók 
szabványos előírásokkal védik a ter
mékeiket olyan értelemben is, hogy 
tiltják újrafeldolgozott műanyagok be
keverését az eredeti alakrahozás so
rán (élelmiszer csomagolások, nyilvá
nos vezetékes szolgáltatások (pl. telefó- 
nia, víz, gáz). Az újrafeldolgozott mű
anyagok felhasználásának bővítéséhez

kelet-európai változások miatt, min
denekelőtt a csehszlovák és magyar 
gyógyszergyártók kínálkoznak.

A tanulmány szerint ezért az 1991. 
évi 565 millió US dollárt kitevő nyugat
európai gyógyszeripari közbenső ter
mékpiac 1996-ra 678 millió USD-re fog 
nőni, ezen belül pedig a főfogyasztó or
szágok felvevőpiaca a következő lesz: 
Németország 152, Franciaország 123,

502 1003. X L V III . É V F O L Y A M . 10-11 . S Z Á M



Szemle... szemle... szemle

Egyesült Királyság 104, Olaszország 
101 millió dollár.

Az egyes intermedier vegyületcsop- 
rotok szerint a növekedés a következő
képp prognosztizálható (millió US dol
lárban): (1. táblázat)

A legnagyobb növekedés a fluoro- 
zott-, a királis- és a nukleinsav köz
benső termékek terén várható.

A prognózisnak vagy egy határfel
tétele is: Nyugat-Európa fenn tudja 
tartani kutató-fejlesztő tevékenysége 
eredményességét az erősödő japán ver
seny dacára is.

[Forrás: ECN. 57. No. 1507. p. 23. (1992. 
febr. 17.)]

Zord idők a gyógyszeriparban

A kilencvenes években zordabb idők 
várnak a világ gyógyszeriparára, mert
-  a betegbiztosítók nyomják az ára

kat, mivel rohamosan nőnek a bete
gellátási költségek (öregedik a lakos
ság, új gyógyszerek és gyógyászati-, 
diagnosztikai- és gépi technikák je
lennek meg, populista politikai nyo
más érzékelhető);

-  ugrásszerűen nőnek a kutatási-fej
lesztési költségek (a reménybeli új 
gyógyszerek monopoláraik révén sem 
tudják a folyó K+F költségeket fe
dezni);

-  a gyógyszerek piaci árai csökken
nek (betegbiztosítók nyomására és a 
világpiaci verseny hatására, a sza
badalmi védettségi idő a K+F-, a 
farmakológiai- és klinikai vizsgálati 
időigényhez képest túl kevés).
A nehézségek már a nyolcvanas évek 

végén stratégiai változásokra vezettek 
a gyógyszercégek politikájában, jele
sül:
-  a gyártási háttér és piaci terület nö

velése (globalizáció, cégek felvásár
lása és egyesülése, pl. Smith Kline- 
Beecham, Bristol Myers-Squibb kong
lomerátumok létrejötte);

-  a tőkeháttér növelés (leányvállala
tok alapítása és azok részvényeinek 
piacra dobása pl. Dow, Elf Aquita
ine, Rhone Poulenc, L’Oreal).
A kilencvenes években észlelhető új 

stratégiai tendenciák a következők:
-  piaci terjeszkedés leányvállalatok ré

vén (pl. az Elf Aquitaine Sanofi 
leányvállalata megvásárolta a Chi- 
noin részvényeinek többségét);

-  kutatási és fejlesztési területek szű
kítése és koncentráció ott, ahol sa
ját erősnek tartott vagy perspekti
vikusnak vélt területek vannak (pl. 
Sanofi-Sterling együttműködés, a 
Hoffmann La Roche 821 millió USD- 
ért megvásárolta a holland Nicho- 
laet, valamint 300 millióért az USA 
Cetus cég Polimeraee Chain Reac
tion Divisiont);

-  perspektivikus nagyhozamú új terü
leteknek tekintik a drága sebészeti 
beavatkozásokat pótló gyógyszere
ket ill. gépi eszközöket (pl. vesekő 
ultrahangos zúzok);

-  kevesebb párhuzamos kutatás lesz 
világszerte;

-  kevesebb lesz a világon nagy gyógy
szercég (az ezredfordulóra a világ 
gyógyszertermelésének felét szolgál
tató 25 gyógyszercég száma 15-re 
fog csökkenni);

-  egyesek a leglukratívabb tevékeny
ségi területnek a humán gyógysze
reket tartják és ezért eladják más- 
jellegű gyáraikat (Glaxo, Astra);

-  gazdasági ciklusosság csökkentésére 
egyenletes hozamú néhány más te
vékenységi területre tesznek szert 
(pl. a Fisons műszer- és kerté
szeti termékek gyártása, az Ameri
can Home Products élelmiszerek és 
háztartási cikkek, a Pfizer speciális 
vegyi anyagok és ásványok);

-  a szabadalmi védettségi idő alól ki
futó termékek know-how-ját nem 
adják el, hanem a betegeknél és az 
orvosoknál besulykolt márkanevekre 
támaszkodva továbbértékesítik eze
ket és igyekeznek az orvosi vénykö
telezettséget megszüntetni (erre al
kalmas területek a gyomorfekély el
leni pl. Smith Kleine-Beecham Ta- 
gametje, egyes vírus elleni pl. a 
Wellcome Zovoroxja, valamint az 
ízületi gyulladás elleni szerek, de az 
antibiotikumok vénykötelezettségét 
nem szabad eltörölni).
[Forrás: CEN. 57 No. 1507. p. 22. (1992.

febr. 17.)]

Biotechnológia a 
gyógyszeriparban

A biotechnikán alapuló gyógyszerek 
(génmanipulált baktérium- vagy sejt
tenyészettel, ezek életfolyamatai ré
vén gyártott gyógyhatású anyagok) 
nem váltották eddig be a nyolcva
nas években hozzájuk fűzött reménye
ket. Egyetlen biotechnológiai gyógy
szer éves értékesítési volumene sem 
érte el a bűvös 1 milliárd dolláros ha
tárt és egyetlen biotechnikai cég sem 
vált jelentős gyógyszergyárrá.

A biotechnikai gyógyszerek általá
ban bonyolult felépítésű fehérjék, amik 
vagy megegyeznek egyes természetben 
előforduló proteinekkel, vagy hasonlí
tanak hozzájuk. Gyártásuk során na
gyon nagy hígításban keletkeznek és 
bonyolult felépítésük miatt bomléko- 
nyak, ezért nehéz őket a biológiai anya
lúgokból vagy micéliumokból kinyerni. 
Gyógyászati alkalmazásuk is nehézkes: 
szájon át adva az emésztőrendszerben 
elbomlanak, így szervezetbe viteli fő 
módjuk: az injekció vagy vénás infúzió.

A legnagyobb gazdasági sikert ed
dig az USA-beli Genentech biotechni
kai cég érte el, egyrészt saját növekedé
sével, az általa kihozott új biotechnikai 
anyagokkal és a tPA Activase vérrögol- 
dóval, amelyet akut szívinfarktus ese
tén a koronaérbe kell infundálni és az a 
képzett vérrögöt enzimatikusan gyor
san feloldja. E termékek a kilencvenes 
évek elején megközelítették a milliárd 
USD-s értékesítést, de 1992-ben már 
visszaestek 200 millió dollárra.

A remény most a vörös vérsejt 
képzést stimuláló, a vérszegénységet 
gyógyító erythropoietinben van, amit 
1991-ben 290 millió dollár értékben 
tudtak eladni. A többi még verseny
ben lévő biotechnikum a rák külön
böző fajtái ellen bevezetett alfa- és 
gamma interferon, az interleuktin-2, az 
alfa tumor nekrózis faktor, a granu- 
lócita stimuláló faktor. Bizonyos ered
ményt értek el a szervátültetések után 
a kilökődés gátlására a makrofág sti
muláló faktorral, ill. a szuperoxid diz- 
mutázzal, valamint az emberi növeke
dési hormonnal a csontritkulásnál és 
a fertőző májgyulladás gyógyításánál 
a herpatitis В vakcinával, továbbá a 
szerzett immunhiányos kórnál (AIDS) 
az interleukin-2-vel és az AIDS vak
cinával. Jelentős eredményt ért el a 
nagy gyógyszercégek közül az amerikai 
Eli Lilly rekombináns emberi inzulinjá
val a cukorbetegség kezelésében, ami
vel 1991-ben 360 millió dolláros érté
kesítést ért el.

Az emlős sejttenyészetekkel min
denekelőtt diagnosztikumot állítanak 
elő, de az ezektől várható gazdasági 
eredmény meg sem közelítheti a jelen
tős méreteket.

A biotechnikai kutatás elemző mód
szere az élettani és gyógyszerezési 
molekuláris hatásmechanizmusok fel
fedése és ezen keresztül a hatóanyagot 
felvevő sejtreceptorokra ható sokkal 
rövidebb molekulákhoz kötött funkci
onális kapcsolódó csoportokat hordozó 
szerek, amik szájon át lennének adha
tók kisebb bomlékonyságuk miatt, va
lamint a genetikai hibákat kiküszöbölő 
enzimatikus inhibitorok megtalálása.

[Forrás: CEN. 57 No. 1507. p. 25. (1992. 
febr. 17.)]

Ivóvíz nitrátmentesítés 
immobillzált enzimmel

Kukoricából nyert nitráz-reduktáz, 
Rhodopseudomonas bektériumból nyert, 
nitritet nitrogén-dioxiddá oxidáló, va
lamint ugyanebből a baktériumból elő
állítható, a nitrogén-dioxidot elemi 
nitrogénné redukáló háromféle eznim- 
mel (amit elektrondonorként áram
vezető színezéket tartalmazó polimer 
mátrixban immobilizáltak, és amihez
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Szemle... szemle... szemle

a hajtóerőt a rákapcsolt egyenáramú 
forrás szolgáltatja), nitrátmentesíteni 
lehet az ezzel szennyezett és ezért az 
egészségre ártalmas vizet.

Az eljárást Németországban és az 
USA-ban együtt dolgozták ki és meg
építették az első laboratóriumi be
rendezést, melynek teljesítménye 5 li- 
ter/perc ivóvíz 50 mg/liter nitrát
szennyezést tartalmazó, amúgy ivásra 
alkalmas vízből. Az elektro-bioreaktor- 
nak nevezett szerkezettel a mérgezett 
vízforrásból szinte teljesen eltávolítot
ták a nitrátot, ami végső fokon elemi 
nitrogén (nitrogéngáz) formájában tá
vozott.

A feltalálók tovább kutatnak olyan 
immobilizált enzim-csoportokat tar
talmazó elektro-bioreaktor kifejleszté
sére, mely az ivóvizet olyan forrásokból 
is elő tudja állítani, amelyeket növény
védőszerekkel szennyeztek.

[Forrd»: CEN. 70. No. 8. p. 17. (1992. 
feb r. 24.) és CE. 99., No. 3. p . 21. (1992. 
m árc)]

A vegyipar társadalmi 
elismertetése Európában

A következő két évben Dr, Wolfgang 
Hilgtr professzor, a Hoechst cég elnöke 
lesz a Német Vegyipari Szövetség 
(VCI) elnöke is; tudvalévő, hogy a 
VCI az Európai Vegyipari Szövetség 
(CEFIC) vezető ereje.

Hilger 1992. év elején interjút adott, 
amiben nem ítélte meg optimistán a 
német vegyipar lehetőségeit ebben az

évben, mert termelésének növekedése 
el fog maradni az egész gazdaságétól 
(2%). De nem is ez a fő baj, hanem 
a profit csökkenése, ami onnan ered, 
hogy a vegyitermékek árszintje job
ban csökkent, mint a nyersanyagoké, 
viszont 6,7%-kal nőttek a bértarifális 
költségek és különösen a kisebb és kö
zepes vállalatokat sújtják a hatósági
lag előírt környezetvédelmi beruházá
sok. A kép szakmánként változik: leg
súlyosabban érintettek a műanyag tö
megtermékek, a textilszálak és a vegy
ipari alapanyagok.

A vegyipar már jobban nemzetközi, 
mint a többi vezető iparág és jól halad 
az Európai Közösség felépítése, ami
nek során a nagyvállalatok mindin
kább átadják a kisebbeknek tapasz
talataikat. A CEFIC is ezt teszi a 
kelet-európai országokkal, mindenek
előtt tanácsok formájában elsősorban 
abban, hogy hozzák létre saját orszá
gos vegyipari szövetségeiket, hogy le
gyenek mértékadó tárgyalópartnerei a 
CEFIC-nek összeurópai törvényhozási 
és kormányzati síkon is. Sürgős lenne 
az új termékek bevezetése hatósági 
engedélyezési időtartamának csökken
tése.

A vegyiparról a közvéleményben al
kotott kép rossz, mert politikai okok
ból az érzelmekre hatnak.

A környezetvédelmi aggodalmakat 
kell mindenekelőtt eloszlatni, ehhez 
olyan akciók tartoznak, mint „Zárt 
anyagciklus”, „Mi történik a vegyiter
mékekkel a felhasználóknál?”, „Ökoló
giai egyensúly a természettel”.

A politikának a gazdasággal és 
ezen belül a vegyiparral konszenzusra 
kellene jutnia.

[Forrd»: CI. 115. No. 1. p . 6., 30. (1992. 
jan u á r)]

Hulladékdeponia szigetelések

Megnő a gazdaságilag fejlett világ
ban a hulladékdeponiák iránti szük
séglet, mert nő a hulladék mennyisége 
és mind kevesebb a biztonságos geoló
giai alakzat, amely erre alkalmas lenne, 
azaz természetes szivárgásgáttal ren
delkezik, ezért ilyeneket mesterségesen 
kell előállítani. Itt elsősorban a talajvi
zek védelme fontos, ez az igény pedig 
évszázadokra szól.

Prototípusként a BASF már épí
tett ilyen hulladékdeponiát, amit két 
komplementer záróréteg borít, és amit 
a hatóságok ezek hatékonyságára el
lenőriznek. A hulladékhalmot (úgy 
mint a rétestölteléket) közvetlenül egy 
apoláris, pórusmentes, 2,5 millimé
ter vastag, hézagmentes, nagysűrűségű 
polietilénfólia borítja és ezt belülről és 
alulról egy döngölt, 1,5 méter vastag 
agyagkéreg veszi körül, melynek pola- 
ritási gradiense kisebb 10-10 m/sec- 
nél. Ez az agyagkéreg elzárja a le
vegő áramlását a polietilénfóliához, 
ami ezért nem oxidálódik és így nem 
diffundál rajta keresztül később sem 
káros anyag a talajba.

[Forrd»: C l. 115. No. 1. p . 17. (1992. 
január)]
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ismeretek: a folyamatvezetés know-how-jának a műtárgy 
kialakítással szembeni felértékelődése. A biológiai folya
matok másrészt gazdaságilag előnyösebbnek bizonyulnak, 
és a melléktermék nélküli szennyezés-megsemmisítést fo
kozottabban biztosítják.

A közlemény részletesen tárgyalja a kommunális szenny
vizek eleveniszapos tisztításának eredményeit, különös 
tekintettel a tápkomponensek eltávolítására, és az oxi
génbevitel gazdaságossági kérdéseire. A koncentrált ipari 
szennyvizek tisztítása tekintetében bemutatják az aerob 
folyamatok és a fiziko-kémiai tisztítás korlátáit - szembe
állítva az anaerob biokonverzió versenyképes megoldása 
által felvetett problémákkal, és a fejlődés ezekre adott vá
laszaival.

Tipikus alkalmazástechnikai példák, köztük a szerzők 
eredményeinek ipari alkalmazásai illusztrálják a hazai 
technológiai fejlődés irányait, ill. jelenlegi állását.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  \ 8 ,  4 5 3  ( 1 9 9 3 ) ]

Czencz Mária: Term elésbe integrált környezetvé
delem  a vegyiparban. Maradékanyagok keletkezésének 
csökkentése és hasznosítása

A termelésbe integrált környezetvédelem célja a termé
kek előállításakor a nem hasznosítható anyagok mennyi
ségének a minimumra csökkentése. Ez jelentheti az eljárás 
módosítását, megváltoztatását, a hulladékkezelés integrá
lását a termelési folyamatba a hulladékkezelés csökken
tésére, valamint a maradékok anyagkénti és energetikai 
hasznosítását. Az említett megoldásokat vegyiparból vett 
példák illusztrálják.

( M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 6 3  ( 1 9 9 3 ) ]

Biacs Péter: A fenntartható fejlődés válla lati alap
okmánya.A környezetgazdálkodás alapelvei

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara vállalati képvise
lők részvételével munkabizottságot szervezett a fenntart
ható fejlődés vállalati alapokmányának megalkotására, 
hogy ezzel is segítse világszerte a vállalkozókat környe
zetvédelmi tevékenységük javításában. Ez az okmány 16 
környezetgazdálkodási alapelvet tartalmaz, amelyek alap
vetően fontosak a gazdálkodók számára ahhoz, hogy a fej
lődés fenntartható legyen.

A Magyar Gazdasági Kamara ügyvezető elnöksége 
a Rio de Janeiro-i Környezetvédelmi Világkongresszus 
alkalmából áttekintette a hazai gazdasági fejlődés és 
környezetvédelem összefüggéseit.

A Kamara a téma fontosságára tekintettel környezetvé
delmi Bizottságot hoz létre.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  4 7 0  ( 1 9 9 3 ) ]

Lőrinc Imre: A  légköri ózonkutatás néhány problé
mája

Elöljáróban a szerző irodalmi források alapján a Föld 
ózonrétegére vonatkozó ismereteket, megállapításokat fog
lalja össze. Ennek alapján ismerteti azokat a meggondo
lásait, amelyek - véleménye és számításai szerint - kétsé
gessé teszik az ózonpajzs asztrogén, tehát emberi cselekvés 
okozta károsodását. Úgy véli, hogy az ózon károsodása, il
letve katalitikus redukciójának folyamata, ha földi, illetve 
laboratóriumi körülmények között megvalósul is, nem te
kinthető sztratoszférikus körülmények, paraméterek mel
letti folyamatok szimulációjának.

Erre vonatkozóan alapvetőnek véli azon számításának 
eredményét, amely az atmoszféra több tíz kilométer ma
gasságába jutó klór-fluor szénhidrogének elhanyagolható

A reason explaining this fact can be the increasing 
appreciation of the biotechnology applied in process 
design - compared to equipment and facility design. At 
the other hand biological processes look to be more 
economical, and more suitable for pollutant elimination 
without by-product formation.

Results of the activated sludge communal sewage 
treatment are discussed in details, with special regard to 
nutrient removal and economical aspects of oxygen supply.

For concentrated industrial effluents severe limitati
ons of the application of aerobic processes and physico
chemical treatment are shown, together with the problems 
and solutions of the feasibility of the anaerobic bioconver
sion.

Typical applications, among others industrial realisa
tion examples of the authors results illustrate the trends 
and state of art of the related hungarian technology.

M. Czenr. P ollution  Control Incorporated in the  
Production  in th e  Chem ical Industry.Äeducmy and
Recycling of Wastes

The aim of the pollution control incorporated in the 
production is to reduce the quantity of wastes to the 
possible minimum. This can be achieved by modifying 
or changing the process, by inclusion of waste-treatment 
in the technology in order to reduce wastes produced, as 
well as by recycling of wastes or using them for power 
generation. Examples from the chemical industry are 
presented for the different methods mentioned above.

P. Biacs: Covenant o f the M aintainable D evelop
m ent o f U ndertakings.Basic Principles of Environmen
tal Economy

The International Chamber of Commerce organized 
with the participation of industrial representatives a la
bour commitee to frame the covenant of the maintainable 
development of undertakings in order to help the impro
vement of the environmental protecting activity of cont
ractors all over the world. This document contains 16 ba
sic principles concerning environmental economy that are 
basically important for the managers to keep the develop
ment maintainable.

On the occasion of the Rio de Janeiro World Congress 
on Environmental Protection the managing presidium 
of the Hungarian Chamber of Economy surveyed the 
connection of the domestic economic development and the 
environmental protection.

Considering the importance of the subject the Chamber 
is about to bring a Committee for environmental protec
tion into existence

I. Lőrinc: Som e Problem s o f A tm ospheric O zone  
Research

As an introduction based on literary data the author 
summarizes the knowledge and finds concerning the ozone 
layer of the Earth. On this basis he presents those tho
ughts of his that, according to his opinion and calcula
tions, make questionable that the depletion of the ozone 
layer may be the consequence of human interference. In 
his opinion even if the depletion and catalytic reduction 
of ozone can be realized under terrestrial and laboratory 
conditions, respectively, this can not be regarded as the 
simulation of processes taking place under stratospheric 
circumstances, parameters.

Regarding this matter he considers the results of his 
calculations proving that the concentration of fluorinated
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kis koncentrációját mutatja ki. Rámutat arra is, hogy az 
űrkutatás más területeken (pl. biológia, orvostudomány) a 
súlytalanság állapotában vizsgálja a földi tapasztalatoktól 
eltérő változásokat.

A szerző vizsgálódásai kiterjednek a sugárkémiai kuta
tások új megállapításaira, valamint azokra a tudományos
ként terjesztett nézetekre, amelyek nem veszik figyelembe 
a kémiai, fizikai, vagy akár a biológiai folyamatok alap
vető különbségét a hatás mennyisége, időtartama szerint 
(pl. radioaktív, vagy ultraibolya sugárzás esetén).

Irodalmi források és saját kutatásai nyomán a szerző 
véleménye szerint az ózonpajzs károsodása természeti kö
rülményekre, legfőképpen az ultraibolya sugárzás változá
saira utal és nem az adott ózonréteg valamilyen károso
dásával, hanem az ózon folyamatos keletkezésének változó 
ciklusaival állunk szemben.

[ M & g y .  K i m .  L a p j a ,  4 7 3  ( 1 0 0 3 ) ]

Tóth Béta - Pátzay György. A z atom erőm üvi radioak
tiv  hulladékok b iztonságos kezelése

Az atomerőművek üzemeltetése során alapvetően két tí
pusú radioaktív hulladék keletkezik: a nagyaktivitású ki
égett fűtőelemek és a közepes- és kisaktivitású erőművi 
üzemi hulladék. Mivel a kiégett fűtőelemek igen értékes és 
viszonylag nagymennyiségű hasadóanyagot is tartalmaz
nak, ezért - különösen a kis országok számára - a legcélsze
rűbb stratégia nyitvahagyni egy későbbi újrafelhasználási 
lehetőséget. A jelenlegi világhelyzet elemzése azt mutatja, 
hogy a legmegfelelőbb és legbiztonságosabb döntés egy át
meneti (10-50 éves), száraz tárolási módszer alkalmazása, 
majd ezután dönteni a reprócesszálásról, vagy a végleges 
elhelyezésről. A közepes- és kisaktivitású hulladék hosszú
távú, biztonságos elszigetelése műszakilag megnyugtatóan 
megoldható.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 7 0  ( 1 0 0 3 ) ]

Endrédy István - Pásztó Péter: Fizikai-kémiai és bio
technológiai lehetőségek a talaj, a ta lajvíz szén
hidrogén-szennyeződéseinek eltávolítására

A kivonuló szovjet csapatok jelentős környezetszennye
zést (talaj-, talajvíz-szennyezések) hagytak maguk után. 
A szerzők a szennyezés felszámolása során számos hazai 
és külföldi tapasztalatot gyűjtöttek össze. Ezzel párhu
zamosan az egyre gyakoribb olaj-balesetek, a repülőterek 
kerozin szennyezése, hosszútávon reflektorfénybe helyezi a 
talaj, a talajvíz rehabilitációjának kérdését.

Fizikai, kémiai és biotechnikai módszerekkel eredménye
sen megoldható a talajvizek szennyezéstől való mentesí
tése. Lehetőség van arra, hogy a szennyezést lokalizáljuk 
vagy a környezeti kárt részlegesen vagy teljesen felszámol
juk. Végeredményben elérhető a talaj teljes rekultiválása 
is.

A megoldások lehetnek in situ rendszerek, amelyeknél 
a talaj megmozgatására nincs szükség, és lehetnek ex situ 
rendszerek, amelyeknél a kiemelt talajt biológiai kezelés
nek vetjük alá, és megtisztulása után visszahelyezzük az 
eredeti helyére. Az in situ rendszereknek nemcsak az az 
előnye, hogy kevesebb talajt kell megmozgatni, hanem az 
is, hogy a termelési tevékenység - pl. egy gyárban vagy 
vasúti pályaudvaron - zavartalanul folyhat a mentesítés 
ideje alatt.

A biotechnológia alkalmazása annyira környezetkímélő, 
hogy a veszélyes termékek környezetünkben meglévő olyan 
energiaszegény anyagokká bomlanak le, mint a nitrát, 
szulfát, szén-dioxid és a víz.

( M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 5  ( 1 9 9 3 ) ]

and chlorinated hydrocarbons getting into the atmosphere 
to an altitude of several ten kilometers is negligible, to be 
essential. He points also to the fact that in other fields 
(e.g. biology, medical science) space research examines the 
changes different from terrestrial experiences in the state 
of weightlessness.

The investigation of the author includes the recent 
establishments of radiochemistry as well as those opinions 
popularized as scientific ones that do not take into account 
the basic differences of chemical, physical or biological 
processes according to the quantity, duration of the effect 
(e.g. in case of radioactive or ultraviolet radiation).

On the basis of the literature and his own research work 
the author presumes that the depletion of the ozone layer 
refers to natural circumstances mainly to the changes in 
ultraviolet radiation and it is not a case of some kind 
of ozone layer depletion but of the varying cycles of 
continuous ozone formation.

B. Tóth - Gy. Pátzay: Safe M anagem ent o f R adioac
tive Wastes G enerated by N uclear Power P lants

Nuclear power plants generate two basic categories 
of radioactive wastes: the high-level spent fuel and the 
intermediate- and low-level wastes. Since spent fuel con
tains the valuable fission material in large quantities too, 
the most advisable strategy - especially for the small states 
- is to leave open the possibility of the later reprocessing 
policy. The analysis of the present world situation shows 
that the most suitable and safe decision is to use an in
terim dry storage concept (for at least 10-50 years) and 
only after that period to decide the next step of reproces
sing, or direct disposal. The long term and safe isolation 
of the intermediate- and low-level wastes can technically 
be accomplised satisfactorily.

I. Endrédy - P. Pásztó: Physico-C hem ical and B io
technological Facilities for E lim ination o f H ydro
carbon Pollution

After the Sovjet military forces withdrew from their 
Hungarian bases they left behind a legacy of environmen
tal pollution (namely soil and ground-water pollution). 
The authors have gained much experience on the elimi
nation of such pollution from both home and foreign pro
jects. At the same time the frequent occurence of acci
dents caused by oil outflows and the kerosene pollution of 
airports highlight the problem of soil and ground-water 
rehabilitation.

Physical, chemical and biotechnical methods provide an 
effective way of eliminating pollutants from ground-water. 
Using these methods the pollutants can be localised, 
eliminating partly or totally the environmental damages. 
After all, the complete recultivation of soil can also be 
achieved.

These methods are carried out as ”in situ systems”, 
where it is not necessary to remove the soil, or as ”ex 
situ systems”, where the polluted soil is removed, treated 
biologically then replaced on the original site.

The ”in situ” methods are advantageous because it is 
necessary to move only a smaller quantity of soil, and the 
production activity (e.g. in a factory or railway station) 
can be continued during the pollution elimination process.

Biotechnology helps to preserve the environment as the 
hazardous products are degraded to low energy materials 
such as nitrate, sulphate, carbon-dioxide and water.
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Milch György: A derivativ  spektrofo tom etria elm é
leti vonatkozásai

A szerző ism erteti a derivativ spektrofotom etria néhány 
elméleti vonatkozását, így a derivált spektrum  fogalm át, 
képzésének lehetőségeit, az első négy derivált spektrum  
jellem zőit, a m agasabb rendű derivált spektrum ok elő
nyeit, hátrányait. A derivált spektrum ok értékelésének le
hetőségeit, m ódjait, az egymást átlapoló sávok szétválasz
tásának lehetőségét is vázolja. A módszer alkalm azhatósá
gának gyakorlati példákon való bem utatására  a következő 
közleményben kerül sor.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a  4 8 , 5 0 8  ( 1 9 9 3 ) ]

Nagy Attila — Balogh István — Hlavay József: Ajka 
város te rü le tén  g y ű jtö tt immissziós és emissziós 
porok komplex analitikai v izsgálata

Egy erősen szennyezett ipari város környezettudományi 
vizsgálatához 19 emissziós pontforrásból és 18 immissziós 
mintavételi helyről gyűjtött porminták néhány ásványos 
fázisát és elemi összetételét határozták meg a szerzők. 
Megállapították, hogy a városban a levegő szennyezett
ségét az ipari tevékenység szabja meg. Alakfelismeréses 
módszer alkalmazásával a szilárd szennyezést emittáló 
pontforrások hatását vizsgálták. A kidolgozott módszer 
alkalmas az emberi egészségben a szennyezés okozta vál
tozások megfigyelésére.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 , 5 1 2  ( 1 9 9 3 ) ]

Nagy Attila — Somorjay Tünde — Hlavay József: Veszp
rém  megye néhány  településéről szárm azó im 
missziós porok ásványos fázisainak és ó lom tartal
m ának  m eghatározása

Veszprém megye különböző településein két időszakban 
(télen és tavasszal) gyűjtött 80 immissziós porminta vizs
gálata alapján a szerzők megállapították, hogy a szab
ványban előírt 16 g/m 2-30 nap határértéket a porterhelés 
csak az ipari szennyezőforrások közelében telepített min
tavételi helyeken haladja meg. Az ásványos fázisok közül a 
kvarc- és karbonáttartalmat a meteorológiai körülmények 
befolyásolják, az ólomtartalom a forgalmasabb helyek kö
zelében nagyobb. A kidolgozott módszerrel a települések 
monitoring rendszerű vizsgálata megvalósítható.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 8 ,  5 1 8  ( 1 9 9 3 ) ]

Gy. Milch: Theoretical Aspects of th e  Derivative 
S pectrophotom etry

Some theoretical aspects of derivative spectrophoto
metry are treated . The principles of derivative spectrop
hotom etry, its generation modes, the characteristics of the 
first, second, third and fourth  derivative spectra, the ad
vantages and disadvantages of the application of higher 
order derivative spectra are shown. The possibilites of the 
evaluation of derivative spectra  and the resolution of over
lapping bands are also trea ted . The aspects of the appli
cation of derivative spectra  in practice will be presented 
in the next part.

A. Nagy — I. Balogh — J. Hlavay: C om plex Analytical 
Investigation of Im ission and Em ission Dusts 
Collected a t Ajka C ity

For the environmental science study of a highly polluted 
city, samples were collected from 19 emission sources at 18 
imission sampling sites. Elemental and some mineralogical 
compositions were determined. Based on the results it was 
established that the air pollution of the city was controlled 
by industrial activites. Using pattern recognition method, 
effect of pollution point sources on air quality of the city 
was studied. The method developed can be applied for 
monitoring changes in human health caused by heavy air 
pollution.

A. Nagy — T. Somorjay — J. Hlavay: D eterm ination  
of M ineralogical P hases and L ead Content of 
Imission D usts Collected in V eszprém  County

Imission dusts samples were collected at some parts of 
Veszprém county. Qarty and carbonate, as well as lead 
content of dusts were determined by IR and ICP-OES 
method. It was established that dust loading of city sites 
exceeded the standard level of 16 g/m 2-30 d only in case 
of heavy industrial pollution. Mineralogical phases of dust 
were primarily controlled by wind, while the amount of 
lead adsorbed on dust particles was mostly influenced by 
traffic. Methods developed can be applied for monitoring 
of highly populated areas.
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Varga József — Bezár László: Fém vegyületek illékony- 
sága szerepének v izsgálata  atom abszorpciós m ód
szerrel környezetvédelm i szem pontból

A toxikus elemek környezetbe történő kerülésének és 
szétszóródásának egyik útja a termikus technológiákban 
elpárolgott fémvegyületek levegőbe juttatása a füstgázok
kal. Az illékony fémvegyületek a legfinomabb, részben a 
környezetben emittált, aeroszol frakcióban dúsulnak fel, 
ezért fokozott figyelmet érdemelnek. A különböző termi
kus technológiákban (cementgyártás, hulladékégetés, hul- 
ladékpirolízis, téglagyártás, hagyományos erőművek, ko
hászat stb.) az adott fém illékonysága függ a kémiai kör
nyezettől.

A szerzők a fémek illékonyságának laboratóriumi vizs
gálatára kidolgozott módszerükkel (termo-atomabszorp- 
ciós módszer) sok komponensü, toxikus elemeket tartal
mazó, mintákat (műanyagok, színezékek, galvániszapok 
stb.) tanulmányoztak, termikus hulladékártalmatlanítási 
eljárásokhoz kapcsolódóan.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  5 2 4  ( 1 9 0 3 ) ]

J. Varga — L. Bezár: E valuation o f th e  V olatility  
of M etal Com pounds from  the A sp ect o f  Envi
ronm ental Protection  U sing A tom ic Absorption  
Spectrom etric M ethod

One way of emission of toxic elements into the atmos
phere, causing air pollution, is emission of volatile metal 
compounds with flue gases from thermal technologies. Vo
latile components of toxic elements are mostly concentra
ted in the highly dispersed aerosol fraction therefore they 
demand special attention. In different thermal technolo
gies (cement industry, waste incineration, waste pyrolysis, 
brick industry, power plants using fossil fuel, etc.) the vo
latility of the given metal depends on the chemical envi
ronment.

Our new thermo-atomic absorption method was app
lied to investigate the volatility of toxic elements in comp
lex matrices (plastics, pigments, mud from electro-plating, 
etc.) in connection with thermal waste treatment techno
logies.
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Emlékezés Schulek Elemérre születésének 100-ik évfordulóján*
K Ő R Ö S  ENDRE**

Tisztelt Emlékező Közönség, Hölgyeim és Uraim!

Mögöttem egy rideg márványtábla hirdeti, hogy 
egyetemünkön dolgozott, oktatott és kutatott Schulek 
Elemér professzor úr, aki közel három évtizede nincs 
már közöttünk. Vegyük le gondolatban a rideg már
ványtáblát és nézzük meg, hogy ki volt ő, mint tudós, 
ki volt ő, mint tanár és utoljára, de nem utolsósorban 
ki volt ő, mint ember.

A mai napon a család, a rokonság, munkatársak, 
tanítványok és tisztelők gyűltek össze ebben az új ké
mia épületben, hogy megemlékezzünk a magyar tu
dományos kémia, a gyógyszerészi tudományok, vala
mint a hazai felsőoktatás kimagasló személyéről. Ar
ról, aki élete egy jelentős szakaszában kialakított egy 
igen korszerű gyógyszerellenőrzési rendszert és hosszú 
időn keresztül részt vett annak továbbfejlesztésében, 
arról, aki jelentősen járult hozzá elegáns és gondolat- 
gazdag módszereivel az analitikai kémia legkülönbö
zőbb ágainak fejlődéséhez, és emlékezünk arra, aki két 
évtizedes egyetemi oktatói tevékenysége alatt hallga
tók ezreivel ismertette meg az analitikai kémia sok
színű világát, gazdag élettapasztalatait átadva hin
tette el tanítványaiban a kémiai gondolkodásmód csí
ráit, gondoskodva arról is, hogy ezek a csírák szárba 
szökkenjenek és terméseik új magokat, új gondolato
kat és új elképzeléseket hozzanak.

Bár az európai történelem igen viharos évtizedeiben 
dolgozott, pályája szinte töretlenül ívelt felfelé.

Winkler Lajos intézetében ismerkedik meg a tudo
mányos problémákkal és itt szerez tapasztalatokat az 
egyetemi oktatás terén, irányítva a nagyhírű Winkler 
laboratórium gyakorlatait. Hét évi tevékenység után 
igen alapvető változást és előrelépést jelent életében, 
hogy felkérik az Országos Közegészségügyi Intézet 
Kémiai Osztályának megszervezésére és vezetésére.

Új gondolatok gazdag tárházát jelentik azok a tu
dományos közlemények, amelyek a gyógyszerellenőr
zés korszerű módszereinek kidolgozása során szület
tek. Olvasva ezeket a munkáit, szinte érzi az ember, 
hogy az, aki az analitikai eljárásokat javasolta, igen 
sokoldalúan ismeri a kérdéses vegyület kémiai tulaj
donságait és csalhatatlanul meg tudja mondani, hogy 
mely reakciója aknázható ki az analitikai meghatáro
zás céljára.

* 1993 szep tem ber 14-én az ELTE K ém iai Tanszékcsoportja  
épü le tében  e lh angzo tt em lékbeszéd

** ELTE Szervetlen és A nalitikai K ém iai Tanszék, B u dapest

Közben múlnak az évek és a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem méltányolva Schulek Elemér oktatói és 
tudományos tevékenységét, 1932-ben magántanárrá 
habilitálja, majd 1942-ben c. rendkívüli tanári címet 
adományoz neki. A hazai tudományos élet legmaga
sabb fóruma a Magyar Tudományos Akadémia pedig 
1941-ben levelező, 1945-ben rendes taggá választja.

Életének utolsó szakasza, amely 20 évet ölel fel, 
1944-ben kezdődik, amikor a kiváló kémikus Szebel- 
lédy László fájdalmasan korai halála után megbízzák a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Szervetlen és Ana
litikai Kémiai Intézetének vezetésével. Az első évek 
nehézségei után, amelyet tetéznek a II. világháború 
utolsó évének testi és lelki szenvedései, majd a lerom
bolt ország újjáépítésének embert próbáló feladatai, 
ezen az új helyen egyre gyarapodó munkatársak köré
ben bontakozik ki igazán rendkívül sokirányú képes
sége.

Jelentősen kiszélesedik kutatói munkásságának 
spektruma: a szervetlen analitikai problémák mellett 
egyre nagyobb figyelmet szentel az analitikai kémia el
méleti vonatkozásaihoz kapcsolódó kérdéseknek, így 
pl. az indikátorelméletnek, új utakra tereli a gáza
nalitikát és egyre nagyobb súlyt fektet arra, hogy a 
nem klasszikusnak számító analitikai módszerek — az 
elektroanalitikai és az optikai, továbbá a kromatog
ráfiás és a radio analitikai módszerek — minél széle
sebb körű alkalmazást nyerjenek. Természetesen nem 
lankad érdeklődése a szerves és a gyógyszeranalitikai 
problémák iránt sem. Számos közleménye jelenik meg 
szerves vegyületek brómozási és különböző oxidációs 
reakcióinak analitikai alkalmazása terén.

Egyre jobban foglalkoztatják analitikai munkáinak 
szervetlen kémiai és kinetikai vonatkozásai. Mind töb
bet akar megtudni az általa vizsgált rendszerek fizikai 
kémiájáról. Munkáját korát messze meghazudtoló lel
kesedéssel végzi és ezt a lelkesedését, és ezzel együtt 
gondolatait át tudja adni munkatársainak. Ez az az 
út, amelynek révén iskolát tud teremteni, egyben to
vábbfejlesztve mindazt, amit két nagy elődje Than 
Károly és Winkler Lajos munkásságából maradandó
nak tart.

Az egyetemi oktatás területén igen sok feladat há
rul rá. О tartja az I. éves gyógyszerészhallgatók Álta
lános és Szervetlen Kémia, továbbá а II. éves vegyész- 
és gyógyszerészhallgatók Kvantitatív Analitikai Ké
mia főkollégiumát. Természetes, hogy nem mond le 
arról, hogy oktassa legkedvesebb tárgyát a gyógyszer-
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ellátás ellenőrzését, amely nem más, mint tudományos 
tevékenysége előző 20 évének egyetemi anyagként való 
feldolgozása és átadása.

Különös élmény volt előadásait hallgatni, mivel 
ezek nem voltak szokványos előadások. Mint hallga
tók mi csak éreztük azt, hogy nem tankönyvszagú 
mondatok hangzanak el, hanem valami más. És ez a 
más az ő páratlanul gazdag tapasztalatainak az egye
temi tananyagba való beépítése volt. Gondolatai sok
szor csapongtak, de ez csak élvezetesebbé tette elő
adásait, amelyeket évről évre átdolgozott és a tudo
mány új eredményeit felhasználva továbbfejlesztett.

Nagyon szeretett előadni és még akkor is ragasz
kodott előadásaihoz, amikor egészsége már némileg 
megrokkant, mert ez kapcsolatot jelentett hallgatói
val, továbbá lehetőséget arra, hogy a kémia változatos 
világát, amelyet ő igen szeretett és élete munkásságá
val sokoldalúan gazdagított, a kísérletek színes, szagos 
és robbanó világán keresztül is bemutassa.

Ahogy múltak az évek tudományos eredményeit 
egyre jobban megismerik és elismerik külföldön is, 
és több külföldi egyetem ajánl fel számára egyetemi 
katedrát. О azonban itthon szeret dolgozni, és büszke 
arra, hogy a budapesti tudományegyetem tanára 
lehet.

Tudományos és tudományos közéleti tevékenysé
gét számos magas kitüntetéssel ismerik el; az egye
temen, az Akadémián, a Tudományos Minősítő Bi
zottságban és a gyógyszerésztársadalom tudományos 
szervezeteiben igen magas pozíciókra választják meg. 
Megbecsült és szeretettel fogadott résztvevője és meg
hívottja rangos külföldi konferenciáknak. Mindezek 
azonban nem változtatják meg emberi tulajdonsá

gait; megmarad közvetlensége, segítőkészsége, megér
tése az emberi gyarlóság és tisztelete mások nézete és 
véleménye iránt.

Hölgyeim és Uraim!

Schulek Elemér professzor úrra emlékezni annyit je
lent, mint tisztelettel adózni egy sokoldalú, a magyar 
analitikai kémiának külföldön is megbecsülést és el
ismerést szerzett tudós emlékének. Schulek Elemérre 
emlékezni azt is jelenti, hogy gondoljunk őszinte büsz
keséggel a magyar tudományos kémia más kimagasló 
személyiségeire, így Schulek Elemér tanítómesterére 
Winkler Lajosra és az ő elődjére, intézetünk alapító

jára Than Károlyra, valamint Schulek professzor kor
társára Szebellédy Lászlóra. Utoljára, de nem utolsó 
sorban, amikor Schulek Elemérre emlékezünk, ma
gunk elé kell idéznünk őt, mint oktatót, aki élete során 
több mint negyed évszázadon át oktatta a vegyész- és 
gyógyszerészhallgatókat, adta át nekik gazdag tapasz
talatait és vezette be őket a tudományos gondolkodás- 
módba.

Schulek Elemér professzor úr ugyan már 29 éve 
nincs közöttünk, de iskolájának szelleme — keresni az 
új problémákat és körültekintően, állandó kritikának 
alávetve együttgondolkodással megoldani azokat — 
tovább él bennünk, tanítványaiban. Ezt a szellemi 
örökséget féltve kell ápolnunk és kötelességünk átadni 
az utánunk jövő nemzedékeknek is.

Pungor Ernő 70 éves

Kivételes egyéniséget ünnepeltek október végén a 
Budapesti Műszaki Egyetemen a szélrózsa minden 
irányából összesereglett vendégek. Pungor Ernő aka
démikus, egyetemi tanár, tárca nélküli miniszter, az 
OMFB elnöke ekkor töltötte be 70-ik életévét. Ba
rátok és tanítványok emlékeztek az együtt töltött 
évekre, a kis és nagy közös élményekre.

Pungor Ernő Vasszécsényben született és lelkes lo
kálpatrióta mind a mai napig. A szülői házból és a 
szombathelyi gimnáziumból hozta magával a munka 
szeretetét, az emberek — kicsik és nagyok — megbe
csülését és a humánum, valamint a társadalom iránti 
fokozott érdeklődését. A háborús évek után a Páz
mány Péter Tudományegyetemen szerzett kitünteté
ses diplomát és doktorátust. Már hallgatóként is ki
emelkedett társai közül, a kémia mellett ugyanolyan 
intenzitással fizikát is tanult, majd első munkaévében 
tíznél több publikációhoz készített anyagot. Schulek 
Elemér mellett lett tanársegéd, adjunktus, majd — 
mindössze öt évvel a diploma megszerzése után — do-

rrikl

cens. Az ő nevével kapcsolják össze a műszeres ana
litika meghonosítását az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetemen. A hihetetlen intenzitású kutatás mellett 
rengeteget oktatott is: nemcsak a hallgatóknak, ha
nem a kollégáknak is kurzusokat tartott. Néhány év 
alatt az akkori analitika szinte minden területébe be
lekóstolt. A klasszikus analitikától indult, vizsgálta 
például az adszorpciós indikátorok működését, majd 
a spektroszkópia felé fordult és a lángfotometriáról írt 
nemzetközileg elismert könyvet, nemsokára pedig az 
oszcillometria egyik alapkönyvét írta meg. Az angol 
Alan Townshend professzor máig is ható csodálattal 
idézi fel, ahogy az európai analitika akkor legjelentő
sebb iskolájában, Birminghamben, felfigyeltek a fiatal 
magyar tudós sokoldalúságára.

1956-ban Pungor Ernő már a kémiai tudományok 
doktora, 1962-ben pedig kinevezik tanszékvezetőnek a 
Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai Kémia Tan
székére. Itt bontakozik ki az ionszelektív elektródok 
kutatása és az áramló oldatos elemzés, az a két szak
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terület, amelyen a legnagyobb elismertséget szerezte 
mind úttörő munkájával, mind az azt követő elmé
lyült kutatással. Ugyancsak itt alakul ki tehetséges ta
nítványaiból az a csoport, amelyet Pungor-iskolának 
szoktak nevezni.

Két éven át az egyetem rektorhelyettese, mígnem 
1970-ben kinevezik a Budapesti Műszaki Egyetem Ál
talános és Analitikai Kémia Tanszékének élére. 1972- 
ben a BME Vegyészmérnöki Karának dékánjává vá
lasztják. A következő kilenc évben párhuzamosan mo
dernizálja a kart és a tanszéket. A karon bevezetik 
a kétlépcsős oktatást. A tanszéken teljesen átalakul 
az előadások és laboratóriumi foglalkozások anyaga. 
Sokkal nagyobb szerepet kap a műszeres elemzés. Új 
nagyműszerek kerülnek a karra és ezen belül a tan
székre. Lényegesen kibővül és modernizálódik a tan
szék kutatási programja, megalakul az MTA Műszaki 
Analitikai Kémiai Kutatócsoportja. Mindezek a nagy 
átalakulások úgy mennek végbe, hogy közben sikerül 
a tanszéken megőzizni az értékes hagyományokat is.

A kari és tanszéki munka mellett marad energiája 
hazai és nemzetközi tudományos szervezetekben az 
aktív szerepvállalásra. 1970-től húsz éven át a Magyar 
Kémikusok Egyesülete Analitikai Szakosztályának el
nöke. Az Európai Kémikus Egyesületek Szövetségé
nek Analitikai Kémiai Bizottságában hat éven át el
nök. 1967-ben lesz a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja és 1970-től mind a mai napig az MTA Anali
tikai Bizottságának elnöke. 1973-tól 1980-ig tagja a 
IUPAC-nak, négy éven át a IUPAC elektroanalitikai 
munkabizottságának alelnöke. Ezekben a szervezetek
ben munkájával elismertséget szerez a hazai analiti
kus társadalomnak. Eléri, hogy több fontos nemzet
közi tudományos konferenciát Magyarországon ren
dezzenek meg, és így a hazai kollégák közvetlenül is 
megismerkedhessenek a világ élvonalába tartozó tu
dósokkal. Új konferencia-sorozatokat indít. Az egyik 
egy regionális környezetvédelmi találkozó a környező 
országok szakembereinek, akkor, amikor a környezet- 
védelem még világszerte éppen hogy csak kibontako
zik. A másik főleg elektroanalitikai tárgykörű, és rend
szeresen sikerül egy kis magyar üdülőfaluba vonza- 
nia a világ legismertebb szaktekintélyeit. Pungor pro
fesszor laboratóriumában is egymásnak adják a kilin
cset a hazai és külföldi vendégek. A tanszékén dol
gozó fiatal kutatóknak pedig lehetőséget biztosít egy
éves tanulmányutakra a legjobb külföldi laboratóriu
mokba, olyan időszakban, amikor ez még csak vágy
álom lehetett a legtöbb kortársunknak. Később kü
lönböző testületek tagjaként anyagi támogatást szerez 
a határokon belüli és kívüli magyar fiatalok nemzet
közi tudományos továbbképzéséhez. Úttörő kezdemé

nyezése a különböző országokban élő magyar műszaki 
szakemberek konferenciáinak megszervezése is.

Szoros kapcsolatokat tart fenn a hazai iparral. Ta
lálmányait több cég gyártja, kétszer is elnyeri a Kiváló 
Feltaláló aranyérmet. Az egyik müszergyárban a tu
dományos tanácsadó testületet vezeti. Több tovább
képző tanfolyamot szervez munkatársaival a fejlődő 
országokban, ahol egyszersmind bemutatják és nép
szerűsítik a magyar műszereket. Az Országos Nagy
műszer Bizottság elnökeként jelentős szerepe van ab
ban, hogy a szűkös anyagi keretekből ésszerű, a hazai 
tudomány érdekeit legjobban megvalósító módon ke
rüljenek nagyműszerek az országba.

Tudományos munkáját ebben az időszakban már 
egy jelentős kutatócsoportot irányítva végzi. Összes
ségében eddig több mint ötszáz publikáció szerzője 
illetve társszerzője. Szerzőtársai között szép számmal 
találhatók külföldiek, akikkel sikerült hosszan tartó és 
gyümölcsöző együttműködést kialakítania. Legjelen
tősebbek ezek közül a Zürichi ETH-val, a Bécsi Mű- 
szaki Egyetemmel és az Eszak-Karolinai Egyetemmel 
létrejött kapcsolatok. Az együttes kutatásban mun
katársai is fokozatosan önállósodtak, közülük ma már 
többen a tudomány doktorai, kandidátusok, egyetemi 
tanárok.

Felelős szerkesztője a centenáriumát jövőre ünneplő 
Magyar Kémiai Folyóiratnak, amelyet Than Károly 
alapított.

Tudományos és szakmai-társadalmi munkájával na
gyon sok elismerést vívott ki magának, valamint szű- 
kebb és tágabb környezetének. Birtokosa az Állami 
Díjnak, a Magyar Tudományos Akadémia aranyér
mének, a Munka Érdemrend arany fokozatának, a 
Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatának, a 
MTESZ nagydíjának és számos egyéb hazai kitünte
tésnek. Angliában Robert Boyle és Talanta aranyér
met kapott és a Brit Királyi Vegyészeti Társaság tisz
teletbeli tagjává fogadta. Külső tagja az Indiai Tu
dományos Akadémiának, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémiának, a Finn Műszaki Akadémiának és az Ár
pád Akadémiának (USA). Számos külföldi szakmai 
egyesület tiszteletbeli tagja, egyetemek díszdoktora 
vagy tiszteletbeli professzora.

Pungor professzor hihetetlen munkabírása, alkotó
kedve, minden irányú kulturális nyitottsága (amely 
a szakma mellett a magyar nóta énekléstől a latin 
nyelvű történelmi dokumentumok tanulmányozásáig 
terjed) méltán állítja őt példaként fiatalabb kollégái 
elé. Kívánjuk, hogy munkáját továbbra is jó egészség
ben végezhesse mindnyájunk hasznára.

Horvai György
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A derivativ spektrofotometria elméleti vonatkozásai

Bevezetés

Az UV/VIS spektrumokban fellelhető abszorpciós 
sávok általában meglehetősen szélesek, mivel szer
ves molekulák oldatában rendszerint több molekulá
ris elektronátmenet jön létre. Ezért számos esetben 
a normál spektrumból nem nyerhető pontos kvalita
tív, még kevésbé kvantitatív információ. Ilyen esetek, 
amikor egy viszonylag széles sáv maximum helyét kell 
pontosan meghatározni, olyan két-, vagy többkom
ponensű rendszer alkotórészeit kell felbontani, ame
lyek sávjai kisebb-nagyobb mértékben átlapolják egy
mást. Ugyancsak jelentősen gátolja a spektrum érté
kelhetőségét a minta oldatának esetleges zavarossága. 
E tényezők zavaró hatásának kiküszöbölésére az iro
dalom többféle lehetőséget ismertet, így a standard 
addíció [1,2], a differencia spektrofotometria [3,4,5], 
az alapvonalkorrekciós módszer különböző változatait 
[7-10], ortogonális polinomok alkalmazását [11-13]. 
E módszerek közös előnye, hogy nem igényelnek kü
lönleges teljesítőképességű berendezéseket: hátrányuk 
azonban, hogy komoly hibalehetőségeket rejtenek ma
gukban a mérések kivitelezése során, másrészt megle
hetősen sok számolást igényelnek.

Jelentős előrelépést e téren a derivativ spektrofo
tometria hozzáférhetővé válása jelentett. A deriva
tiv spektrofotometriában már 1953-ban megjelent az 
első közlemény [14], amelyet rövidesen újabbak követ
tek [15,16]. Mégis, még mintegy két évtizednek kel
lett eltelnie ahhoz, hogy a derivativ spektrofotomet
ria komoly mértékben tért hódítson. Ekkor kezdtek 
ugyanis elterjedni azok a korszerű műszerek, amelyek 
ezt a mérési technikát egyre könnyebben hozzáfér
hetővé tették. A derivativ spektrofotometria elméle
tét, teljesítőképességét, az általa nyújtott lehetősége
ket és a vele elkövethető hibákat számos közlemény 
tárgyalta [17-26].

A derivált spektrum fogalma, képzése

A derivált spektrum a normál spektrum differenci
álhányadosának grafikus ábrázolása.

dA 
dX 

d 2 A 
dA2 
dnA 
~dX~

első derivált 

második derivált 

n-edik derivált

* C hinoin  Gyógyszer- és Vegyészeti Term ékek G y á ra  R t., 
B u d a p es t

A  szerzőt a  9. M agyar Gyógyszerész K ongresszus alkal
m áb ó l gyógyszeranalitikai m unkásságáért Schulek-érdeméremmel 
tü n te t té k  ki.
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Derivált spektrumok képzéséről az irodalomban 
ugyancsak több közlemény található, ezek közül csak 
néhányat emelünk ki [27-30 és 38]. E módszerek álta- 
lábanhárom nagy csoportba sorolhatók. Ezek: 1. op
tikai, 2. elektronikus, 3. matematikai elven működő 
módszerek. Az optikai úton előállított derivált spekt
rumhoz speciális, két monokromátorral ellátott spekt
rofotométer szükséges és azzal is csupán az első deri
vált spektrumok készíthetők. Sokkal nagyobb jelen
tőségre tettek szert az elektronikus és matematikai 
elven előállított derivált spektrumok, amelyekkel elvi
leg szinte korlátlanul állítható elő n-edik derivált. Más 
kérdés, hogy minél magasabb rendű deriváltról van 
szó, a spektrum annál jobb felbontását lehet ugyan 
elérni, viszont a jelek száma is szinte ijesztő mérték
ben nő és ezek már gátolják a spektrum informáci
ótartalmának megfelelő értékelhetőségét. A gyakor
lat azt mutatja, hogy a negyediknél magasabb rendű 
derivált spektrum alkalmazásának gyakorlati jelen
tősége nincs. Feli szerint [31] a nagy műszergyártó 
cégek négy-öt féle algoritmust alkalmaznak derivált 
spektrumok képzésére, amelyekkel természetesen ne
gyedik derivált spektrum is könnyen képezhető. Ezek
nek az algoritmusoknak a különbözősége okozza, hogy 
a különböző típusú műszereken felvett spektrumok — 
bár természetesen jellegük mindig azonos —, kisebb- 
nagyobb mértékben eltérhetnek egymástól. Ez nem 
befolyásolja a módszer alkalmazhatóságát, hiszen a 
derivativ spektrofotometriás mérések során mindig 
azonos körülmények között végzett összehasonlító mé
résekről van szó.

A derivativ spektrofotometria egyre növekvő jelen
tőségét jól jelzi az a körülmény is, hogy az Euró
pai Gyógyszerkönyv Szerkesztő Bizottságával szoro
san együttműködő Brit Gyógyszerkönyv Szerkesztő 
Bizottsága a B. P. ’88. 1991. évi Addentumában [38] 
— elsőként a gyógyszerkönyvek közül — már felvette 
hivatalos módszerként.

Amint erre az előbbiekben már utaltunk, derivativ 
spektrumok képzésére több út is kínálkozik. Ha ezek 
közül az optikai elven két monokromátorral való 
képzést már idejétmúltnak tekinthetjük is, két fő 
irányzat akkor is fellelhető.

Már normál spektrumok felvétele esetén is igen fon
tos követelmény a spektrofotométer felbontóképessé
gének ellenőrzése. Erre a gyógyszerkönyvek 0,02% to- 
luolt tartalmazó hexános oldatot alkalmaznak, olyan 
követelményt állítva, hogy a 266 nm-nél mutatkozó 
éles maximumban mért abszorbancia érték és a 269 
nm-es minimumban mért abszorbancia érték hánya
dosára vonatkozóan megkövetel egy minimális szám
szerű értéket. Ez a követelményként megszabott ér
ték azonban csak 1 nm-es, vagy annál is szűkebb 
rés alkalmazása esetén érvényes, holott erre egyelőre 
nincs utalás (e hiányosságot bizonyára rövidesen pó
tolni fogják), pedig nyilvánvaló, hogy ilyen esetben a
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hányados értéke szűkebb rés alkalmazása esetén nő, 
szélesebb rés alkalmazásakor viszont csökken és e vál
tozások egyáltalán nem jelentéktelenek [39] (1., 2. áb
rák).

A 02

1. ábra. 0,02% toluott tartalmazó n-hezán normál (I) él második 
derivált (II) ultraibolya abszorpciós spektruma

Résszélesaég: X nm  
A „B ” spek trum on: Jelválasz: 1 
Felvételi sebesség: 60 n m /m in

A D 2

2. ábra. 0,02% toluolt tartalmazó metanol normál (I) és második 
derivált (II) ultraibolya abszorpciós spektruma

Résszélesség: 1 nm  
A „B ” spek trum on: Jelválasz: 1 
Felvételi sebesség: 60 n m /m in

A 2. derivált spektrum képzéséhez szükséges fel
bontóképességet 0 ,02%-os toluolos metanollal ellenő

rizteti a hivatkozott gyógyszerkönyv, de tapasztalata
ink szerint, annak, hogy n-hexán-e a toluol oldószere, 
vagy metanol, nincs nagy jelentősége, amint az 1. és 
%. ábrák jól szemléltetik.

A derivált spektrumok képzéséhez szükséges meg
felelő felbontóképesség ellenőrzésének az a követelmé
nye, hogy a 0,02% toluolt tartalmazó metanolos ol
dat a 261 és 269 nm táján mutatkozó negatív csúcsok 
között (265 nm táján) még egy negatív csúcsot mu
tasson. Ez a próba egyébként azt is jól mutatja, hogy 
ily módon ennél közel két nagyságrenddel kevesebb 
(!) toluol kimutathatósága, meghatározhatósága is jól 
megoldható, ami ugyancsak jól szemlélteti a módszer 
érzékenységét.

A ma használatos műszerek egyik típusa („A”) 
hullámhossz-szelvényekből mikroszámítógép alkalma
zásával képezi a derivált spektrumot és a túlzott 
zajt simítással küszöböli ki. A másik típus („B”) 
rezisztencia-kapacitancia differenciáló berendezést al
kalmaz a derivált spektrumok képzésére, amelyet eb
ben az esetben az idő függvényében regisztrálnak; mi
vel a regisztrálási sebesség ismert, ily módon is képez
hető derivált spektrum.

A spektrumot képező fontos paraméterek, mint a 
résszélesség, regisztrálási sebesség, az időállandó (jel
válasz) mindkét említett műszertípus esetében jelen
tősen befolyásolják a jel-zaj viszony optimálását, a 
megkövetelt felbontóképességet és a zavaró mátrix ha
tás kiküszöbölését. Ezek közül a regisztrálási sebesség 
az a tényező, amely az „A” csoportba tartozó mű
szerek derivált spektrum képzését kevéssé, a „B” tí
pusba tartozókét viszont — az előbbiekből követke
zően — igen jelentősen befolyásolja. Az „A” típusba 
sorolhatók, egyebek mellett pl. a Perkin-Elmer cég 
„Lambda” sorozathoz tartozó spektrofotométerei, a 
„B” típusba pl. a Pye Unicam cég korábban gyártott 
8-100 -  8-400 típusú spektrofotométerei.

A derivativ spektrum alakulását nagy mértékben 
befolyásolhatja a spektrum felvételi sebessége [32]. Ha 
az előbbi egyenletekbe bevonjuk az időtényezőt is:

dA
dí

dA
dA

dA
d í ’ ahol dA

dí = S.

S =  regisztrálási sebesség, amely állandó és akkor 
a korábban felírt egyenletek az alábbiak szerint

az első derivált spektrumra 
vonatkozóan

a második derivált spektrumra 
vonatkozóan

az n-edik derivált spektrumra 
vonatkozóan

módosulnak:

dA dA 1
dA dí S

d2 A d2A 1
dA2 “ dt2 s 2

dnA d"A 1
dA ~ dfn s n

A felvételi sebesség mind a derivált jel amplitúdó
ját, mind a háttérzajt jelentősen befolyásolja. A felvé
teli sebesség növelése növeli az amplitúdót és javítja 
a jel/zaj viszony arányát. Természetesen a felvételi
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sebesség nem növelhető korlátlanul, egy adott érték 
alkalmazása felett reprodukálhatatlanná válik.

Az alábbiakban röviden azt ismertetjük, hogyan 
változnak a derivált spektrumokban a normál spekt
rum jellemzői.

A z első derivált spektrum a nulladrendű spektrum 
maximuma helyén keresztezi az alapvonalat, az infle
xiók pedig maximumként, illetőleg minimumként je
lentkeznek.

A második derivált spektrum a meredekség változá
sának mértékeként tekinthető. Az alapspektrum ma
ximuma minimumként, míg az inflexiós pontok ma
ximumként mutatkoznak. Ez az ábrázolási mód job
ban tükrözi a nulladrendű spektrumot, mint az első 
derivált, mert annak abszorpciós maximuma helyén 
csúcs jelentkezik, habár minimumként; ez a minimum 
viszont élesebb, mint az alapspektrum maximuma.

A harmadik derivált spektrum mintegy megfordí
to t ta  az első deriváltnak, a nulladrendű spektrum 
maximumának helyét e spektrumban az alapvonal ke
resztezése jelöli.

A negyedik derivált spektrumban ugyanazon a he
lyen jelenik meg a maximum, mint az alapspektrum
ban, de annál jóval élesebben.

Ennél magasabb rendű derivált spektrumok alkal
mazására elvileg korlátlan lehetőség áll fenn, gya
korlati alkalmazása azonban kivételes. Ennek oka az, 
hogy a szatellita-sávok sorozatának megjelenése és fel
erősödése nagy mértékben lerontja a negyedik deri
vált spektrumnál is jobb felbontás értékelhetőségét 
[23,24].

Nem térünk itt ki a deriválás matematikai értelme
zésének leírására, erre vonatkozóan is számos irodalmi 
adat található [18,20,32,33,35].

Derivativ spektrumok mennyiségi értékelése

A derivativ spektrumok mennyiségi értékelésének 
az az alapja, hogy ha az alapspektrum követi az 
egyes hullámhosszokon a Bouger-Lambert-Beer féle 
törvényt, akkor a derivativ spektrum amplitúdója is 
követi és Л hullámhosszon érvényes a

d nA 
dÄ"

dne
d A n

c • b kifejezés, ahol

A = abszorbancia, 
e = moláris abszorpciós együttható, 
c = koncentráció, mol/1, 
b =  rétegvastagság, cm.

Derivált spektrumok értékelése

Derivált spektrumok értékelésére háromféle lehető
séget különböztetnek meg:
1. Az amplitúdónak a csúcstól csúcsig való mérése 

(angolszász nómenklatúrával: peak to peak, vagy 
peak to trough measurement). Ez a leggyakrabban 
alkalmazott módszer.

mkl

2. A pozitív, vagy negatív csúcstól az alapvonalra 
bocsátott merőleges hosszának a mérése.

3. Tangenciális módszer. E módszer alkalmazásakor 
érintőt húznak két szomszédos maximum, vagy 
minimum között, amelyből merőlegest bocsátanak 
a szomszédos maximumok közötti minimumba, 
illetőleg, ha az érintőt minimumok között húzzák, 
a maximumba.

Egymást átlapoló sávok felbontása

Amint arra a bevezető részben utaltunk, a derivált 
spektrum gyakran alkalmas egymást átlapoló sávok 
felbontására. Ismeretes, hogy a derivativ spektofoto- 
metria a keskeny sávszélességeknek kedvez a szélesek
kel szemben [6,22-24,27-30,34-37]. Ha két elválasz
tandó, egymást átlapoló sáv félértéksz élessége között 
legalább kétszeres szorzó van, a két sáv már elválaszt
ható derivativ spektrofotometriás módszerrel [22].

A derivativ spektrofotometria fő előnye, hogy sze
lektíven növeli az éles sávok meghatározhatóságának 
érzékenységét, miközben mintegy elnyomja a széles 
sávokat; e folyamat mértéke a deriválás rendjének nö- 
vekedtével arányosan nő, így az n-edik derivált amp
litúdó (An) jelének a háttérhez való viszonya alapján 
az (a) „éles” sávnak kedvez a (6) széles sávval szem
ben a résszélességgel (W) fordított arányban, ez az 
alábbi kifejezéssel jellemezhető [34]:

An,a = ( W b ) "
A n , b \ W a J  '

A módszer gyakorlati alkalmazásának példákon 
történő bemutatására következő közleményünkben 
kerül sor.

A kézirat beérkezett: 1990. nov. 21.
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A környezeti analitika hazai műhelyéből
Szerkeszti :  HLAVAY J Ó Z S E F

Ajka város területén gyűjtött immissziós és emissziós porok komplex 
analitikai vizsgálata

NAGY A TTILA * 
BALOGH ISTVÁN* 
HLAVAY J Ó Z S E F *

Bevezetés

Ajka térsége egyike a legszennyezettebb hazai te
lepüléseinknek. A fontosabb légszennyező anyagok 
emissziójának megoszlása Ajkán: kén-dioxid: 31%, 
szén-monoxid: 27%, nitrogén-oxidok: 9%, por: 30%, 
egyéb: 3% [1]. A főbb ipari szennyezőforrások a tim
földgyártás és alumíniumkohászat, villamosenergia
ipar (hőerőmű) és a szilikátipar (üveggyártás). Ez a 
három gyár bocsátja ki a várost szennyező kén-dioxid 
99,7%-át, a szén-monoxid 92,7%-át, a nitrogén-oxidok 
91,5%-át és a por 93%-át [1]. A légszennyezés mér
tékét az üzemek diffúziós forrása (pernyehányó, vö
rösiszap tároló) által kibocsátott porok is jelentősen 
befolyásolják.

Kutatási munkánk során három üzem 19 emissziós 
pontforrásából és Ajka területén 18 immissziós min
tavételi helyen két évszakban (november és január) 
gyűjtött porminták komplex analitikai vizsgálatát 
végeztük el. Alakfelismeréses módszerrel korrelációt 
kerestünk az emissziós szennyezőforrások és az im
missziós mintavételi helyeken gyűjtött porok elemi 
összetétele között.

Kísérleti rész

Az immissziós porokat az MSZ 21454/1-73 szab
vány szerint gyűjtöttük, az emissziós porok min
tavételét az MSZ 21853/3-1989 szabvány alapján 
végeztük. A porok morfológiai elemzésére pásztázó 
elektronmikroszkópos módszert alkalmaztunk (JEOL 
JSM-50A) az átlagos szemcseméret meghatározását 
a mikroszkópos képekről VIDIMET (Vaskút) szem
cseanalizátorral végeztük. A minőségi és mennyiségi 
ásványos fázisanalízisre por röntgendiffrakciós (PHI
LIPS 1051, USA) és infravörös spektroszkópiás (SPE- 
CORD 75 IR Németország) módszereket alkalmaz
tunk. A toxikus fémek koncentrációját atomabszorp
ciós (Perkin-Elmer 303, Ausztria) és ICP spektromet- 
riás (3410 ARL, USA) módszerekkel határoztuk meg.

Eredmények és az eredmények értékelése

A város 18 pontján gyűjtött immissziós porminta 
közül az ősszel vett mintákban 4, a télen gyűjtöttek-

* K D T  K örnyezetvédelm i Felügyelőség, V eszprém
** V eszprém i Egyetem  A n a litik a i Kém ia T anszék, Veszprém
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ben 2 mintavételi helyen haladta meg a porterhelés 
a 16 g/m230 nap megengedett határértéket. Ezeket a 
mintavételi helyeket egyrészt a város legforgalmasabb 
helyein (kórház, rendőrség, másrészt a szennyezőfor
rások közvetlen közelébe telepítették).

A morfológiai vizsgálatok alapján megállapítottuk, 
hogy az immissziós minták átlagos szemcsemérete 29- 
43 fim között, az erőművi emissziós mintáké 2,5 fim 
(11 db minta), az üveggyári mintáé 9 fim, míg a tim
földgyártól származó mintáké (7 db minta) a pont
forrástól függően 10-24 fim között változott. így az 
erőműtől származó pernye az időjárási körülmények
től függően a városban mindenütt megtalálható, kis 
szemcseméreténél fogva nem ülepedik ki, ellentétben 
a timföldgyárból eredő, nagyobb szemcseméretű por
ral, amely a forrás közvetlen közelében ülepedett ki.

Az emissziós porokról készült por-röntgendiffrakciós 
felvételek alapján megállapítottuk, hogy az erőművi 
porok fő komponensként CaO-ot, CaS0 4 -ot, szennyező 
vegyületként MgO-ot, Ca(OH)2-ot és kvarcot tar
talmaztak. A timföldgyárban gyűjtött pormintákban 
bayeritet, gibbsitet, korundot, spinéit, hematitot, alu
míniumot, szilíciumot és kvarcot azonosítottunk. Az 
üveggyárból származó porok fő tömege ólomtartalmú 
ásványok és kvarc volt. A különböző technológiákból 
gyűjtött porok jellegzetes különbségeket mutattak a 
röntgendiffrakciós felvételek alapján.

Az immissziós minták csekély tömege (5-10 mg) 
nem tette lehetővé a megbízható röntgendiffrakciós 
minőségi analízist. Néhány felvétel alapján megálla
pítottuk, hogy a minták fő tömegében kvarcot és kar
bonátot tartalmaztak. A két fázis mennyiségi megha
tározására infravörös spektroszkópiás módszert dol
goztunk ki. A kvarc meghatározására a 800 cm-  1-nél 
lévő Si-O-Si aszimmetrikus vegyértékrezgési sáv ab- 
szorbanciáját becsültük meg alapvonal-módszerrel [2]. 
A karbonáttartalmat a 880 cm-  -nél lévő deformációs 
rezgés abszorbanciája alapján határoztuk meg [2]. A 
kvarc meghatározásánál a kimutatási határ a zavaró 
komponensektől függően 0,5-2 m/m%-nak adódott. 
Az emissziós porokban a kvarctartalom a kimutatási 
határ alatt volt.

Az immissziós porok kvarctartalma 6-45 m/m% kö
zött változott, az átlagos megbízhatósági intervallum 
3,8 m/m%-nak adódott. Mivel az emissziós minták 
kvarctartalma általában kisebb volt 2 m/m%-nál, a 
város 18 pontján novemberben és januárban gyűj
tött pormintákban a kvarc nagyon valószínű, hogy 
nem az emisszió szennyezőforrásokból eredt, hanem
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Emissziós minták elem tar talm a (januári m intavétel)
1. tá b lá za t

Minta Cr Zn Pb Cu Mn V As Ni CaS04
jele mg/kg m/m%
Erőmű
1 74 17 <1 27 235 368 132 60 26±0,3
2 76 81 3 21 286 226 33 56 21±0,3
3 144 127 <1 227 309 186 76 108 -

4 43 <2 19 7 170 184 77 47 49±1,2
5 132 94 35 157 274 196 205 283 79±2,0
6 76 139 13 32 288 241 <10 74 24±0,7
7 78 111 13 46 296 236 130 64 48±1,2
8 77 40 < 25 301 272 <10 62 22±0,7
9 97 99 31 137 279 208 53 56 48±1,4
10 61 4 < 15 303 309 19 67 17±0,7
11 84 96 66 36 300 257 7 87 70±1,8

Timföldgyár

P 004 <10 91 <1 6 10 3 32 <5
P005 75 1 630 797 394 33 442 263 1 889
РОЮ 12 308 77 120 54 9 45 <5
P022 78 743 1 490 299 1 360 137 97 247
P028 222 680 113 703 298 23 39 260
P029 11 97 <1 36 11 <2 <5 <5
POOl 2 306 <1 9 14 2 15 <5

Üveggyár

18 43 380 000 613 44 <2 14 800 <5

a szél által elhordott talaj felső rétegeiből szárma
zott. Ez egyben azt is jelentette, hogy az immissziós 
és emissziós minták közti korreláció az ásványos fá
zistartalom alapján nem határozható meg.

A por-röntgendiffrakciós felvételek alapján megálla
pítottuk, hogy az erőművi emissziós minták anhidritet 
(CaS0 4 ) is tartalmaztak. A porminta anhidrittartal- 
mát infravörös spektroszkópiás módszerrel határoz
tuk meg: az 595 cm_1-nél lévő SO4 2 deformációs 
rezgés abszorbanciáját becsültük meg alapvonal mód
szerrel. Az analitikai mérőgörbe az alábbinak adó
dott:

A = 0,23 CA +  0,04 Я = 0,999
ahol A\ az 599 cm_1-nél lévő sáv abszorbanciája 

CA : az anhidrit tömege a pasztillában, mg 
H: határozottsági fok

Az emissziós porminták anhidrittartalmát az 1. 
táblázatban foglaltuk össze. Az anhidrit koncentráci
ója 17 és 80 m/m%  között változott a technológiától 
és az emittáló forrástól függően.

A porok elemi összetételének meghatározására a 
porok feltárását követően ICP-spektrometriás mód
szert alkalmaztunk. A vizsgálatok során 12 elem (Al, 
Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Co, Ni, Mn, V, Hg, As) kon
centrációját határoztuk meg. Ezt követően alakfelis-

meréses módszer segítségével arra kerestünk választ, 
hogy az immissziós mintavételi helyeken gyűjtött po
rok eredete meghatározható-e az emissziós pontforrá
sokból gyűjtött porok elemi összetételének ismereté
ben.

A porminták feltárására bázikus vegyszereket hasz
náltunk. Az analitikai pontossággal bemért 10-50 mg 
mintatömeghez 1-2 g KOH-ot mértünk és ezüstté
gelyben gázlángon a port megolvasztottuk (fülkében!) 
[2]. Az ICP-spektrometriás vizsgálatok eredményeit 
az 1. táblázatban foglaltuk össze.

A táblázatban csak 8 elem koncentrációja látható; 
a mintákban az Al-koncentráció 370 és 62 500 mg/kg 
között változott, míg Hg-t mindössze 2 mintában ta
láltunk a kimutatási határ felett. A mintavételi pon
toktól függően az emissziós minták fémtartalma szé
les koncentrációtartományban változott. Különösen 
nagy az üveggyári emissziós porminta ólomtartalma 
(0,38 kg/kg!) és a timföldgyári emittáló forrásokból 
(P005, alumíniumkohó) származó porban a Zn és Ni 
koncentráció. A 11 erőművi pontforrás táblázatban 
összefoglalt adataiból kitűnik, hogy nincs jelentős el
térés a 8 elem koncentrációja között. A timföldgyári 7 
mintavételi helyről gyűjtött emissziós porminta elem
tartalma viszont jelentősen eltér egymástól, néhány 
esetben több nagyságrend különbség van az elemtar
talomban (pl. P022 minta, Pb =  1490 mg/kg; POOl
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2. táb lá za t

Im m issziós minták elem tartalm a (januári m intavétel)

Minta Cr Zn Pb Cu Mn V As Ni
jele mg/kg
A1 77 800 443 244 483 213 55 <5
A4 156 586 705 81 353 225 117 <5
A5 76 644 294 188 364 192 <10 <5
A6 86 513 104 106 425 155 <10 749
A7 60 194 47 67 346 232 39 <5
A8 81 297 342 435 606 174 11 <5
A10 38 470 720 74 508 171 <10 <5
A ll 93 479 829 91 3 290 149 13 <5
A12 82 436 1 040 104 567 178 <10 <5
AI 67 818 <1 98 362 344 429 576
AII 69 1 860 343 342 451 119 12 <5
AIV 59 235 59 46 327 178 12 <5
AV 64 410 143 130 380 108 72 744
AVI 99 369 <1 10 537 123 608 <5
Pd3 51 155 <1 42 375 172 61 <5
Pd4 <10 423 67 51 388 175 27 <5

minta Pb < 1 mg/kg). A timföldgyári minták a bau- 
xitból történő timföldgyártás egyes résztechnológiái
ból származnak. A technológiai folyamatok során kü
lönböző adalékanyagokat használnak fel és ez az oka 
annak, hogy az elemtartalom jelentősen eltér a min
tákban.

Hasonló vizsgálatokat végeztünk el a város 18 pont
ján novemberben és januárban gyűjtött immissziós 
pormintákkal. A 2. táblázatban a januári mintavétel 
során gyűjtött porminták elemi összetételét tüntettük 
fel.

Az immissziós mintákban az Al-tartalom 2 300 és 
250 000 mg/kg között; a Cd-tartalom 0,1 és 22,7 
mg/kg között; a Co-tartalom 1,7 és 170 mg/kg kö
zött változott; Hg-t négy mintában határoztunk meg; 
7,2 és 127 mg/kg közötti értékeket találtunk. A táb
lázat adatai arra utalnak, hogy a mintavételi ponttól 
függően a porminták elemi összetétele jelentősen eltér 
egymástól, néhányszor három nagyságrend különbsé
get is találtunk a koncentráció értékek között (Pb: A12 
minta = 1 040 mg/kg, AVI minta < 1 mg/kg). Az 
elemi összetételt tekintve a V és a Cr bizonyult kö
zel homogén eloszlásúnak, a koncentráció 108 és 344 
mg/kg, illetve < 10 és 156 mg/kg között változott.

Az emissziós és immissziós minták közötti korre
láció vizsgálatát az elemi összetétel alapján alakfel- 
ismeréses módszerrel végeztük. Az alakfelismerés lé
nyege az, hogy dolgokat, fogalmakat jellemző tulaj
donságaik alapján azonosítunk, osztályokba sorolunk. 
Az alkalmazott módszerekkel az objektumok mért tu
lajdonságai alapján következtetünk az objektum osz
tályára. Ezek a tulajdonságok egy vagy több forrás
ból is származhatnak. Az alakfelismerés folyamata 
két részre bontható: lényegkiemelésre és az osztályo
zásra. A lényegkiemelés célja az osztályok meghatá
rozása szempontjából fontos tulajdonságok meghatá

rozása. Az osztályozás a lényeges tulajdonságok teré
ben határozza meg a hasonló objektumok csoportjait 
és az ismeretlen objektumok besorolását [3]. Az eljá
rás első lépéseként az emissziós mintákat 3 csoportba 
osztottuk: 1: erőművi, 2: timföldgyári, 3: üveggyári. 
Az egyes csoportok elemi összetételének ismeretében 
az immissziós mintákat lineáris diszkriminancia ana
lízis segítségével besoroltuk valamelyik emissziós cso
portba. Ezután KL-transzformációval, az egyes ele
mek Fischer-súlyainak ismeretében és a kis Fischer- 
súlyú elemek elhagyásával, az immissziós mintákat 3 
csoportba soroltuk. Az eredményeket a januári hó
napban gyűjtött mintákra az 1. ábrán mutatjuk be.

1- Erómüvi csoport
K2 2- Timföldgyári csoport

3: Üveggyári csoport

K,
1. ábra. Kétdimenziós aiakfelismerisi eljárással kapott diagram 

(KL-transzformició)

Az ábrából az tűnik ki, hogy az üveggyári mintához 
tartozó immissziós minták elkülönülnek a másik két
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2. ábra. Emissziós és immissziós mintavételi pontok A jkán (E  = Erőmű, A = Timföldgyár, G = Üveggyár)
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Я. ábra. Erőműin emisszió (8199, 8844~es képek) és az A10 jelű immissziós (9153, 9152-es képek) minták pásztázó elektronmikroszkópos felvételei
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mintacsoporttól, de az erőművi és timföldgyári min
tacsoport szétválása nem kielégítő. A 12 elem kon
centrációjának alapján a Hőerőmű poremissziójának 
hatása az immissziós mintavételi helyek közül az Al, 
A5, AIO, AV, AVI, Pd3, Pd4 pontokban, a timföld
gyáré az A4, A5, A7, A8, AI, AII, AIV mintavételi 
helyeken, míg az üveggyár emissziója az A ll és A12 
pontokban érezteti elsősorban szennyező hatását.

A 2. ábrán Ajka térképe látható az emissziós és 
immissziós helyek feltüntetésével. Az ábrán négyzet
tel jelöltük az emissziós forrásokat és körrel az im
missziós mintavételi helyeket. A 16 immissziós min
tavételi pont mellett feltüntettük az alakfelismeréses 
módszerrel kapott legvalószínűbb emissziós forrásokat 
is. Érdemes megemlíteni, hogy a timföldgyár terüle
tén lévő AV jelű mintavételi pontban gyűjtött im
missziós porminta az erőművi emisszióval jellemez
hető, míg az Erőmű területén telepített A7 jelű im
missziós mintában a timföldgyári emisszió jellegze
tes komponensei azonosíthatók. Ennek oka az, hogy 
mindkét gyár területén 80 m-nél magasabbak a kémé
nyek és a kibocsátás távolabb érezteti hatását.

Az ábrából az is kitűnik, hogy az Üveggyár (kb. 
30 m-es kéménnyel) porszennyezése csak a két legkö
zelebbi mintavételi pontban (A ll és A12) észlelhető. 
A timfölgyári emisszió a város nyugati (AI, AH) és 
a gyárhoz közeli északi (A4, A5), valamint délkeleti 
(AIV, A8) részén szennyezi a levegőt. Az erőművi por
emisszió a kb. 3 km-re lévő Padragkúton is észlelhető 
(Pd3, Pd4), míg a város keleti felén a porok elemi 
összetételük alapján egyértelműen azonosíthatók (Al 
és AVI: erőmű).

Az alakfelismeréses módszerrel kapott korreláció 
igazolására összhasonlítottuk az emissziós és im
missziós minták pásztázó elektronmikroszkópos felvé
teleit. A S. ábrán az erőművi poremisszió (8199, 8344- 
es képek) és az A10 jelű immissziós porminta (9153, 
9152-es képek) felvételeit mutatjuk be.

A fényképeken látható, hogy a szemcsék közelítő 
átlagos mérete, a szemcsék alakja, a primer szemcsék

és az agglomerátumok aránya közel azonos. A felvé
telek alapján a két minta morfológiailag hasonlónak 
tekinthető, az emisszió szennyező hatását a vizsgált 
mintavételi helyen bizonyítottuk.

Az alakfelismeréses módszer hatékonysága javít
ható, ha több immissziós mintavételi pontot telepí
tünk és a mintákból 12-nél több elemet határozunk 
meg. További kutatásainkat ebben az irányban ter
jesztjük ki.

A vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy Aj
kán a levegő szennyezettségét a három emittáló forrás 
határozza meg. A meteorológiai körülményektől füg
gően az immissziós minták ásványos fázistartalmában 
a talaj felső rétegeiből elhordott kvarc és karbonátok 
dominálnak, de az elemi összetételt az emissziós por
ban lévő fő szennyezők határozzák meg. Az emissziós 
és immissziós porok elemtartalma alapján az alakfel
ismeréses módszerrel végzett vizsgálatok eredményei
ből a lakosság egészségi állapotában bekövetkező vál
tozásokra kapunk felvilágosítást; nevezetesen a toxi
kus fémekkel jobban vagy kevésbé terhelt területek és 
bizonyos betegségek gyakorisága közti összefüggések 
becsülhetők.

A k u ta tá s  az O TK A  2546 tém a része. A  tám o g a tá st ezú to n  
is köszönjük.
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TÁJÉKOZTATÓK
RENDEZVÉNYEKRŐL
Analitikai Ankét '94

A Magyar Kémikusok Egyesülete 11-12-én tartja az 1994. évi Analitikai 
Analitikai Szakosztálya 1994. január Anketot, a MTESZ Kossuth téri szék-

XXV. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Csongrád megyei Csoportja 1994. ja
nuár 26-28. között Szegeden rendezi 
meg a XXV. Kromatográfiás Tovább
képző Tanfolyamot.

A tanfolyam fö célja a különböző 
kromatográfiás vizsgálati módszerek 
fejlődési irányainak bemutatása speci
álisan a biokémia szakterületén elért 
eredmények alapján. Továbbá megtár

házában.
Az Ankéton a szakcsoportok által 

felkért egy-egy előadó foglalja össze 
az általa müveit szakterület fejlődési 
irányzatait.

gyalásra kerül a kromatográfiás mód
szerek szerepének vegyészeti, biológiai 
és a biokémiai kutatásban, az iparban, 
a gyártásközi ellenőrzésben, az élelmi
szervegyészet, a klinikai kémiában, a 
biológiailag aktív vegyületek analízisé
ben és egyéb területeken betöltött he
lye.

Banai Endréné
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Veszprém megye néhány településéről származó immissziós porok 
ásványos fázisainak és ólomtartalmának meghatározása

Bevezetés

A légkör és annak tisztasága az élet egyik alap
vető feltétele. A légkör elszennyeződési folyamata szo
rosan összefügg az energiafelhasználás növekedésé
vel. Számos helyen az olaj helyett a széntüzelés ke
rült előtérbe, így a korom, pernye és por kibocsá
tása megnőtt. A levegőszennyezettség meghatározá
sára immissziómérést használnak. Az immissziómérés 
— mint ismeretes — a szabad légkörben a szennyezőa
nyagok koncentrációjának meghatározása. A terhelés 
mértékét elsősorban a meteorológiai viszonyok befo
lyásolják. A levegőszennyezés meghatározása emisszi
óméréssel történik és a szennyezőforrásból az atmosz
férába jutó szennyezőanyag mennyiségének becslése a 
cél. A szennyezőanyag mennyisége az adott techno
lógiai folyamatoktól és a beépített környezetvédelmi 
berendezésektől függ.

Veszprém megye a közép dunántúli iparvidék (Ajka, 
Várpalota) légszennyező hatása következtében erő
sen szennyezett területnek minősül [1,2]. A levegőt 
szennyező iparágak a megyében a villamosenergia
ipar, az alumínium-kohászat és a vegyipar. Munkánk 
során Veszprém megye településeiről származó im
missziós porok ásványos fázis- és ólomtartalmának 
meghatározását végeztük el. A két különböző évszak
ban (január és április) gyűjtött minták elemzésével a 
tavaszi és téli hónapokban jelentkező szennyezőanyag 
terheléseket összehasonlítottuk.

Kísérleti módszerek

A minták gyűjtését szabványban rögzített mód
szer szerint (MSZ-21454/1-73), szabadba kihelyezett 
mintavevő edényekben az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Veszprém Megyei Intézete ha
vonta folyamatosan végzi. Az edényeket a talajszint
től 1,5 m magasságban rögzítik. A mintavétel 30 na
pon keresztül történik. A pohárba az ülepedő por 
megkötésére folyadékot töltenek. Melegebb időszak
ban általában desztillált vizet, a hidegebb időszakok
ban i-propil-alkoholt használnak. A pohárba kiülepe
dett por tömegének megmérése után az egyes mérő
pontokon porterhelési adatok számolhatók, amelyet 
g/m 2-30 nap mértékegységben adnak meg.

A minták vízoldhatatlan frakciójának morfológiai 
vizsgálatát elektronmikroszkópos módszerrel végez
tük (SEM). Az átlagos szemcseméretet és szemcse-

* K D T  K örnyezetvédelm i Felügyelőség, V eszprém  
** Á llam i N épegészségügyi és T isztiorvosi Szolgálat Veszp

rém  M egyei Intézete, V eszprém
*** Veszprém i E gyetem  A n a litik ai Kém ia T anszék , Veszp

rém

mkl
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S O M O R JA Y  T Ü N D E*****

HLAVAY J Ó Z S E F

összetételt JEOL JSM-50 (Japán) típusú elektron- 
mikroszkóppal készített felvételek segítségével hatá
roztuk meg. A mintaelőkészítés során a porok néhány 
mg-nyi mennyiségét fémtuskón rögzítettük és a feltöl- 
tődés megakadályozása érdekében a felületre vékony 
aranyréteget gőzöltünk. Az ásványos fázistartalom 
meghatározására infravörös spektroszkópiás módszert 
dolgoztunk ki. A spektrumokat SPECORD 75 IR 
(Carl Zeiss Jena, Németország) infravörös spektro
fotométerrel rögzítettük. Beágyazó anyagként spekt- 
ráltiszta KBr-ot használtunk. A pasztillázás során a 
mintákból kb. 2 mg-ot mértünk be analitikai pontos
sággal és KBr-dal 800 mg-ra egészítettük ki. Az így 
kapott keveréket achát mozsárban alkoholos kezelés 
és erőteljes dörzsölés mellett homogenizáltuk. A por- 
keveréket sajtolóformába helyezve 0,1 bar vákuum al
kalmazásával sajtolóprés segítségével, fokozatos nyo
másnövelés mellett (50-250 bar) 15 perc alatt pasz
tillává sajtoltuk. A por ólomtartalmának meghatáro
zását feltárás után ICP-AES (ARL 3410 USA) mód
szerrel végeztük. A mintákat lúgos feltárással vittük 
oldatba: az analitikai pontossággal bemért kb. 10 mg 
mintához 2,5 g KOH-ot mértünk. Ezután gázláng fe
lett ezüsttégelyben a megolvadt KOH-ban a mintát 
feloldottuk. A kihűlt, megdermedt olvadékot cc.HCl- 
el megsavanyítottuk és kétszer desztillált vízzel szű
rés után 50 cm3-es mérőlombikban jelig töltöttük. A 
mintákat műanyag edényekben tároltuk. A feltárási 
veszteségeket izzításos módszerrel határoztuk meg.

A mintákat az alábbiak szerint jelöltük:
Vei, Ve2, Ve3, Ve5, Ve6 , VESZPRÉM 
Ve7, Ve8 , Ve9, VelO. VESZPRÉM 
VI, V2, V4, V5, V6. PÉT
V8, V9, V10, V ll, V12, V17, V20. VÁRPALOTA 
Bal, Ba2, Ba3, Ba4, Ba5, Ba6, BalO, Zn, Tv 

BALATONFELVIDÉK
F, Ba7, Ba8, BALATONFÜRED 
Ba9, Ba9/A, TIHANY 
Ball, Bal2, Bal6, KESZTHELY 
SI, S2, S3, SÜMEG
A mintákat 1989 januárjában és áprilisában gyűj

töttük.

Eredmények és az eredmények értékelése

Morfológiai vizsgálatok

A morfológiai vizsgálatok célja az volt, hogy a min
tavételi hely és az elektronmikroszkópos felvételeken 
látható jellegzetes szemcsealakok közti összefüggése
ket megkeressük. Az 1. ábrán a Ve8-as (Veszprém) 
(6127-es kép), V2-es (Pét) (6128-as kép) és a Ba9/A 
(Tihany) (6130-as kép) minták elektronmikroszkópos
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felvételei láthatók. A mintákról számos SEM felvételt 
készítettünk, az ábrán a jellegzetes képeket mutatjuk 
be. A felvételeken főleg a kristályok alakjában látha
tunk különbségeket; gömb, síklap és alaktalan formák 
egyaránt megfigyelhetők. A V2-es minta ipari vidék
ről származik. A pormintában a közel gömb alakú 
szemcsék száma nagyobb, ezek átlagos szemcsemé
rete 25-30 fim között volt. Néhány esetben primer 
szemcsékből álló aggregátum is található. A Ve8-as 
mintát Veszprém egyik forgalmas területén gyűjtöt
tük. A város levegőjét ezen a helyen port kibocsátó 
légszennyező források nem terhelik. A pormintát al
kotó egyedi szemcsék alakja jellegtelen, számos pri
mer szemcsékből álló aggregátum látható. Az átla
gos szemcseméret 20-25 /лп-пек becsülhető. A Ba9/A 
minta (Tihany) forgalommentes területről származik, 
sem túlzott gépjárműforgalom, sem ipari tevékenység 
nem terheli a környezetet. A felvételen jellegzetes tö
redezett síklapokból álló szemcsék láthatók, melyek
nek mérete a 150-200 fim-t is elérte. Néhány eset
ben megfigyelhetők primer szemcsékből álló aggregá
tumok is. Az emberi egészségre fokozott veszélyt je
lentő tű alakú vagy szálas kristályokat a felvételeken 
nem azonosítottuk.

Fázis és elemvizsgálatok

Az ásványos fázisok közül a kvarc- és karbonát
tartalmat határoztuk meg infravörös spektroszkópiás 
módszerrel. Ez a két ásvány alkotja az immissziós po
rok fő tömegét, mennyiségüket elsősorban a meteoro-

1. ábra. VS-et (Pét), V8-as ( Veszprém), BaQ/A es (Tihany) minták elektronmikroszkópot felvétele (V8:6188, Ve8:6187, Ba9/A:6180)
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2. ábra. Immtssziós porminta infravörös spektruma

Veszprémi m inták  vizsgálata

800

1. táblázat

Minta Immisszió Kvarc, Karbonát, Ólom,
jele vízold- vízoldha- össze-

ható tatlan sen
(g/m2-30 nap) m / m % m/m% mg/kg

január
Vei 0,6 2,1 2,7 39,5±10,8 13,3±3,7 -

Ve2 1,6 3,7 5,3 20,1±2,9 29,9±1,5 -
Ve3 2,5 5,1 7,6 7,6±2,2 14,8±1,1 560
Ve5 1,8 1,7 3,5 <1,5 <2,5 510
Ve6 0,7 6,7 7,4 8,1±4,0 3,6±1,9 -
Ve7 1,7 5,2 6,9 9,3±3,1 15,3±1,4 -
Ve8 1,0 1,8 2,8 <1,5 <2,5 550
Ve9 1,0 1,5 2,5 13,4±7,0 13,9±3,2 -

VelO 2,9 3,6 6,5 7,1±4,3 14,9±1,9 -
április

Vei 0,7 2,1 2,8 30,8±5,0 18,1±2,3 -

Ve 2 1,7 1,8 3,5 19,9±2,7 14,5±1,2 -

Ve3 5,5 8,8 14,3 7,6±2,3 11,4±1,1 560
Ve5 2,3 3,4 5,7 5,4±3,4 6,8±1,7 <10
Ve6 0,5 3,2 3,7 11,4±3,6 10,5±1,7 <10
Ve 7 1,0 2,9 3,9 6,5±4,4 <2,5 290
Ve 8 2,0 3,4 5,4 9,8±4,7 10,7±2,2 260
Ve9 2,0 2,9 4,9 12,7±4,0 12,2±1,9 <10
VelO 4,5 5,0 9,5 8,3±3,9 4,6±1,9 25
-  a vizs gálathoz nem volt elegendő mennyiségű minta
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lógiai körülmények befolyásolják. A kvarc azonosítá
sára és mennyiségi meghatározására a 800 cm_1-nél 
lévő Si-O-Si szimmetrikus vegyértékrezgési sáv ab-

szorbanciáját becsültük meg, míg a karbonát meg
határozása a 880 cm_1-nél lévő CO3-  deformációs 
rezgés abszorbanciájának mérése alapján történt. Né-
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Ipari területek m intáinak vizsgálata
2 . tá b lá za t

Minta Immisszió Kvarc, Karbonát, Ólom,
jele vízold- vízoldha- össze-

ható tatlan sen
(g/m2-30 nap) m/m% m/m% mg/kg

január
V8 5,2 9,1 14,3 <1,5 <2,5 928
V9 8,7 6,3 15,0 11,4±2,6 14,4±1,2 -

V10 3,9 5,3 9,2 4,7±2,9 6,3±1,3 40
V ll 2,7 3,1 5,8 12,6±5,1 5,9±1,5 5330
V12 3,2 4,3 7,5 54,6±2,7 10,1± 1,2 1140
V17 6,9 8,5 15,4 41,6±2,9 18,3±1,2 80
V20 4,9 10,4 15,3 <1,5 18,8±1,9 -

VI 3,6 2,2 5,8 27,8±5,3 53,8±2,7 -
V2 5,6 2,5 8,1, 16,5±5,4 31,0±2,4 -
V4 3,7 2,2 5,9 3,5±7,7 24,4±3,4 -
V5 9,8 4,0 13,8 10,3±5,3 39,9±4,6 -
V6 3,7 2,2 5,9 6,5±8,3 33,0±2,5 -

április
V8 7,1 10,9 18,0 5,3±3,2 15,1±1,5 1077
V9 3,8 3,2 7,0 3,4±3,1 3,6±1,9 <10
V10 3,3 5,5 8,8 4,2±3,3 7,0±1,5 270
V ll 1,8 2,9 4,6 13,5±6,2 12,5±1,1 3980
V12 4,0 4,4 8,4 9,6±3,7 13,4±1,7 <10
V17 3,8 5,3 9,1 5,3±5,1 9,4±2,3 134
V20 2,4 6,0 8,4 4,9±3,1 7,2±1,7 71
VI 3,0 1,5 4,5 10,8± 6,6 53,3±3,3 <10
V2 5,4 4,2 9,6 - - -
V4 4,1 2,9 7,0 <1,5 4,8±1,5 33
V5 4,9 2,1 7,0 12,7±5,9 15,8±2,8 <10
V6 3,5 2,6 6,1 4,4±2,2 11,2± 2,8 <10

-  a vizsgálathoz nem volt elegendő mennyiségű minta

hány minta infravörös spektrumában a 3100-2600 
cm-1  tartományban metil- és metiléncsoportok jel
legzetes elnyelési sávját azonosítottuk. A pormintá
kon megkötött szerves anyag feltehetően a gépjármű
vek emissziójából eredt.

A jellemző elnyelési sávok abszorbanciájának meg
határozását alapvonal-módszerrel végeztük [3]. Egy 
immissziós minta infravörös színképét a 2. ábrán mu
tatjuk be. Az analitikai mérőgörbe elkészítéséhez hét 
pasztillát készítettünk higításos beméréssel úgy, hogy 
az egyes pasztillákba 31,2 /zg és 625 ptg közötti tömegű 
standard anyagot mértünk be.

Az analitikai mérőgörbék egyenletei az alábbiaknak 
adódtak:
Kvarc:

A q = 0, 52CQ -  0,0006 H = 0,990,

ahol A q : 800 cm_1-nél lévő sáv abszorbanciája,
Cq \ a pasztillában lévő kvarc tömege (mg),

H: határozottsági fok,
Karbonát:

A K = 0,3áC K -0 ,0 0 3  H = 0,998,

ahol A}f : 880 cm 1-nél lévő sáv abszorbanciája,
Сц: a pasztillában lévő karbonát tömege (mg).

Veszprémi minták vizsgálata

A mérési eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk 
össze. A minták vízoldható frakciói tömegükben ki
sebbek a vízben oldhatatlan frakcióknál. A kvarc és a 
karbonát koncentrációja mellett az átlagérték megbíz
hatósági intervallumát is feltüntettük (Student t 95%- 
os valószínűségi szinten). A porterhelés immissziós 
határértékének túllépését (16 g/m 2-30 nap) egyetlen 
mintavételi helyen sem tapasztaltuk. A városban je
lentős porkibocsátó ipari technológia nem üzemel, így 
az immisszió nem ipari eredetű, a szennyezést első
sorban a gépjárművek és a légmozgások által felke
vert porok okozzák. A szennyezőanyag-terhelések az 
egyes mintavételi pontokban igen különbözőek. Mivel 
a kvarc és a karbonát természetes eredetű szennye
ződés, ezért a koncentráció-különbségeket a meteoro
lógiai viszonyok különbözősége okozza. A talaj felső 
rétegének összetétele meghatározza a kiülepedett por 
ásványos összetételét. A két évszakban bekövetkező
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Balatonfelvidéki m inták vizsgálata
S. táblázat

Minta Immisszió Kvarc, Karbonát, Ólom,
jele vízold- vízoldha- össze-

ható tatlan sen
(g/m2-30 nap) m/m% m/m% mg/kg

január
Bal 1,6 1,6 3,2 32,2±3,8 46,9±2,1 -
Ba2 0,5 2,0 2,5 <1,5 4,2±3,1 -

Ba3 1,7 1,0 2,7 <1,5 2,9±1,7 -

Ba4 0,6 1,6 2,2 - - -

Ba5 0,7 1,0 1,7 4,9±4,1 12,4±5,4 —

Ba6 0,6 0,9 1,5 24,4±4,9 13,0±4,2 -

Ba7 0,7 1,2 1,9 6,0±4,4 8,0±3,9 -

Ba8 0,9 1,3 2,1 8,4±4,0 8,6± 2,8 -

Ba9 ,3 1,1 1,4 33,2±4,9 6,9±3,3 -

Ba9/A 2,9 2,1 5,0 6,3±4,1 2,6±1,9 -

BalO 0,9 2,3 3,2 - - -
Ball 0,9 2,3 3,2 5,2±3,4 11,3±1,5 -
Bal2 0,8 3,8 4,6 15,2±3,6 25,2±1,7 50
Bal6 1,4 1,4 2,8 19,0±2,6 20,7±1,2 -

F 1,9 4,0 5,9 7,9±2,9 55,9±2,2 21
Zn 0,6 1,5 2,1 6,8±5,0 3,6±2,4 -
Tv 1,6 1,6 3,2 7,7±4,1 13,3±3,7 -
SÍ 0,6 2,0 2,6 6,6±4,8 5,8±2,2 -

S2 0,6 2,1 2,7 <1,5 2,8±2,5 -

S3 0,7 1,7 2,4 15,1±4,3 10,1± 1,2 -
április

Bal 3,7 3,6 7,3 11,7±3,5 20,7±1,7 250
Ba2 1,6 6,4 8,0 14,2±4,3 8 ,1± 1,2 354
Ba3 1,8 1,4 3,2 3,1±1,6 3,3±1,8 <10
Ba4 1,6 1,7 3,3 3,6±3,6 4,1±1,7 40
Ba5 0,9 1,3 2,2 6,3±4,4 8 ,8± 2,0 <10
Ba6 - - - 11,0±3,3 4,6±1,6 91
Ba7 2,7 3,7 6,4 <1,5 5,4±2,3 <10
Ba8 1,9 3,2 5,1 6,6±4,2 2,1± 2,1 <10
Ba9 1,0 2,2 3,2 17,9±3,3 14,0±1,5 261
Ba9/A 1,2 1,1 2,3 4,5±4,4 1,9±3,1 <10
BalO 1,8 3,4 5,2 26,6;Ы,4 2,8± 2,2 <10
Ball 2,6 4,0 5,6 7,9±2,3 10,5±1,1 <10
Bal2 - - - 6,9±2,9 9,7±1,0 180
F 3,1 4,3 7,4 6,1±3,5 12,8± 1,6 452
Zn 1,7 3,5 5,2 <1,5 6,6±2,5 <10
Tv - - - 12,1± 2,2 14,5±1,1 36
SÍ - - - 3,5±2,5 3,8±1,2 354
S2 0,9 2,8 3,7 11,8±2,9 12,2±1,4 744
S3 1,6 3,5 5,1 16,0±4,9 5,1±2,4 48

-  a vizsgálathoz nem volt elegendő mennyiségű minta

változásokat összehasonlítva megállapítható, hogy a 
minták kvarctartalma közel azonos volt, a karbonát- 
tartalom azonban néhány mintában jelentősen eltért. 
A kvarct art álmák kisebb mértékű változása miatt a 
kvarcterhelések időbeni eltérését elsősorban a porter
helés alakulása szabja meg.

mkl

Az ülepedett por ólomtartalmára az előírásokban 
határérték nincs, így a terheléseket csak egymás
hoz viszonyítva lehet értékelni. Az átlagnál magasabb 
ólomterhelések a forgalmasabb mintavételi pontokra 
jellemzőek. Például a Ve3-as (Vérellátó) mintavételi 
pont forgalmas út mellett, míg a Ve9-es (állatkert)
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mintavételi hely gyér gépjárműforgalommal jellemez
hető területen volt. A Ve5-ös (autóbuszpályaudvar) 
mintavételi pontban lényegesen eltér a két évszakban 
mért ólomkoncentráció. Mivel ez a pont a forgalmas 
belvárosban található, az eltérést a különböző időjá
rási körülményekkel indokolhatjuk.

Ipari területek mintáinak vizsgálata

A mérési eredményeket a 2. táblázatban foglaltuk 
össze. Az adatok arra utalnak, hogy Várpalota (V8- 
V20 mintavételi helyek) a porterhelés szempontjából 
Veszprém megye egyik legszennyezettebb települése. 
A város területén és a közelében működő port kibo
csátó vállalatok közül a Középdunántúli Szénbánya 
Vállalat, az Inotai Hőerőmű és az Inotai Alumínium
kohó a jelentősebbek. Ezek együttes hatásából adódik 
a néhány mintavételi helyen a 16 g/m2 30 nap határ
értéket megközelítő porterhelés. A kvarc- és a karbo
nátkoncentrációk az előzőekben már vizsgált veszp
rémi mintákhoz képest néhány ponton nagyobbak. A 
V12-es (Földtani Kutató) és a V17-es (VOR) min
ták esetében jelentősebb a kvarckoncentráció eltérése 
a két időszakban; ezt az időjárásban bekövetkező év
szakonkénti változásokkal magyarázhatjuk.

Az ólomtartalom meghatározása során több kiugró 
koncentrációt találtunk. Ezeket az immissziós minta
vételi pontokat (V8, V ll, V12) olyan területen jelöl
ték ki, amelyek az átlagosnál erősebb gépjárműforga
lom közelében vannak. Kiemelkedő a V ll (Várpalota, 
Tésidomb) mintavételi helyen vett 5330 mg/kg (ja
nuár) és 3890 mg/kg (április) ólomkoncentráció; az 
értékek néhány esetben 1-2 nagyságrenddel nagyob
bak, mint az ipari település más helyein.

Péten is magas porterhelési értékek adódtak. A te
rületen a Nitrogénművek Rt. jelenti a légszennyezés 
elsődleges forrásást. A szilárd szennyezőanyag fő tö
mege a műtrágyagyártás során kibocsátott por. Meg
nőtt a minták vízoldható frakciója és az átlagosnál 
nagyobb karbonátkoncentrációkat találtunk [2. táb
lázat). A nagyobb vízoldható komponens és karbo
náttartalom a műtrágyagyártás szennyezéseitől ered; 
a vizsgálatba bevont 5 mintavételi ponton a Nitrogén- 
művek szennyezőforrásai az elsődleges szennyezők.

A Balatonfelvidék mintáinak vizsgálata

A mérési eredményeket a S. táblázatban foglaltuk 
össze. A balatonfelvidéki településekre a Veszprém 
megye többi mintavételi pontjaihoz képest kisebb por- 
terhelés jellemző. A január hónapban gyűjtött minták 
tömege olyan kicsi volt, hogy két mintavételi pont ki
vételével (B12, F), a szűrőpapírról visszanyert minták 
mennyisége nem tette lehetővé az ólomtartalom meg
határozását.

A tavaszi hónapban vett immissziós minták közül 
nyolc minta ólomtartalma a kimutatási határ alatt

(<10  mg/kg) volt. Mivel a területen jelentős ipari 
szennyezőforrás nincs, a porterhelést, valamint a 
porok kvarc- és karbonáttartalmát elsődlegesen a 
meteorológiai viszonyok határozzák meg. Az egyes 
területeken gyűjtött minták ásványos összetételét az 
befolyásolta, hogy az adott helyen lévő mintavételi 
eszközt pl. szélvédett völgyben vagy az időjárás 
változásainak inkább kitett fennsíkon helyezték el. 
Az ásványos fázisok közül a kvarcot és a karbonátot 
határoztuk meg, a további fázisok azonosítására 
röntgendiffrakciós analízisre van szükség.

A januárban és áprilisban vett minták ásványos fá
zistartalma és az immissziós porterhelés között nincs 
szignifikáns különbség. Az ólomtartalom csak azokon 
a helyeken nagyobb, ahol a gépjárműforgalom jelen
tősebb az átlagnál (Sümeg, Balatonfüred), elsősorban 
a városon belül.

Veszprém megye különböző településein két idő
szakban gyűjtött mintegy 80 immissziós porminta 
morfológiai, ásványos fázis és ólomtartalmának meg
határozása alapján megállapítható, hogy a szabvány
ban előírt 16 g/m 2-30 nap határértéket csak az ipari 
szennyezőforrások közelében telepített mintavételi he
lyeken észleltük. Az immissziós porterhelést főként 
a meteorológiai körülmények befolyásolják, de ha a 
mintavételi hely szennyezőforrás közelében van, ak
kor a porterhelés nagy, és a mintában lévő kompo
nensek az emisszió jellegzetes tulajdonságait mutat
ják. A vízoldható komponensek tömege Veszprémben, 
de főleg a balatonfelvidéki mintákban kisebb mint az 
ipari területen gyűjtött mintákban. Várpalota és Pét 
térségében az immisszió vízoldható része számos eset
ben meghaladja a vízoldhatatlan frakció tömegét, je
lezvén, hogy a szennyezés olyan ipari technológiák
tól ered, melyek vízoldható termékeket állítanak elő 
(pl. műtrágya). Az ásványos fázistartalom (kvarc, kar
bonát) koncentrációja az időjárás függvénye, a szél 
a talaj felső rétegét elhordja. A porhoz kötött ólom- 
tartalmat a gépjárműforgalommal terhelt mintavételi 
helyeken nagyobbnak találtuk, mint a kevésbé forgal
mas helyeken. Az ólom a kipufogó gázokból kerül a 
levegőbe, a minták infravörös spektrumaiban az alifás 
szénhidrogének vegyértékrezgési sávjai azonosíthatók.

A  k u ta tá s  az O T K A  2546 tém a része. A  tám o g a tást e zú to n  
is köszönjük.

A kézirat beérkezett: 1991. nov. 7.
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Fémvegyületek illékonysága szerepének vizsgálata atomabszorpciós 
módszerrel környezetvédelmi szempontból

Bevezetés

A különböző termelési és szolgáltatási ágazatokban 
valamint a háztartásokban nagy mennyiségű hulladék 
keletkezik. A hulladékok jelentős hányada veszélyes 
hulladéknak minősül, amelyek ártalmatlanításra, il
letve különleges elhelyezésre szorulnak. A hulladék- 
kezelési és elhelyezési gondok és az ahhoz kapcsolódó 
esetleges környezetszennyezés csökkentésének legked
vezőbb módja a korszerű, hulladékszegény technoló
giák alkalmazása. A hulladékok kezelésére a következő 
módszereket javasolják [l] :

a) a veszélyes hulladék átalakítása nem veszélyes, 
vagy kevésbé veszélyes anyaggá kémiai reakció
val, termikus vagy más kezelési eljárással;

b) végleges lerakás ilyen célra kialakított veszélyes 
hulladék-lerakóban.

A hulladékkezelési eljárás megválasztásánál számí
tásba kell venni a hulladék összetételét, fizikai, ké
miai és biokémiai tulajdonságait, mennyiségét és az 
eljárások gazdaságossági mutatóit is. Mivel a rende
zett végleges lerakás költségei nagyok és a tárolás 
alatt változatlanul fennmaradnak a veszélyeztető ha
tások, ezért fontos a különböző hulladék ártalmatla
nítási eljárások alkalmazásával a lerakásra kerülő hul
ladék tömegének és térfogatának csökkentése. A nagy 
szervesanyag-tartalmú ipari és kommunális hulladé
kok ártalmatlanítására gyakran alkalmazzák a kü
lönböző hulladékégetési és pirolízis technológiákat. A 
hulladékégetés során jelentősen lecsökken a vissza
maradó szilárd anyag mennyisége és így a lerakandó 
veszélyes hulladék tömege és térfogata. A hulladé
kok kezelését csak az adott hulladékra megfelelően el
lenőrzött, megbízható technológiával szabad végezni, 
mert az ártalmatlanítási művelet maga is környezet
szennyezési forrássá válhat. A termikus hulladékke
zelési eljárásoknál a visszamaradó salak és szennyvíz 
kezelése egyszerűbben megoldható, ezért elsősorban 
a füstgázok szervetlen és szerves alkotói jelentenek 
környezetszennyezési veszélyt. A szerves komponen
sek mellett nagy gondot okoz az illékony, mérgező fé
mek okozta környezetszennyezés.

Az ipari veszélyes hulladékok közül jellemzően nagy 
toxikus elem tartalmúak a galvániszapok, a festéki
szapok, a festék-hulladékok, a fáradtolajok, az egyes 
szennyvíziszapok és egyes műanyag-hulladékok. A fes
tékiszapok és festék-hulladékok nagy mennyiségben 
tartalmazzák a festékek pigment és töltő-anyagait, 
amelyek esetenként toxikus fémek vegyületei. A műa
nyagok szintén tartalmazhatnak toxikuselem-tartalmú

* K örnyezetgazdálkodási In té z e t K örnyezetvédelm i Intézete, 
B u d ap es t

** B u d a p es ti M űszaki E g y etem  Á ltalános és A nalitikai 
K ém iai T anszék, B udapest

mkl
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szervetlen és szerves adalékokat töltőanyag, pigment, 
lágyító és stabilizáló funkcióban.

Mindazon hulladékokat, amelyek termikusán bont
hatók, ha más kizáró ok nincs, legtöbb esetben égetés
sel ártalmatlanítják. Az égetéssel történő ártalmatla
nítás akadálya lehet a magas toxikus elem tartalom és 
a nagy halogéntartalom. A nagy halogéntartalmú hul
ladékok égetésekor jelentősen megnövekedik az ext
rém toxikus dioxinok, elsősorban a TCDD, keletke
zésének lehetősége, de számolni kell a toxikus fémek 
illékonyságának növekedésével is [2,3]. A fémeket is 
tartalmazó hulladékok esetében kérdés, hogy az ége
tés nem okoz-e a megengedhetőnél nagyobb mértékű 
toxikus nehézfém-kibocsátást? A fémek közül a toxi
kus nehézfém megnevezéssel illetett elemek (Ag, As, 
Ba, Bi, Cd, Cr, Hg, In, Pb, Sb, Se, Te, TI) a legveszé
lyesebbek az emberre és környezetére [4,5]. A fémek, 
egy része mérgező és rákkeltő tulajdonságú is [As, Be, 
Cd, Cr(VI)], másrészük (Ag, Ba, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, 
Te, TI) nem rákkeltő, de erősen mérgező. Környezet- 
védelmi szempontból további, kevésbé mérgező fémek 
(Co, Cu, Mn, Mo, Sn, Zn) is figyelmet érdemelnek.

A termikus hulladékkezelés toxikus fém-emissziója

A hulladékégetési technológiába az égetésre kerülő 
anyagokkal bevitt fémek a technológia kimenő ára
maiban: salakban, szennyvízben, szennyvíziszapban, 
a füstgázból leválasztott pernyében és a füstgázban 
jelennek meg. Környezetvédelmi szempontból a tisz- 
títatlan, illetve tisztított füstgáz toxikusfém-tartalma 
a legkritikusabb. Az, hogy az adott fém melyik kime
nőáramban jelenik meg nagy koncentrációban, függ 
az alkalmazott hőmérséklettől, a kémiai környezet
től, az adott fémvegyület illékonyságától és a füstgáz- 
tisztítási technológiától. A hulladékégetési technoló
giák üzemi hőmérséklete alacsonyabb, mint a szén- 
tüzelésű kazánoké, a fémanyagforgalom tekintetében 
azonban a két technológia sok hasonlóságot mutat. 
A szénpor-tüzeléses kazánokban lejátszódó folyama
tok alapjait jobban ismerjük [6,7,8] és ezek az isme
retek a hulladékégetés részfolyamatainak megértését 
is segítik. A szénpor égésekor a szénben lévő ásványi 
anyagok az égés során kis szigeteket képezve 0,1-50 
/zm-es részecskemérettel jellemezhető pernyét alkot
nak, ami tartalmazza a kis illékonyságú fémeket is. 
Az illékonyabb vegyületek, fémek az égés hőmérsék
letén gázfázisba kerülnek, majd az alacsonyabb hő
mérsékletű szakaszokon, homogénfázisú nukleációval 
finomeloszlású aeroszolt, pernyét alkotnak, illetve he
terogénfázisú kondenzációval a durvább diszperzitású 
pernyére épülnek rá, de a nagyon illékony anyagok 
gázfázisban is maradhatnak (Cd, Hg). A füstgáztisz
títás szempontjából kritikus finomeloszlású aeroszol
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a gázfázisból aeroszol állapotba történő átmenet so
rán alakulhat ki, így elsősorban a nagy illékonyságú, 
az égési hőmérsékleten gázállapotú vegyületek, fémek 
kerülhetnek finomeloszlású aeroszol állapotba. Az ae
roszolképződés ezen folyamataival magyarázható az 
illékony vegyületek és fémek feldúsulása a finomelosz
lású aeroszol-frakcióban.

A különböző célú és felépítésű hulladékégetők ál
tal kibocsátott toxikus fémtartalmú aeroszol meg
növelheti a toxikus fémek természetes koncentráció
ját, ezért fontosak a hulladékégetők fémkibocsátására 
végzett vizsgálatok. A hulladékégetésnél is tapasztal
ták az illékony ásványi komponensek feldúsulását a 
füstgázból eltávolított finom aeroszol frakcióban il
letve az emittált porban [9, 10, 11, 12].

A hulladékégetés során lejátszódó aeroszolképző
dés tanulmányozására, porlasztóit vizes oldatokkal 
végzett modell vizsgálatokban az illékony kadjrjium- 
és ólom-vegyületek a szubmikron aeroszol frakció
ban jelentek meg, míg a kisebb illékonyságú nikkel 
a nagyobb részecskeméretű frakcióban volt található. 
A monoxidok gőztenzióján alapuló modell-számítások 
eredménye megerősítette a gázfázisból történő kon
denzáció fontosságát a szubmikron aeroszol-frakció 
keletkezésében. Bár a finom aeroszol-frakció kémiai 
összetételét és részepskeméret eloszlását a nukteáció 
és koaguláció folyamatai szabják meg, a keletkező fi
nom aeroszol mennyigége a szervetlen vegyületejt ilLé- 
konyságától függ. A szervetlen vegyületek párolgása a 
hulladékégetés körülményei főzött összetett folyamat, 
ami egy sor párhuzamosan futó kémiai folyamatot, 
bomlás, halogénezés, oxidáció és redukció is magában 
foglalhat [13].

A galvániszapokat és a kis szervesanyag-tartalmú 
szennyvíziszapokat, amelyek nem égethetők, több he
lyen a cementgyártásban, kerámiaiparban illetve a 
téglagyártásban adalék-anyagként próbálják haszno
sítani. Az ilyen fajta, termikus folyamatban történő 
hulladékhasznosítás esetében, az égetéshez hasonlóan, 
a toxikus elemek, illetve vegyületeik párolgásából 
adódó légszennyezés lehetősége adott.

Riganti és munkatársai [14] ipari szennyvizek fizikai 
és kémiai kezelése során keletkezett kis szerveganyag- 
tartalmú, vagy alumínium-, vas- és nehézfém-hidroxid 
tartalmú iszapok klinkeradalékként való hasznosít
hatóságát vizsgálták légszennyezési szempontból. Az 
adalékokkal előkészített iszapot a klinkerégető köve
telményeinek megfelelj előkezelés ntán táplálták be a* 
égetőbe. Vizsgálták az elektrosztatikus porleválasztó
ban levált por és az emittált por toxikuselemtartal- 
mának változását. A kísérletben a hulladék-bevitel 
nem változtatta meg számottevően a toxikuselem- 
koncentrációkat az emittált porban. Viszont az illé
kony fémek, mint a tallium, a kadmium, az ólom és 
a cink dúsulása a környezetbe kikerülő finom aeroszol 
frakcióban, mindkét üzemmódban jelentős volt.

Verbavichus [15] galvániszap építőipari kerámiák 
gyártása során történő felhasználásáról számol be. A 
technológiában a szilikát-ásványhoz a galvániszapon 
kívül még elhasznált galvánipari zsírtalanító fürdő 
oldatokat, fáradt kenő-hűtő folyadékokat is adnak. A

galvánipari zsírtalanító fürdők felületaktív anyagokat, 
foszfátokat és nátrium-szilikátot, valamint kőolaj- 
származékokat tartalmaznak. Az agyag és a 3% alatti 
koncentrációban adagolt galvániszap az 1000°C-on 
végzett hőkezelése során a nehézfémek reakcióba 
lépnek az agyagásványokkal és kis oldhatóságú kis 
illékonyságú vegyületeket képeznek.

Kristler és munkatársai [16] szennyvíziszap piro- 
lízise során tanulmányozták a króm-, nikkel-, réz-, 
cink-, kadmium-, higany- és ólom-veszteséget labo
ratóriumi kvarc pirolízis reaktorban 350, 505, 625 
és 750°C-on áramló argon atmoszférában. A pirolí
zis alatt elillanó fém mennyiségét a maradék atomab
szorpciós elemzésével határozták meg. Mind az előke
zelt, mind a nyers szennyvíziszap pirolízisekor a króm, 
a nikkel, réz, cink és az ólom 750°C-os pirolízis után is 
a szilárd maradékban maradt. A kadmium 505°C-ig a 
szilárd pirolízis- maradékban maradt vissza, 625°C-on 
52%-a, 750°C-on azonban csak 2%-a. maradt a szilárd 
fázisban egy órás pirolízis után. A kadmium párol
gását kadmium-szulfid, kadmium-acetát és kadmium- 
kgrbonát adagolásával és a kadmium vegyületek ter- 
mogravimetriás vizsgálatával egészítették ki. Megál
lapították, hogy a kadmium a szennyvíziszapban il
lékonyabbnak mutatkozik, a szennyvíziszapba bevitt 
kadmium-oxid már 625°C-on elbomlott, a szennyvízi
szapban lévő kadmium-szulfid mintegy 100°C-kal ala- 
cjsq|iyabb hőmérsékleten ment át gáz-fázisba, mint 
a tiszta kadmium-szulfid. A higany-vegyületek már 
350°C-on elpárologtak és 500°C felett redukáló kö
zegben elemi higannyá bomlottak le.

A szervetlen vegyületek bomlásának és párolgásá
nak vizsgálatára a termoanalitikai módszerek alkal
mazhatók [17]. A termogravimetriás módszer elsősor
ban a tiszta fémvegyületek termikus átalakulásainak 
követésére alkalmas, több komponensű rendszerek és 
a mintában kis koncentrációban található fémek ter
mikus viselkedésének tanulmányozására azonban ke
véssé használható. A fejlődő-gáz-analízis (EGA) ter- 
ipoanalitikai módszerek megfelelően választott érzé
keny, szelektív detektálással (például tömegspektro- 
rpetriás elven (EGA-MS)), alkalmasak összetett rend
szerekben illékonyság-vizsgálatok elvégzésére.

Д fejlődő-gáz-analízis termoanalitikai módszerek 
egy új területének tekinthetők az atomabszorpciós 
(ÁAS) elven történő érzékeny, elemspecifikus detektá
lást alkalmazó kvarckemence-láng-AAS, grafitkemen- 
ce-láng-AAS [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] módsze
rek, amelyek alkalmasnak bizonyultak az analitikai 
ateynforrások termikus folyamatainak tanulmányozá
sára, de más termikus folyamatok pl. antimon-tartal- 
mú égésgátló működése során lejátszódó termikus fo
lyamatok elemzésére is [26].

A fémvegyületek összetett rendszerekből történő 
párolgásának tanulmányozására elemspecifikus, ato
mabszorpciós koncentráció méréssel kombinált fejlődő- 
gáz-analízis (EGA-AAS) módszereket és készülékeket 
dolgoztunk ki [27, 28, 29, 30]. A módszerek új lehe
tőséget kínálnak termikus hulladékkezelési eljárások 
szempontjából fontos illékonysági tanulmányok labo
ratóriumi elvégzéséhez.
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Kísérleti rész

Vizsgálatainkat a kemence-láng termo-AAS készü
lékkel [28, 29] végeztük. A termo-AAS készülék
ben a vizsgálandó mintát kis, elektrotermikusán fű
tött grafittégelybe mértük be. A tégelyt 30-40°C/s 
fűtési sebességgel hevítettük, lineáris hőmérséklet- 
programmal 1900°C hőmérsékletig. A vizsgálat indí
tásakor acetilén-levegő lángot viszünk a tégely alá, 
ami egyrészt a hulladékégetéshez hasonló környeze
tet ad, másrészt a mintából az adott hőmérsékle
ten felszabaduló fémvegyületeket atomizálja, bizto
sítva ezáltal a tégely fölötti lángrészben a fémkom
ponens koncentrációjának atomabszorpciós elven tör
ténő elemspecifikus detektálását. A tégely minden
kori hőmérsékletét IR-optikai pirométerrel mérjük és 
számítógéppel gyűjtött összetartozó abszorbancia hő
mérséklet adatokból szerkesztjük meg az adott elem 
termo-AAS görbéjét. A termo-AAS görbe a differen
ciális detektálás miatt a DTG görbének megfelelő le
futású. A termo-AAS méréseket az alábbi készülé
kekből összeállított műszerrel végeztük: Pye Unicam 
SP9 atomabszorpciós spektrométer, Pye Unicam SP9 
grafit kemence programozó és tápegység, kemence a 
lángban termo-AAS mérőfej és vezérlő, HPK E. We- 
inert infravörös pirométer egyenáramú analóg kime
nettel, 50-2000°C-ig terjedő kiterjesztett méréshatár
ral, IBM-AT 286 kompatibilis számítógép PCL-711 
adatgyűjtő bővítő kártyával.

A mérési körülményeket az 1. táblázat ban foglaltuk 
össze. A termo-AAS vizsgálatok történhetnek 2-25 
/Líl oldat, illetve 1-80 mg szilárd anyag bemérésével, 
de vizsgálhatók szuszpenziók és emulziók is. Az ol
datokat illetve cseppfolyós halmazállapotú mintákat 
dugattyús mikropipettával, a szilárd mintákat mikro- 
mérlegen, 0,1 mg pontossággal mértük be.

1. táblázat

A term o-A A S m érések körülményei

Megnevezés Elem
Cd Pb Sn

Hullámhossz, nm 222,8 283,0 224,6
Spektrális
sávszélesség, nm 0,2 0,5 0,2
Lámpaáram, mA 8 10 6
Megfigyelési
magasság, mm 10 10 10
Láng acetilén-levegő
AAS készülék Py s Unicam SP9
Háttérkorrekció deutérium lámpás módszer

A vizsgálatokat Ringsdorf RWO elektrografitból 
esztergált tégelyben végeztük enyhén redukáló aceti
lén-levegő lángban, ami azt is jelenti, hogy a párolgás 
is a láng által meghatározott oxigén tartalmú gáz 
atmoszférában történt.

Az adott elem párolgási viszonyait ujjlenyomat sze
rűen jellemzi a termo-AAS görbe. A termo-AAS gör
bék mennyiségi jellemzésére egyes csúcsokhoz három

m k l

hőmérséklet-értéket lehet hozzárendelni: 1. az elemek 
megjelenési hőmérséklete, T, a csúcs indulásához tar
tozó hőmérséklet érték, 2. a párolgási sebesség ma
ximumához tartozó hőmérséklet, Tm ami a termo- 
AAS görbe maximumához tartozó hőmérséklet, va
lamint 3. a párolgás véghőmérséklete, T f. A három 
hőmérséklet-érték közül a T, megjelenési hőmérsék
let függ legkevésbé a minta mennyiségétől és a fűtési 
sebességtől.

A termikus hulladékkezelési technológiák szem
pontjából a termo-AAS görbék megjelenési hőmérsék
lete és a párolgás véghőmérséklete is jól használható 
adat.

Szervetlen kadmium-, ólom- és ón-vegyületek 
illékonyságának vizsgálata

A grafittégelybe kadmium-nitrát oldattal bevitt 
különböző mennyiségű kadmium termo-AAS görbéi 
az 1. ábrán láthatók. A kadmium megjelenési hő
mérséklete T,=500°C a párolgási határ hőmérséklet 
Ty=880°C volt.

1. ábra. Kadmium-nitrát oldat kadmium termo-AAS görbéi. A  0,05 g 
Cd; В  0,1 g Cd

A szervetlen ólomvegyületek РЬОзг (2 /zg Pb), az 
ólom-nitrát oldat (10 ftg Pb) és az ólom-klorid ol
dat (10 pg Pb) termo-AAS görbéit a 2. ábra mutatja. 
Az ólom-oxid, ólom-klorid és ólom-nitrát közel azonos 
termikus viselkedést mutatott. A megjelenési hőmér
séklet mindhárom esetben T,=670°C azonos volt és a 
párolgás véghőmérséklete T f= 1200°C is gyakorlatilag 
egybe esett. A szilárd PbO termo-AAS görbéjén egy 
kisebb második csúcs is megjelent.

A szervetlen ónvegyületek illékonyságát ón(IV)- 
klorid olvadék és szilárd ón(II)-klorid termo-AAS gör
béivel szemléltetjük a S. ábrán. Az ЭпСЦ T,=50°C- 
nál nagyon éles csúcsot adott, ami az SnCL* formában 
történő párolgásra vezethető vissza, az ЭпСЦ bom
lása közben keletkező ón-oxid esetleg fém ón párolgása
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2. ábra. Ólom-klorid oldat (— 10 цд Pb), ólom-nitrát oldat (- - - 10 
цд Pb) él ólom-oxid (■ ■ ■ 2 цд) ólom term o-AAS görbéi

400°C-ig, illetve 600-1700°C-ig zajlott le. A szilárd 
ón(II)-klorid T,=520°C-nál éles csúcsot adott, majd 
1400°C-tól kezdődően párolgott az ón(II)-klorid bom
lásából keletkezett ón. Az ón(II)-klorid kisebb bemé
rése miatt a csúcs terület is kisebbnek adódott.

Hőmérséklet, x100°C

8. ábra. SnCli A 10 ц1 és SnCli - 2Нч О В  5,8 mg, ón termo-AAS  
görbéi

Festékhulladékok, műanyagok és 
műanyag-adalékok kadmium-, ólom- és 
ón-tartalmú vegyületeinek illékonysága

A termo-AAS módszerrel megvizsgáltunk festék
hulladékokban, műanyagokban és műanyagadalékok
ban alkalmazott kadmium-, ólom- és ón-vegyületek 
illékonyságát is, mivel ezek a hulladék típusok is po
tenciálisan égetésre, pirolízisre kerülhetnek. Összetet
tebb kadmium tartalmú minták illékonysági viszo
nyait szemléltetik a 4- ábra. termo-AAS görbéi. Az

A görbe összehasonlítási alapként szolgáló kadmium- 
nitrát, а В  és C görbe szilárd és cseppfolyós halma
zállapotú kadmium tartalmú PVC stabilizátor bemé
résével készült, a D görbe pedig TÍO2 PVC adalé
kot szennyező kadmium termo-AAS görbéje. A kad
mium fő tömege mind a négy esetben a Tj=550-600°C 
megjelenési hőmérséklettel jellemzett szakaszban pá
rolgott el, de a szerves kadmium vegyületek egy ala
csonyabb hőmérsékletnél megjelenő, kisebb csúcsot is 
adtak, ami egybe esett a szerves komponensek égé
sével. A párolgási véghőmérséklet Ty=9000°C is lé
nyegesen alacsonyabb, mint a hulladékégetés szokásos 
hőmérséklete, tehát az ilyen hulladékok kadmium tar
talma az égetéskor teljes egészében gázfázisba kerül, 
ami kedvez a finomeloszlású aeroszol kialakulásának.

4 ábra. Műanyagadalékok él kadmium nitrát kadmium term o-AAS  
görbéi. A  C d (N 0 3) , ,  0,1 Mg; В  IR G  BC-26, 4 Mg; C B A C -9 , 25 

Mg; D R R -2 , 18 mg

Az 5. ábrán különböző ólom-vegyületek komplex 
mátrixokból történő párolgását szemléltető termo- 
AAS görbéket mutatunk be. Az A görbe összeha
sonlítást szolgáló ólom-nitrát oldattal készült. А В 
és C kétféle festék, a D görbe habosított PVC ter
mékekben gyorsító adalékként használatos TRIBASE 
márkanevű termék, ami bázikus ólom-szulfátot tar
talmaz. Az ábrán jól látható, hogy az ólom a szer
vetlen és szerves mátrixokból is kb. azonos, 650°C 
megjelenési hőmérsékletű csúcsot ad és az 1200°C-os 
véghőmérsékletig teljes mértékben gázfázisba kerül. 
A különböző anyagok hasonló termikus viselkedése 
utal arra, hogy oxidativ viszonyok között a különböző
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Abszorbancia

Abszorbancia

5. ábra. Ólom-nitrát, festékek és PbSOt alapú műanyagadalék ólom 
term o-A AS görbéi. A  P b (N O )3, 10 pg  P b ; В  KV-16 festék, 0,5 

mg; C K V -1 7  festék, 0,15 mg; D T rib ase  m űanyagadalék, 2 pg

ólom-vegyületek ólom-oxiddá átalakulva párolognak. 
A szokásos hulladékégetési hőmérsékleten az ólom ve- 
gyületek is elpárolognak.

A PVC-termékek gyártásához több toxikus elemet 
(Ba, Cd, Zn, Pb, Sb, Sn) is tartalmazó adalékot, sta- 
bilizátort, égésgátlót is használnak. Az élelmiszeripari 
és gyógyászati PVC-termékekben az ón-tartalmú sta- 
bilizátor használata megengedett. A fertőzésveszély 
miatt a kórházi hulladékok általában égetéses ártal
matlanításra kerülnek, de az élelmiszeripari csoma
golóanyagok és bizonyos építőipari hulladékok (PVC- 
padló maradvány) is bekerülhetnek a kommunális 
hulladékégetőkbe. Ezért fontos a műanyagokban ta
lálható toxikus fémkomponensek valódi illékonyságá- 
nak tanulmányozása.

A 6. ábra ón-stabilizátor és az ón-stabilizátorral 
gyártott PVC fóliák termo-AAS görbéit mutatja. Az 
A  görbe 10 ß 1 folyékony ón-stabilizátorral készült, 
melyből 230°C-os megjelenési hőmérséklettel detek
táltuk az ón részleges párolgását és 600°C feletti hő
mérsékleten jelentkezett a lebomlott szerves ónvegyü- 
letek párolgása. A PVC-be ágyazott ón-stabilizátor, 
(В  és C görbe), egy lépésben párolgott 350°C kezdeti 
és 600-650°C véghőmérséklettel, ami összefüggésbe 
hozható a PVC termikus lebomlásával együtt jelent
kező klórozó hatással. Gyakorlatilag azonos termo-
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6. ábra. Ón.stabilizátor (10 p l)A , PV C  por (7,1 mg) В  és kemény 
PV C  (54,2 m g) C  ón term o-A A S görbéi

7. ábra. Joghurtot műanyagpohár (PVC) ón term o-A AS görbéje. A 
tégelybe b e m é rt m ennyiség: 5,1 m g

AAS görbét kaptunk a PVC-ből készült joghurtos po
hár anyagával is (7. ábra).

A felületek bevonására használt festékekben és szí
nezett műanyagokban alkalmazott különböző pigmen
tek toxikus elemeket (Ba, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, 
Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Zn) is tartalmazó fémvegyületek. 
A festékszórás során a felhasznált festék nem jelentős 
része hulladékká válik, így keletkezik az ún. festéki
szap. A festékiszap és festékhulladékok ártalmatlaní
tására pirolizálási módszereket is alkalmaznak és nem 
kizárható a festékhulladék hulladékégetőbe kerülése 
sem.

Festékek ólom-pigmense illékonyságának vizsgála
tánál a termo-AAS mérés érzékenységét csökkentet
tük, az ólom a? 500-szor kisebb érzékenységű, 368,4 
nm-es vonalát használva. így lehetővé vált a minta 
főkomponensét alkotó ólom milligrammos bemérés
sel való elemzése. A festékipar és a műanyagipar ál
tal is használt pigment és a felhasználásával készített 
porlakk (a pigment és epoxi-poliészter hordozó ele
gye) ólom termo-AAS görbéit mutatjuk be a 8. áb
rán. Az A (5,4 mg) görbe a BASF L 3130S szám
mal jelzett ólom-kromát-molibdát összetételű piros 
pigmentjének görbéje, míg а В görbe (95,9 mg) az 
EP 8200S porlakk termo-AAS görbéje. Az A görbe 
első T',=380oC-nál jelentkező csúcsa szerves kompo-
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8. ábra. Műanyagok és porlakkok színezőanyaga A, valamint porlakk 
B, ólom term o-AAS görbéi

nensek égésekor jelentkező vivőhatásra utal, a máso- 
dik csúcs 650°C megjelenési hőmérséklettel indul az 
A és В görbe esetén is.

Galvániszapok immobilizálása a téglagyártásban

A galvániszapok okozta káros környezeti hatások 
megszüntetésére többféle immobilizálási módszerrel 
kísérleteznek, így a téglagyártás alapanyagába tör
ténő bekeveréssel is. A módszer akkor tekinthető el
fogadhatónak, ha a technológiai műveletek során (pl. 
tégla kiégetésekor), a toxikus elemek nem kerülnek a 
környezetbe és a kiégetés során a toxikus elemek kis 
oldhatóságú vegyületeket alkotnak az agyagásványok
kal.

A galvániszapok a fémhidroxidok (Cu, Ni, Cd, 
Zn, Al, Pb, Cr, Fe) mellett tipikusan nátrium
foszfátot, nátrium-szilikátot és szerves adalékokat 
tartalmaznak.

A galvániszap komponensei tégla alapanyagához 
keverve kedvezően befolyásolhatják a nyers tégla mi
nőségét. Mivel a téglaégetés 950-1000°C-on történik, 
a bekevert komponenseknek ezen a hőmérsékleten 
még nem szabad számottevő tenziót mutatniuk. Vizs
gálatainkat a fenti fémkomponenseket tartalmazó mo
dell galvániszapokkal végeztük, kadmium, ólom, cink 
és nikkel illékonyságát vizsgálva termo-AAS mód
szerrel. Külön elkészítettünk a csak fém-hidroxidokat 
(I), a fém-hidroxidokat és foszfát-adalékot (IP), va
lamint a fém-hidroxidokat és szilikát adalékot (IS) 
tartalmazó iszap modelleket. Ezeket agyagba (A) 
3%-os mennyiségben bekeverve, majd 105°C-on szá
rítva nyers tégla-modelleket (AGYAG I, AGYAG IP, 
AGYAG IS) kaptunk. A termo-AAS módszer adta le
hetőségeket a fenti hat mintával kapott kadmium pá
rolgási görbékkel szemléltetjük.

A 9. ábrán a különböző módon adalékolt három 
galvániszap kadmiumra kapott termo-AAS görbéi lát
hatók. A kadmium mindhárom esetben két lépéses 
párolgást mutatott, de az I  minta esetén (A görbe) 
az alacsonyabb hőmérsékletű csúcs volt a domináns 
az IP  és IS  minta esetén (В  és C görbe) a második

csúcs volt jelentősen nagyobb. A 10. ábrán a külön
böző nyers tégla- modellek kadmiumra felvett termo- 
AAS görbéi láthatók AG YAG I  (A görbe), AGYAG  
IP  (В görbe), AGYAG IS (C görbe) és tiszta agyag 
(D görbe). Az agyaggal való bekeverés az adalék 
nélküli galvániszap (A) illékonyságát csökkentette, 
de a foszfát- és szilikát-adalékkal készült modellben 
lényegében nem változott a kadmium illékonysága. 
A termo-AAS módszerrel végzett laboratóriumi illé
konysági vizsgálatok szerint a kadmium párolgási vég- 
hőméreséklete minden vizsgált esetben 1000°C alatt 
volt. így megállapítható, hogy a tégla égetésénél a 
kadmium nagy valószínűséggel elpárolog és környe
zetszennyezést okoz, tehát kadmium-tartalmú galvá
niszap nem vihető be a téglába.

9. ábra. Modell galvániszapok kadmium termo-AAS görbéi. A  (5,8 
m g I); В  (8,1 mg IP );  C  (8,5 mg IS)

10. ábra. Modell téglák kadmium term o-A AS görbéi. A  (21,2 mg 
Agyag I); В  (23,1 m g Agyag IP ) ;  C  (19,9 mg A gyag IS), D 

(49,2 mg A gyag)

Összefoglalva megállapítható, hogy a termo-AAS 
módszerrel végzett illékonysági vizsgálatok segítik a 
termikus hulladékkezelési módszerek folyamatainak 
laboratóriumi tanulmányozását és a termikus eljá
rások környezetbarát alkalmazását. Különös jelentő
séget ad a toxikus elemek adott mintában jellemző 
illékonyságára információt szolgáltató laboratóriumi 
gyors vizsgálati módszernek, hogy az Európai Kö
zösség országaiban a hulladékgazdálkodás stratégiai
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szintjén 1. a hulladékszegény technológiák alkalmazá
sait, 2. a hulladékok visszavitelét a termelésbe (recyc
ling), és 3. a hulladékok hasznosítása után a 4. hulla
dékégetést részesítik előnyben és csak az előző négy le
hetséges megoldás után, a sorrendben utolsóként tart
ják elfogadhatónak a végleges lerakást.

A kézirat beérkezett: 1992. nov. 30.
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C'gyeóületi élet

MKE HÍREK

Szezonkezdő titkári értekezlet.
Az 1993. szeptember 8-án megtartott 
szakosztályi titkárok és üzemi össze
kötők titkári értekezletén Gálosi György 
ügyvezető főtitkár bemutatta a Vegy
ipari Gépész Szakosztály új képviselő
jét.

A résztvevők 1 perces néma felállás
sal emlékeztek Németh Pálné, Borikára 
röviddel azelőtt bekövetkezett halála 
alkalmából.

Az ügyvezető főtitkár tájékoztatta a 
jelenlévőket a nyáron lezajlott sikeres 
konferenciákról. Tájékoztatást adott 
az ÁVÜ és a MTESZ között létrejött 
együttműködési szerződésről, amely
nek eredményeként több információ

fog rendelkezésre állni az egyesületek
nek, így az MKE-nek.

A minőségbiztosítás fontosságát fel
ismerve az Analitikai Szakosztályon 
belül szakcsoport alakult, amelynek a 
kapcsolatok koordinálása az egyik fő 
célkitűzése.

A közeljövőben együttműködési meg
állapodás aláírására kerül sor az IKM 
és a MTESZ között is a hatékonyabb 
információcsere érdekében.

Az egyesület októberi gazdag prog
ramjának ismertetésével ért véget az 
értekezlet.

Az M KE Intézőbizottsága a
nyári szünet első ülését 1993. szeptem
ber 29-én tartotta.

Az ülés résztvevői 1 perces néma 
felállással emlékeztek az augusztus 
végén elhunyt Németh Pálné, Borikára.

Az elmúlt időszakban a nemzetközi 
konferenciákon résztvevők beszámol
tak arról, hogy a konferenciák világmé
retű recessziója tapasztalható elsősor
ban a világkonferenciák tekintetében. 
A regionális konferenciáké a jövő.

Az MKE több nagy nemzetközi 
részvételű konferencia és kiállítás szer
vezője lesz az elkövetkező 2-3 évben. A 
legfontosabbak: FATIPEC, MSC, Szű
rési Világkongresszus, Kémia és Infor
matika a Világkiállítás keretében.

Az IB határozatot hozott arról, 
hogy a bevételek növelése érdekében 
a terjesztési feladatok ellátását meg 
kell kezdeni. Egyik ilyen terület lehet a 
Chemical Abstracts on line rendszeré
hez való csatlakozás. A csatlakozás fel
tételeit rövid időn belül meg kell vizs
gálni.

Banai Endréné
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i4  rttíiqytit1 vegyipar
Műszaki önéletrajzom (részletek)

Dr. Almási Lajos

A közelmúltban (1993. március 19-én) 90 
éves kordban hunyt el Dr. Almást Lajos ok
leveles vegyészmérnök, a magyar kémiai tech
nológia egyik nagy Öregje. Varga József tanár
segédjeként aktivan résztvett a Budapesti M ű
szaki Egyetem Kémiai Technológiai Tanszékén 
folyó szén hidrogénezési kutatásokban, amely
ről a Magyar Kémikusok Lapjának Varga Jó
zsef születésének 100-adik évfordulója alkalmá
ból kiadott célszámában érdekes megemlékezést 
irt (Magyar Kémikusok Lapja 1991. május).

Néhány héttel halála előtt magnetofonba dik
tálta műszaki önéletrajzát, ami hasonló hangvé
telű az idézett megemlékezéshez, amelyre több
ször hivatkozik. 90. születésnapján a megemlé
kezés kéziratát még kézjegyével is ellátta. Ebből a 
műszaki életrajzból közlünk most néhány részle
tet nekrológ helyett, teljes mértékben tiszteletben 
tartva a szöveg hűségét. Ezzel szeretnénk adózni 
Dr. Almási Lajos emlékének.

A szerkesztőség

1. Elhelyezkedésem a Kémiai Tech
nológia Tanszéken. Az ÁDOB (Állásta
lan Diplomások Országos Bizottsága) 
működésének idején végeztem 1925. 
júniusában. Ha állás után érdeklőd
tem, próbáltam elhelyezkedni, már a 
gyár kapujában eltanácsoltak. Édesa
pám tanácsára — aki hajlandó volt ne
kem egy fél évig az élelmezésemet és 
egyáltalán a lakásköltségeimet fedezni 
— ingyenes gyakornoknak jelentkez
tem a Kémiai Technológiai Tanszéken, 
Varga professzor úrnál. Abban a meg
lepő fogadtatásban részesültem, hogy 
a professzor azt mondotta, ha nem je
lentkezem, akkor is írtak volna értem, 
mert az egyik tanársegéd megbetege
dett. Ez nekem január 1-től szeptem
ber 1-ig tanársegédi félfizetést jelen
tett.

A professzor úr jelentkezésemkor a 
vegyészeti épületnek a Gellert szállóra 
néző, főbejárat feletti, nagyon tágas, 
professzorhoz méltó hivatali szobájá
ban fogadott. Egyéniségére, jövőbeni 
terveire jellemzők voltak következő te
endőink: Professzor úr saját szobá
jának a tanszék Budafoki útra néző 
egyablakos helyiségét rendeztette be. 
A volt szobáiból parkettel borított, 
többasztalos laboratóriumot alakítta
tott ki, ahol az asztalok az egyik előző, 
művészeteket kedvelő professzor ter
metéhez alakítva kb. 10 cm-rel az átla
gosnál magasabbak voltak. E munka
helyhez csatlakozott a Budafoki útra 
és a Gellért térre néző beton borí
tású, ritka porcelánokat és fotográ
fiai tárgyakat tartalmazó kb. 80 m -es 
alapterületű terem. Ez utóbbi terem
ből a nagyértékű, különböző méretű és 
alakú porcelánokat kézben hordtuk át 
az Egyetem központi könyvtárába. A

porcelánok további sorsáról nem tu
dok.

2. Nagytisztaságú alumíniumcement 
dunántúli bauxitból. Akkoriban aktuá
lis volt Magyarországon a bauxitkérdés 
a belőle előállítható cement, az úgyne
vezett bauxitcement miatt. A bauxit- 
cement voltaképpen csak ömlesztéses 
gyártással tudta elérni azt a hatékony
ságot, amely ezeknek a kiváló minő
ségű cementeknek a jellemzői voltak. 
(Ez volt az a cement, amiről a franciák 
a második világháborúban azt hitték, 
hogy a németeknek nincs a birtokuk
ban, csak a régi, nagyon nehezen kötő 
típus, amit pedig emiatt úgysem tud
nak használni. Mint ismeretes, a bau
xitcement pár nap alatt teljesen meg
köt. A franciák tévedtek, a németek a 
nehézágyúik alapjait gyorsan el tudták 
készíteni bauxitcement felhasználásá
val, így ezekkel az ágyúkkal is tudták 
támadni Franciaországot.)

A német „Schmelz-cement” gyártá
sához hasonlóan a keverék alapanya
got meg kellett olvasztani, majd előírt 
finomságúra őrölni. A tanszék Dunára 
néző oldala alatti alagsorban olvasztot
tuk meg a keveréket. (A többlet vas
szennyeződés az ömledék alján gyűlt 
össze.) Az olvasztási kísérletekre me
leg nyári napokon került sor. Jól esett 
utána a Gellért hullámfürdője, amely 
akkor még a részünkre is megfizethető 
volt.

A Magyar Általános Kőszénbánya 
Társulat által gyártott terméknek csak 
a neve volt alumíniumcement, mert a 
terméket némi zsugorítás után már po
rítottak. Az üvegszerűvé dermedt öm
ledék porításának energiaigénye jelen
tősen csökkentette a zsugorított ter
mékek által elérhető gazdaságosságot. 
A nem megfelelő porításból ered a be
lőle készült létesítményeknek a több év 
utáni költséges felújtása.

A Varga professzor úr által gyártott 
és porított alumíniumcementet előírá
sos finomságra őrölve vizsgálatra elő
készítettük. Nyomás, szakítás stb. szi
lárdsági mutatóit a Műegyetem illeté
kes tanszéke határozta meg. A tanul
mányt az Angewandte Chemie szak
lapnak beküldtük. Az említett lap a 
tanulmány közlése előtt megkérdezte, 
hogyan határoztuk meg a felsorolt szi
lárdsági mutatókat, mert azok annyira 
kiválóak voltak. Csak a válaszunk után 
— hogy azokat az illetékes műegyetemi 
tanszék határozta meg — közölték le a 
tanulmányt.

Az így kapott cement egyes muta
tóit magam vizsgáltam. Érdekes volt. 
hogy a jóminőségűeknél a Fe++/Fe+++

arányának egy meghatározott értéket 
kellett elérnie (emlékezetem szerint 6- 
7-t). Logikusan mutatta az alkalma
zott hőfokra jellemző ferro:ferri érté
ket.

Az általunk ilyen módon előállított 
cementet nem volt hajlandó átvenni a 
Tatabányai Cementmű, mert ezt 4002- 
es finomságúra kellett volna megőrölni. 
Nem látták a megfelelő nyereség biz
tosítását részben az őrlés nagy ener
giaigénye miatt, részben — mivel egy 
egyszerű mészégető kemencébe rakták 
be a bauxit keveréket, és ott alakítot
ták át az általuk bauxitcementnek ne
vezett anyaggá —, aminek a következ
ményeit láthattuk.

S. A Péti Nitrogénművek létesítése. 
Tanársegéd társamnak, Makray Im
rének (akit egymás között Milánnak 
hívtunk), jóbarátja volt Kunder An
tal tüzérszázados-gépészmérnök. (Fele
ségeik édestestvérek voltak.) Kunder, 
aki Gömbös honvédelmi miniszternek 
volt a titkára, a tanszéken minden
napos vendég volt. Egy alkalommal 
nagy bizalmasan közölte, hogy a hon
védelmi tárcának az év végén tekinté
lyes összege maradt. Varga professzor 
úr véleményezését kérte — mivel a 
hazai salétromsav gyártása nem volt 
megoldva — vajon gyárat építsenek, 
vagy nagyméretű tárolási lehetősége
ket a szükséges mennyiség tárolására. 
Varga professzor úr a gyárépítést ta
nácsolta. így indult el a Péti Nitrogén
művek létesítésének gondolata.

Megvalósítása két részletre oszlott. 
Az ammónia gyártásának lehetővé té
telét a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 
vállalta a Pét szomszédságában lévő, 
gyenge minőségű várpalotai szénre 
alapozva, amely a várpalotai állo
más egyik oldalán létesült. A salét
romsavvá történő oxidálásra az állo
más másik oldalán állami tulajdonban 
épült meg az erre szolgáló létesítmény.

Az ammóniának az alapgázát, a 
nitrogént és a hidrogént egy német 
szabadalom alapján gyártották, amely 
szabadalmat a Gázmüveknek egyik 
volt műszaki vezetője még tovább 
tökéletesítette. Ezt az ammóniagázt 
átadták az állami tulajdonban lévő 
salátromsav-oxidáló részlegnek, és így 
kapták meg a salétromsavat.

A gyárnak a későbbi sorsára, vo
natkozóan a következő már történeti 
tényeket tudom említeni: A háborús 
bombázás alatt a bombák a Várpalotai 
Szénfeldolgozó részét találták el, tehát 
azt, ami Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 
tulajdonában volt. Ezt nagyon erősen 
megrongálták, úgy, hogy később tel
jesen fel kellett újítani. Nagy szeren
csénk volt, hogy az eredeti skandináv 
kőzetekből épült oxidációs részt, az 
ammóniát feldolgozó salétromsav rész
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leget a bomba nem találta el, úgy, hogy 
az teljesen sértetlenül megmaradt.

4- Motorbenzin szénből. A húszas 
évek második felében mindjobban nyil
vánvalóvá vált, hogy saját terme
lésű motorbenzin, üzemanyag nélkül 
az ország a külföldi nyersanyagellá
tástól függ. Az akkori Németország 
motorbenzin-igényét főként szénre ala
pozva oldotta meg. Kezdetben a Ber- 
gius eljárást valósították meg, ami ké
sőbb tökéletesítve Bergius IG Farben 
eljárássá alakulva vált ismertté.

Tekintettel arra, hogy Magyarorszá
gon még akkor nem találták meg a kő
olajelőfordulásokat, a benzinforrást a 
németekhez hasonlóan szénalapon kí
vántuk megtalálni.

Varga professzor úr témaválasztásá
ban nem kerülte meg a nehéz felada
tokat. Megkezdtük a szenek átalakít
hatóságának vizsgálatát professzorom 
tökéletes kísérletirányítása mellett. A 
feladat érdekében reprezentációs helyi
ségét is feláldozta. Fokozatosan terem
tette meg a szénbenzingyártás kutatá
sának műszaki lehetőségét, végigment 
a megoldást nem ígérő kezdettől a róla 
elnevezett Varga-effektusig.

A húszas években az olajnyeréshez 
német mintára a Tieftemperaturteer

* Magy. Kém. Lapja 37, 210 (1992)]

(TTT) lehetőségét vizsgáltuk. A szén
ből növekvő lepárlási hőfokok alkalma
zásával minél több folyékony vegyüle- 
tet igyekeztünk kinyerni. E célra léte
sült egy kb. 1,3-1,5 méter hosszú, kb. 
30 cm átmérőjű készülék. A benzin hő
fokának megfelelő desztillációs párlat 
mennyisége elhanyagolható volt.

Nyilvánvaló volt a következő lépés: 
a nagy móltömegű vegyületeknek az 
összetörése. Az erre irányuló kísér
letekben Erdélyi Sándorral a külön
böző szenekből származó olajokat na
gyobb hőfokra hevítve kezdtük krak- 
kolni. Eredménye a Brennstoff Chemie 
folyóiratban a Varga professzor úr és 
Erdélyi Sándor neve alatt közölt tanul
mány. Az így kapott könnyűpárlat erő
sen sötétedő, polimerizációra külön
böző mértékben hajlamos termékekből 
állott, amelyek fenol-származékokat is 
tartalmaztak. Ennek a kutatásnak 
az egyik legnagyobb nehézségét az 
okozta, hogy nem tudtunk megbir
kózni a szénolajokban lévő savakkal.

Lehet-e tisztítani? Edeleanu eljárása 
szerint a fejére állított kén-dioxidos 
bombából kinyert cseppfolyós mosófo
lyadékkal próbáltuk a tisztítást. Kí
sérleteink eredményeit a Brennstoff 
Chemie-ben professzor úr és saját ne

A vegyipar az 1992. évi Innovációs Nagydíj pályázaton

A Magyar Innovációs Alapítvány 
Kuratóriuma (Magyar Innovációs Ka
mara, Covent Ipari Kockázati Tőke 
Befektetési Rt., Corvinbank Rt.), a 
TV1 Menedzser Produceri Iroda és 
a Világgazdaság napilap 1993. január
21-én — sajtótájékoztató keretében — 
meghirdette a Magyar Innovációs Ka
mara által alapított Innovációs Nagy
díj pályázatát.

Az évente egy alkalommal kiadásra 
kerülő — kimagasló anyagi és erköl
csi elismerést jelentő — díjban az a 
magyar magánszemély, vagy Magyar- 
országon bejegyzett társaság, illetve 
vállalat részesülhet, aki (amely) az 
1992. évben a legnagyobb jelentőségű, 
gyakorlatban is megvalósított, nagy 
hasznot hozó innovációt hozta létre. 
A megvalósult innováció alapja ha
zai kutatás-fejlesztési eredmény, talál
mány, know-how, illetve technológia- 
transzfer alkalmazása.

A Kuratórium kiírt felhívására 67 
pályázat érkezett az Alapítvány Tit
kárságára, ezek közül 37 felelt meg 
minden tekintetben a kiírásban foglalt 
feltételeknek.

A Dr. Szabó Iván pénzügyminiszter 
vezette, elismert szakemberekből álló

zsűri ezen 37 pályázat közül válasz
totta ki az 1992-ben legnagyobb jelen
tőségűnek ítélt, gyakorlatban is meg
valósított, nagy hasznot hozó innová
ciót. A nagydíjas pályázatról, illetve a 
további 36 kiemelkedő jelentőségű in
novációról az Alapítvány Kuratóriuma 
„Innovációs Nagydíj 1992.” címmel ki
adványt készített. Ez képezte alapját 
az összefoglaló-tájékoztató összeállítá
sának.

A zsűri — a formai és tartalmi fel
tételeknek megfelelő — pályázatokat 
az eredetiség, műszaki-gazdasági ered
mény, társadalmi haszon, hazai és kül
földi elismertség szempontjai szerint 
értékelte.

Az 1992. év legnagyobb
jelentőségű innovációja

Az 1992. évi Innovációs Nagydíjat a 
MÓL Rt. innovációja kapta folyama
tos katalizátor regeneráló reformáló-4 
üzem megvalósításáért. A zsűri vé
leménye szerint mintaértékű, tudatos 
környezetvédelmi és minőségfejlesztési 
program során egy világszínvonalú, 
Kelet-Európábán egyedülálló, nemzet
közileg is elismert létesítmény valósult

mkl

vem alatti közlés ismertette. Tisztulás 
volt, de sem minőségben, sem mennyi
ségben nem volt elegendő a polimeri- 
zálódás, sötétedés iparilag elfogadható 
megszüntetéséhez.

A kísérletsorozatban a következő lé
pés a Bergius-eljárás alapján a nagy
nyomású katalitikus hidrogénezés vizs
gálata volt.

Tanszéki munkám során Varga pro
fesszor úrral a kísérletek folyamán is
mertettem tapasztalataimat. így ben
nem az a tudat élt, hogy professzor 
úr visszaemlékezésében is hiánytala
nul és változatlanul be vannak vésve 
a „35. kísérlet” számoszlopaival bizo
nyított tények*. Ezzel ellentétben évek 
során egy-egy említés jutott el hoz
zám a kénadagolás igazolására, amely
ben legtöbbször a „35. kísérlet” című 
tanulmányomban ismertetett kénada
golás előnyös hatásáról emlékeztek 
meg. Azonban mindenkor hiányzott 
az analitikai tisztaságú vegyületeknek 
és a kátránynak a hidrogénezése kö
zötti eredmények eltérő számszerűsé
gére utaló hivatkozás, amely elindí
tója volt a hidrogénezésre került anyag 
megállapított műszaki eredményeinek.

meg, amelynek révén a hazai motor
benzintermékszerkezet korszerűsödött, 
a globális levegőszennyezés csökkent.

Az amerikai UOP cég licence alap
ján, 6 milliárd Ft beruházással — 
nagyrészt banki kölcsönből — meg
valósított reformáló üzemben 100-as 
oktánszámú reformátumot állítanak 
elő vilászínvonalú technológiával, nagy 
mennyiségben, a MÓL Rt. által koráb
ban gyártott reformátumnál lényege
sen jobb minőségben.

Az üzemben előállított reformátum 
felhasználásával az ólmozott motor
benzin-fajták ólomtartalmát 0,4 g/1- 
ről 0,15 g/l-re csökkentették, illetve 
az ólommentes beznin gyártását évi 
42 000 tonnával megnövelték. A 86- 
os oktánszámú motorbenzin gyártását 
megszüntették, és forgalomba hozták 
a 91+1 oktánszámú benzint. Mindezek 
eredményeképpen, az innováció révén
-  az ólommentes benzin iránti ma

gyarországi igény hazai gyártású 
termékkel elégíthető ki,

-  a motorokból a levegőbe kerülő 
ólom mennyisége hazánkban évi 413 
tonnával csökkent,

-  a kénmentesítés hatására a motor- 
hajtóanyagok és a fűtőolajok elége
tése során évente 60 000 tonnával 
kevesebb SO2 kerül a levegőbe.
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A létesítmény üzembe helyezése óta 
rendeltetésszerűen, kifogástalanul mű
ködik. 1992-ben a MÓL Rt. (Dunai Fi
nomító, Százhalombatta) a reformáló 
üzemben termelt alapanyag felhaszná
lásával 310 500 tonna motorbenzint ál
lított eló, és ennek révén 682 millió Ft 
nyereséget ért el.

Az ipari és kereskedelmi 
miniszter különdíjában részesült 

vegyipari pályázat
A zsűri kiemelkedőnek ítélte az 

EGIS Gyógyszergyár Rt. színvonalas, 
originális gyógyszerkutató munkáját, 
a Cordaflex (nifedipin) koszorúértágító 
termékcsalád fejlesztő munkára épülő 
innovációját, az innováció gazdasági 
eredményeit és az elért társadalmi 
hasznot. Mindezek alapján az EGIS 
pályázatát az ipari és kereskedelmi 
miniszter különdíjban részesítette.

Az EGIS világszínvonalú nifedipin 
előállítási technológiát fejlesztett ki,

amelyet többek között az USA-ban is 
szabadalmaztatott. A nifedipin alapa
nyagú 10 mg-os Cordaflex tabletta be
vezetésével a gyár megtörte a Corin
far gyógyszer monopolhelyzetét, és ki
emelkedő piaci részesedésre tett szert 
a magas vérnyomás betegség gyógyí
tásának területén. Mindezt jól tük
rözi az elért 120 millió Ft-os forga
lom is. A monopolhelyzet megőrzése 
nyomán bekövetkezett árcsökkenés a 
társadalombiztosítás számára 600 mil
lió Ft megtakarítást eredményezett. A 
nagyszámú, magas vérnyomásos beteg 
gyógyszerellátása egyenletessé, meg
bízhatóvá vált.

Az OMFB elnöke különdíjában 
részesült vegyipari pályázat

A zsűri nagyra értékelte a Gyógy
szerkutató Intézet (GYKI) által a 
„Ciklosporin A immunszupresszáns 
gyógyszerhatóanyag" tárgyban benyúj
tott pályázatot. A GYKI a BIOGAL

Gyógyszergyár Rt. közreműködésével 
és támogatásával a világon második
ként ipari eljárást dolgozott ki egy 
nagy jelentőségű, a világpiacon kere
sett gyógyszerhatóanyag, a Ciklospo
rin A gyártására, melynek felhaszná
lásával ma már megakadályozható az 
átültetett szervek kilökődése, és elejét 
lehet venni a csontvelő átültetésnél fel
lépő immunreakcióknak.

Az innováció eredményeképpen a 
hatóanyag előállítására 18 országban 
született szabadalom. A Ciklosporin 
А-t a Biogal Gyógyszergyár Rt. igen 
eredményesen forgalmazza a világ
piacon. A kilogrammonként 25 000 
USD értéket képviselő termékből nagy 
mennyiséget sikerült értékesíteni a 
svájci Sandoz cégnek, amelyre egy 
hosszabbtávú szerződést is kötöttek.

(Az Ipari Szem le, IS  3. p 50 (1993) 
alapján]

Sz. G.

1993. I. félév: közepes eredmény a vegyiparban

1992. évben a havi termelés az ipar 
egészében a mélypontnak számító 1991 
decemberi szint körül ingadozott. 1993 
első félévében a január-februári csök
kenés ellenére az ipari termelés csekély 
mértékben (1,6%-kal) meghaladta az 
1992.1. félévi értéket. Az ipari termelés 
szezonális tényezőkkel kiigazított júni
usi volumene az 1985. évi szint 69,2%- 
át tette ki.

Az ipari vállalkozások az első félév
ben 1110 mrd Ft termelési értéket hoz
tak létre, ebből belföldre 856,8 mrd Ft, 
exportra 232,9 mrd Ft-ot értékesítet
tek.

Az első félévi összes értékesítés 
0,3%-kal haladta meg az előző évit, 
ami kizárólag a belföldi értékesítés 
bővülésében jelentkezett, az export

értékesítés ugyanis 2,8%-kal alatta 
maradt az egy évvel korábbinak.

A júniusi termelés 5,5%-kal a bel
földi értékesítés 10,7%-kal növekedett, 
míg az export értékesítés jelentős mér
tékben, 9,8%-kal visszaesett az egy év
vel korábbi értékhez képest. A havi 
volumenindexek alapj án az első két 
hónap visszaesése után a termelésben 
és belföldi értékesítésben növekvő ten
dencia állapítható meg. Az ipari szer
vezetek exportja az elmúlt hat hó
nap alatt csupán március-áprilisban 
haladta meg a tavalyit, a többi hónap
ban kisebb-nagyobb mértékben csök
kent.

A gazdasági ágak közül az első fél
évben a feldolgozóipar termelése 1,296- 
kal emelkedett, míg a villamosenergia-, 
gáz-, hő- és vízellátásé 3,0%-kal, a bá

nyászaté 20,0%-kal csökkent a tavalyi 
év első hat hónapjához képest.

Az ipari termelés négyötödét képező 
feldolgozóiparon belül — az élelmisze
rek, italok és dohánytermékek gyár
tása kivételével — a termelés bővülése 
jellemző. A tavalyi alacsony szinthez 
képest a gépipar teljesítménye 12,1%- 
kal nőtt, továbbá jelentős még az épí
tőanyagok gyártásában elért 12,5%-os 
növekedés. A vegyipari termelés kis 
mértékű (1,3%-os) emelkedése az előző 
év azonos időszakához viszonyítva az 
exportértékesítés 5,1%-os bővüléséből 
adódik, mivel a belföldi értékesítés 
nem érte el az egy évvel korábbi szin
tet. Bővült a kőolajszármazékok, a nö
vényvédőszerek, a festék és műanyag- 
termékek exportja. A vegyipari termé
kek termelésének alakulását az 1. táb
lázat mutatja be.

(Az Ipari és K ereskedelm i M in isztérium  
1993 ja n u á r- jú n iu s i Ip a ri T á jékozta tó ja

alapján) Sz. G.
1. táblázat

Fontosabb termékek termelése a vegyiparban

Termelés mennyisége Term, indexe 1993.
Megnevezés Mértékegység 1992.

év
1993.

év I-VI. hó
I-VI. hó. Előző év 

azonos időszaka=100

Kénsav (100%-ra számolva) t 91 702 40 811 91,6
Marónátron (100%-ra számolva) t 138 642 63 912 79,0
Etilén t 280 906 134 875 103,8
Propilén t 195 793 95 839 102,4
Vitaminok kg 1 014 504 105,2
Alkaloidok kg 23 833 35 471 801,4
Szteroidok kg 10 237 6 480 125,3
Antibiotikumok kg 652 182 244 386 73,3
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A z 1. táblázat folytatása

Termelés mennyisége Term, indexe 1993.
Megnevezés Mértékegység 1992.

év
1993.

év I-VI. hó
I-VI. hó. Előző év 

azonos időszaka=100

Kohókoksz ezer t 719 313 82,6
Benzin ezer t 2 299 1 035 92,7
Gáz- és tüzelőolaj ezer t 2 296 1 336 90,0
Fűtőolaj ezer t 1 803 1 043 114,8
Műanyag alapanyag t 692 085 338 028 104,6
Polietilén t 274 739 121 306 96,3
Polipropilén t 147 588 66 980 103,6
Mosó-, mosogató- és áztatószer t 77 530 37 245 82,9
Szappan t 9 152 4 048 93,8
Műtrágya, hatóanyag tartalomban ezer t 202 129 99,2
Nitrogén műtrágya, hatóanyagban ezer t 184 127 103,9
Növényvédőszer, hatóanyagban t 13 083 9 653 107,9

VÁLLALATI HÍREK

A* A lkaloida V egyészeti Gyár
R t. A cég erre az évre több, mint 
8 mrd F t árbevételt tervez. 8 millió 
USD világbanki hitelből korszerűsíti 
a gyógyszergyártását. Jelenleg fele-fele 
arányban gyártanak gyógyszert és nö
vényvédőszert. A gyógyszerprofilt az 
elkövetkező években nagyobb arány
ban kívánják fejleszteni. Privatizáció
jukban пещ szakmai, hanem pénzü
gyi befektetőt keresnek, de csak a 4,86 
mrd Ft alaptőke mintegy 30%-ára.

A C hinoin  R t. a már 51%-os rész
vény tulajdonú Sanofi Winthorp cég 
részvételével tartotta rendkívüli köz
gyűlését szeptemberben. Ezen új igaz
gatóságot választottak. Az elnök J. 
F. Dehecq, a Sanofi vezérigazgatója, 
elnökhelyettes a Chinoin vezérigazga
tója, a francia állampolgárságú György 
Miklós lett. Az igazgatóság tagja P. 
Mqttis, a Sterling amerikai cég vezéri
gazgatója (a Sterling a társtulajdonosa 
a Sanofi Winthorp-nak), valamint az 
AV Rt. képviselője Kelemen László és 
Patonai József.

Az 51% feletti részvényekből 6 ,5^ a 
dolgozóké, a többit jelenleg még az AV 
Rt. birtokolja. Utóbbiból 9%-ot kár
pótlásijegyekért kíbánnak értékesíteni 
és ezért nem közölték, hogy most a 
11%-ot mennyiért vette meg a francia 
fél (a 40% vételára 75 M USD volt).

Az AV Rt. és a Sanofi Winthorp 
közti megállapodásban megegyeztek a 
K-fF költségek biztosításában, a meg
felelő foglalkoztatási szint fenntartá
sában és az originális termékek hazai 
gyártásában. A Chinoin 1993 első félé
vel eredményei (nyugati export 1,725 
mrd Ft, keleti export 1,195 mrd Ft, 
belföldi forgalom 2,85 mrd Ft, licenc-

díjak 0,753 mrd Ft és árbevétel 6,721 
mrd Ft) a tervezettnél 14%-kal na
gyobbak és igen jó eredményeket ve
títenek előre a teljes évre.

A R eanal R t-ben nem sikerült az 
éves terv időarányos részét teljesíteni. 
Az éves tervezett 1,3 milliárd bevétel
ből az első félévben csak 575 MFt-ot 
értek el, ebből 500 millió a belföldi el
adás. Az üzleti tevékenység 11 millió 
forinttal pozitív, de a kamatköltség és 
az árfolyamváltozások miatt az adó
zás előtti eredmény negatív, —114 MFt 
volt. A likviditás fenntartásában sokat 
segített, hogy még márciusban elad
ták az EGAL közös vállalatban való 
tulajdonrészüket: a 200 MFt-ot négy 
éven át fizeti ki az EGIS Rt. Ennek 
első 50 MFt-os részlete még az első 
félévben befolyt. Az ÁVÜ meghirdette 
a Reanal Rt. privatizációját. Ezen el
képzelhető, hogy a dolgozók is indul
nak, MRP szervezetet alakítva. A Re
anal részvénytőkéje 700 MFt, a privati
zációs tanácsadó az MHB Invest. Két 
szakmabeli amerikai cég is komolyan 
érdeklődik valamint a hazai társada
lombiztosítás is.

A m agyar-am erikai gyógyszer
szabadalm i vitában megegyezés szü
letett. Mint ismeretes eddig hazánkban 
nem lehetett gyógyszerekre ún. ter
mékszabadalmi oltalmat kapni. Ez azt 
jelentette, hogy amennyiben a kifej
lesztő nyugati cég által elnyert magyar 
szabadalomban megadott eljárástól el
térő módon gyártották a gyógyszert, 
nem számított szabadalombitorlásnak. 
Magyarország az Európai Közösség
hez való csatlakozási folyamat során 
mindenképpen átvette volna a termék- 
szabadalmi oltalmi rendszert gyógy

szerekre is, azonban az amerikai fél 
visszamenőlegesen kívánta volna sa
ját, nálunk bejelenlett gyógyszereire 
az oltalmat érvényesíteni. Figyelembe 
véve, hogy a bejelentéstől számítva egy 
gyógyszer piacra kerüléséig átlagosan 
10-14 év is eltelik, ez nem volt in
dokolatlan igény. Ráadásul az USA 
kormánya sikertelen tárgyalások ese
tén szankciókat is kilátásba helyezett. 
Másfelől az ún. reprodukciós termé
kek a hazai gyógyszeriparban jelentős 
bevételt és nyereséget jelentettek, bár 
csak a hazai és olyan piacon lehetett 
ezeket értékesíteni, ahol szintén nem 
volt érvényben termékszabadalmi olta
lom, vagy a kifejlesztő nyugati cég nem 
kért oltalmat. A most elért megálla
podás mindkét félnek igen megnyug
tató: Csak az 1987 január 1-e után 
bejelentett amerikai szabadalmak él
veznek termékszabadalmi oltalmat ná
lunk. A fentiekből nyilvánvaló és ez 
a tényhelyzet is, hogy ilyen terméke 
a magyar gyógyszeriparnak nincs, hi
szen a bejelentett új gyógyszerek leg
nagyobb része nem éri el a piacra ju
tást és a reprodukció csak a piacon 
már bevált gyógyszereknél kezdődött 
számunkra. Természetesen a termék
szabadalom bevezetése fokozottan ösz
tönzi a hazai gyógyszeripart a saját 
eredeti új gyógyszerek kifejlesztésére és 
piacra hozására.

B eszám oló a kínai-m agyar tu 
dom ányos és technológiai konfe
renciáról és k iállításról. 1993 szep
temberében 41 fős magyar küldöttség 
járt a TESCO Kft. szervezésében Kí
nában (Tiencsin és Peking). A küldött
ségben a hazai ipar szinte teljes válasz
téka képviselve volt, általában igazga
tói szinten. A kínai-magyar tudomá
nyos és technológiai együttműködés 40 
éves évfordulója alkalmából itt szim
póziumot, kiállítást illetve kerekasztal 
megbeszélést tartottak. A Tiencsin-
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A magyar vegyipar

i programon megjelent magas szintű 
OMFB illetve bankdelegáció is Dr. 
Pungor Ernő professzor és tárca nél
küli miniszter vezetésével.

A kiállításon a magyar résztvevők 
mutatták be termékeiket, eljárásaikat, 
többé-kevésbé hasonló témáról szól
tak. Megnyitó előadásában Pungor dr. 
a kutatás, fejlesztés és az innová
ció helyzetéről beszélt Magyarorszá
gon. Ismertette az OMFB pályázati 
rendszerét, annak megvalósult eredmé
nyeit, a külföldi kapcsolatokat és a Bay 
Zoltán alapítványt. A szorosan vett 
vegyipart a Sagrochem Kft., a Bioen- 
vironmental Környezetbiológiai Köz
pont Kft. (volt Bábolnai cég) és a SZE- 
VIKI Rt. képviselte. Mind a TESCO, 
mind a kínai szervező társcég, az In- 
tertech Со. igen nagyszámú látogatót 
szervezett az előadásokra illetve a ki
állításra, így sokoldalú kapcsolatfelvé
telre kerülhetett sor. Köztudott, hogy 
Kína igen intenzíven fejlődik és kül
kereskedelmével nemcsak nálunk vagy 
Európában, hanem az USA-ban is ko
moly versenytársként jelentkezik.

A Vegyépszer Rt. Igazgatósága 
felmentette Dérczy Ferenc vezérigazga
tót a munkavégzés alól és megszüntette 
helyettesei munkaviszonyát. A vezetők 
nem hajtották végre a megváltozott 
utalványozási szabályoknak megfelelő 
szervezeti változásokat. Ez okozta a 
tengizi munkabeszüntetéseket. Az új 
megbízott vezérigazgató Szakait Zoltán 
villamosmérnök-közgazdász lett.

A Caola K ozm etikai és H áztar
tás-vegyipari R t. 1 milliárd 800 mil
lió forintos jegyzett részvénytőkéjének 
66%-át magyar befektetők, a Benkő 
és Társai Kft. és az MRP szerezte 
meg (92,03 százalék szerepel az au
gusztusi AVU Privatizációs Monitor
ban, együtt azzal, hogy 14%-ot későbbi 
értékesítésre elkülönítettek, de ez nyil
vánvalóan az AVU eladás előtti rész
vényarányát mutatja, lásd előző havi 
vállalati hírek). Több sikertelen pá
lyázat után most külföldi nem jelent
kezett. A négy magánszemélyből álló 
Benkő és Társai Kft. 918 MFt-ot aján
lott, ebből 230 MFt kézpénz, 60 mil
lió kárpótlási jegy és a többi Egzisz
tenciahitel. Az MRP 264 MFt E-hitelt 
vett fel, 6 milliót kárpótlási jegyből fe
dez. 26% maradt az AVU kezén, ebből 
14%-ot különítettek el a társadalom- 
biztosítás számára. 8%-ot birtokolnak 
a földterületekért az önkormányzatok.

A  Richter G edeon R t. eddig 1,6 
mrd Ft nyereséget ért el. A tavaly még 
veszteséges cég a termékpaletta kor
szerűsítésével, létszámcsökkentéssel és 
szigorú költséggazdálkodással érte el 
ezt a részeredményt. Megszüntették 
az állatgyógyszerek gyártását, árul
ják a 158 MFt-os törzstőkéjű Fabulon 
Kft.-t és leválasztják önálló társaságok 
formájában a szállítási és karbantar
tási részlegeiket is. A Fabulont meg
vevő befektető megszerezheti a dorogi 
üzemépületek tulajdonjogát, de a föld
területet bérelnie kell. Az Ernst & Yo
ung könyvvizsgáló cég 200 MFt-ra ér
tékelte a Fabulont.

A P éti N itrogénm üvek R t.-t —
ahogy már jeleztük — a MÓL Rt. fi
nanszírozza súlyos pénzügyi problémái 
miatt. Az Rt. jegyzett tőkéje 1,6 mrd 
Ft, és 1,2 mrd-dal tartozik a MÓL Rt.- 
nek. A MÓL Rt. 15% tulajdoni há
nyaddal bír és 6 szállítja a fő nyers
anyagot, a földgázt.

A PVC porokra és granulá
tum ra október 1-től egy évre import 
korlátozást vezetnek be. Ezzel a lépés
sel a kormányzat a Borsodchem ha
zai piacát kívánja védeni. A cég az 
elmúlt években profiltisztítást hajtott 
végre. Bezárták a műtrágyagyárat, né
met cégnek adták el az ipari gázszek
tort 1991-ben, a finomkémia ágazatot 
1992-ben a francia SNPE céggel priva
tizálták. A Framochem Rt.-ben 60% a 
francia tulajdon. Az alapanyaggyártás 
marad a Borsodchemnél, a feldolgozás 
önálló kft.-kben folyik. Idénre 15 mrd 
Ft forgalmat remélnek, ebből 100-110 
MUSD az export. A tevékenység null
szaldós, csak a kamat és a törlesztés 
viszi mínuszba a mérleget.

A M agyar V iscosa Rt.-vé alakult 
és szeptember 14-én tartotta első igaz
gatósági ülését. Az igazgatóság tag
jai: Pászty György vezérigazgató, Ba
kos György gazdasági-kereskedelmi ve
zérig.helyettes, Jurenka Csaba a CIB 
osztályvezetője, Temesszentandrási Pál 
az AFI osztályvezetője, aki az igazga
tóság elnöke lett, Zafír Mihály a KSH 
főosztályvezető-helyettese és az AVU 
képviselője Lendvai György.

Az Egyesült Vegyim űvek R t.
szabadon értékesített 27%-os részvény- 
tulajdonára csak a vezetőség pályá
zott. Mint ismeretes, 50,5%-ot, 70%-os 
könyvszerinti értéken az MRP szerve

zet vett meg az előző zártkörű tende
ren. Ugyanilyen ajánlatot te tt a Ma
nagement Buy Out (MBO) keretében 
a vezetőség.

Az E G IS-nek nem okoz gon
dot a július 28-án parafáit USA- 
Magyarország szellemi tulajdonvédelmi 
megállapodás (ahogy a többi gyógy
szergyárnak sem). Az EGIS már 1990- 
ben felhagyott a reprodukciós kutatás
sal és kidolgozta hosszútávú stratégiá
ját. Ennek központi eleme a kutatás, 
a kereskedelmi hálózat és a marketing 
fejlesztése. Létrehozták az orvosláto
gató rendszert. Tavaly a forgalom 7%- 
át költötték K+F-re, 1996-ban el sze
retnék érni a 11%-ot.

dr. Körtvélyessy Gyula

A M ÓL Rt. díszes üzleti jelen
tést adott ki fennállásának első, teljes 
gazdálkodási évéről, 1992-ről. A jelen
tés kísérő levelében Subái József elnök
vezérigazgató értékelése szerint a MÓL 
Rt. a magyar gazdaság egyik legjelen
tősebb vállalkozása. Az új keretek kö
zött megőrizte, megerősítette működő
képességét, jövedelemtermelő potenci
álját, hitelképességét.

A gazdálkodó egység mérlege szerint 
nyeresége a tárgyévben csak 0,1 milli
árd forint volt, szemben az 1991. évi 
17,2 milliárd forinttal. A jelentős el
térésnek kizárólagosan a szabályozók 
változása az oka. Az 1992-es volt az 
első teljes év, amikor a MÓL Rt. az 
EGK direktíváinak megfelelő új szám
viteli törvény alapján működött. E tör
vény következtében a hazai gazdaság
ban sosem tapasztalt fizetési problé
mák miatt felszaporodott kintlevősé
geikkel szemben képzett céltartalék 2,3 
mrd Ft-tal csökkentette az eredményt.

Ugyancsak az új számviteli törvény
ből következően volt mód az eszközök 
gyorsított leírására is, mely összesen
14,4 mrd Ft-ot jelent. E leírási mód 
tudatos döntés eredménye, az így kép
ződő források teszik lehetővé a ver
senyképesség fenntartásához, a kör
nyezetvédelemhez szükséges fejleszté
sek megvalósítását.

Subái József értékelése szerint a 
MÓL Rt. Európa egyik legkevésbé ela
dósodott olajcége, hiszen hitelállomá
nyuk az alaptőkére vetítve 8% körül 
van, az Európa szerte átlagnak tekint
hető 25%-kal szemben.

Sz. G.
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íjyakorlatból a gyakorlatnak

Szürőpogácsás szűrés teljesítményének számítása*

A szűrőpogácsás szűrés a szilárd
folyadék szétválasztás egyik legrégibb 
módja, amelynél — mint ismeretés — 
szilárd-folyadék anyagáram halad át 
egy porózus falon, amely visszatartja a 
szilárd anyagot és átereszti a folyadé
kot. Az átáramlás közben lepény („po
gácsa”) rakódik le bizonyos vastagság
ban a porózus falon. A pogácsa komp
lex pórusszerkezetfi, amely a szilárd ré
szecskék tulajdonságaitól függ.

A szétválasztás hatásossága függ a 
pogácsa áteresztőképességétől, a pó
rusok méretétől, a szilárd részecskék 
méretétől, és a részecskék összenyom- 
hatóságától. A szűrő teljesítőképessé
gére vonatkozó számításokban feltéte
lezik, hogy az áteresztő-képesség ál
landó marad.

A szűrés egyenletét a newtoni fo
lyadékok esetére először D'Arcy írta le 
1856-ban a következők szerint:

teljes folyadék térfogat 5%-a, más 
szűrési egyenlet érvényes, amivel a 
közlemény nem foglalkozik.

Iparilag két fontos különleges eset 
van:
-  állandó sebességű szűrés, amelyben 

a szűrőbe betáplált folyadék aránya 
ugyanaz marad a szűrési ciklus 
folyamán;

-  állandó nyomású szűrés, amelyben 
a betáplált folyadék nyomása nem 
változik a ciklus folyamán.
Az állandó sebességű szűrést számos 

ipari művelet megközelíti, mert a zagy
szivattyúk legtöbbjének meglehetősen 
lapos a jelleggörbéje. A nyomásesés 
kezdetben kicsi, de a pogácsa vastago
dásával növekedni kezd a szivattyú ka
rakterisztikája a szúrőprés által meg
szabott nyomáshatárig. Az (1) egyen
let módosul:

к А л  p
= ßL  ’ ( i )

kg  A  p A 2 
CpQ2 ' (5)

ahol Q szűrés intenzitása (m3 s_1), к 
az áteresztőképesség, Д p a nyomásesés 
a pogácsán át, A a szűrő felülete, ß  
a folyadék viszkozitása és L a pogácsa 
vastagsága.

A vastagság változásával az (1) 
egyenlet differenciálegyenletté módo
sul:

i í  = клЦ.át ßL ( 2 )

Az L értéke a leszűrt folyadék 
térfogatának függvényében változik a 
következők szerint:

L = CV
g A ’ ( 3 )

Az egyenlet lineáris összefüggésre 
utal a szűrési idő és a nyomásesés kö
zött. A gyakorlatban azonban a görbe 
kismértékben elhajlik, ha д  p értékét 
t függévényében árbázolják. Az össze
függés csak akkor közelít a lineárishoz, 
ha a pogácsa összenyomhatatlan ré
szecskékből áll és nagyon szűkén korlá
tozott a szemcseeloszlása. Az egyenlet
ből kitűnik, hogy a legfontosabb vál
tozó a szabályozáshoz a Q /A  hánya
dos. Az áramlási sebesség felezésével a 
szűrési idő megnégyszereződik.

Állandó nyomású szűrés esetében az 
áramlási sebesség fokozatosan csökken 
a pogácsa megvastagosodásával. Az 
állandó nyomású szűrés egyenlete:

ahol C a szilárd anyag tömege a folya
dék térfogat egységére vonatkoztatva, 
g a szilárd anyag térfogatsűrűsége és 
V a szűrlet térfogata. A (3) egyenletet 
a (2)-be helyettesítve kapjuk a szűrés 
differenciálegyenletét:

V dV к A 2 A p 
ßC át. ( 4 )

Ez az egyenlet integrálható külön
böző áramlási feltételek mellett, de 
csak híg zagyokra érvényes. Ha a szi
lárd anyag térfogata nagyobb mint a

* A  C hem ical E ngineering  1990. évi a u 
gusztusi szám ának  72-75. oldalain ta lá l
h a tó  közlem ény a lap ján  töm örítette: Szdn- 
tay Balázs 1117 B u d a p es t, Móricz Zs. K ö r
té r  15.

V 2 kA2Apgt
2 ßC

vagy átrendezve

t =  ------- —----- . (7 )
2 kA2 A pg

Ha log-log papíron felrakják az el
telt időt a halmozott térfogat függ
vényében, az egyenlet egyenest sej
tet, amelynek iránytangese 2,0, met- 
széke a függőleges tengellyel V  =  1-nél 
( l o  g V = 0 ) :

tengelymetszék értéke = ßC
2 к A 2 A  pg

( 8 )

A tengelymetszék értéke fontos, 
mert alkalmas a pogácsa áteresztőké
pességének kiszámítására. A (8) egyen
let összes elemét méréssel meghatá
rozva к közvetlen kiszámítható. А к is
meretében az (5) egyenletből megha
tározható a szűrési idő.

Összenyomható szűrőpogácsa eseté
ben a szűrés olyan pogácsát hoz létre, 
amelynek külső felületén a pogácsa ki
sebb mértékű nyomás alatt áll, mint 
a szűrőközeg közelében lévő részek. Ez 
kis áteresztőképességet eredményez a 
szűrőközeg közelében és viszonylag na
gyot a pogácsa felületén. Az előző szű
rési egyenletek megváltoznak.

Állandó nyomás esetében:

V 2ßC( z +  1)
2 k A 2g A  p (*+  *)'

(7 /a)

Állandó sebesség esetében:

t -  p («+1)
(z+  1 )C ßQ 2'

A fenti egyenletekben z a pogácsa 
összenyomhatósági tényezője.

Az állandó nyomású szűrés adatait 
log-log papíron felrakva a (7/a) egyen
let egy 2,0 iránytangensfl egyenest ad, 
amelynél a

tengelymetszék = ßC(z+  1)
2 k A 2 g A  р (1+1) ’

(8 /a)
ebből az ismert módon két nyomáson 
két szimultán egyenletből a ifc, illetve z 
kiszámítható.

Szűrést segédanyagok szükségesek az 
áteresztőképesség szabályozására a leg
több ipari szűrési művelet folyamán. 
A folyamat változói közül ugyanis 
a kivált szilárd anyag szemcsemérete 
és összenyomhatósága nem tekinthető 
magától értetődőnek. A szűrési segéd
anyagok szabályozott áteresztőképes
séget adnak a szűrőpogácsának. A leg
gyakrabban használt szűrési segéda
nyagok a kovaföld és az expand álta
tott perlit. Ezek semleges porok ame
lyeket a szűrendő folyadékba adagol
nak. A segédanyag rendkívül finom pó- 
rusú, amely visszatartja a szilárd anya
got és jelentősen kitágítja a szűrési cik
lust. Ezeket a segédanyagokat rendsze
rint akkor alkalmazzák, amikor a ki
nyerendő szűrlet az értékes, vagy a szi
lárd anyag rendkívül finom vagy gélál
lományú. Helyes alkalmazásukhoz kí
sérletileg meg kell határozni az opti
mális pórusfokozatú segédanyagot és 
az adagolást. Az optimális fokozat kö
zepes pórusmérete nagyon közel áll a
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szuszpendáltatott szilárd anyag köze
pes szemcseméretéhez.

A szűrési teljesítményt nagyon ne
héz kiszámítani vagy modellezni akkor, 
ha a szűrőpogácsa jelentős mennyi
ségben tartalmaz olyan részecskéket, 
amelyek mérete lényegesen kisebb mint

a pogácsa pórusmérete. Ekkor ezek a 
finom szemcsék vándorolni képesek a 
pogácsa belsejében és mélyebb része
ken lerakodva pontról pontra megvál
toztatják az áteresztőképességet. Ilyen 
viselkedés jelentkezik az állandó nyo
mású szűrési kísérletek során és ez

MÜVELETI PRAKTIKUM
Szerkeszt i :  K O V Á T S  F E R E N C

B iztonsági szelep nyitónyom ása helyszíni ellenőrzésének 
és beállításának  új m ódszere

BEN E F E R E N C  * 
L É D E R E R  P É T E R  *

Bevezetés

Az ipar különböző területein gyak
ran használnak a környezetitől el
térő nyomáson üzemelő berendezése
ket, amiket nyomástartó edényeknek 
nevezünk. Ezekben a berendezések
ben, és az azokat összekötő csőveze
tékekben esetlegesen előforduló tech
nológiai zavarok folytán veszélyes nyo
másnövekedési folyamat indulhat meg. 
Ezért a nyomástartó edények védel
mére túlnyomáshatároló szerelvénye
ket kell alkalmazni.

A biztonsági szelep olyan túlnyo
máshatároló szerelvény, amelyet a töl
tet nyomása önműködően nyit, megen
gedhető nyomásnövekedés esetén meg
határozott mennyiségű közeget átbo- 
csát, majd bizonyos nyomáscsökkenés 
után önműködően zár [2].

A védelmi feladat ellátása érde
kében a karbantartási utasításokban 
meghatározott időközönként a bizton
sági szelepet ellenőrizni kell. Az ellen
őrzés szokásos technológiája, hogy az 
üzem leállásakor a biztonsági szelepet 
leszerelik és szakműhelybe szállítják, 
ahol a vizsgálat elvégezhető. Ez prob
lémát jelent, ha a biztonsági szelep be 
van hegesztve, távvezetéken vagy ve
szélyes anyagot tároló tartályon üze
mel, illetve a beépítés körülményei mi
att nem emelhető ki. Ilyen esetekben 
az ellenőrzés csak a helyszínen tör
ténő működtetéssel lehetséges. Ehhez 
a rendszer nyomását az üzemi nyomás 
fölé kell emelni veszélyes technológiai 
beavatkozással.

Új vizsgálati technológiát vezet be 
a Miskolci Egyetem szolgálati szaba
dalma [l] alapján kifejlesztett SAVA- 
TEST készülék, amellyel a biztonsági 
szelep leszerelése nélkül, üzemelő be-

* Miskolci Egyetem Vegyipari Gépek 
Tanszék (Miskolci Egyetem SAVACAD 
Vegyipari Gépészeti Kft.)

1. ábra. SAVACAD S065.40. típusú biztonsági 
szelep

1 belépőcsonk; £ fúvóka; 3 szeleptányér; 4 
orsó; 5 rugó; 6 beállító csavar; 7ellenanya; 
8 zárókupak; 9 plomba; 10 kilépőcsonk

rendezésen megállapítható a nyitónyo
más és szükség esetén be is állítható.

A biztonsági szelep és jellemző 
nyomásai

Az 1. ábra egy közvetlen rugóterhe- 
lésfi biztonsági szelepet, mint gyakori 
típust, mutat be a SAVATEST vizsgá
latimódszer ismertetéséhez szükséges 
alkatrészek bejelölésével. A biztonsági 
szelep a védendő berendezéshez az 1 
belépő csonkkal csatlakozik. A belépő 
csonkon kiképzett 2 fúvókát a S sze
leptányér zárja le. A szeleptányért a 4

zel lehetetlenné válik a szűrési telje
sítmény előbecslése a szűrési elmélet 
alapján. Ebből az a tanulság, hogy a 
szűrési egyenletek nem adnak pontos 
eredményeket ha nincs biztosítva, hogy 
a pogácsa pórusmérete kisebb, mint a 
túlsúlyban lévő szemcsék mérete.

orsó közvetítésével az 5 rugó terheli. A 
szükséges rugóerő a ff beállító csavarral 
szabályozható be és a 7 ellenanyával 
biztosítható. A hiteles szelepbeállítást 
a 8 zárókupakon elhelyezett 9 plomba 
jelzi.

A biztonsági szelep működésével 
kapcsolatban a következő legfontosabb 
nyomás-fogalmakat kell tisztázni: leg
nagyobb üzemi nyomás, zárónyomás, 
nyitónyomás és lefúvónyomás. Növekvő 
sorrendben:
-  legnagyobb üzemi nyomás a bizton

sági szelep előtti közeg legnagyobb 
nyomása üzemi körülmények között,

-  zárónyomás az a biztonsági szelep 
előtti nyomás, amelyen a záróelem 
nyitott helyzetből újra a tömör 
zárás állapotába kerül,

-  nyitónyomás az az üzemi nyomás, 
amelyen a záróelem nyitó értelem
ben kezd elmozdulni,

-  lefúvónyomás az a biztonsági szelep 
előtti nyomás, amelyen a lefúvás 
egy meghatározott szelep emelkedés 
mellett létrejön.
A záró- és lefúvónyomást a sze

lep konstrukciója és az alkalmazott 
rugó merevsége határozza meg, ame
lyet a gyártó szavatol, változtatására 
általában nincs lehetőség, vizsgálni 
nem szükséges. Beállítani és ellenőrizni 
ezért csak a nyitónyomást lehet és kell.

A biztonsági szelep működése

A biztonsági szelep mechanikus szer
kezet, amely a fellépő erők hatására lép 
működésbe. A működési elv a 2a ábrát 
követve könnyen áttekinthető, amely 
a H  szelepemelkedés függvényében a 
szeleptányérra ható F felhajtóerőt mu
tatja be jellegzetes pu üzemi-, p, záró-, 
p„ nyitó-, pi lefúvónyomás paraméte
rek esetén valamint az Fr rugóerőt.

Alapvetően két erőhatás érvényesül: 
a nyomásból és közegáramlásból szár
mazó nyitó értelmű erő, és a rugó záró 
értelmű ereje.

Az üzemi nyomáson a fúvókát elzáró 
szeleptányér felületére ható nyomásból 
eredő erőknél nagyobb az előfeszített 
rugó ereje. A biztonsági szelep zárva 
van.

Amikor az üzemi nyomás eléri a 
nyitónyomás értékét erőegyensúly áll 
fenn. A szeleptányérra ható nyomásból
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F

bj H
2. ábra. Felhajtóerő ét működét diagram

Pa üzemi-; pz záró-; p„ nyitó-; pi lefúvó- 
nyomás; Fr rugóeró

származó erő megegyezik a rugó előfe- 
szítéséből ébredő erővel. A H  szelepe
melkedés gyakorlatilag nulla, de a sze
lep elveszti tömör záró képességét. Eb
ben az állapotban a nyitónyomásra jel
lemző jellegzetes szivárgási hang hall
ható. Ez a hanghatás emberi füllel jól 
indikálható.

További nyomásnövekedés hatására 
a szeleptányér emelkedni kezd. A sze
lep működési jellegétől függően ez az 
emelkedés a nyomással lehet arányos 
vagy lökésszerű a teljes emelkedésig. A 
névleges emelkedés eléréséhez szüksé
ges nyomás a pi lefúvó nyomás. A teljes 
nyitásnak a szelep típusától függően a 
nyitónyomástól számítva 5% vagy 10% 
nyomásnövekedésen belül kell bekövet
keznie.

A nyomás csökkenésekor csökken a 
felhajtóerő. Amikor a felhajtóerő ki
sebb, mint a rugóerő, megindul a zá
rási folyamat. A teljes zárásnak a nyi
tónyomástól számítva 10% nyomás
csökkenésen belül be kell következnie.

A 2b ábra a fent vázolt működési fo
lyamatot m utatja be szelep emelkedés
nyomás függvényében. A vázolt műkö
dési jelleg csak összehangolt felhajtó
erő és rugóerő esetén biztosított, ezért 
— mint ahogy az előzőekben erre már 
utalás történt — a rugó csak a gyártó 
által megadott nyitónyomás tartomá
nyában használható, ellenkező esetben 
a lefúvó- és zárónyomás nem az előírt 
értékhatárok között lesz.

Összefoglalva megállapítható, hogy 
a biztonsági szelep üzemi nyomáson 
nem képes kinyitni, és a nyitónyomás

mkl

a rugó alkalmazási tartományán belül 
állítandó be.

Nyitónyomás beállítás és 
ellenőrzés próbapadon

Nyitónyomás beállítás és 
ellenőrzés SAVATEST 

technológiával
A helyszíni nyitónyomás vizsgálat 

mérési elve

A S. ábrán a hagyományos beállí
tási, ellenőrzési technológiához szüksé
ges próbapad elvi vázlata látható. A 
6 vizsgálandó biztonsági szelepet a  ̂
puffertartályra kell felszerelni. A szelep 
előtti nyomás előállításához a 2 táptar
tályból a S szabályozó szelepen keresz
tül áramlik a semleges vizsgáló közeg 
a puffertartályba. A táptartály töltésé
hez olyan 1 nyomásforrásra van szük
ség, amelynek nyomása nagyobb, mint 
a vizsgált biztonsági szelep nyitónyo
mása. A puffertartály nyomásának mé
résére az 5 hiteles manométersorozat 
szolgál.

1 Nyomóiforrás
2 Tápfartály
3 Szaoályozó szelep
4 Puffertartály
5 Manometer

4

6 Biztonság! szelep

. У - '
3 у  2 s Q

S. ábra. A  biztonsági szelep beállító próbapad 
elvi vázlata

A mérési elv szerint a biztonsági sze
lep tányérjához kapcsolódó szeleporsót 
egy erőmérőn keresztül meghúzva elő
állítható a fentiekben bemutatott és a 
nyitónyomásra jellemző erőegyensúlyi 
állapot, és megfigyelhető a szivárgási 
hang. A nyitónyomást a szelep előtt 
mért nyomás és a húzóerőből a sze
leptányér felületére számított nyomás 
összege adja.

Történeti áttekintés

A vázolt elvet követő több korábbi 
eljárás ismeretes. Például a FUR- 
MANITE cég TREVITEST eljárása 
szerint a szelepszárat egy hozzákap
csolt hidraulikával 1 mm-re vagy tel
jes emelkedésig meghúzzák, miközben 
regisztrálják a szelep előtti nyomást, a 
húzóerőt, és a szelepemelkedést. A nyi
tónyomás meghatározása a mérés után 
a regisztrátum kiértékelésével történik 
olymódon, hogy az erő és nyomás ér
tékek leolvasása a szelepemelkedés kez
deti értékéhez van szinkronozva.

1. ábra. A  SAVATEST elidrás elvi vázlata

A nyitónyomás megállapítása oly
módon történik, hogy a puffertartály- 
ban mindaddig növelni kell a nyo
mást, amíg a szelep jellegzetes szivár
gási hangot ad. A manométerről ekkor 
leolvasott nyomás a nyitónyomás.

A kívánt nyitónyomás beállítása a 
beállítócsavar feszítésével vagy lazítá
sával történhet. Beállítás után rögzí
teni kell az ellenanyát és plombálással 
hitelesíteni a szelepet.

A SAVATEST eljárás

A hivatkozott szabadalom szerinti 
SAVATEST eljárást a ábrán vázol
tuk.

Az ismertetett nyitónyomás mérési 
elvet megvalósítandó a szelepszárat 
erőmérő cellán keresztül meghúzzuk, 
és nyomásadóval mérjük, esetleg he-
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lyi manométerről leolvassuk a szelep 
előtti pillanatnyi nyomást. Ezeket az 
értékeket egy számítógépbe vezetjük, 
amely folyamatosan kiszámít és kije
lez egy a szelep előtti látszólagos nyo
más értéket. A számításhoz szükséges 
a tömítőfelület középátmérője. Ha nem 
ismert: a szelepben lemérhető, eset
leg SAVATEST méréssel megállapít
ható, ha adott a nyitónyomás, vagy két 
különböző üzemi nyomáson végezhető 
mérés. A szivárgási hanghatás észle
lésekor kijelzett látszólagos nyomásér
ték a nyitónyomás. így létrehoztunk 
egy speciális elektronikus manométert, 
amellyel a próbapadon végzett hagyo
mányos vizsgálatot szimuláljuk a sze
lep leszerelése nélkül, üzemi körülmé
nyek között. A vizsgálatot végző szak
ember a korábban megszokott vizuális- 
és hangélmény mellett dolgozhat. 
A próbapad nyomásszabályozó szelepe 
helyett a szelepszárat meghúzó kézike
reket kell „tekerni” és a feszmérő he
lyett az elektronikus manométerként 
működő számítógép képernyőjét kell fi
gyelni.

A SAVATEST berendezés

A SAVATEST hordozható helyszíni 
nyitónyomás vizsgáló berendezés [4] 
három fő egységből áll, amelyek hord- 
táskába építve a terepi használatot 
megkönnyítik: műszeregység, mechani
kus vizsgáló egység, érzékelő készlet.
-  A hordtáskába épített műszeregy

ség két részből áll: a mérő egység
ből és egy PSION ORGANISER 
II programozható menedzser kalku
látorból. Az érzékelőket kiszolgáló, 
akkumulátorról táplált, hídkapcso- 
lásban működő mérőegység a vett 
jeleket digitális formában feldol
gozva szabványos soros vonalon ke
resztül a számítógépbe továbbítja.

NYOMÁS.............. 10 .2 bqr
ERŐ......................  102 N
NYITÓNYOMÁS ...
GOMB » STOP

5. ábra. A  SA VA TE ST vizsgálat egy kijelzése 
mérés közben

-  A vizsgálatot megvalósító szoftver 
egyszerű kezelést tesz lehetővé (5. 
ábra). Menüből választva lehetőség 
van elektronikus tárázásra, hitele
sítésre, érzékelők automatikus fel
ismerésére, szelep azonosító adatok 
bevitelére, erdemény nyomtatására, 
tárolására stb.

12,2

-  A rendkívül egyszerű mechanikus 
vizsgáló egységet a 6. ábrán m utat
juk be. A keretszerkezetet a záróku
pak helyére szereljük fel. A húzóerőt 
kézi feszítéssel egy csavarorsó segít
ségével hozzuk létre csuklókon át.

-  A különböző névleges méretű és nyi
tónyomású biztonsági szelepek pon
tos vizsgálatához célszerű külön
böző méréshatáré érzékelőket alkal
mazni. Az érzékelő készlet három 
erő- és három nyomástávadóból áll.

6. ábra. A biztonsági szelepre felszerelt 
mechanikus vizsgáló egység a beépített mérő 

cellával

A SAVATEST technológia előnyei

A SAVATEST technológia néhány
előnye más eljárásokkal szemben össze
foglalva:
-  A mérőberendezés használatával az 

üzemelő és jó állapotú szelepet nem 
kell leszerelni a védett berendezésről 
az üzem leállításával, vagy nem 
kell a szelep előtti nyomásnövelést 
alkalmazni, így anyagot, energiát, 
élő munkát lehet megtakarítani.

-  A vizsgálat bármikor elvégezhető, 
ezzel növelhető az üzembiztonság, 
javítható a biztonságtechnikai, mun
ka- és környezetvédelmi állapot.

-  A mérőberendezés egyszerű felépí
tésű és működésű, kezelése különö
sebb szakértelmet pem igényel.

-  Kis méreténél fogva nehezen megkö
zelíthető helyeken is alkalmazható.

-  Használata biztonságos, indokolat
lan szelepnyitást nem okoz.

-  A biztonsági szelep működőképessé
gét a vizsgálat alatt nem korlátozza.

-  A biztonsági szelep vizsgálata üzemi 
hőmérsékleten történik.
Végül megemlítjük, hogy a műszer- 

egység átprogramozásával egyéb biz
tonságtechnikai vizsgálatok is végez
hetők, amelyek nyomás, erő, elmoz
dulás, nyomaték, hőmérséklet mérését 
igénylik. így például tömörségi nyo
máspróba, terheléspróbák stb.

Hatósági engedélyek

A SAVATEST mérési eljárás az 
Állami Energetikai és Energiabizton
ságtechnikai Felügyelet és az Orszá
gos Bányaműszaki Főfelügyelőség ál
tal elfogadott, hatóságilag engedélye
zett módszer rugóterhelésű biztonsági 
szelepek vizsgálatához.
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MŰVELETI SZÁMÍTÁSOK a következő egyenlet adja meg:

Á tlag o lt hőm érsék letértékek  m eg h atáro zása  hőcserélő 
tervezéshez*

TC= T 2 + Fc(Ti -  T2) , (1)

a hideg fluidumra pedig a

Ellenáramú hőcserélők hőátadási té
nyezőinek számításához meg kell ha
tározni azt a hőmérsékletet, amelyen 
a fluidum fizikai tulajdonságai figye
lembe veszik. Ennek a hőmérséklet
nek a meghatározása általában egy
szerű, de abban az esetben, ha maga
sabb viszkozitású anyagokat alkalmaz
nak, a számítás bonyolultabbá válik. 
A szerzők olyan összefüggést ajánla
nak, amelynek használata nagy mér
tékben egyszerűsíti a hőmérséklet szá
mítási módszerét.

pul, amennyiben a fluidum tulajdon
ságai nem változnak lényegesen a be
lépési és kilépési pont között. Bonyo
lultabb feltételekhez Kern [1] azt java
solta, hogy a hőcserélők belépési és ki
lépési oldalaira határozzák meg a hő
átadási tényezőket (Um és Uh), majd 
a két érték logaritmikus közepét hasz
nálják a szükséges hőátadási érték szá
mításához.

A hőátadási együtthatók kettős szá
mításának elkerülésére Kern összefüg
géseket dolgozott ki. Ezek bizonyos fel-

к Р г И / Л т /  k P r ( '  l l h 

1. ábra. A K c értékének meghatározása

tc = t 2 + Fc( t2 - t i )  egyenlet (2),

ahol

J l / K e )  + [r/(r — 1)1 1
c in( K c + 1) K c '

+ lnr
r = д  ífc/ д  tm

(3)

(4)

és
K c Um-Uh

Uh (5)

Az Fc számításához egy másik di
menziómentes tényező, a K c ismerete 
szükséges. A K c számításához viszont 
szükség van arra, hogy a hőcserélő me
leg és hideg oldalára megállapítsák a 
hőátadási együtthatókat és ez az a 
probléma, amit Kern megpróbál kike
rülni.

A kettős számítások elkerülésére 
Kern a Colburn diagramot használja, 
ami lehetővé teszi a K c értékének 
számítását kőolaj frakciók esetére az 
API faj súly és a melegítési, vagy hű
tési hőmérséklet-tartományok függvé
nyében. Más fluidumok esetében nincs 
direkt módszer a kalorikus hőmérsék
let meghatározására anélkül, hogy ki
számítanák az Uh és Um értékeket.

A számítások egyszerűsítésére a 
szerzők diagramot dolgoztak ki (1. 
ábra), ami összefüggést létesít a belé
pési és kilépési állapoton mért viszko
zitásarányok és a nagyobb K c érték
kel rendelkező fluidum-film tényezői
nek aránya között. Ebben az esetben 
a nagyobb K c tényezővel rendelkező 
anyag az ún. szabályzó fluidum. Ha ezt 
meghatározták, a hőátadási együttha
tók számítását ennek a fluidumnak az 
értékei alapján végzik el, hogy megkap
ják a hőátadási tényezők értékeit.

Az 1. ábra kidolgozásánál figyelembe 
vették a szokásosan használt egyfázisú 
film hőátadási tényezőjének egyenle
tét, amely az alábbi alakot ölti:

A fizikai tulajdonságok értékelé
séhez használt hőmérséklet megha
tározásánál a szokásos eljárás az, 
hogy a hőcserélő belépési és kilé
pési hőmérséklete között a számtani 
közép-hőmérsékletértéket veszik ala-

* Durant, A. A. — Bonilla, M. A. O.: 
[Chem. Eng. 99.22.139 (1992)] közlemé
nyéből tömörítette: Czermann János 1118 
Bp. Ménesi út 3.

tételeken alapulnak, hogy meghatároz
zanak egy ún. kalorikus hőmérséklet- 
értéket. Amennyiben a fluidum tulaj
donságait ilyen hőmérsékleten számít
ják, a számított Um és Uh a teljes hőá
tadási együttható logaritmikus közép
értékét adja és nem szükséges a meleg 
és a hideg oldal belépési és kilépési hő
mérsékletére.

Kern szerint a meleg fluidumra vo
natkozó kalorikus hőmérsékletértéket

Nu = AReBFr° (ц/ ftf) D.  (6)

Az ilyen megközelítéssel meghatáro
zott Fc csak elfogadható határértékkel 
tér el a Kern által meghatározott, va
lamint a közvetlenül az (5) egyenletből 
kiszámított értékektől.

Az 1. ábra alkalmazása egyszerű. 
Először meg kell határozni a grafiko
non azt a vonalat, ami a hőcserélő me
leg és hideg végén mért viszkozitások
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arányának felel meg. Ezután ki kell vá
lasztani a vízszintes tengelyen a film
tényezők (fcPr1/3) arányát. A megha
tározott értékek metszéspontját kive
títve a koordinátára, le lehet olvasni a 
K c tényezőt.

Példa:
98%-os töménységű kénsavat kell le

hűteni 45°C-ról 10°C hőmérsékletre 
4°C hőmérsékletű vízzel, ami 7°C hő
mérsékletre melegszik. A hűtést ket
tőscsöves hőcserélőben végzik. Ki kell 
számítani a két fluidum kalorikus hő
mérsékletét.

A 45°C hőmérsékletű kénsav visz
kozitása 0,036 P ás, a 10°C hőmérsék
letű kénsav viszkozitása 0,012 Pa s. A 
fcPr1/3 értéke hidegoldalon, ill. mele
goldalon 1,093, ill. 0,773.

tm = 38 és tk = 6.
Ennek alapján a hőmérséklet-kü

lönbségek aránya 0,157.
Az 1. ábrából a Kc értéke 0,46 és 

az Fc értéke 0,32. A sav kalorikus 
hőmérséklete

Tc = 10+0,32(45 —10)=21oC.

Hasonló módon számolva, a víz 
kalorikus hőmérséklete

tc = 4+0,32(7—4)=5°C.

JELÖLÉSEK
А, В, С, D Állandók a hőátadási együtt

hatók számításához 
c Fluidum fajhője, kJ/kgK
d Jellemző csőátmérő, m
Fc Dimenziómentes korrekciós

tényező a kalorikus hőmér
séklethez

h Film hőátadási együttható,
W /m2K

Ke Dimenziómentes korrekciós
tényező a kalorikus hőmér
séklethez

к Hővezetőképesség, W/mK
Nu Nusselt szám, hd/k
Pr Prandtl szám, Cp/z/k
Re Reynolds szám, dvp/f i
Tc,T i,T i  Melegfiuidumra vonatkoz

tatott kalorikus, belépési és 
kilépési hőmérsékletek 

íc, í i , Í 2 Hidegfolyadékra vonatkozó
kalorikus, belépési és kilé
pési hőmérsékletek

U, Um, Uh Általános hőátadási tényező 
és a hőátadási tényezők az 
ellenálló hőcserélő meleg és 
hideg oldalaira számítva, 
W/m2K

V  Fluidum sebesség, m/s
Д tm, Д th Meleg- és hidegoldali hő

mérséklet-különbség
7 Fluidum sűrűsége, kg/m3
p Fluidum viszkozitása, kg/ms
P f  Fluidum viszkozitása fejhő

mérsékleten, kg/ms

Indexek:

m melegoldalra vonatkoztatva
h hidegoldalra vonatkoztatva

IROD ALOM

[l] Donald, Q. — Kern: P rocess H eat 
T ransfer. M cG raw -H ill In te rn a tio n a l 
Book Co., New York, (1950) pp  9 3 - 
97.

BIZTONSÁGTECHNIKA
ÜZEMTECHNIKA

Eddig ismeretlen reakció okozta a 
SHELL robbanást

Egy korábban ismeretlen reakció 
volt a közvetlen oka a Shell Stanlow- 
i (UK) üzemében bekövetkezett rob
banásnak. A Shell vizsgáló bizottsá
gának jelentése szerint sem kezelési, 
sem javítási-szerelési mulasztást nem 
követtek el a dolgozók a már 10 éve 
alkalmazott eljárás keretében.

A robbanás egy reaktorban követke
zett be aromás vegyület fluorozásánál, 
reakció megfutás miatt. Az üzem rész
ben megsemmisült, a repeszek 500 m 
távolságra repültek. További rombolás 
volt megfigyelhető az 500 m-es kör
zetben. Közvetlenül a robbanásnál ki
sebb tűz keletkezett, majd ez vezetett 
egy nagyobb méretű tűzhöz, amikor az 
első tűz hatására egy xylol-tároló tar
tály megsérült és ennek tartalma az
után a csatorna-rendszeren, aknákon 
keresztül kiterjedt. Hat kezelő szenve
dett égési sérülést, ezek közül egy mag
halt, további három hónapokon át ki
esett a munkából.

A reaktorban 2,4 diklór-nitroben- 
zolból állítottak elő kálium-fluoriddal
2,4 difluor-nitrobenzolt dimetil-acet-

amidos közegben (1. az 1. ábrát), a ter
mékből desztillálás után hidrogénezés- 
sel nyerték a 2,4 difluor-anilint.

A visszanyert oldószer (DMAC) 
ecetsavval volt szennyezett és ez okozta 
a reakció megfutását.

or— ro.
и

2,4-d iklór-
nitrobenzol

2,4-difluor- 
nitro benzol

Azt találták, hogy a reakciótermék 
tároló tartályába (desztillálás előtt) 
víz került korábbi tartály- és szűrő mo
sásból kifolyólag. A víz egy része rea
gált az oldószerként használt dimetil-

acetamiddal, mint ezt a 2. ábra felső re
akcióegyenlete mutatja. Ez az ecetsav 
bekerült a reaktorba a visszanyert ol
dószeren keresztül, mert az azeotrópos 
elegynek ugyanaz a forráspontja mint 
a DMAC-nak. Minthogy a DMAC és a 
víz reakciójából metilamin is keletke
zik ez reagált a reakciótermékkel. (2. 
ábra második reakció egyenlete.)

CHjCONMej ♦ HjO— CHjCOOH + HNMe2 
DMAC

NMe,
■HF

További reakció is lejátszódik az 
ecetsav és a kálium-fluorid között, 
kálium-acetátot eredményezve. Ez rea
gálva a 2,4-diklór-nitrobenzollal aceto- 
diklór-nitrobenzolt hoz létre, ami nem 
stabil vegyület ezen reakció körülmé
nyek között. Bomlásánál ketén, szén
dioxid és poli(aril-éterek) valamint 
kátrány keletkezik. Ezt a reakciót ne
vezi a jelentés korábban nem ismert
nek, azonban a kísérleteknél jól repro
dukálták.

Az angol Health and Safety Exe
cutive (HSE, az Egészségügyi és Biz
tonsági Hivatal) értékelte a Shell je
lentését. Saját szigorú vizsgálata alap
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ján  m egállap íto tták , hogy az megfe
lelően m agyarázza a baleset körülm é
nyeit, így nem rendelnek el büntető in
tézkedéseket a Shell-el szemben, m ert 
az események láncolata nem volt előre 
lá tha tó .

M int az ism ertetés m egállapítja, ez 
a baleset is jó l rávilágít azokra a kö
rülm ényekre (a víz beju tása a rend
szerbe okozta a bhopali katasztrófát 
is), hogy a veszélyelemzőknek milyen 
széles körre kell kiterjeszteni vizsgáló
dásaikat.

[Forrd»: TCE 91 Febr. 28. 15. old.]

Micsoda büntetések!

Szám unkra fantasztikusnak tűnő 
büntetéseket szabnak ki egyes esetek
ben az USA vétkes üzemeire.

A  Környezetvédelm i H ivatal (E P A =  
E nvironm ental P rotection  Agency) 6,9 
millió $-ra b ü n te te tt 29 kisebb vál
la la to t 1991-ben. A General M otors 
M e s s e n a - i  telepét egyedül 14,9 millió$ 
büntetéssel sú ly to tták , m ert 50 000 t 
poliklór-difenillel szennyezett hulladé
kot ástak  el két veszélyes hulladékot 
lerakó céggel együtt.

A két másik vállalat is súlyos bün
te téseket kapott: a CWM, Chemical 
Service M o d e l - C i t y -i cég 7 millió $-t, 
a CEC OS In ternational 14 millió $-t 
fizet. Ugyanígy já r t  a Formosa P las
tic P o i n t  C o m fo r t - i  (Texas) cég akik 
3,38 millió $-t, m íg a Du Pont D e e p  
W a te r -i (N .J.) cég 1,85 millió $-t kö
teles fizetni. M indkét utóbbi vállalato t 
veszélyes hulladék és galvániszapok el
tün te tésében  m arasztalták  el.

Nem  kevésbé szigorú az OSHA (Oc
cupational Safety and Health Adm i
n istra tion ), a Foglalkozási Biztonsági 
és Egészségügyi H ivatal sem, m ert 
a nagy kőolajfinom ítókban bekövetke
ze tt robbanások m ia tt (amikről m ár 
beszám oltunk) az ARCO Chem ical 
Co.-t 3,48 millió $-ra, míg a P hil
lips 66-ot 5,7 millió $-ra büntették . Ez 
utóbbi m ég nem végleges, m ert megfel- 
lebezték. Egyben kötelezték a két olaj
ipari céget, hogy a sérülteknek szemé
lyenként 10 000 $ kárté rítést fizessen.

[Forrd»: CEN 91. Jan. 14. 18. old.
CEN 91. Márc. 25. 12. old.]

Tanulságos lecke a PEPCON 
robbanás (I.)

(—  avagy m int vezetnek a kisebb 
szabálytalanságok katasztrófához).

1988 m ájus 4.-én óriási robbanás 
lerom bolta a Pacific Engineering and 
P roduction  Со. (PEPC O N ) H e n d e r s o n  
város (Nevada) m elletti ammónium- 
perk lo rát üzem ét (A P). Ez Las Vegas- 
tó l kb. 20 km-re fekszik.

mkl

A robbanás 100 millió $ kárt okozott 
a környezetben és teljesen megsemmi
síte tt egy közeli gumicukorkát gyártó 
üzemet. 350 személy szenvedett sérü
lést és két fő halt meg: egyik az üzem
vezető igazgató, a másik a leányválla
lat ellenőre volt.

Az üzem pusztulása érzékenyen érin
te tte  az amerikai rakétaipart, m ert az 
itt  gyárott A P  kb. egyharm ada volt 
annak a hajtónyagnak am it az űr- 
kompnál, a T rident, Pershing és T itán  
rakétáknál használnak.

A baleset közvetlen oka egy szabály
ta lan  körülmények között végzett he
gesztésből indult. A P EPC O N  telepén 
áthalad t egy 10 évvel korábban lefek
te te tt gázvezeték, ami az üzem egyik 
szárító épületétől 3,5 m éterre volt és 
állítólag kilyukadt. Ez az épület csat
lakozott az A P tároló raktárához. A 
jelentésből nem lehet m egállapítani, 
hogy az első robbanást, ill. tüzet a he
gesztés a gázvezetéknél vagy a szárító 
épület tűzveszélyes anyagból készült 
oldalfalának szigetelésénél iniciálta-e. 
A keletkezett tűz beind íto tt egy soro
zatrobbanást a szomszédos rak tá rak 
ban és elszakíto tta a gázvezetéket is, 
am it csak órák múlva tud tak  kioltani.

A vizsgálat a következő hiányossá
gokat tá r ta  fel:
-  szabálytalan tárolás. Ism ert volt az 

A P tűzveszélyessége, mégsem ta r
to tták  be az egy tömegben tárolható  
mennyiségre vonatkozó előírást, va
lam int ezeket nem választo tta  el 
egym ástól robbanás-terjedést aka
dályozó fal;

-  tűzveszélyes anyagból készült a szá
rító  helyiség oldalfala és szigetelése;

-  nem volt megfelelő távolság a term e
lőüzem (szárító) és a rak tárak  kö
zött;

-  nem volt tűzjelző berendezés, sem 
kapcsolat az üzem és a tűzoltóság 
valam int a város között;

-  nem építettek  ki sem a term elő
üzemben, sem a rak tárakban  vízper
m et-(sprinkler) vagy árasztó beren
dezést;

-  nem volt korszerű rádió-telefon ösz- 
szeköttetés kiépítve veszély esetére, 
sem a tűzolósággal, sem a város 
figyelmeztetésére, vagy segítségké
résre;

-  nem készült mentési terv (havaria 
program ) sem a telepre, sem a 
környezet riasztására.
H ibákat a hatóságok is elkövettek, 

m ert az üzemben sem a környezet- 
védelmi-, sem a biztonsági- sem a 
tűzoltó-szervek nem végeztek felülvizs
gálatot, még az üzemindulás időszaká
ban sem.

Három hónappal a robbanás u tán  
a hatóság 36 455 $ bírságot ró tt ki a 
PEPC O N -ra. (Az üzemet gyorsan új

jáép íte tték , tek in te tte l az űr-program  
szükségleteire.)

[Forrd»: СЕР 91. Jún. 65.-66. old ]

Még mindig vannak hírek 
Bhopalról

Minden kétséget kizáróan a Bhopal-i 
katasztrófa a század legsúlyosabb ipari 
balesete (amíg majd a valós adatok 
Csernobilről nyilvánosságra nem ke
rülnek) és rendkívül rosszat tett a ké
mia hírnevének a világban. Azóta erő
södtek fel azok a mozgalmak, amik 
mindenben ellenzik a kémia jelenlétét.

K ét indiai aktivista, akik Bhopalban 
élnek, a New York-i Nemzetközi Em
beri K apcsolatok nevű egyesület pén
zén u tazást te tt  az USA-ban és se
gítséget p róbált szerezni a még be
teg tömegeknek. A sajtóban megje
lent nyilakozatuk szerint 4 000-re te
hető azok száma, akik közvetlenül a 
m etil-izo-cianát (MIC) ömlés követ
keztében haltak  meg (az 1985-ös je
lentések a végső számot 2600-ban je
lölték m eg). A többé-kevésbé sérült 
160 000 személynél sérült tüdő, im
munrendszeri eltérések, spontánveté
lés, növekvő csecsemő-halandóság je
lentkezik.

Egyébként elképesztő tuda tlanság
ról is h írt ad tak . M ár az első jelentések 
is arról szóltak, hogy az indiai hatósá
gok és helyi szervek sem m it sem tud
tak  a M IC mérgező voltáról.

Most arról számoltak be, hogy egyes 
orvosok közvetlenül a gázömlés után 
nátrium -tioszulfát kezelést ad tak  egyes 
sérülteknek és igen jó eredm ényt ér
tek el egyes áldozatoknál. Ugyanak
kor a hatóságok eljárást kezdeményez
tek olyan orvosok ellen akik tioszulfát 
kezelést alkalm aztak, egyeseket megve
rettek, sőt bebörtönöztek! (M int isme
retes a tioszulfát az egyik leghatáso
sabb készítmény cianid mérgezés ese
tén).

U tazásuk egyik fő célja, hogy orvos
szakmai segítséget kérjenek a sérültek 
utókezelésére.

Elégtelennek ta rtják  azt a 470 millió 
$-t am it az Union Carbid fizetett 
eddig a sérülteknek, valam int annak 
a 40 m aradandó sérülést ill. 2680 
gyógyítható k árt szenvedettnek. Azt 
is reklam álják, hogy személy szerint 
senkit nem vontak felelősségre. M int 
nyilatkozzék: „nem  bosszút, hanem 
igazságot akarunk!” M indezt azzal 
tám asztják  alá, hogy most is havonta 
50 fő a halálos áldozatok szám a, akik a 
katasztrófa következményeként halnak 
meg és a végső számot majd 16-20 000- 
re becsülik. Sajnos az igazság és a 
tudatlanság  is relatív, m indig attó l 
függ, melyik oldalról nézzük.

[Forrd»: CEN. 91. Máj. 13. 22.-23. old.]
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A laboratórium is lehet veszélyes 
üzem

Egy rákkutató  laboratórium ban vá- 
kuum -desztillálás közben felrobbant 
25 g l,4-diazid-2-butén preparátum . A 
robbanás akkor következett be amikor 
a tisztítási célzattal végzett desztillá- 
lásnál a hőmérséklet elérte a 70°C-ot. 
Az a laboráns, aki a műveletet vég
ezte, égési és roncsolásos sérülést szen
vedett az arcán, de a szemét megvédte 
a biztonsági álarc. A másik dolgozó a 
szembenlévő asztalnál könnyebben sé
rü lt az üvegszilánkoktól. A robbanás 
ereje összetörte a desztilláló készüléket 
és a környezetben lévő üvegeket.

Ism eretes a szerves azidok veszé
lyes instabilitása, különösen azoknál 
a vegyületeknél amelyek telítetlen C- 
C kötést tartalm aznak, s még inkább 
azoknál melyek azid-csoportot is ta r
talm aznak. Ezeknél hő, rázás vagy 
érintkezés erős savakkal vagy fémsók
kal, robbanással já ró  önbomláshoz ve
zethet. Ezek kezelése, a velük való 
munka rendkívüli biztonsági intézke
déseket követel m ind a személyzet, 
m ind a környezet szem pontjából.

A m ásik szerencsésebb kimenetelű 
incidenst 500 ml perecetsav okozta, 
am it üvegben tá ro ltak  egy fém do
bozban, ahol az üveg és a fémdo
boz közötti rést pap írra l tö ltö tték  ki. 
Az üveg olyan dugóval volt lezárva, 
ami ventillálni tu d o tt, m ert közismert 
ugyanis, hogy a perecetsav tárolásnál 
lassú bom lást szenved és az így kiala
kuló nyomás levezetésére szolgál a ven- 
tilláló dugó. A kiöntésnél valamennyi 
perecetsav kifolyt a papírtöltésre és re
akcióba lépett a fém tároló dobozzal, 
így exoterm  reakció alakult ki. Szeren
csére észrevették a melegedést, így na
gyobb baj nem tö rtén t.

Tudni kell hogy a perecetsavnál 
65°C-on beindul egy öngyorsító bom
lás és 110°C felett súlyos robbanáshoz 
vezethet.

Ez az esemény rávilágít annak jelen
tőségére, mennyire kell vigyázni veszé
lyes anyagok esetén az összeférhetetlen 
anyagok érintkezésének elkerülésére.

Még a tudósoknál és a magasan kép
zett ku ta tóknál is adódhatnak hibák.

Erről add hírt a CEN 91 áprilisi száma. 
A Kaliforniai Egyetem híres L a w re nc e  
B e r k e le y  L a b o ra to ry -Ъеп  is sok szabály
talanságot ta lá lt a D O E (Departm ent 
of Energy) és az OSHA (Occupatio
nal Safety and H ealth A dm inistration) 
együttes vizsgáló csoportja. 86 külön
böző környezeti károsodást és 456 (!) 
szabálysértést és előírás be nem ta r tá 
sát regisztrálták vizsgálatuknál. Ezek 
fő része a következőkből adódott:
-  veszélyes hulladékok kezelése, lera

kása, tárolása;
-  minőségellenőrzési hibák;
-  környezeti felülvizsgálatok elmulasz

tása;
-  nem végezték el a kötelező orvosi 

ellenőrzéseket;
-  nem volt havária terv és nem végez

tek gyakorlatokat.
[Forrás: CEN 91. Márc. 11. 2. old.

CEN 91. Ápr. 15. 11. old.]

Műszaki változtatások, szigorúbb 
szabványok várhatók a veszélyes 

anyagokat szállító va;uti 
tartálykocsiknál az USA-ban

Egyrészt a hatóságok (Nemzeti Szál
lításbiztonsági H ivatal =  NTSE) m ás
részt a term előket képviselő testület, a 
Vegyigyárosok Szövetsége (CMA) vi
táznak az új, szigorúbb szabványok 
előírásairól az USA-ban.

M indkét fél részéről alaposan vizs
gálják, elemzik az elm últ 10 év balese
te it és ennek megfelelően próbálják ki
alakítani az új követelményeket. Nem 
kis összegekről van szó, ha figyelembe 
veszik, hogy 205 000 szénacélból ké
szült, valam int többezer alumínium és 
nikkel tartálykocsit kell majd átalakí
tani. A hatóságok 100 millió $-ra, míg 
a gyártók 500 millió $-ra becsülik a 
költségeket.

Balesetek elemzésénél m egállapítot
ták: a legtöbb esetben nem a hi
bás vagy rossz tervezésű tartálykocsik 
okozták a veszélyes vegyianyagok ki
ömlését, hanem a rosszul jav íto tt ta r
tálykocsi, az eltört vonórúd és kezelői 
tévedések. M ás baleseteknél az volt a 
jellemző, hogy a vontató- (elől haladó)

tartálykocsi keresztbefordult és a vo
nórúd szakadása m iatt szabaddá váló 
vontato tt kocsi vonórúdja felnyársalja, 
kilyukasztja az előtte lévőt.

Más esetekben pedig a tartálykocsik 
külső részén, a főleg fölül elhelyezett 
szelepek a balesetnél lesodródnak, le
törnek és így válik szabaddá annak 
tartalm a.

Meg kell erősíteni a személyzet szú
rópróbaszerű felülvizsgálatát is, főleg 
az alkohol és kábítószer fogyasztás mi
a tt. A tartálykocsik  á ta lak ítására  vo
natkozó fő javaslatok a következők:
-  kettős, önzáró összekapcsoló szerke

zet alkalm azása a vagonok között 
(amik nem  nyílnak szét, nem  sza
kadnak);

-  minden külső szerelvény olyan elhe
lyezése, hogy azok a ta rtá lyok  bel
seje felé nyúlnak be. így azok sze
rencsétlenség esetén nem sodródnak 
le;

-  védőpajzsok szerelése a ta rtá ly k o 
csik két végére és az oldalakra;

-  megfelelő hőálló burkolat, szigete
lés alkalm azása azoknál a ta rtá ly k o 
csiknál, am ik tűzveszélyes anyago
kat szállítanak;

-  gyakorlatok szervezése egyrészt a 
szállítást végző személyzetnek, más
részt a vasú ti mentőknek és a tűzol
tóságnak.

Egyes vállalatok, m int a D u Pont 
W ilm in g to n  (D E), valamint az Amoco 
(sok kőolaj feldolgozó üzem eltetője) spe
ciális kísérleti és tréning berendezést 
épített a gyakorlás céljára. Ezek a kí
sérleti tartálykocsik  csak befelé  ép íte tt 
szerelvényekkel vannak ellátva, amik 
úgy vannak elhelyezve, hogy bárm ely 
helyzetben lehetővé teszik a szállíto tt 
anyag leszivatását (felborulás esetén). 
A gyakorló kocsihoz tartozik  egy ter
mes kocsi is, ahol az előadásokat ta r t
ják ill. szim uláló berendezések nyer
tek elhelyezést. A gyakorlatokat vízzel, 
levegő-, ill. szén-dioxid nyom ással vég
zik.

[íbrní«: СЕР 91. Jún. 12. old.
CEN 91. Jan. 28. 16-17.old. 
CEN 91. Máj. 20. 5. old.]

dr. F r e n d l  G éza
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Zsgyesülefi élei__

„Oxigén szabadgyök” konferencia

1993. február 10-13. között P écse tt 
kerü lt m egrendezésre az ötödik m a
gyarországi „Szabadgyök” konferen
cia.

A  konferencia címe: „Oxigén free ra 
dicals and scavengers in the biologi
cal and m edical sciences” volt. De nem  
csak a konferencia címe volt angol, az 
előadások kb. 2 /3  részét angol nyel
ven ta r to ttá k  meg. Ezt egyrészt a je 
lenlévő külföldiek nagy száma, arány
szám a indokolta, másrészt a fiatal ku
ta tó k  angol nyelvű előadókészségét kí
v á n ta  előm ozdítani a szervezőbizott
ság az idegennyelvü előadással. A m eg
je len t külföldiek közül ki kell em elni 
Ingrid. Emerit asszonyt, aki jelenleg az 
„E urópai Szabadgyök Kutató T ársa
ság” (Society for Free Radical Rese
arch (SFRR) Europe) elnöke. A konfe
rencia egybeesett azzal a ténnyel, hogy 
a „M ájku tatási A lap ítv án y io n  keresz
tü l a m agyar szabadgyök-kutatók is az 
európai társasághoz csatlakoztak, tö b b  
m in t 100 taggal. így a magyar szekció 
angolul az S FR R  (Europe) H ungarian 
Section nevet viselheti.

A konferencia ny itó  előadását a be
szám oló írója ta r to tta .  Az előadás a 
m agyar szabadgyök-kutatás tö rtén e té t 
ism erte tte  aaz 1978-as kezdetektől a 
„M agyar Szekció” megalakulásáig, ki
em elve a M agyar Kémikusok Egyesü
letének folyam atos segítségét a szekció 
létrejö ttéig .

A  konferenciának kb. 146 bejelent
kezett résztvevője volt. Több, főleg 
távolabbról je len tkezett résztvevő (pl. 
K ína) nyilván objektív  okok m iatt nem  
ta r to t ta  meg előadását. Mint m inden 
konferenciának, ennek is volt egy ak
tív  résztvevő „m agva” , kb. 30-40 fő, 
aki viszont m inden előadást m eghall
g a to tt, és aktívan részt vett a poster- 
v itákban .

A nyitó  előadást Ingrid Emerit 
asszony 55 perces előadása követte 
clastogén faktorok valószínű szerepé
ről a carcinogenezisben. Hideg Kálmán 
professzor ezt u tá n  beszélt a param ág- 
neses nitroxid-vegyületekkel kapcsola
tos ú jabb  szin tetikus vizsgálatairól, és 
azok felhasználási lehetőségéről, főleg 
az „oxidativ  stress” jelenségek vissza
szorítására.

Az első nap (szerda) délután Gál 
Dezső professzor és munkatársai két 
előadásban szám oltak be az aktív gyö
kök mérési lehetőségéről tumor szövet
ben, a szinglet oxigén kvantitatív m eg
határozásáró l és a fotodinámiás te rá 
piáról. U gyanebben a délutáni szekci
óban szám olt be Magyar Kálmán aka

démikus a központi idegrendszer ne
uro degeneratív és neuroprotektív  me
chanizmusairól. Köteles György pro
fesszor és m unkatársai az egyedi antio- 
xidáns kapacitás gyors m eghatározásá
ról lim focita mikronukleusz techniká
val címmel ta rto ttak  előadást. Végül a 
délutáni szekció a pécsi I. sz. Belkli
nika és az Alabamai Egyetem  kö
zös előadásával zárult, ami a liposzo- 
mákba zá rt Cu,Zn-szuperoxid dizmu- 
táz (Cu,Zn-SOD) és kataláz tracheán 
keresztül tö rténő  be ju tta tásá ró l szá
molt be, kísérleti állatokban az anti- 
oxidáns védelem növelése céljából.

C sütörtökön (fekruár 11-én) a kon
ferencia Király Zoltán akadém ikus és 
m unkatársai előadásával fo ly ta tódo tt, 
amit külön, m int mezőgazdasági szek
ciót ik ta to tt a rendezőség program 
jába. Király Zoltán és m unkatársai elő
adása a növényi „oxidativ s tress” re
akciókra ad o tt anyagcsere válasszal 
foglalkozott, am it növényekben vírus, 
bakteriális gom ba fertőzés, vagy fémek 
indukálnak. I t t  kell kiemelni az A O TE 
Belgyógyászati Klinikája részéről ta r
to tt előadást, ami a borjak vörösvér- 
testeinek (vvt) fiziológiai változásait 
taglalta az oxigén gyökök és antioxi- 
dáns rendszerek tükrében ( Gaál T. — 
Vajdovich P. és Szilágyi A.). A délelőtti 
szekcióban került sor ( Tyihák Ernő 
és m unkatársa a formaldehid-ciklusról 
növényekben tárgyú előadására. Délu
tán a növényekkel foglalkozó szekciót a 
táplálkozással összefüggő oxigén-gyök 
problémák tárgyalása követte. A  délu
táni előadások négy fontos problém a
kört öleltek fel. Ki kell emelni Mózsik 
Gyula professzor és m unkatársai be
számolóját, amelyben a retinoidok sze
repéről vo lt szó a gastroprofekcióban 
és a daganatos megbetegedésekben. Az 
előadások új szerepben tü n te tté k  fel a 
retinoidokat. A Központi Élelm iszer
ipari In tézetből Biacs Péter és mun
katársa, a Táplálkozástudom ányi Inté
zetből Drorschah Endre és m unkatár
sai, valam int Gaál Ödön és m unkatársa 
előadása és posztere érdemel em lítést. 
Ezek egyrészt az antioxidánsok szere
péről a karotinoid oxidációban, más
részt a táp lálék  feldolgozás és gyökök 
keletkezéséről szóltak. Gaál Ödön és a 
m unkatársa a koleszterin oxidok kelet
kezéséről m u ta to tt be posztert.

Nem lenne teljes a napi tudom á
nyos eredményekről szóló beszámoló, 
ha külön nem  tennék em lítést a ki- 
evi K atona Kórház (Ukrajna) beszá
molójáról, am iben igen jó eredm ényről

mkl

szám oltak be a sugársérültek Béres- 
cseppel történő kezeléséről.

A szekciót a résztvevők villány- 
kövesdi bor kóstolása zárta.

P éntek  (február 12.) volt tudom á
nyos anyag szem pontjából legkoncent
rá ltab b  nap. A szekció a „Fizioló
gia, biokémia és orvostudom ány” cí
m et viselte. Első előadóként H. Heine 
és m unkatársa (Tübingen) az oxigén
gyökök atherosclerosisban já tszo tt sze
repével foglalkozott. Imre Sándor és 
m unkatársai az újszülött borjú  „oxida
tiv  stress” következményeiről számol
tak  be. Sz. Varga Ilona és m unkatár
sai részben egy irodalm i összefoglaló
val a fehérjék öregedésével, valam int a 
poliaminok antioxidáns szerepével fog
lalkoztak. Mézes Miklós és m unkatár
sai a patkány agyi hipoxiareperfúzió 
anyagcsere következményeit ism ertet
ték az oxigén-gyök keletkezés és vé
dekezés tükrében. Az em lítettek  ki
tűnő  m odellt dolgoztak ki az agyi hipo- 
xia és korrigálása szem pontjából. Né
meth Ilona és m unkatársai kitűnő elő
adásban foglalták össze a Sz-AOTE 
Gyermek és Szemészeti Klinika ered
m ényeit az eritropoetin  kezelést kö
vető vas „oxidativ stress” kim utatha- 
tóságát hem odializált gyermekeknél, 
az oxidáns kezelés h a tásá t a glutation- 
redox rendszerre és a koraszülött re- 
tinopá tia  biokémiai követhetőségét ko
raszülöttekben a vakság megelőzése ér
dekében. Balla György és m unkatár
sai (D O TE Gyermekklinika) a gyökök 
okozta stress elleni endotéliális hem 
oxigenáz és ferritin indukálta  védelem
ről beszéltek, valam int az antioxidáns 
faktorok szerepéről újszülöttekben.

Ezt követően Rőth Erzsébet és mun
katársai számoltak be számos elméleti 
és gyakorlati kérdésről, az agy isémia- 
reperfúzió, a hipovolémiás shock, vé
nás keringési rendellenességek és az 
égési sérüléssel kapcsolatban hum án és 
kísérleti állatokon végzett vizsgálatok
ban.

A kora délutáni szekcióban került 
még sor Prónai László és m unkatársai, 
valam int Novák Zoltán és m unkatár
sai előadására, a m onociták szuperoxid 
( 0 2-) generálása, valam int a vörösvér- 
testek  fokozott 0 2-gyök term elése sar
lósejtes megbetegedésben tém akörök
ben, Tretter László és m unkatársai egy
részt a szinaptoszomális m odell vizsgá
latokról, másrészt az E -vitam in és glu- 
ta tio n  kooperációról szám oltak be elő
adásaikban.

A „G yógyszerkutatási” Szekcióban 
5 előadásra és 5 poszter bem utatására 
került sor még a pénteki napon délu
tán . Az öt előadás Blázovics Anna, Fe
hér János professzor és m unkacsoport
jának  m unkáját m u ta tta  be egyrészt 
az antioxidánsok szerepéről a máj rege
nerációban, m ásrészt az aritm iák anti-
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oxidáns kezelésének a lehetőségéről. A 
Balassa J. Kórház Gastroenterológiai 
Osztályáról (Budapest) a spermin ha
tásáról számoltak be kísérletes fekély
ben patkányoknál.

A poszter szekcióban három posz
tert a Biogal Gyógyszergyár (Deb
recen) kutatói mutattak be a Lan- 
gendorff átáramoltatott szív modell 
vizsgálatokkal kapcsolatban isémiás- 
reperfúziós kísérletekben ( Takács Il
dikó és munkatársai), valamint a D- 
penicillamin védő szerepéről. Két posz
tert a Kőbányai Gyógyszergyár Far

makológiái Kutató Laboratóriuma (Bu
dapest), Paróczai Margit és munkatár
sai mutattak be új cerebroprotektív 
antioxidánsokról.

A pénteki nehéz napot a Hunyor 
Szállóban tartott fogadás zárta.

A konferencia utolsó napját (szom
bat) a rendezőség elsősorban Mózsik 
Gyula professzor „Take home mes
sage” zárta. Itt megfogalmazódtak a 
konferencia tapasztalatai éppen úgy, 
mint az eljövendőben létrehozandó kö
zös információ és kölcsönös tájékozta
tás szükségszerűsége. Szóba került még

Az Európai V egyészm érnökszövetség Közgyűlése

Az Európai Vegyészmérnökszövet
ség (European Federation of Chemical 
Engineering, EFCE) 1993. szeptember
3-án tartotta közgyűlését Prágában, 
ahol a Magyar Kémikusok Egyesülete 
részéről Dr. Edelényi András, a Nem
zetközi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 
vett részt. Az ülésen három írásos do
kumentumot osztottak szét a résztve
vők között:

1. Beszámoló az EFCE 1991 júniusa 
és 1993 augusztusa közötti tudo
mányos tevékenységről,

2. Kutatás- és technológiafejlesztés,
3. Az Európai Közösségeknek a ké

miai kutatások és technológiafej
lesztések terén nyújtott támoga
tása.

Az első két dokumentum rövid 
összefoglalóját ezennel közreadjuk, a

Beszám oló az EFCE 1991 júniusa és 1993 augusz tu sa  
közötti tudom ányos tevékenységéről (Dr .  Ja n  Cermák,  
P rága, Cseh K öztársaság)

Az EFCE előző közgyűlése az 
ACHEMA 1991 keretében, a Vegyész- 
mérnökök 4. Világkongresszusa alkal
mával volt Karlsruhe-ben, 1991. jú
nius 16-21. között. A közgyűlés által 
elfogadott „STRATEGY 2000” című 
dokumentum, valamint az EFCE át
alakítására vonatkozó kezdeményezé
sek arra irányultak, hogy az euró
pai vegyészmérnök-közösség az euró
pai és a világméretű tudományos és 
műszaki együttműködés látható és el
ismert partnere legyen.

Jelenleg 23* munkabizottsága van a 
Szövetségnek; ezek közül egy — név 
szerint: Vegyészmérnökség a katalízis 
alkalmazásában — az elmúlt perió
dusban kezdte meg tevékenységét, az

* Ebből az MKE 14 munkabizottságon 
képviselteti magát. (A szerk. megj.)

Oktatási munkabizottság pedig újra 
kezdte működését. Az egyes munkabi
zottságok titkárságai különböző nem
zeti tagegyesületek irányítása alatt áll
nak (5UK, 5D, 3F, 4NL, 3CZ, IS, II, 
1 A ) .

A munkabizottságok fő tevékenységi 
köre az EFCE és a tagegyesületek ál
tal szponzorált tudományos és műszaki 
konferenciák, összejövetelek szervezé
sére irányult: 1991 júniusától decem
beréig 8, 1992-ben 28, 1993 januárjá
tól augusztusáig 10 konferenciát tar
tottak.

Az EFCE együttműködik a Biotech
nikai és a Korróziós Európai Szövetség
gel, az Európai Kémikus Egyesületek 
Szövetségével (Federation of European 
Chemical Societies, FÉCS), a volt 
Szovjetunió szakembereivel, az Euró
pai Gazdasági Bizottsággal (EEG), va

K u ta tás  és technológiafejlesztés. Az Európai 
V egyészm érnökszövetség nézetei

A tanulmányt az alábbiak készítet
ték:

Prof. Jaques Villermaux, Nancy/ 
Franciaország

a közös pályázatok, fórum és egymás 
kutatásainak a kutatói fórumokon tör
ténő megtárgyalása. Sajnos a „gyök
társaság” anyagi alapjai sem túl erő
sek.

Említést kell tenni a „Hunyor Szál
lódról, ahol az egész rendezvény zök
kenőmentesen lezajlott. A hely kivá
lasztás és a konferencia szervezésével 
kapcsolatos összes fáradozásokért első
sorban Mózsik Gyula professzornak és 
Dr. Vincze Áronnak lehetünk hálásak.

Dr. Matkovics Béla

harmadikat pedig — fontosságára és a 
magyar vegyipari kutatás és technoló
giafejlesztés számára iránymutató jel
legére való tekintettel — egy későbbi 
számunkban teljes terjedelmében lekö
zöljük.

Az érdeklődők részére mindhárom 
dokumentum rendelkezésre áll az Egye
sület Titkárságán a „Kiadványok” 
című gyűjtőben.

lamint az Európai Folyamatbiztonsági 
Központtal ( The European Process Sa
fety Centre). 1993 januárjában kezdte 
meg munkáját az EFCE Kutatáskoor
dinálási Bizottsága (Research Coordi
nation Commitee, RCC).

Az EFCE az IUPAC társult szerve
zete, kapcsolatot tart a Mérnök Ala
pítvánnyal (Engineering Foundation), 
önmaga és munkabizottságai révén fo
lyamatosan részt vesz világesemények 
tervezésében és megvalósításában (pl. 
ilyen az 1996 júniusában, San Diego- 
ban szervezendő 5. Világkongresszus, 
a 6. Szűrési Világkongresszus, vala
mint a Részecsketechnológia Világ- 
kongresszus).

A beszámolási időszakban az EFCE 
NEWSLETTER három számát tették 
közzé, szintén három száma jelent meg 
az EFCE által szponzorált konferen
ciákról összeállított „Eseménynaptár"- 
nak, és az érdeklődők rendelkezésére 
tudják bocsátani az EFCE publikáció
inak listáját is.

Prof. Enrico Drioli, Arcavacta di
Rende /  Olaszors z ág
Prof. Hans Hofmann, Erlangen/
Németország

A tanulmány azzal a céllal készült, 
hogy elősegítse az Európai Közössé-
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Egyesületi élet

gek Bizottsága (ECC) által közzétett 
„4. számú Keretprogram” életbelépte
tését. Összegzi az EFCE véleményét a 
jövő évtizedek kutatási és technológiai 
szükségleteiről. Fejezetei a következők:

1. Információ és kommunikációs 
technológia,

2. Ipari technológia
A jövő feldolgozóüzeme. 
Biztonság, megbízhatóság 
és termékminőség;

3. Környezet

A borsod i vegyipar helyzete

1993. szeptember 22-én a fenti cím
mel tartottak előadássorozatot Miskol
con a Technika és Tudomány Házá
ban. A rendezvényt a Magyar Kémikus 
Egyesület (MKE) Borsod megyei Cso
portja rendezte a hagyományos Bor
sodi Vegyipari Napok keretein belül. 
A rendezvényen a meghívott minisz
tériumi, valamint a borsodi vegyipari 
cégek előadói mellett mintegy 130 ér
deklődő hallgató vett részt.

A megnyitó előadást Dr. Náray- 
Szabó Gábor, a MTESZ elnöke tar
totta. Előadásában a magyar műszaki 
értelmiség helyzetét elemezve három 
csoportra osztotta azt. Az egyetemis
ták és a nem régen végzettek, akik még 
gyorsan tudnak alkalmazkodni. A kö
zépkorúak, a derékhad, akiknek a hely
zete — cipelve a súlyos képzési hi
ányosságokat — nem túl biztató. A 
nyugdíjasok, akiknek a tudását gyak
ran nem tudjuk kamatoztatni. A nehéz 
helyzetben meg kell találni a kitörési 
pontokat, amelyek a következők lehet
nek:

Szakszerűség, amelyet alapvetően az 
oktatás révén lehet megszerezni,

Infrastruktúra, amelynek prioritást 
kellene élveznie,

Ésszerű iparvédelem, amellyel a ver
senyképes iparágakat alkalmazkodásu
kig meg kell védeni.

Összefoglalóan elmondta, hogy mi 
magunk vagyunk meghatározóak a jö
vőnk szempontjából és a gazdaság fel
virágoztatása csak belülről várható. 
Mérnökök nélkül elképzelhetetlen bár
milyen társadalom.

A további előadások két nagy cso
portra oszthatók. Az elsőben a he
lyi vállalatok vezetői ismertették cégük 
helyzetét, a jövőbeni terveket. A má
sodikban a kormányzati szervek kép
viselői adtak tájékoztatást elképzelése

3.1. Tiszta feldolgozóüzemek
3.2. Fenntartható tiszta tech

nológia
3.3. Talajfertőzöttség megszün

tetése: valóságos mérnöki 
kihívás

3.4. Hulladékanyagok hőfeldol
gozása

3.5. Egyéb kezelésmódok;
4. Az élet minőségét javító tudo

mányok és technológiák,
5. Energia

ikről, a vegyipar általuk elképzelt jövő
beni szerepéről.

Kovács F. László a BorsodChem 
elnök-vezérigazgatója elemezve a jelen
legi helyzet okait rámutatott, hogy a 
vállalat a 80-as évek végén túlzottan 
beruházott anélkül, hogy egy kiemelt 
területre koncentrált volna. A meg
határozó MDI beruházás is késett és 
túllépte a tervezett értéket. A hely
zetet súlyosbította a hazai (elsősor
ban lúg) piac összeomlása, az ipar- 
politika átstruktúrálódása, a világmé
retű petrolkémiai recesszió. A 90-es 
évek elején ellenlépéseket hozva meg
szüntették a műtrágyagyártást, átszer
vezték a vállalatot, minimalizálták a 
költségeket. Ennek keretén belül a BC 
Rt. műanyag-alapanyaggyártó válla
lattá vált, amely magában foglal egy 
szolgáltató vállalatot is. Az ettől eltérő 
profilú üzemeket egyszemélyes kft-ké 
alakították, amelybe a tőkebevonás is 
könnyebb. A kitörési pont az MDI le
het.

A cégvezetés tervei szerint a vállalat 
95-ben már nyereségessé válhat.

Vígh László a Tiszai Vegyi Kombi
nát termelési vezérigazgató-helyettese 
hasonló gondokról beszélt. A kilába
lást a költségek csökkentésében, a mi
nőség javításában, új, versenyképes 
anyagok előállításában látja. Ehhez 
még ebben a nehéz időszakban is új 
beruházások kellenek, amelyekhez kül
földi tőkét kell bevonni. A keleti pi
acokra újra nagy energiát kell fordí
tani. A petrolkémiai iparágakban csak 
az évtized végére várnak valami javu
lást.

Kocsis Gyula az Észak-Magyaror
szági Vegyiművek felszámolási bizto
sának képviseletében vázolta a cég 
múltját, elemezte a kialakult válsá
gos helyzet okait. Az eddigi intézkedé
sek — kft-k alapítása — nem hozták
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5.1. Hatékony energiafelhasz
nálás

5.2. Energiaforrások hasznosí
tására vonatkozó straté
gia;

6. Tudományos és technológiai 
együttműködés a harmadik vi
lág országaival és nemzetközi 
szervezetekkel (támogató tevé
kenység),

7. Oktatás és kutatás.
A. J.-né

meg a kívánt eredményt. A megoldást 
a külföldi tőke bevonásában látják, 
amely reményeik szerint rövid időn be
lül megvalósul.

A kormányzati szervek képviselői 
közül Mogyorósi György az IKM főta
nácsosa ismertette a kormány iparpo
litikai koncepcióját. Elképzeléseik sze
rint 3-4 év stabilizálás után évi 4- 
5% gazdasági növekedés várható. Mi
nőségi áttörés csak az évezred után va
lószínűsíthető. Ezen cél megvalósításá
hoz ismertette a rendelkezésre álló esz
közöket, amelyek nem lehetnek direkt 
módszerek. A jelenlegi ipari válságke
zelést kiegészítve a hitelkonszolidáció
val megfelelőnek tartja.

Rakusz Lajos az IKM főtanácsosa 
vázolta az ipari kutatóintézetek elkép
zelt szervezeti felépítését és szerepét. 
Az átalakulás feltétele a jövőbeni fej
lődésnek. Az ipari verseny a kutatóla
boratóriumokban dől el, ezért bíznak 
az ipari szféra jövőbeni megrendelései
ben.

Dr. Csurgai Lajos a MAVESZ fő
titkára hangsúlyozta, hogy a vegyi
pari termelés az ipari átlagnál kisebb 
mértékben csökkent. A műtrágya- és 
növény védőszer-felhasználás a mező- 
gazdaság válsága miatt nagymérték
ben visszaesett. A feladatok között 
a belső piac biztosítását, az indokolt 
iparvédelmet, és az export bővítését 
említette.

A rendezvény lezárásaként Dr. Paksy 
László a MKE Borsod megyei csoport 
elnöke a jelenlévők egyetértésével saj
nálatát fejezte lei amiatt, hogy ígére
tük ellenére az AV Rt. képviselője nem 
jelent meg a tanácskozáson, amelyet 
hasznosnak ítélt abból a szempont
ból, hogy megismerhettük egymás vé
leményét, összevethettük a kormány
zati elképzeléseket a valóságos helyzet
tel a borsodi térség meghatározó — így 
mindannyiunkat érintő — iparágánál.

Klement Tibor



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.

* Gyakorlatból a gyakorlatnak, A ma
gyar vegyipar, Szemle. . . szemle. . . szemle 
rovatok rövid közleményei, cikkfordításai 
vagy tömörítvényei

Kérjük, hogy a kéziratban a dőlt 
(kurzív), vagy a félkövér betűkkel meg
jelentetni kívánt szavakat, ill. sorokat 
a modern írógépek lehetőségeitől elte
kintve folyóírással gépeljék és a kurzív 
szedés esetében egyszer, a félkövér ese
tében kétszer húzzák alá.

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 c8Íllag(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 cí
moldal alján (lábjegyzet) a fentieknek 
megfelelő sorrendben tüntetendő fel a 
szerző és társszerző munkahelye vagy 
— ha a szerző nyugdíjas — a lakás
címe.

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 ismétel
jük meg, és a táblázathivatkozást kék, 
az ábrahivatkozást piros irónnal, vagy 
tollal keretezzük 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 meg
ítélése szerint a képletek nem szedhe
tők (pl. benzol-gyűrűs képletek), azo
kat kétszer aláhúzott, zárójelbe tett ró
mai sorszámmal kell ellátni és külön 
lapra rajzolni. Ez esetben a képlet he
lyét a margón be kell jelölni és zöld 
irónnal bekeretezni. Természetesen a 
szövegben a római számmal kell a kép
letre hivatkozni. Lehetőség szerint ke
rüljük a vegyes (szedett és rajzolt) kép
letek 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. Ugyanígy jár
junk el az alsó és felső indexekkel is.)

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 a családneveket 
nagy kötőjellel kapcsoljuk össze. Az 
utolsó 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. Folyóirat- 
címek esetében a folyóirat rövidítése 
kerül a mű címe helyébe, utána pont 
következik. Ezt követi az évfolyam 
száma (kötetszám) aláhúzva (utána 
vessző), majd az idézet kezdő oldal
száma (utána pont), végül a megje
lenés éve gömbölyű zárójelben (utána 
pont).

Abracímek és ábraaláírások. Külön 
lapon készítendők 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 
fej rovatokban 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
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közlemény címe (kétszer aláhúzva). Az 
összefoglaló ne a közleményből levon
ható következtetések felsorolása, ha
nem rövid tartalmi ismertetése legyen. 
Csak a magyar nyelvű összefoglaló alá, 
bal oldalon, a következő szöveg gépe
lendő: [Magyar Kémikusok Lapja, ^9, 
00 (1994)]

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 a 1976. július 1-jén ha
tályba lépett 8/1976. (IV. 27.) MT. 
számú kormányrendelet kötelező. 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). Ezer tonna: kt.

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: К (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- l K- l = J s -1 • 
m - 'K '1
Hőátadási tényező: й з ^ щ - з .к -1 
Felületi feszültség: N m_1 
Dinamikai viszkozitás: N s m-2 (nem 
poise vagy centipoise).
Kinematikai viszkozitás: m2 s_1 (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. mN-s/m2, 
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 (СггзСв), kalcium- 
bisz-[hexa-kloro-foszfát (V)], difoszfor- 
sav, 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-szulfon.

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.
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A világ vegyipari ciklusa 1987 és 
1993 között

A vegyiparnak a legnagyobb volu
menben termelő alapanyag ágazatai a 
globalizáció előrehaladtával a gazdasá
gilag legfejlettebb országokban mind
inkább ki vannak téve a fellendülés
ből és a pangásból-visszaesésből álló és 
rendszeresen visszatérő ciklusoknak. A 
legutolsó ilyen ciklus a nyolcvanas évek 
vége (konjunktúra) és a kilencvenes 
évtized első éveiben volt érzékelhető 
(mélypont), amiből 1993-ra csak imitt- 
amott mutatkozik egy kilábalási re
ménysugár. Azokban az országokban, 
ahol a finomabb kémiának jelentős a 
súlya a ciklusosság enyhébb.

1992- re és 1993-ra néhány vezető 
vegyipari országban a következő ten
denciák voltak megfigyelhetők:
-  Németország nyugati tartományok: 

az értékesítés mind belföldre, mind 
külföldre 5-5%-kal csökkent, de a 
belföldi 1991-ig folyamatosan nőtt, 
a külföldre irányuló már 1990 óta 
csökkent. Az 1985. évi szintnek a 
belföldi 1992-ben 115%-át tette ki, 
a külföldi a 105%-át. (A keleti 
tartományok még nem küzdötték le 
a rendszerváltás óta bekövetkezett 
jelentős visszaesést.)

-  Nagy-Britannia: a font leértékelése 
nem tudta megállítani a csökke
nést. A vegyitermék import 1993- 
ban 10%-kal fog nőni. A beruházási 
tevékenység 1993-ban még számot
tevő lesz: főirányai a gyógyszeripar, 
a finomvegyipar, a környezetvéde
lem, valamint a kutatás-fejlesztés.

-  Olaszország: a korrupciós politikai 
botrányok a vegyipart is érintik, 
ezért megtorpant a jelentős állami 
vegyipar szükségesnek tartott priva
tizációja. Jellemző az alágazatokban
1993- ra az értékesítés csökkenés; ez 
alól a kivételek a következők (éves 
növekedési rátáikkal):

export +4,5%
szerves termékek +3,5%
műanyagok +3,0%
finomkémiai termékek +2,5%
gyógyszerek +5,5%

A profitok és a beruházások min
denütt csökkennek.
-  Belgium és Luxemburg: egyes alá- 

gazatok 1992-ben még növekedtek, 
mások visszaestek; az eredményesek
és növekményeik:

gyógyszerek +  10%
festékek +7%
kozmetikai termékek +6,5%
gumiipari termékek +6%

a visszaesők és csökkenésük mér
téke:

műtrágya és agrokémia —7%
vegyi alapanyagok —3%
fogyasztási cikkek —2%

1987 és 1992 között a világ vegy
ipara legjelentősebb tőkés gazdaságú 
országaira vonatkozó értékesítés-növe
kedési rátákat a maximumra, ill. a mi
nimumra jellemző években,továbbá az 
1992. évre az értékesítés növekményé
nek és a külkereskedelmi szaldó válto
zásának %-ban kifejezett rátáit az 1. 
táblázat tartalmazza.

Az 1. táblázat szerint a ciklus csúcs-, 
ill. mélypontjának éve az egyes orszá
gokban eltérő volt. A konjunktúra csú
csévében az értékesítés éves növekmé
nyei a 4,9, ill. 21,8% közötti sávban 
helyezkednek el (Nagy-Britannia 1988- 
ban, ill. Írország 1991-ben). A legje
lentősebb vegyipari régiókban a kon
junktúra csúcséve 1988 volt és az éves 
növekmény a 6-9% közötti sávban he
lyezkedett el. A visszaesés mélypontja 
1990-ben kezdődött és még 1993-ban 
is tart (a csökkenés minden országban 
már 1992 második felében érzékelhető 
volt és 1993 első felében sem volt jele 
a j avulásnak).

A 2. táblázat kizárólag az 1992-es 
évvel foglalkozik és a következő ada
tokat tartalmazza (azonos országokra 
ill. régiókra mint az 1. táblázat): érté
kesítés, export, import, beruházások; 
az adatok az éves volumenre vonatkoz
nak és az Európai Elszámolási Egy
ségben (ECU) vannak feltüntetve (1 
ECU értéke 1991-ben 1,241 USD volt). 
A táblázat utolsó oszlopa az 1992. év
ben a vegyipari termelésben (és az ah
hoz kapcsolódóan) foglalkoztatott lét
számot tünteti fel (1000 főben); n.a. = 
nincsen adat.

[Forrás: Infochimie. SÍ. No 350, p 12-25 
(1993. júl.-aug.)]

Eldönti-e az európai vegyipar 
jövőjét a gazdasági 

korszakváltás?

Az Európai Vegyipari Tanács (CE- 
FIC) 1993. júniusában Londonban tar
tott összejövetelén Denys Henderson, 
az ICI elnöke jegyezte a főreferátumot 
„Európa válságban” címmel, ahol az 
évi 350 milliárd USD értékesítéssel, a 
GDP-hez 3%-os hozzájárulással, a fel
dolgozóipari beruházások 15%-ával jel
lemezhető európai vegyiparnak (mely 
2 millió főt foglalkoztat, az európai 
kutatási-fejlesztési költségekben 20%- 
os részarányt halad meg, és noha ak
tív külkereskedelmi szaldója már jelen
tősen csökkent, ez még mindig évi 25 
milliárd USD-t tett ki) az utolsó év
ben jelentősen romlottak az eredmé
nyei; jelesül: a 10 vezető cég értékesí

tése 5%-kal, profitja 40%-kal csökkent, 
visszaesett Európa részaránya az etilén 
világtermelésében az 1991. évi 32%- 
ról 26%-ra és ennek következtében 2 
millió tonnás etilénexportja 0,6 millió 
tonna importra váltott, energiaköltsé
gei az észak-amerikai versenytársakét 
30-40%-kal meghaladják, fenyeget az 
európai energiafelhasználási adó (CO2 
kibocsátási díj).

Jacques Puechal az Elf Atochem 
nagy francia vegyipari, túlnyomórészt 
állami cég elnöke a CEFIC elnökeként 
lobbyzást helyezett kilátásba az egyes 
kelet-európai vegyitermék-exportok le
hetőségeinek szűkítése érdekében (kap- 
rolaktám, PVC, marónátron, műtrá
gya, melamin).

Denys Henderson a rohamos romlá
sért az európai petrolkémiai ipart hi
báztatta, mert fölös termelőkapacitá
sokat hoz létre, árversenyt támaszt, 
nem teszi racionálisssá termelési szer
kezetét. Ezzel a DOW cég európai el
nöke, Andrew Butler nem értett egyet: 
ő az európai vegyipar szerkezetét alap
vetően helyesnek tartotta, azzal, hogy 
Európán kívül csak a közel-keleti kő
olajtermelő országokban kedvezőbb a 
nyersanyag oldaláról a petrolkémiai 
ipar helyzete.

A Petrolkémiai Termelők Európai 
Szövetsége a kiutat a jelenlegi helyzet
ből abban jelölte meg, hogy építsék ki 
az Északi-tenger partvidékén működő 
petrolkémiai üzemek között a magiszt
rális csővezetéki kapcsolatot, a kikötő
ket is beleértve, támaszkodva a konti
nenslábakon a tengerfenék alól kiter
melt olaj kísérőgázaiból kinyert zsíros, 
könnyen cseppfolyósítható frakciókra, 
mint alapanyagra és az épített, ill. áta
lakított petrolkémiai alapanyaggyártó 
üzemekre.

Az új, az alap-petrolkemikáliákat 
továbbfeldolgozó üzemeket ne a meg
lévő, beljebb a kontinensen épült üze
mekben bővítsék, hanem a tenger- 
melléki alapanyaggyárakban és persze 
bővítsék a meglévő továbbfeldolgozó 
üzemek magisztrális vezetéki ellátását; 
mindezt érjék el 2010-ig.

Nem kielégítő a petrolkémia állami 
megítélése és támogatottsága sem. Vi
lágszerte 400 milliárd USD a petrolké
miai termékek éves értékesítése és eb
ben az iparban közvetlenül 600 000 fő 
dolgozik, de a továbbfeldolgozást, a lo
gisztikát és az értékesítést is beleszá
mítva 3 millió fő él belőle. El kell érni, 
hogy az államhatalom azonos jelentő
séget tulajdonítson a petrolkémiának, 
mint a feldolgozóipar más vezető ipa
rágainak (pl. az acéliparnak).

[Forrás: Chem. Week. 1993. július 30. p 
5, 20]
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1. táblázat

Ország, ill. régió Értékesítési növekmény, év/% Változás 1992-ben, %
maximum minimum értékesítés külker, szaldó

Németország nyugati tartományai 1988/5,4 1988/ 1,0 1,0 13,01
Nagy-Britannia 1988/4,9 1989/ 1,2 1,6 4,53
Franciaország 1989/6,5 1990/-0,9 5,5 3,67
Olaszország 1988/6,7 1991 /-1,4 0,3 -6,76
Belgium +  Luxemburg 1988/8,5 1987/ 0,6 10,2 2,94
Hollandia 1987/6,9 1991/ 0,0 1,7 6,63
Dánia 1988/5,5 1987/ —1,2 7,2 0,0
Írország 1991/21,8 1990/ 2,9 21,4 1,97
Spanyolország 1988/9,0 1991 /-1,2 2,0 -4,63
Portugália 1987/14,9 n.a. n.a. n.a.
Európai Gazdasági Közösség (fentiek összege) 1988/6,3 1991/ 1,4 2,7 20,3
Svájc 1988/14 1990/ 0,5 3,6 5,38
Finnország 1988/7,0 1991 /-7,1 -1,5 -0,76
Svédország 1988/10,0 1991/-8.0 1,3 -0,08
Norvégia 1989/5,8 199l/-4,7 -0,7 -0,17
Ausztria 1988/11,6 199l/-0,2 1,1 -0,13
Nyugat-Európa (fentiek összege) 1988/6,7 1991/ 1,0 2,6 23,54
USA 1988/8,7 1991/ 0,6 5,5 13,57
Japán 1988/8,0 1991/ 2,2 -0,3 1,36

2. táblázat

Ország, ill. régió Volumen 1992-ben, milliárd ECU 1992. évi
értékesítés export import beruházás létszám, 1000 fő

Németország nyugati tartományai 81,52 41,22 28,21 6,24 585,4
Nagy-Britannia 40,57 20,43 15,90 2,95 298,0
Franciaország 52,8 22,84 19,17 3,01 260,4
Olaszország 40,21 10,90 17,66 2,28 207,5
Belgium + Luxemburg 22,88 17,60 14,66 1,86 98,5
Hollandia 20,93 18,49 12,86 1,47 87,4
Dánia 3,79 3,06 3,06 n.a. 27,4
Írország 4,80 4,22 2,25 n.a. 15,3
Spanyolország 30,82 5,20 9,83 0,68 215,5
Portugália n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Európai Gazdasági Közösség (fentiek összege) 300,61 144,74 124,44 19,12 1857,1
Svájc 13,20 11,68 6,3 n.a. 70,6
Finnország n.a. 1,24 2,0 n.a. n.a.
Svédország 6,47 3,98 4,06 0,55 39,5
Norvégia 2,71 1,70 1,87 n.a. 13,5
Ausztria 6,27 2,97 4,10 0,67 52,2
Nyugat-Európa (fentiek összege) 332,39 166,31 142,77 20,84 2051,4
USA 228,87 33,85 20,28 17,97 1070,9
Japán 141,89 14,76 13,40 13,51 410,0
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	1993 / 2. szám���������������������
	Bodor, Nicholas: Lágy gyógyszerek����������������������������������������
	Baranyai Lajos: A radioizotópos nyomjelzéstechnika ipari alkalmazásának lehetőségei és újabb eredményei��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Czermann János: Kísérleti üzemek szerepe eljárások megvalósításában - ahogy a tervező látja��������������������������������������������������������������������������������������������������
	Fábián Éva: 100 éve kezdődött a termelés a Hungária Műtrágya- és Kénsavgyárban�������������������������������������������������������������������������������������
	Körtvélyessy Gyula: A metil-klorid mint ipari metilezőszer�����������������������������������������������������������������
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	1993 / 3. szám���������������������
	Polányi, J. C. - Riely, H.: Fotokémia adszorbeált állapotban�������������������������������������������������������������������
	Szeifert Ferenc - Árva Péter - Nagy Dezső - Berty, J. M.: Pórusdiffúzió ammóniaszintézisnél I. Az alkalmazott matematikai modell���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Lakatos Gyula: Eljárások biológiai szennyvíztisztító rendszerek hatásfokának növelésére����������������������������������������������������������������������������������������������
	Hints Miklós: Néhány adat az erdélyi vegyipar kezdeti időszakának történetéhez�������������������������������������������������������������������������������������
	A MAGYAR VEGYIPAR������������������������
	GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK����������������������������������
	Vodnár János: Spirálcsöves, önkeverő laboratóriumi készülékek��������������������������������������������������������������������
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	1993 / 4. szám���������������������
	Réti Tamás: Újra részvénytársaság a NITROKÉMIA�����������������������������������������������������
	Szilágyi Árpád - Maros József - Szommer László - Bodnár Ákos: Telítetlen poliésztergyanták katalitikus előállítása�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Bálint Sándor - Boros Sándor - Damján Jánosné - Pelyva Jenő: Új, hazai növényvédőszer: a propizoklór�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Barcza Imréné: Hulladékszegény technológiák kutatása a Nitrokémiában���������������������������������������������������������������������������
	Kránitz Tibor: Az RC1-reakciókaloriméter alkalmazása környezetvédelmi és kutatási célokra a Nitrokémiában����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Rajnai Kálmán: Foszfonátok a Nitrokémiában�������������������������������������������������
	Dukai József - Sebők Dezső: A triticumex szerkezeti igazolása��������������������������������������������������������������������
	Somogyi István: Speciális VARION ioncserélők és adszorbens a hulladékfeldolgozásban és a szennyvízkezelésben�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Sebők Dezsőné: Felszíni vizek gázkromatográfiás vizsgálatánál jelentkező problémák megoldása���������������������������������������������������������������������������������������������������
	Tóth Jánosné: A Nitrokémia környezeti hatásvizsgáló rendszerének ismertetése�����������������������������������������������������������������������������������
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	1993 / 5. szám���������������������
	Horváth Ernő - Ormos Zoltán: Granulálás gördülőréteges berendezésekben�����������������������������������������������������������������������������
	Czermann János - Kósa Levente: Pneumatikus szállítók tervezése és működési zavarai. Irodalmi összefoglaló����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Békássy Sándor - Polyánszky Éva - Bozóki Gábor - Gácsi Gyuláné: Foszforsavészter-tenzidek összetételének és alkalmazási tulajdonságainak kapcsolata az oktil-foszfát habzásgátló példáján bemutatva����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Nagy András: Nedves szemcseszórással tisztított fémfelületek korróziójának gátlása�����������������������������������������������������������������������������������������
	Párkány Mihály: Hiteles anyagminták az analitikai kémiában�����������������������������������������������������������������
	Próder István - Kovács Gy. István: A magyar vegyipar az 1873. évi bécsi világkiállításon
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	1993 / 7. szám���������������������
	Mészáros István - Fonyó Zsolt: Gyors algoritmus energiaintegrált desztilláló-kapcsolások kijelölésére������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Verhás József: A legújabb termodinamikai elméletek egymáshoz való viszonyáról������������������������������������������������������������������������������������
	Davis, Burtron H. - Halász János: B, E & T: tudósok a felület tudományának hátterében��������������������������������������������������������������������������������������������
	Hlavay József - Antal László - Wiseman, Grit - Vassányi István: Respirábilis és durva porok komplex analitikai vizsgálata II. Ásványos fázisok meghatározása�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Bőhm János - Fekete Szilárd - Nagy László: Környezetbarát eljárás lúgos szennyvizek semlegesítésére����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Harsányi Imre: Műtrágyaipari törekvések, tapasztalatok a Nitrogénművek Rt.-nél�������������������������������������������������������������������������������������
	Keglevich György - Ernyei László - Sallay Péter: A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása I. Technológiai berendezés működési optimumának meghatározása az aceton előállítás példáján�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Beck Mihály - Braun Tibor: Forradalom a kémiában: a fullerének felfedezése���������������������������������������������������������������������������������
	Szokonya László - Marton Gyula - Dencs Béláné - Kovács Miklós: Biomassza kémiai hasznosítása I. d-Xilóz előállítás növények savas hidrolízisével�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Boronyák Imre - Gyökhegyi László: Desztilláló berendezések termodinamikai hatásfokáról. Ventur Miz tányérok összehasonlító termodinamikai vizsgálata�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Molnár Károlyné - Buzás László: Áttekintés a magyar gyógyszergazdaságról�������������������������������������������������������������������������������
	Jay, Mitchell: A vegyipari termelés és felhasználás jövője a FÁK országaiban�����������������������������������������������������������������������������������
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	GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK����������������������������������
	EGYESÜLETI ÉLET����������������������
	Szemle... Szemle... Szemle���������������������������������

	1993 / 9. szám���������������������
	Dobé Sándor - Bérces Tibor - Szilágyi István - Turányi Tamás - Márta Ferenc: Oxigén-tartalmú szabad gyökök reakcióinak kinetikai vizsgálata��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Palló Gábor: Megemlékezés Szent-Györgyi Albert születésének centenáriumán��������������������������������������������������������������������������������
	Szokonya László - Kovács Miklós - Marton Gyula - Dencs Béláné: A cellulóz savas hidrolízisének kinetikája����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Hajdár János - Bercsi Zsolt - Tímár Imre - Veres György: Négyutú irányváltó csap áramlástechnikai vizsgálata�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Balázs Ádám - Fisch Iván - Gesztesi Gyula - Vukics Ferencné: Savas olajipari hulladékok energetikai hasznosításának lehetőségei��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Bártfai Imre - Csizmazia Gyula: Specifikus hőcserélők számítógépes matematikai modellezése és gyakorlati alkalmazása���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Móra László: Vajda Ödön, a vegyipari gépek kiváló professzora. Emlékezés halála 30-ik évfordulóján���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	1993 / 10-11. szám�������������������������
	Náray-Szabó Gábor: Kémia és környezetvédelem���������������������������������������������������
	Körtvélyessy Gyula: Környezetvédelem a hazai vegyiparban���������������������������������������������������������������
	Mizsey Péter: A környezetvédelem időszerű kérdései a vegyiparban�����������������������������������������������������������������������
	Papp Sándor - Pálmai György - Szebényi Imre: Környezetvédelmi oktatás hazánkban��������������������������������������������������������������������������������������
	Vajda György: Új kihívás az energetikában: az üvegházhatás és fékezésének módszerei������������������������������������������������������������������������������������������
	Civin Vilmos: Villamosenergia-termelés és környezet����������������������������������������������������������
	Lengyel Zoltán László: Vegyi környezetszennyezők az élelmiszerekben��������������������������������������������������������������������������
	Czakó Lajos - Miháltz Pál: Trendek és szemléletváltás a szennyvíztisztításban������������������������������������������������������������������������������������
	Czencz Mária: Termelésbe integrált környezetvédelem a vegyiparban. Maradékanyagok keletkezésének csökkentése és hasznosítása�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Biacs Péter: A fenntartható fejlődés vállalati alapokmánya. A környezetgazdálkodás alapelvei���������������������������������������������������������������������������������������������������
	Lőrinc Imre: A légköri ózonkutatás néhány problémája�����������������������������������������������������������
	Tóth Béla - Pátzay György: Az atomerőművi radioaktív hulladékok biztonságos kezelése�������������������������������������������������������������������������������������������
	Endrédy István - Pásztó Péter: Fizikai-kémiai és biotechnológiai lehetőségek a talaj, a talajvíz szénhidrogén-szennyeződéseinek eltávolítására�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	1993 / 12. szám����������������������
	Kőrös Endre: Emlékezés Schulek Elemérre születésének 100-ik évfordulóján�������������������������������������������������������������������������������
	Pungor Ernő 70 éves��������������������������
	Milch György: A derivatív spektrofotometria elméleti vonatkozásai������������������������������������������������������������������������
	Nagy Attila - Balogh István - Hlavay József: Ajka város területén gyűjtött immissziós és emissziós porok komplex analitikai vizsgálata���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Nagy Attila - Somorjay Tünde - Hlavay József: Veszprém megye néhány településéről származó immissziós porok ásványos fázisainak és ólomtartalmának meghatározása�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Varga József - Bezúr László: Fémvegyületek illékonysága szerepének vizsgálata atomabszorpciós módszerrel környezetvédelmi szempontból��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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