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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

Deák András — Kemény Sándor — Sawinsky János — Si
mánál Béla: H arm adfokú állapotegyenletek haszná
lata szilárd—fluid fázisegyensúlyok szám ítására

A szerzők a szakirodalomban található biner és terner 
szilárd-fluid fázisegyensúlyi mérési adatok felhasználásá
val meghatározták a Peng-Robinson, a Redlich-Kwong 
és a Redlich-Kwong-Soave harmadfokú állapotegyenletek 
biner kölcsönhatási együtthatóit, és a számított és mért 
oldékonysági adatok közötti átlagos relatív hiba nagysága 
alapján rangsorolták a vizsgált modelleket.

Megállapították, hogy a három állapotegyenlet teljesí
tőképessége általában nem különbözik lényegesen, közülük 
a Redlich-Kwong egyenlet illeszthető a legkisebb hibával. 
A gázkomponens kritikus nyomásánál nagyobb nyomások 
tartományában mért oldékonysági adatokat modellezve, 
a vizsgált állapotegyenletek, különösen a Redlich-Kwong 
egyenlet, viszonylagos egyszerűségükhöz képest jól vissza
adják a mérési adatok menetét, tendenciák jelzésére alkal
masak. Mivel azonban az illeszkedés egyes tartományok
ban nagy rendszeres hibát mutat, a modellek extrapolá
ciós képessége csekély.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a  177  ( 1 9 9 4 ) ]

Szabó István — Jelinkó Róbert — Valló Ferenc — Tóth- 
Gyutay Mariann: M osószerek foszfát-tartalm ának  
h elyettesítése szintetikus zeolitokkal

A növekvő társadalmi igény az álló és a lassan folyó fel
színi vizek úgynevezett eutrofizációs problémájának meg
oldására világméretű kutatómunkát indított meg a mosó
szerek foszfát-tartalmát megfelelően helyettesítő adaléka
nyag megtalálására. Az A típusú zeolit, ez a vízben old
hatatlan, finom eloszlású, ioncserélő anyag kielégítette az 
összes gazdasági, ökológiai és gyakorlati követelményt, és 
sok országban bekerült a mosószerek komponensei közé. 
Ez a cikk a mosószerekben lévő foszfátok részleges vagy 
teljes helyettesítésének fizikai-kémiai kérdéseivel foglalko
zik, különös tekintettel a zeolit-komponensekkel szemben 
támasztott minőségi követelményekre. A szerzők áttekin
tik a mosószeripari zeolitok gyártásának technológiai le
hetőségeit és a magyarországi fejlesztési eredményeket is.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a  ^ 0 ,  185  ( 1 9 9 4 ) ]

Verba Attila — Robert Neumaier: H erm etikus szi
vattyúk  a vegyiparban

A gyúlékony, robbanékony, mérgező vagy egyéb környe
zetszennyező folyadékot szállító szokványos kivitelű szi
vattyúk üzeme során mindig számolni kell folyadékkiá
ramlással a tengely tömítés mellett. Ezek a veszélyes anya
gok hermetikus szivattyúval biztonságosan szállíthatók. A 
közlemény a vegyipari hermetikus szivattyúkról ad átte
kintést. Fő típusai a légrésbetétcsöves motorral hajtott, 
a mágneses hajtású és a membránszivattyú. Megoldást 
mutat az olyan nehéz szivattyúzási problémákra, mint a 
szuszpenziók, nagy hőmérsékletű vagy kétfázisú folyadé
kok és kritikus állapot feletti gázok szállítása, Ш. a nagy 
rendszernyomás és a nagy ellennyomás. A hermetikus ke- 
verőket is tárgyalja.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 9 , 1 9 2  ( 1 9 9 4 ) ]

A. Deák — S. Kemény — J. Sawinsky — B. Simándi: 
Cubic E quations for C alcu lation  of Solid—Fluid  
Phase Equilibria

Three cubic equations of state are evaluated regarding 
their ability to describe suoercritical binary and ternary 
solid-fluid phase equlibria. Experimental data are compa
red with those calculated by the equations of Redling- 
Kwong, Redlich-Kwong-Soave and Peng-Robinson. Bi
nary interaction coefficients determined from the experi
mental data in the course the evaluation are reported.

Capabilities of the three equations of state investigated 
are generally much the same, average relative deviation 
is the smallest with the Redlich-Kwong EOS, however. 
A pressures above the critical pressure of the solvent 
equations, especially the Redlich-Kwong EOS, give good 
qualitive agreement, considering their simplicity. The are 
able to show tendencies. As there is significant systematic 
deviation in certain ranges, extrapolation ability of these 
models is weak.

I. Szabó — R. Jelinkó — F. Valló — M. Tóth-Gyutay: 
Phosphate Substitution  in  D etergents by S yn th e
tic Zeolites

An increasing social demand for improving the so-called 
eutrophication problems in stagnant and slowly flowing 
surface waters led to worldwide research for finding 
suitable substitutes for phosphates in detergents. Zeolite 
A, a water-insoluble, finely dispersed, ion exchanger met 
all the economical, ecological and practical requirements 
and has been incorporated into detergents in many 
countries. This study is concerned with the physico- 
chemical background of the partial or total substitution of 
phosphates in loundry detergents with special emphasis on 
quality requirements of zeolite component. Technological 
alternatives for manufacturing of detergent zeolites and 
development results in Hungary are reviewed.

A. Verba Attila — R. Neumaier: Glandless P u m p s in 
Process P lan ts

Conventional pumps, delievering inflammable, explo
sive, poisonous or other pollutant fluids represent a la
tent danger because of fluid emmissions at the shaft sea
ling. Dangerous liquid can be safety pumped by glandless 
pumps. A surway of glandless pumps for process plants is 
given in this paper. Main types of them are canned motor 
pumps, pumps with permanent magnetic drive and di
aphragm pumps. It is shown, that difficult problems such 
as pumping suspensions or high temperature liquid, high 
pressure difference or high system pressure, pumping gas 
above critical state and pumping liquid-ga two-phase fluid 
can be solved. Glandless stirrers are also treated.
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Nagyné Czakó Ilona — Vértes Attila — Kuzmann Ernő 
— Nagy Sándor — Homonnay Zoltán: A M össbauer- 
spektroszkópia gyakorlati alkalm azásai II. Korró
ziós vizsgálatok Mössbauer-spektroszkópiával

A Mössbauer-spektroszkópiának a vas és vastartalmú 
ötvözetek korróziójának tanulmányozásában való alkal
mazhatóságát mutatják be a szerzők néhány jellemző 
példa segítségével.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a  2 0 1  ( 1 9 9 4 ) ]

Shelley, Suzanne: Új levegőszétválasztási eljárások

Költségkímélőbb „nem-hűtéses” levegőszétválasztási el
járásokat vezethetnek be azok, akiknek egy kicsivel alacso
nyabb tisztasági fokú gáz is megfelelő. A két eljárás a szo
bahőmérsékleten végzett nyomásváltoztatásos adszorpció, 
illetve a membránok használata. Alkalmazási területük le
het a nitrogénes öblítés, az égés javítás, a termőföld- és 
szennyvíztisztítás, a fémregenerálás és a papírfehérítés.

[ M a g y .  K i m .  L a p j a  4 9 , 2 0 5  ( 1 9 9 4 ) ]

Mrs. Nagy, I. Czakó — A. Vértes — E. Kuzmann ■— 
S. Nagy — Z. Homonnay: Practical A pplication  of 
M össbauer Spectroscopy II. Corrosion Studies by 
Mossbauer Spectroscopy

The applicability of Mössbauer Spectroscopy in studying 
the corrosion of iron is presented by means of a few typical 
examples.

S. Shelley: N ew  Ways to  Separate Air

You can reduce your costs by 20-60% if the gases 
separated from air with a little lower purity levels than 
usual are satisfactory. The two methods are the pressure 
swing adsorption and the use of membranes-both at 
room-temperature. Their fields of application can be the 
nitrogenous rinsing, combustion improvement, soil- and 
waste-water purification, metal regeneration and paper 
bleaching.

Szemle . . .  Szemle . . .  Szemle . . .

Oroszország kőolajimportőrré 
válhat

1987-ben a Szovjetunióban még 624 
millió tonna kőolajat termeltek ki, 
1991-ben már csak 520 millió ton
nát, de a közeli években a kihozatal 
még tovább csökken és a Független 
Államok Közösségének szintjén vala
hol az évi 400-425 millió tonnán sta
bilizálódhat; ez viszont még a hazai 
szükségletet sem tudja teljesen kielégí
teni. Rövid távon kénytelenek lesznek 
kőolajat vásárolni a világpiacon, ami 
viszont egyéb területen vonja majd 
maga után importképességük csökke
nését, mert az eddigi kőolajexport kon
vertibilis devizáért előbb zsugorodni 
fog, megszűnik.

A bajokon távlatban csak úgy fog
nak tudni segíteni, hogy saját kőolaj- 
készleteik kitermelésére külföldre kon
cessziót adnak és szorult helyzetükben 
nem valószínű, hogy ezt kedvező felté
telekkel tehetik meg.

[Forrás: Eur.Ch. 1992. No 5, p 6; 1992. 
január 27.]

Bioreaktorok -  követelmények

A bioreaktorok viszkózus-heterogén 
vizes fázisokkal dolgoznak, amelyek 
nyíró igénybevételre érzékenyek. A kö
zegeket reakció előtt sterilezni kell, de

nem korrodálhatják a készüléket, mert 
az edényről leoldott fémionok mellék- 
reakciókat katalizálhatnak. A viszkó
zus, reagált közeget mennél tökélete
sebben le kell tudni üríteni. Semmi
lyen vezetéknek nem szabad eltömőd- 
nie. A reagenseket folyamatosan kell 
tudni beadni. A reakció során fűteni, 
majd hűteni kell.

Mindezeknek a körülményeknek meg 
kell felelnie a bioreaktor szerkezetei
nek és szerelvényeinek. Többféle reak
tor van, mechanikus- ill. pneumatikus 
keverős, belső-, ill. külső cirkulációs, 
mégis uralkodó a legalább 800 liter 
ürtartalmú, fűtő-hűtő köpenyes, alul
ról meghajtott fenékkeverővei és ürítő
nyílással rendelkező, 3 bar túlnyomást 
és teljes vákuumot, valamint 180°C- 
ot állni képes, hengeres autokláv né
zőablakkal, a fedelén sok csonkkal, a 
közegbe a fenékig a keverőlapátok alá 
nyúló gáz- és gőzbevezető csővel. Min
den fémes rész ausztenites nemesacél
ból készüljön és belső felületén elekt- 
rolitikusan 0,5 mikronra fényesített le
gyen. A fedélen keresztül a belső fe
lület tisztításához nagynyomású vizsu- 
garakkal rendelkező szórófejes szondát 
kell tudni besüllyeszteni.

A nézőablak bór-szilikát üvegből ké
szüljön, a rugalmas tömítések szilikon
vagy EPD gumiból, a szárazon egymá
son csúszó felületek viszont kerámiai

anyagból vagy szilícium-karbidból, a 
hasadótárcsák pedig grafitból.

[Forrás: СЕР. 88. No 1, p 55; 1992. 
január]

Müanyagmátrixba ágyazott 
növényvédőszerek

A növényvédőszerekkel szemben 
olyan ellentétes követelményeket tá
masztanak, amiket a hatóanyag önma
gában nem képes kielégíteni; jelesül: 
tartósan hasson, viszont a termőterü
leten uralkodó természeti körülmények 
között (levegő, víz, napfény, baktériu
mok) gyorsan bomoljon le környezet- 
védelmi okokból.

Ezeket a követelményeket csak műa
nyagba ágyazott, könnyen lebomló ha
tóanyagokkal lehet kielégíteni, amiket 
a műanyagburok véd meg az elbom- 
lástól, annak viszont meghatározott 
hatóanyag-átbocsátóképességűnek kell 
lennie.

Japánban foglakoznak ilyen sze
rek kifejlesztésével, amik egyúttal a 
hagyományos szereknél gazdaságosab
bak, mert kevesebb hatóanyaggal biz
tosítják a megkívánt védelmet.

[Forrás: Eur. Ch. 1992. No 6, p 8; 1992. 
febr. 3.]

S. Gy.
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Harmadfokú állapotegyenletek használata szilárd-fluid fázisegyensú
lyok számítására

D E Á K  A N D R Á S *
K E M É N Y  S Á N D O R *
S A W IN S K Y  J Á N O S *

SIMÁN Dl B É L A *

Napjaink egyik új, ígéretes elválasztási művelete a 
szuperkritikus extrakció [5, 17, 22]. Szuperkritikus ál
lapotú oldószereket különöző iparágakban egyre szé
lesebb körben használnak, az élelmiszeripartól kezdve 
(pl. kávé koffeinmentesítése) egészen a szénhidrogén
iparig (pl. nehéz szénhidrogének szuperkritikus ext- 
rakciója szénből). A szuperkritikus extrakciós techno
lógiák kidolgozását nagy mértékben segíti a nagynyo
mású fázisegyensúlyok minél jobb megismerése, meg
bízható számítási módszerek kidolgozása. Munkánk
ban ennek egy kis szeletével, a szilárd anyag oldékony- 
ságának számításával kívánunk foglalkozni.

Szilárd-gáz fázisdiagramok

Az olyan biner rendszer fázisdiagramjának, mely
ben az 1. komponens egy kis molekulájú gáz (pl. C 02, 
C2H4 stb.), a 2. komponens pedig a lényegesen na
gyobb molekulaméretű, eltérő alakú és kémiai tulaj
donságú szilárd anyag, jellegzetessége az alsó kritikus 
végpont (lower critical end point, rövidítve: LCEP) 
és a felső kritikus végpont (upper critical end point, 
rövidítve: UCEP). E két pontban a folyadék- és gáz
fázis azonossá válik a szilárd fázis jelenléte mellett. A 
fázisdiagramok részletes tárgyalása McHugh és Kru- 
konis könyvében [16] megtalálható, itt most csak a 
két kritikus végpont közötti szilárd-fluid (S2-F) fázis- 
egyensúllyal foglalkozunk.

Az S2-F  fázisegyensúlyban a gyakorlatilag tiszta 
2. komponensből álló szilárd fázissal tart egyensúlyt 
az 1. és a 2. komponenst tartalmazó fluid fázis. A 2. 
komponens móltörtje a fluid fázisban — azaz a szi
lárd komponens oldékonysága — a kritikus végpon
tok közelében jelentős mértékben függ a nyomástól 
és a hőmérséklettől. Példaként az 1. ábrán a naftalin 
C 02-ben mért oldékonyságát mutatjuk be a nyomás 
függvényében. T  = 35°C-on a naftalin oldékonysága 
a szén-dioxid kritikus nyomása (7,377 MPa) közelé
ben néhány tized MPa nyomásváltoztatásra egy nagy
ságrenddel változik. Ez az izoterma igen közel van a 
rendszer alsó kritikus végpontjához (TlceP = 31°C, 
■ftcEP =  7,28 MPa [16]). A P > 10 MPa tartomány-

* B u d a p es ti M űszaki Egyetem , Vegyipari M űveletek Tan- 
szék, B u d ap est

ban az oldékonyság először kissé nő a nyomás növelé- 
sével, majd egy maximum elérése után kicsit csökken 
(ez 35 MPa feletti nyomásokon tapasztalható. Az alsó 
kritikus végponttól távolabbi hőmérsékleten az oldé
konyság kevésbé érzékeny a nyomásváltozásra (1. az 
55°C-os izoterma P < 15 MPa szakaszát az 1. ábrán). 
Az S2-F  egyensúlyra jellemző, hogy az oldékonysági 
izotermák metszik egymást. Az 1. ábrán az A-val és 
J3-vel jelölt pontok közötti nyomásokon a hőmérsék
let növelése csökkenti az oldékonyságot, az A -В  in
tervallumon kívül kisebb vagy nagyobb nyomáson a 
hőmérséklet hatása ezzel ellentétes.

1. ábra. A naftalin méri [1] és az R K  állapotegyenlettel számított 
oldékonysága szén dioxidban (a 1lc13 értékei a S. táblázatban találhatók)

mkl1994. X L IX . É V F O L Y A M . 5. S Z Á M 177



A szilárd anyagok szuperkritikus extrakcióját a két 
kritikus végpont közötti szilárd-fluid fázisegyensúly 
tartományában végezzük, így számunkra elsősorban e 
tartományban szükséges a fázisegyensúly leírása, azaz 
a szilárd anyag oldékonyságának számítása a nyomás 
és a hőmérséklet függvényében. Az alsó kritikus vég
pont általában igen közel van a gázkomponens kri
tikus pontjához, így az extrakció szempontjából fon
tosabb a felső kritikus végponthoz közeli tartomány, 
mivel a viszonylag magasabb hőmérséklet miatt itt az 
oldékonyság nagyobb.

Két szilárd anyagot (2. és 3. komponens) tar
talmazó terner rendszer fázisdiagramján a szilárd- 
fluid fázisegyensúly (S2-S3-F ) tartományát szintén 
a Tlcep és Tucep határolja, azonban a két szi
lárd komponens eutektikumot képezhet, ami a ter
ner elegy felső kritikus végpontja közelében lényege
sen bonyolultabb viszonyokat eredményez [14]. Több 
szilárd anyag egyidejű oldódása esetén a komponen
sek oldékonysága eltér a biner egyensúlyban mért ol- 
dékonyságtól, tehát az oldódó szilárd komponensek 
közötti kölcsönhatás nem hanyagolható el.

Munkánkban a biner S2-F  és a terner S2-S3-F 
fázisegyensúlyok számításával foglalkozunk. A fázise
gyensúlyok leírására a szakirodalomból jól ismert és a 
szuperkritikus fázisegyensúlyok számítására is elter- 
jedten használt Peng-Robinson harmadfokú állapot
egyenletet, és két másik, a szuperkritikus fázisegyen
súly számítására csak elvétve alkalmazott Redlich- 
Kwong és Redlich-Kwong-Soave harmadfokú állapot
egyenleteket használjuk. A szakirodalomban található 
fázisegyensúlyi mérési adatok felhasználásával meg
határoztuk a fenti állapotegyenletek használatához 
szükséges biner kölcsönhatási együtthatókat, és a szá
mított és mért oldékonysági adatok közötti eltérés- 
négyzetösszeg értéke alapján rangsoroljuk a vizsgált 
állapotegyenleteket.

Termodinamikai egyensúly szilárd-szuperkritikus 
gáz rendszerben

Olyan rendszert vizsgálunk, amelyben az oldószer 
kis molekulájú gáz, vagy több ilyen gáz meghatáro
zott arányú elegye, továbbá a szilárd anyagok olva
dáspontja magasabb, mint az oldószerként használt 
gázelegy kritikus hőmérséklete. A vizsgált rendszer
ben a komponensek számozásának sorrendjében elő
ször a gázkomponensek, majd a kis illékonyságú tiszta 
szilárd komponensek következnek.

A gázkomponensek oldékonysága a szilárd fázisban 
elhanyagolható, és a szilárd fázis inkompresszibilis- 
nek tekinthető. A vizsgált nyomás- és hőmérséklet- 
tartományban nincs eutektikumképződés, a szilárd fá
zis a tiszta szilárd anyagok keveréke, azaz mindegyik 
szilárd komponens külön szilárd fázist alkot.

A fázisegyensúly feltétele az, hogy a komponensek 
fugacitása az egyensúlyi fázisokban azonos legyen. E 
feltételnek valamennyi — a fázisok között megoszló 
— komponensre teljesülnie kell. Mivel a gázkompo
nensek nincsenek jelen a szilárd fázisban, az egyen-
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súly feltételét csak a mindkét fázisban jelenlévő szi
lárd komponensekre írjuk fel:

f f  = f f ,  i = l . . . N s  (l)

ahol f?  az i-edik szilárd komponens fugacitása az i- 
edik tiszta szilárd fázisban, 

ff* az i-edik szilárd komponens fugacitása a 
gázfázisban,

Ng a szilárd komponensek (és szilárd fázisok) 
száma.

A fenti feltételek teljesülése esetén az i-edik szilárd 
komponens fugacitása a szilárd fázisban a következő 
egyenlettel számítható:

f f  = Pi<P? exp RT ( 2)

ahol p? a szilárd komponens szublimációs nyomása 
T  hőmérsékleten,

P a rendszer nyomása,
V f  a szilárd komponens móltérfogata a szilárd 

fázisban, T  hőmérsékleten,
<pf fugacitási koefficiens a szilárd fázisban a p? 

szublimációs nyomáson. A tiszta szilárd fá
zisban értéke jó közelítéssel egységnek ve
hető,

T  abszolút hőmérséklet,
R gázállandó.

A vizsgált rendszer ideálistól eltérő viselkedése a 
fenti feltételek mellett a gázfázisra korlátozódik, ahol 
a gáz és az oldott szilárd komponensek is jelen vannak. 
A nagynyomású gázfázisban a szilárd komponensek 
fugacitása a következő egyenlettel számítható:

f f  = ViPfP, (3)

ahol yt- az i-edik szilárd komponens móltörtje a 
gázfázisban,

<pf a szilárd komponens fugacitási koefficiense a 
gázfázisban.

Egyensúly esetén az (1) feltétel alapján a szilárd 
komponens oldhatósága, móltörtben kifejezve:

v f j P - p ? )
RT (4)

г — 1, • • •, Ng
A kapcsos zárójelben lévő kifejezés azt mutatja, hogy 
a gázelegyben az oldékonyság hányszorosa annak, 
amit a tökéletes gázok ideális elegye feltételezéssel 
számolhatnánk. A szakirodalomban E-vel jelölik és 
növekedési tényezőnek (Enhancement Factor) neve
zik.

A kiindulási gázelegy összetételének és a szilárd 
anyagok gázban való oldhatóságának ismeretében 
az anyagmérlegből számítható a gázkomponensek 
móltörtje:

Vj = (1 -  Ys )Yj, j  = 1 . ..  Ng (5)
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1. táblázat
A  v izsg á lt harm adfokú állapotegyen letek  attrakcióé részének kifejezései

P =
RT

V -  b +  Pattr.

Redlich-Kwong [19] Redlich-Kwong-Soave [23] Peng-Robinson [18]

Pattr.
aca(Tj aca(T)

V(V + b) V(V  + b) + b{V - b )
ac 0,42747 R2T2/P C 0,45724 R2T 2/P C
b 0,08664 R T JP C 0,0778 RTC/P C

a(T) \/% jT [l + ( l  — V T/Tc) (-̂ o + В0ш + Cqw2)

Ao - 0,48 0,37464
B0 - 1,574 1,54226
Со - 0,176 -0,26992

ahol yj a j'-edik gázkomponens móltörtje a szilárd 
anyaggal egyensúlyban lévő gázelegyben,

Yj a j-edik gázkomponens móltörtje a kiindu
lási gázelegyben, Yj = 1

Ys = E Z Si Yi’ a szüárd anyagok gázfázisbeli 
móltörtjének összege,

Nq a gázkomponensek száma.
A gázfázisra vonatkozó tp? fugacitási koefficien

seket harmadfokú állapotegyenletek felhasználásával 
számítottuk.

A fázisegyensúlyok számítására szolgáló állapote
gyenletes modelleket másik tanulmányunkban [10] 
részletesen tárgyaljuk, itt csak röviden összefoglaljuk 
a számításokhoz szükséges legfontosabb összefüggése
ket. A három van der Waals típusú nyomásra explicit 
állapotegyenlet repulziós része azonos [10]:

rep
RT

V ^ b ’ ( 6 )

ahol V a móltérfogat,
b a modell paramétere.

Az egyenletek attrakciós részének kifejezése és a 
paraméterek számítására szolgáló összefüggések az 1. 
táblázatban találhatók.

Ha a bemutatott állapotegyenleteket elegyre kíván
juk alkalmazni, akkor értelmeznünk kell az elegyre az 
eddig tiszta anyagra érvényes a és b paramétereket. Az 
általánosan használt és általunk is alkalmazott elegyí- 
tési szabályok a következők:

( 7 )

« i

6 = £ уЛ , (8)

ahol y,-, yj a vizsgált fázisban (esetünkben a gázfá
zisban) a móltörtek,

aij -  k j ) ,  (9)
°tt = a t> t̂t =  ,

kij biner kölcsönhatási együtthatók.
A kij paraméter értéke г =  j  esetben zérus, i ^  j  

esetre kísérletileg határozandó meg.
Az elegy egy komponensének fugacitási koefficiense 

az állapotegyenletből számítható, a megfelelő kifeje
zések [10j-ben megtalálhatók.

Az egyensúlyi számítások elvégzéséhez a tiszta 
komponensek jellemzőinek (Tc, Pc, ш) ismeretén kívül 
a biner kölcsönhatási együtthatók ismerete szükséges.

A kfj értékeket az egyensúlyi mérési adatokra il
lesztve, az alábbi négyzetösszeg minimumának meg
keresésével határoztuk meg:

M  N .

^(^12) = y z
m= lt= 1

ért
уг

y°<

2

= min, (10)
m

ahol M  a mérési adatok száma.
A kij biner kölcsönhatási együttható értékéhez ki

számoljuk a (10) célfüggvény értékét, és egy optima
lizáló algoritmus szerint addig változtatjuk kjj érté
két, míg a minimum helyét az előírt pontossággal meg 
nem közelítjük. Számításainknál a Hooke-Jeeves algo
ritmust [9] használtuk. Programunk IBM PC kompa
tibilis személyi számítógépen futtatható.

Megjegyezzük, hogy a szilárd anyagok nagy részé
nél az állapotegyenlet paramétereinek az 1. táblá
zat szerinti meghatározása bizonytalan, mivel bom
láshőmérsékletük alacsonyabb a kritikus hőmérsék
letüknél, ezért kritikus pontjuk kísérletileg nem ha
tározható meg. A kritikus adatok becslésére több 
módszer is ismeretes a szakirodalomban [20], azon
ban az így becsült értékek felhasználásával számí
tott állapotegyenlet-paraméterek bizonytalansága na
gyobb.

Az adott hőmérsékletre számított a attraktív pa
raméter bizonytalanságát a kritikus adatokén kívül 
az oc[T) hőmérsékletfüggvényt meghatározó acentri- 
citási tényező (w) becsült értékének bizonytalansága 
is növeli.

Számításainknál az RKS és PR állapotegyenle
tek attraktív paraméterének hőmérsékletfüggésére —
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a szuperkritikus fázisegyensúlyok szakirodaimának 
megfelelően — az eredeti verzió szerinti a(T) függvé
nyeket (1. az 1. táblázatot) használtuk az extrapolálási 
lehetőségek vizsgálatára. Azonban az oc(T) függvényt 
a szerzők szénhidrogének rbdekánig terjedő homológ 
sorára (apoláros vegyületek) alkalmazták, használa
tuk eltérő szénatomszámú és polaritású szilárd anya
gokra nagymértékű extrapolációt jelent. A harmad
fokú állapotegyenletekhez más empirikus ol[T) függ
vények is ismeretesek a szakirodalomban poláros és 
apoláros vegyületekre. Ezek konstansait — általáno
sított összefüggések hiányában — a tiszta anyag PVT  
adataiból határozhatjuk meg. Ilyen kísérleti adatok a 
vizsgált szilárd anyagokra általában nem állnak ren
delkezésre.

Az RK és RKS állapotegyenletek közötti különbség 
csak az a paraméter hőmérsékletfüggéséből adódik. 
A két állapotegyenlet ac értéke azonos, de egy adott 
T  < Te 2 hőmérsékleten a értéke nagyobb az RKS 
egyenletben, mint az RK-ban (például naftalin esetén 
kb. 20%-kal).

Ha a gázfázisbeli fugacitási koefficiens számításához 
az 1. táblázatban megadott empirikus a(T) összefüg
géseket használjuk, az extrapolációs hibát is a k{j bi- 
ner kölcsönhatási együttható megválasztásával igyek
szünk kompenzálni.

Számítási eredmények

Hét eltérő szerkezetű szilárd anyag (naftalin, fenan- 
trén, 2,3-dimetil-naftalin, 2,6-dimetil-naftalin, benzo- 
ésav, 1,10-dekándiol és /J-karotin) S2-F egyensúlyá
nak szakirodalomban található mérési adatait felhasz
nálva vizsgáltuk a három állapotegyenlet alkalmassá
gát az oldékonyság leírására. Az oldószer szén-dioxid, 
ill. etilén volt. A komponensek adatait és a szilárd 
anyagok szublimációs nyomásának irodalmi forrását 
a 2. táblázatban adjuk meg.

2. táblázat
A  kom ponensek adata i

Név Pc,
MPa

Te,
К

w,
m3/kmol

P.?
forrás

Etilén 50,36 282,4 0,0852 - -

Szén-dioxid 73,77 304,2 0,2250 - -
Naftalin 40,53 748,4 0,3019 0,12503 [4]
Fenantrén 32,93 890,0 0,4856 0,1819 [12]
2,3-DMN 32,17 785,0 0,42403 0,15576 [12]
2,6-DMN 32,22 777,0 0,4213 0,15576 [12]
Benzoésav 45,6 752,0 0,620 0,1546 [12]
1,10-dekán-
diol

23,7 720,4 1,325 0,1584 [2]

/9-karotin 15,2 374,7 0,411 0,5368 [3]
DM N =  d im etil-nafta lin

A biner rendszerben mért oldhatóság ismeretében 
a (10) célfüggvény k i 2  szerinti minimumhelyének a 
megkeresésével meghatároztuk az oldószer és a szi-
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lárd komponens közötti biner kölcsönhatási együtt
ható értékeket mindhárom állapotegyenletre. Össze
sen 41 izotermát dolgoztunk fel. A vizsgált nyomás- 
tartomány 10-30 MPa, kivéve a naftalint és a ß- 
karotint. A naftalinra vonatkozó mérési adatok 5-35 
MPa, a /3-karotin adatai 25-45 MPa tartományban 
találhatók.

Az eredményeket a S. és 4- táblázatban közöljük. A 
táblázatokban a hőmérsékletet (T ) a mérési adatok 
számát (M),  továbbá az RK, RKS és PR állapot
egyenletek ki2  biner kölcsönhatási együtthatójának 
értékeit, és az átlagos relatív hibát (Sr ) adjuk meg, 
ahol

Sr = 100y /9 /(N  -  1). (11)

mert szám 
У2

v mért
У2

' 1  ______ ;
3 10 15 20 25 30 35

P, MPa
S. ábra. A  naflalin szén-dioxidban mért és számított oldékonyságanak 

relatív eltérése a nyomás függvényében. A mért értékek forrása; [1] 
T  = 5 f C

A táblázatokból látható, hogy a vizsgált három ál
lapotegyenlet teljesítőképessége általában nem külön
bözik lényegesen. Az is látszik azonban, hogy a 41 
izoterma közül 29-et az RK állapotegyenlet közelít 
meg legjobban, azaz az Sr átlagos relatív hiba az RK 
egyenletnél a legkisebb a vizsgált három állapotegyen
let közül. Nincs olyan vizsgált szilárd anyag, amelynek 
legalább egy izotermájához nem az RK egyenlet lett
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A tá b lá z a tb a n  a lk a lm azo tt rövidítések:
N =  n a fta lin , F  =  fenan trén , 23N =  2,3-dim etil-naftalin , 26N =  2,6-dim etil-naftalin , В =  benzoésav, К  =/9-karotin , DD =  1,10- 
dekán-dio l

C 02(1) -**(2)

S. táblázat
A szén-d iax idban  m ért b in e r oldékonysági adatok  feldolgozásával k a p o tt  eredm ények

(2) Iro- M т, RK RKS PR
dalom К &12 Sr, % ^12 Sr, % &12 Sr, %

[21] 10 308,2 0,03094 1,4 0,1028 4,6 0,09859 6,2
N [1] 22 308,2 0,03844 30,2 0,10125 28,4 0,09836 29,9

[1] 20 318,2 0,03375 21,8 0,10000 32,0 0,10000 33,1
Ul 22 328,2 0,03350 23,2 0,10575 35,6 0,10890 40,1
[6] 7 308,2 0,01925 9,2 0,1458 13,1 0,1400 17,5

F [12] 5 318 0,01191 - 11,6 0,1372 20,9 0,1318 23,5
[12] 5 328 0,008625 3,7 0,1302 24,7 0,1258 26,5
[12] 5 338 0,009406 12,7 0,1260 30,6 0,1230 30,6
[12] 5 308 -0,00375 6,4 0,1064 9,5 0,1017 11,7

26N [12] 5 318 -0,00235 17,0 0,1022 10,8 0,09859 12,8
[12] 5 328 -0,00328 7,0 0,1023 17,7 0,1000 17,1
[П] 5 308 -0,08594 8,2 0,1045 3,1 0,09938 5,4

23N [Н] 5 318 -0,04375 2,3 0,1065 22,5 0,1031 24,9
HD 5 328 +0,00047 43,3 0,1097 47,2 0,1070 47,7
[7] 5 308,2 -0,1383 22,1 0,05406 26,3 0,05156 28,2

В [12] 5 318 -0,1464 17,9 0,04250 28,8 0,04094 30,5
[12] 5 328 -0,1475 12,8 0,02969 17,6 0,02922 18,9
[12] 5 338 -0,1450 17,6 0,02016 12,1 0,02094 11,7

4 313,2 -0,6169 24,1 -0,5884 29,3 -0,5392 32,9
К [3] 5 333,2 -0,5888 13,9 -0,5470 15,7 -0,5069 17,4

7 343,2 -0,7316 20,0 -0,6580 19,3 -0,6186 15,6
[2] 3 318 -0,1850 8,2 0,1723 5,4 0,1470 1,4

DD [2] 6 323 -0,1803 13,9 0,1691 5,6 0,1433 4,4
_____ [21__ 6 328 -0,1786 8,2 0,1666 10,0 0,1419 12,4

volna a legjobban illeszthető. Az RKS egyenlet 3, míg 
a PR 9 izotermát közelített a legkisebb hibával.

A vizsgált biner mérési adatok közül a naftalin ol- 
dékonyságának a leírása a legnehezebb feladat, mivel 
a mérési adatok egy része az oldószerként használt gáz 
kritikus nyomásához közeli nyomástartományba esik, 
ahol az oldékonyság erősen nyomásfüggő. Az illesz
tendő függvénynek tehát ekkor az erős és csekély nyo
másfüggés szakaszait egyaránt le kell írnia. A többi 
anyagra csak a kis nyomásfüggésű tartományban (1. 
az 1. ábrán az izotermák platóját) vannak mérési ada
tok, tehát modellezésük könnyebb feladat.

A C 02-naftalin rendszer 35°C és 55°C hőmérsék
letű mérési adatait és a Redlich-Kwong egyenlettel 
számított izotermáit az 1. ábra mutatja. Látható, 
hogy a vizsgált modell, egyszerűsége dacára jól vissza
adja az oldékonysági izotermák jellegzetes menetét: az 
ugrás jellegű oldékonyságnövekedést a gázkomponens 
kritikus nyomásához közeli nyomáson, majd ennél na
gyobb nyomásokon a csekély nyomásfüggést (és az áb
rán nem látható maximumot), továbbá az izotermák 
kereszteződését okozó nyomásfüggő hőmérsékleteffek
tust.

Példaként a 2. ábrán a T  = 55°C-on mért és számí
tott naftalin móltört relatív eltérését mutatjuk be a 
nyomás függvényében. Megállapítható, hogy a vizs
gált harmadfokú egyenletekkel számított izotermák 
alakja nem megfelelő, a számított és mért móltör
tek közötti eltéréseknek egyirányú menete van a nyo
más függvényében. A relatív eltérések nyomásfüggése 
a PR egyenletnél a legerőteljesebb. Az RK állapote
gyenlet illeszkedése megfelelőbb, az RKS egyenlet az 
előző kettő között foglal helyet. Egyik állapotegyenlet 
sem írja le megfelelően az oldékonyság nyomásfüggé
sének „ugrás” jellegét, amit a 2. ábra szemléltet.

Bár mindhárom vizsgált modellnél a biner kölcsön
hatási együttható elvileg hőmérséklet-, nyomás- és 
összetételfüggetlen illesztendő paraméter, eredménye
ink szerint a kölcsönhatási együttható a hőmérséklet
től függ. Ez empirikus függvényekkel ugyan leírható, 
de egyértelműen azt bizonyítja, hogy a szuperkritikus 
berendezéseknél a szeparátor és az extraktor nyomás- 
és hőmérséklet-tartományában a vizsgált három mo
dell nem írja le megfelelően a valóságos fázisegyensú
lyi viszonyokat.
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A tá b lá z a tb a n  alkalm azott rövid ítések:

N =  n a fta lin , F  =  fenantrén , 23N =  2 ,3-dim etil-naftalin , 26N =  2,6-dim etil-naftalin , В =  benzoésav, К  =;0-karotin, DD =  1,10- 
dekán-d io l

C2H4( l ) - * * *  (2)

4- táblázat
Az etilénben  m é r t  b in er oldékonysági ad a to k  feldolgozásával k a p o tt  eredm ények

(2) Iro
dalom

M T,
К

RK RKS PR
^12 Sr, % fci2 Sr, % k\2 Sr, %

[1] 19 285,2 -0,06250 41,4 0,01375 45,8 0,01625 47,4
[1] 14 298,2 -0,06984 34,0 0,01375 46,0 0,01844 48,0

N [1] 16 308,2 -0,07469 26,8 0,01422 43,1 0,02000 44,5
[6] 13 308,2 -0,07453 33,2 0,00875 46,2 0,01203 46,0
[1] 16 318,2 -0,08672 31,2 0,01969 50,6 0,02859 52,1

[12] 5 318 -0,08063 14,4 0,05609 24,3 0,05844 26,7
F [12] 5 328 -0,09234 14,9 0,04344 20,8 0,04688 21,7

[12] 5 338 -0,09625 19,5 0,03844 25,1 0,04328 25,0
[12] 6 308 -0,09938 14,4 0,01906 19,1 0,02219 19,6

26N [12] 6 318 -0,09969 18,6 0,01547 7,4 0,01984 4,4
[12] 6 328 -0,01055 23,6 0,01031 10,2 0,01625 7,2
[12] 6 308 -0,09844 18,0 0,02156 13,7 0,02422 12,9

23N [12] 6 318 -0,1039 25,0 0,01656 18,4 0,02047 16,7
[12] 6 328 -0,1150 32,0 0,008594 11,6 0,01422 9,3
[12] 5 318 -0,2192 21,5 -0,02344 28,2 -0,01813 29,9

В [12] 5 328 -0,2238 17,6 -0,03141 26,7 -0,02469 28,0
____[12]__ 5 338 -0,2322 11,5 -0,04344 22,7 -0,03484 23,4

5. táblázat
A  tern er  oldékonysági ad atok  feldolgozásával kapott eredm ények. A m érési adatok forrása: [13],

*[80], **[2]
A  tá b lá z a tb a n  a lkalm azott rövidítések:
N =  n a fta lin , F  =  fenantrén , 23N =  2,3-dim etil-naftalin , 26N =  2,6-dim etil-naftalin , В =  benzoésav, К  =/S-karotin, DD =  1,10- 
dekán-d io l

COa(l) -  (2) -  (3)

(2) (3) M т,
К

RK RKS PR
^23 Sr, % ^23 Sr, % ^23 Sr, %

F N 308* 14 -0,2168 5,9 0,0596 10,9 0,0574 16,6
308 9 -0,1480 16,6 0,1006 20,5 0,0971 22,4

F 23N 308 5 0,3515 19,3 0,4932 21,1 0,4588 22,7
318 5 0,3133 28,7 0,5422 27,9 0,4226 22,4

F 26N 308 5 -0,3996 9,0 -0,0352 12,0 -0,0469 16,3
F В 308 5 -0,6318 20,2 -0,1139 23,5 -0,1361 26,1
N 23N 308 5 -0,2078 7,3 0,0742 10,2 0,0752 16,3
N В 308 5 -0,3508 19,2 0,0311 25,2 0,0408 28,8
23N 26N 308 9 -0,0897 3,0 -0,0352 12,0 -0,0469 16,3

318 9 -0,6409 6,8 -0,1234 5,1 -0,1572 7,2
В DD 308** 5 -1,4139 13,4 -0,1178 22,8 -0,2247 23,4

318** 5 -0,4649 24,3 0,0491 20,7 0,0191 22,9

с 2н 4 (1) -  (2) - (3)

23N 26N 308 9 -0,3213 9,6 0,0891 17,3 0,0924 20,9
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Az 5. táblázatban két szilárd komponens keveréké
nek oldékonyságára vonatkozó eredményeinket mu
tatjuk be. A számításokhoz a biner egyensúlyi ada
tokból becsült kölcsönhatási együtthatókat használ
tuk föl (1. a S. és 4- táblázatokat). A (10) célfüggvény 
minimumhelyének keresésekor csak a két szilárd kom
ponens közötti kölcsönhatási együtthatót (fc23) vál
toztattuk. A 13 izoterma számítási eredményei alap
ján megállapíthatjuk, hogy az RK egyenlettel vala
mivel jobban közelíthetők a mérési adatok, mint az 
RKS, ill. PR egyenlettel (10 izoterma esetén az RK, 
2 izotermánál az RKS és 1 izotermánál a PR átlagos 
relatív hibája a legkisebb).

S. ábra. A naftalin és fenantrén mért és az R K  állapotegyenlettel 
számított együttes oldékonységa szén-dioxidban, T  = SOS К  

hőmérsékleten

A S. ábrán a C 02-fenantrén-naftalin rendszer 308 
К hőmérsékleten mért és az RK egyenlettel számí
tott oldékonyságát mutatjuk be. Az ábrán pontvo
nallal ábrázoltuk az RK egyenlettel számított C 02-  
fenantrén egyensúlyt. A mérések szerint a naftalin ol- 
dékonysága fenantrén jelenlétében gyakorlatilag nem 
változik, míg a fenantréné a naftalin miatt közel két
szerese lesz. Az RK egyenlettel А:2з = 0,0 esetén 
számított és az ábrán szaggatott vonallal jelölt izo
terma szintén a fenantrén oldékonyságának növeke
dését mutatja, de a növekedés mértéke lényegesen ki
sebb a kísérletileg meghatározottnál. Az alkalmazott 
egyszerű modell csak a tendenciát jelzi, a fc23 kölcsön
hatási együttható illesztése szükséges a mérési adatok 
megfelelő leírásához. Az együttható nullától jelentő
sen eltérő értéke az alkalmazott modell fogyatékossá
gát mutatja.

A vizsgált fázisegyensúlyi modellek értékelése

A vizsgált van de Waals modell, a valósághoz képest 
rendkívül leegyszerűsített fizikai képre épül. Nagy sű
rűségű fluidumokra (folyadékokra, nagy nyomású gá
zokra) az állapotegyenlet repulziós része még azonos 
méretű gömb alakú molekulák esetén sem helytálló 
[10]. Az attrakciós rész a molekulák közötti bonyolult 
kölcsönhatásokat (H-híd, poláros komponensek köl
csönhatása, asszociáció stb.) nem képes leírni. A mo
dell fogyatékosságait a biner kölcsönhatási együtt
ható mérési adatokhoz illesztésével igyekszünk kom
penzálni.

Ha a gázkomponens kritikus nyomásánál nagyobb 
nyomások tartományában mért oldékonysági adato
kat modellezünk, a vizsgált modellek, különösen a 
Redlich-Kwong egyenlet, viszonylagos egyszerűségük
höz képest jól visszaadják a mérési adatok menetét, 
tendenciák jelzésére alkalmasak. Minthogy azonban 
az illeszkedés egyes tartományokban nagy rendszeres 
hibát mutat, az extrapolációnál óvatosan kell eljár
nunk.

Szilárd anyagok keverékének fázisegyensúlyi szá
mításánál, mért egyensúlyi adatok hiányában a kö- 
bös állapotegyenlet szilárd komponensek közötti biner 
kölcsönhatási együtthatóinak értéke általában nem 
áll rendelkezésre. Ha a &23 együttható ismerete nél
kül szeretnénk számításokat végezni, azt fc23 értékét 
zérusnak tekintve tehetjük meg. A C02-fenantrén- 
naftalin rendszer példáján láttuk, hogy a fenantrén 
oldékonyságának naftalin hatására bekövetkező növe
kedését, mint tendenciát, a modell jelzi ugyan zérus 
kölcsönhatási együttható esetén is, de a mérési adatok 
megfelelő leírásához a kölcsönhatási együttható érté
két illeszteni kell. Az együttható zérustól jelentősen 
eltérő értéke jelzi a modell tökéletlenségét

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a vizsgált ál
lapotegyenletek egyszerűségükhöz képest elfogadha
tóan illeszthetők a mérési adatokhoz, jól visszaadják 
az adatok menetét, így interpolációra használhatók, 
de extrapolációs képességük csekély.

JELÖLÉSEK

a a van der Waals típusú állapotegyenletek att
rakciós energia-paramétere, J/mol (m3/mol) 

A0 empirikus konstans, -
b a van der Waals típusú állapotegyenletek

térfogatkorrekciója, m3/mol 
B0 empirikus konstans, -
Со empirikus konstans, -
f f  az t-edik szilárd komponens fugacitása a tiszta 

szilárd fázisban, -
f f  az i-edik szilárd komponens fugacitása a gáz

fázisban, -
kij az attraktív paraméter biner kölcsönhatási 

együtthatója, -
M  a mérési adatok száma, —
N  az összes komponensek száma, N = N@ + N S 
Nq a csak a gázban lévő komponensek száma, —
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N s  a szilárd komponensek (és szilárd fázisok)
SZcUTlcL,

p? az г-edik szilárd komponens szublimációs nyo
mása T  hőmérsékleten, Pa 

P a rendszer nyomása, Pa
Pc kritikus nyomás, Pa
Pl СЕР az alsó kritikus végpont nyomása, Pa
R gázállandó, R = 8,3145 J/mol/K
T  abszolút hőmérséklet, К
Tc kritikus hőmérséklet, К
Tlcep az alsó kritikus végpont hőmérséklete, °C 
ТисЕР a felső kritikus végpont hőmérséklete, °C 
V móltérfogat, m3/mol
V f  a szilárd komponens móltérfogata a szilárd

fázisban, T hőmérsékleten, m3/mol 
y, az г-edik szilárd komponens móltörtje a gáz

fázisban, -
jlj  a j’-edik gázkomponens móltörtje a szilárd

anyaggal egyensúlyban lévő gázelegyben, -  
Y j  a У-edik gázkomponens móltörtje a kiindulási 

gázelegyben, -
Y s  = ^ ^ * 1  у,-, a szilárd anyagok gázfázisbeli mól- 

törtjének összege, -

Görög betűk

Ф minimalizálandó célfüggvény, 1. a (10) egyen
letet,

<pf fugacitási koefficiens a szilárd fázisban a p° 
szublimációs nyomáson, -

<p?  a szilárd komponens fugacitási koefficiense a
gázfázisban, -

ш acentricitási tényező, -
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Mosószerek foszfát-tartalmának helyettesítése szintetikus 
zeolitokkal

Bevezetés

A mosószerek megfelelő mosóhatásának elérésé
hez elengedhetetlen feltétel a vázképző adalék je
lenléte, meghatározó annak minősége és mennyi
sége. A vázképző adalék (builder) saját szerepén túl
menően döntő hatást gyakorol a mellette jelenlévő 
egyéb mosószer-komponensek aktivitására is. A het
venes évek kezdetéig a vázképző adalék egyértelműen 
a nátrium-tripoli-foszfátot jelentette, amely három 
kulcsfontosságú feladatot töltött be:
-  leválasztotta a vizek keménységét okozó kalcium- 

és magnéziumtartalmat,
-  specifikus mosóhatást biztosított,
-  diszpergáló hatást fejtett ki az újra-leválás mega

kadályozására.
Már a foszfátok alkalmazásának kezdete óta jelent

keztek környezetre káros mellékhatások, főleg az álló 
és a lassan folyó felszíni vizek meggyorsult eutro- 
fizációjában, azaz a vízinövényeknek és algáknak a 
tápanyagdúsulás miatt bekövetkező túlszaporodásá- 
ban. Ezért intenzív kutatás indult meg a mosószerek 
foszfát-tartalmának részleges vagy teljes helyettesíté
sére, egyéb vázképző adalékokkal. Az új anyag kivá
lasztásához az alábbi követelményeket állították fel:
-  ne rontsa a mosószer minőségét,
-  toxikológiai és ökológiai szempontból ne legyen 

káros,
-  gazdaságosan legyen előállítható,
-  nagyüzemileg is gyártható legyen, megfelelő nyers

anyag-háttérrel.
Számos anyagot megvizsgáltak, de lényeges ered

ményre csak akkor jutottak, amikor feladták a ho
mogén rendszer, azaz az oldható (folyadékállapotú) 
vázképző adalék elvét, és a megoldást a zeolitoknál 
találták meg [l, 2].

Átfogó vizsgálatokkal kimutatták, hogy a mosásból 
eredő szennyvíz kezelése során a mosószerek zeolit- 
tartalmának 60%-a leválik az előderítésnél és a ho
mokszűrőkön, 34% pedig a biológiai tisztításnál. A ki
jutó 6% sem adja le nehézfém-tartalmát, sőt további 
tisztító hatást fejt ki a természeti vizekben.

A zeolit hatásmechanizmusa vázképző adalék 
minőségében

A megfelelő vázképző adaléknak biztosítania kell a 
szennyezésként szóbajöhető talajrészecskék, porszem-

* M TA M űszaki K ém iai K u ta tó  In téze t, Veszprém
** Ajkai T im földgyár és A lum ínium kohó, Ajka

S Z A B Ó  IS T V Á N *
J E L IN K Ó  R Ó B E R T *

V A L L Ó  F E R E N C **  
T Ó T H - G V U T A Y  M A R IA N N * *

csék eltávolítását a textilszálakról, valamint meg kell 
akadályoznia a már kioldott szennyezések és egyéb 
anyagok újbóli lerakódását a textilszálakra.

A zeolitoknak, mint mosószer-komponenseknek a 
hatásmechanizmusa alkalmazásuk kezdetén csak rész
ben volt ismert, és még ma sem minden részletében 
tisztázott. Az ioncserélő képességen keresztül a vízlá
gyító hatás nyilvánvaló volt [3], de a vizsgálatok ennél 
összetettebb hatásokra is utaltak. Az utóbbiak közül 
eddig kétféle mechanizmust vizsgáltak meg és írtak 
le részletesebben, az egyik az ún. carrier (ion-átvivő) 
hatás, a másik pedig a threshold (küszöb) hatás [4].

Az ion-átvivő hatás

A kalcium-ionok mind a talajból eredő porszemcsé
ken, mind pedig a textilszálakon megtalálhatók fino
man eloszlott kalcium-karbonát, kalcium-foszfát, kal
ciumszappan stb. formájában. A kalcium-ionok gyak
ran képeznek hidakat a porszemcsék és a szálak kü
lönböző komponensei között. A mosási folyamat egy 
igen fontos részlépése a kalcium-ionok leoldása a tex
tilszálakról és a talajrészecskék, porszemcsék felületé
ről, megbontva így a szennyeződés szerkezetét.

Ebben a folyamatban azeolitnak ioncsere-képessége 
alapján két, igen fontos szerepe van. Egyrészt jelen
tősen csökkenti a szabad kalcium-ionok koncentráci
óját. Lágy vízben a mosóhatás köztudottan lényege
sen jobb, mint kemény vízben. Ez a jelenség a tex
tilszál és a talajrészecskék között, a kalcium-ionok ál
tal létrehozott elektromos kettősréteg kialakulására, 
illetve a kalcium-ion koncentráció csökkenésével ará
nyos gyengülésére vezethető vissza. A másik folyamat 
lényege az, hogy a víz keménységét okozó kalcium
tartalom majdnem teljes eltávolítása után lehetővé 
válik a kalcium-tartalmú csapadékok viszonylag lassú 
oldódása. A folyamat során komplexképző reagensek 
(pl. EDTA) specifikus adszorpciója történik meg az 
első lépésben a kalcium-tartalmú szennyezés felületén, 
amely ezt követően már mint kalcium-tartalmú komp
lex deszorbeálódik és oldódik vissza. Az А-típusú zeo
lit jelenlétében a vízoldható komplexképző reagensek 
a kalcium-ionok átvivőjeként működnek, amint ezt 
az 1. ábra mutatja. A zeolit jelenlétében a megfelelő 
komplexképző anyagoknak már igen kis mennyisége 
elegendő a csapadék-szennyezések oldódásának olyan 
mértékű meggyorsítására, amely majdnem eléri ma
gának a vízoldható komplexképző anyagnak a saját 
oldódási sebességét. A zeolitok oldódás-gyorsító sze
repe különösen fontos a mosási folyamat időbeli kor
látozottsága miatt, és jelenlétük jelentősen hozzájárul 
a mosás hatékonyságának növeléséhez.
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1. ábra. A z  átvivő hatál váztatoi ábrázolása [4]

A küszöb-hatás

A küszöb-hatást úgy fogalmazhatjuk meg röviden, 
hogy az a csapadékforma visszaszorítása a megfelelő 
anyagok sztöchiometrikusnál kisebb mennyiségének 
jelenlétében.

A csapvíz kalcium-hidrogén-karbonát tartalmából 
kalcium-karbonát csapadék képződhet a mosószer lú
gosságának vagy a víz melegítésének hatására, amely 
azután lerakodhat a textilszálakra, a porszemcsékre, 
vagy vízkőréteget képezhet. Az ún. küszöb-aktív ada
lékoknak az a szerepük, hogy adszorbeálva stabilizál
ják ezeket az oldhatatlan vegyületeket, és kolloid ál
lapotban tartva megakadályozzák azok további növe
kedését, lerakódását.

Csökkentett foszfáttartalmú és foszfátmentes 
mosószerek

A foszfát-tartalom helyettesíthetőségének mértéke 
függ a mosási körülményektől, a mosási szokásoktól és 
a mosószer-keverékben jelenlévő egyéb komponensek
től. A nagyüzemileg jelenleg előállított, jó minőségű, 
4A típusú zeolitporral az Európában szokásos mo
sási körülményeknek (mosási idő, hőmérséklet, vízke
ménység, mosószer-koncentráció) megfelelően az ere
deti foszfát-tartalom kb. 50%-ban helyettesíthető. E 
korlátozott helyettesíthetőség az А-típusú zeolitok sa
játságaiban keresendő. Bár a 4A zeolit megfelelően 
nagy, magasabb hőmérsékletek (80-95°C) esetében 
pedig még a foszfátokat is meghaladó Ca2+ ioncsere- 
kapacitással jellemezhető, ioncsere-sebessége kisebb a 
foszfáténál. Az európai mosási szokásokat a nagyobb 
mosási hőmérséklet (60-95°C), viszonylag kis víztö
meg és jelentős vízkeménység jellemzi. A nagy hő
mérséklet elősegíti a mész kiválását a kemény vizek
ből. Amennyiben kizárólag zeolit vázképző adalékot 
alkalmaznánk a mosószerekben, bekövetkezne a mész 
kiválása, még mielőtt a zeolit teljesen kifejthetné a ha
tását, azaz megkötné a teljes kalcium-ion tartalmat.

A fentiektől alapvetően eltérő a helyzet a lágy mo
sóvizek esetében, amelyekre igen jó példa Japán. A 
japán mosási körülmények viszonylag igen nagy víztö-
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meggel, lényegesen alacsonyabb (15-30°C) hőmérsék
lettel és igen lágy (0-4 német keménységi fokú) vízzel 
jellemezhetők. Mivel ilyen körülmények között gyors 
mészkiválás nem várható, a foszfát-tartalom ezeken a 
vidékeken teljes mértékben helyettesíthető zeolittal.

Az ismertetett okok miatt a nátrium-tripoli-foszfát 
ajánlott legkisebb hányada a mosószerekben Európá
ban kezdetben 17% volt. Ezt a hányadot később he
lyettesítették más, de ugyanolyan hatású kísérő váz
képző (co-builder) anyagokkal. Az ilyen összetételű 
foszfátmentes mosószerek az európai piacon 1983- 
ban jelentek meg először. A zeolitok vázképző saját
ságait ideálisan kiegészítő adalékok közül először a 
nitrilo-tri-ecetsavat (NTA) alkalmazták. Alkalmazá
sának ökológiai hátrányai miatt azonban egyre inkább 
háttérbe szorult. Jelenleg egy háromkomponensű, 
А-típusú zeolitból, poli-karboxilátból és nátrium
karbonátból álló rendszer alkalmazása terjedt el. 
A poli-karboxilátok kémiai szerkezetüket tekintve 
akrilsav-homo-polimerek és kopolimerek nátriumsói, 
amelyeknek molekulasúlya a 2 000-120 000 tarto
mányban van. Az egyik, Európában jelenleg széles
körűen alkalmazott változata akrilsavnak maleinsav- 
anhidriddel képzett kopolimerje [5].

A mosószeripari zeolitokkal szemben támasztott 
minőségi követelmények

Ioncsere-kapacitás

A zeolitok közül azért esett a választás a 4A 
típusra, mert ennek van a legnagyobb ioncsere- 
kapacitása. Elsősorban ez biztosítja a nátrium-tripoli- 
foszfát megfelelő helyettesíthetőségét részben közvet
lenül a vízlágyító hatáson, részben pedig az ioncse
rével kapcsolatos egyéb, közvetett hatásokon keresz
tül. A sztöchiometrikus összetételű 4A (NaA) zeo
lit elméletileg elérhető legnagyobb ioncsere-kapacitása 
7 mgekv azaz 196 mg CaO az aktivált (szerkezeti 
vizétől megfosztott) állapotú zeolit 1 g-jára vonat
koztatva. Az ioncsere-kapacitás szoros összefüggést 
mutat a kristályosodottság mértékével (2. ábra) [6]. 
A nagyiparilag előállított tömegtermékek területén a 
160 mg CaO/g ioncsere-kapacitású anyag már megfe
lelő minőségűnek számít.

Ioncsere-sebesség

Jelentősége a hatásmechanizmusnál említett folya
matok alapján könnyen belátható, azaz egy jó minő
ségű termék a nagy ioncsere-kapacitás mellett meg
felelően nagy ioncsere-sebességgel jellemezhető. Az 
ioncsere-sebesség szoros összefüggést mutat a zeolit 
szemcseméretével és a hőmérséklettel (S. és 4- ábrák) 
[3]. Egy adott minta esetében a maximálisan mér
hető ioncsere-kapacitás gyakorlatilag független a ze
olit szemcseméretétől, de a kisebb szemcseméretű ze
olit ioncsere-sebessége lényegesen nagyobb, illetve a 
hőmérséklet a sebességet jelentősen növeli [7].
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g. ábra. A  4A típusú zeolit egyensúlyi kalciumcserc-képcsségénck 
függése a kristályosodottság mértékétől [6]

S. ábra. Különböző szemcseméretű zeohtok kalcium-ioncsere 
mértékének függése a víz hőmérsékletétől [1]

Szemcseméret, szemes eméret-eloszlás

A mosószer-komponensként alkalmazható zeolit- 
termékek elfogadható szemcseméret-tartományának 
alsó és felső határát különböző szempontok határoz
zák meg. A viszonylag durva (kb. 10 fim fölötti) szem
csék ülepedésre hajlamosak és ioncsere-sebességük is

4- ábra. Az ioncserével megkötött kalcium-ion mennyiségének 
változása az érintkeztetési idő függvényében, különböző szemcseméretű 

zeolitminták esetében / ÍJ

korlátozott. A túlságosan kicsi (kb. 1 цт alatti) szem
csék viszont könnyen megtapadnak a szálakon, s mivel 
az öblítés folyamán sem távolíthatók el teljes mérték
ben, rontják a mosott kelme színét, megjelenését, ezen 
kívül pedig a szennyvízkezelésnél is zavaró hatáso
kat okozhatnak. A szálakon megtapadt zeolit-hányad 
vizsgálata főleg a próbamosásnak alávetett kelmeda
rab hamutartalmának meghatározásával történik.

A nagyüzemi technológiákban, az alkalmazott tech
nológiai viszonyok mellett általában 3-8 /лп átlagos 
szemcsemérettel jellemezhető termékek keletkeznek, 
de a felhasználók inkább az 1—5 /лп szemcseméret
tartományt tartják megfelelőnek. A jelenleg piacon 
lévő, csúcsminőséget jelentő termékek igen alacsony 
és igen szűk szemcseméret-tartománnyal jellemezhe
tők (5. ábra) [8].

100 г

Részecske -  átmérő, um
5. ábra. Egy átlagos, hagyományos minőségű (tele oszlopok) és egy 

különleges minőségű (vonalkázott oszlopok) mosászeripari zeolit 
portermék szemcseméret-eloszlásának összehasonlítása [8]
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A lúgosság mértéke

A 4A zeolitkristályok amorf nátrium-alumínium- 
szilikát gélből erősen lúgos közegben történő átkris- 
tályosítással keletkeznek, amelytől a feldolgozás so
rán csak többszöri szűréssel, mosással vagy dekantá- 
lással szabadíthatók meg. Mivel a mosószerek együt
tes kémhatása egyébként is lúgos, a költséges és víz
igényes mosást csak egy meghatározott (lúgos) pH- 
értékig végzik el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
10% zeolitkristályt tartalmazó vizes szuszpenzió pH- 
értéke maximálisan 11,2- 11,8 lehet.

Szín, fehérség

A kémiailag tiszta 4A zeolit színe fehér, amelyet 
azonban a nagyüzemi technológiában a nyersanyagok 
(vagy a berendezések, a mosóvíz stb.) szennyezései ál
talában vöröses vagy szürkés árnyalat felé változtat
hatnak meg. Ennek kedvezőtlen hatása a mosószer, il
letve a mosott kelme esztétikai megjelenésére nyilván
való. Az utóbbi hatás vizsgálata pl. a próbamosásnak 
alávetett kelmék „beszürkülésével” vizsgálható.

Oxidos összetétel

A nagyüzemileg előállított 4A zeolitok nem a ze
olit sztöchiometriai összetételének megfelelő oldat
kompozíciókból készülnek, hanem a viszonylag nagy 
Na20  felesleg mellett kis A120 3 felesleget is alkalmaz
nak. Ennek megfelelően a késztermékek oxidos össze
tétele is ingadozást mutat a sztöchiometrikus össze
tétel körül, de ennek pontos értéke a mosószeripari 
alkalmazás szempontjából másodlagos.

Kristály-alak

A hagyományos nagyüzemi körülmények között ke
letkező zeolit-kristályok, természetes fizikai állapo
tuknak megfelelően többé-kevésbé élekkel, sarkokkal 
határoltak. Ennek hatása a textilszálak mechanikai 
roncsolódására, a berendezések koptatására nyilván
való, ezért régi törekvés a gyártók körében „legömbö
lyített” zeolit-kristályok előállítása. A jelenlegi csúcs- 
minőséget jelentő termékeknél meglepően jó eredmé
nyeket értek el ezen a területen is [8].

Nedvesíthetőség

A nehezen nedvesíthető zeolit-kristályok száraz 
állapotban a mosóvíz felületén, huzamosabb ideig 
por formában maradhatnak („fűrészpor”-jelenség), il
letve csomók formájában agglomerálódnak, így egyik 
esetben sem tudják hatásukat kifejteni. A zeolit- 
kristályok jó nedvesíthetősége ezért igen lényeges, és 
az előállítási körülményekkel, illetve egyéb adalékok
kal (pl. borkősav, pentaeritrit) növelhető [9].

mkl

Kristály osodottság

A jó kristályosodottságnak a már említett ioncsere- 
kapacitás (2. ábra) mellett egyéb szempontból is ki
emelt jelentősége van. Az amorf állapotban maradt 
nátrium-alumínium-szilikát gél hányad ugyanis erő
sebb hajlamot mutat a textilszálakon való megtapa- 
dásra, s ennek negatív következményeit már említet
tük.

Egyéb minőségi szempontok

A felsoroltak mellett természetesen egyéb tiszta
sági (pl. vastartalom), környezetvédelmi (nehézfém
tartalom, mint például Pb, As stb. szennyezés) al
kalmazástechnikai (pl. ömleszthetőség, szóródóképes
ség) szempontok, illetve a termék egyéb fizikai jel
lemzői (pl. litersúly) is jelentősek és döntőek le
hetnek a termékminőség szempontjából. A készter
mékből végül meghatározott összetételű mosószer
kompozíciókat készítve, szabványos körülmények kö
zött végzett próba-mosásokkal vizsgálják a teljes kom
pozíció mosóhatását.

A szuszpenzió formában történő késztermék-kiszál
lítás esetén a fenti minőségi jellemzők és vizsgálatok 
természetesen tovább bővülnek, pl. a szuszpenzió szi
lárd anyag tartalmának, sűrűségének, viszkozitásának 
stb. meghatározásával.

A zeolit előállítás módjai

A szintetikus 4A zeolit előállítása nátrium-alu
mínium-szilikát gél átkristályosításával történik. A 
gél előállításához felhasznált kiindulási nyersanyag 
szerint két különböző gyártási mód terjedt el.

Zeolit előállítása kaolinból

A természetes kaolin kalcinálásával először kaolini- 
tet állítanak elő, amelyet azután nátrium-hidroxiddal 
reagáltatnak:
Al2O3-S i02 (metakaolin) + 2 NaOH-aq — ►

--- ► Na20-A l20 3-2 Si02—4,5 H20.

A módszernél döntő tényező, hogy mennyire sikerül 
egyenletes minőségű kaolint találni és abból nagy tisz
taságú kaolinitet gazdaságosan előállítani. A módszer 
hátránya között említhető még, hogy a metakaolin- 
ban lévő vas-szennyezések miatt a végtermék fehér
sége nem megfelelő, illetve a vastartalom eltávolítása 
külön műveletet igényel [10].

Zeolit előállítása nátrium-aluminát és 
nátrium-szilikát oldatból

Az előbbinél lényegesen elterjedtebb módszer sze
rint az oldatok megfelelő körülmények között történő 
elegyítése után a következő reakcióegyenlet szerint 
képződik a nátrium- alumínium-szilikát gél:
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2 Na2Si03-aq +  2 NaA102-aq — ►
— ► Na20-A l20 3-2 Si02-4,5 H20  + 4 NaOH.

Ezt lúgos közegben, 80-100°C hőmérsékleten át
kristályosítva nyerik a zeolit-mikrokristályokat tartal
mazó szuszpenziót.

A szuszpenzió zeolit-tartalmát nyomószűrővel, vá- 
kuum-dobszürővel vagy szalagszűrővel választják el. 
Az enyhén lúgos, nedves szűrőlepényből vagy 45-50% 
zeolit-tartalmú szuszpenziót készítenek az ülepedést 
késleltető stabilizáló szerekkel, vagy porlasztva szárí
tott termék formájában kerül kiszállításra.

A módszernél számos tényező befolyásolhatja a vég
termékként képződő zeolit-kristályok fizikai és kémiai 
sajátságait: a komponensek mólaránya, az oldatok 
koncentrációja, az elegyítés sorrendje, az összekeverés 
módja és intenzitása, a komponensek adagolásának 
sebessége, az elegyítés, illetve a kristályosítás hőmér
séklete és időtartama, az oldatok tisztasága, illetve 
szennyezőanyag-tartalma, oltókristályok beadagolása 
stb. [11]. Itt kell megjegyezni, hogy az alkalmazott 
gyártástechnológiák szakaszosak vagy legfeljebb félfo
lyamatosak. Az utóbbi azt jelenti, hogy míg a gélkép
zést folyamatos műveletben, a kristályosítást szaka
szosan végzik [12].

Kombinált módszer

A két módszer kombinációját jelenti a különböző, 
pl. montmorillonit tartalmú agyagásványból kiinduló 
eljárás, amelynél először savazással távolítják el az 
agyagásvány Al, Mg, Ca, Fe stb. tartalmát, és az ás
vány szerkezetének megbomlása után visszamaradó 
igen aktív, 0,01-1 /ím szemcseméretű amorf szemcsék
ből álló Si02 gélt reagáltatják nátrium-aluminát ol
dattal [1]:
2 Si02 + 2 NaA102-aq — ♦

— >]Ча20-А120 3-2 Si02-4,5 H20.

Hazai eredmények

A mosószeripari célú szintetikus 4A zeolit gyár
tás hazai megvalósítását a már említett környezetvé
delmi szempontok mellett főleg a fejlett hazai tim
földipar, a rajta keresztül rendelkezésre álló nyersa
nyagok, a vele rokon technológia és termelő berende
zések, valamint az a gazdasági szükségszerűség indo
kolja, hogy a rendelkezésre álló hazai nyersanyagokból 
minél magasabb feldolgozottsági fokú termékeket ál
lítsunk elő. Bár a különböző zeolit-szintézisek megva
lósítására évente több száz szabadalom és publikáció 
jelenik meg szerte a világon s ezek jelentős hányada 
a mosószeripari zeolitok gyártási technológiájával fog
lalkozik, éppen a termékekkel szemben támasztott mi
nőségi igények sokrétűsége tette szükségessé a hazai 
nyersanyagokra alapozott gyártási eljárás kutatási
fejlesztési munkáit. Ennek során olyan gyártástech
nológia kialakítására törekedtünk, amely egyidejűleg 
szolgáltatja mind a mosószeripari célra, mind pedig

a nedvszívó adszorbensként alkalmazható szintetikus 
zeolit port.

A fejlesztési munka jelenlegi szintje, amely két da
rab párhuzamosan és szakaszosan működő, 8000 li
teres gélképző-kristályosító és az ahhoz kapcsolódó 
szűrő-mosó és porlasztva szárító berendezések megva
lósítását és üzemeltetését jelenti, a méretnövelési fo
lyamat ötödik lépése. Ezt megelőzően 1 liter térfogat
ban laboratóriumi, 10 liter térfogatban nagylaborató
riumi, 300 liter térfogatban kísérleti üzemi, és 3500 
liter térfogatú reaktorban félüzemi méretben végez
tünk kísérleteket, illetve próbagyártást.

A kísérletek során a különböző műveleti paramé
terek (Na20/A l20 3, Si02/Al20 3 és a H20/N a20  
mólarányok, a reagensek adagolási módja és sebes
sége, a gélképzés és a kristályosítás hőmérséklete 
és időtartama, kristálymagok beadagolása, a keverés 
módja és intenzitása) hatását vizsgáltuk (főként la
boratóriumi és nagylaboratóriumi méretben) egyrészt 
a zeolit-termék kristályosodottságára, szemcseméret- 
eloszlására és ioncsere-képességére (amelyeknek főleg 
a mosószer-kompozíciókban vázképző anyagként tör
ténő alkalmazásnál van jelentősége), másrészt az ak
tivált termék vízgőz-adszorpciós képességére és kapa
citására (amelyek viszont a vízgőz adszorbenseként 
történő alkalmazásnál lényegesek). Az utóbbi esetben 
vizsgálatokat végeztünk a megfelelő aktiválási körül
mények meghatározására is.

Az említett vizsgálatoknál
(l,8-4,0)Na2O A120 3 (l,6-2,0)SiO2- (80-250)H20

összetételű nátrium-alumínium-szihkát géleket képez
tünk a) alumínium fólia nátrium-hidroxid oldatban 
történő feloldásával készített; 6) ipari eredetű timföld
hidrát nátrium-hidroxid oldatban történő feloldásával 
készített; c) a Bayer timföldgyári körfolyamatból a ki
keverés előtti állapotban kivett, illetve d) a Bayer tim
földgyári körfolyamatból a kikeverés és szűrés után 
kivett nátrium-aluminát oldatokból.

A felhasznált nátrium-szilikát (vízüveg) oldatok 
26-32% Si02 és 7-12% Na20-tartalmúak voltak. Az 
elegyítés után 20-40 másodperccel a reakcióelegy za- 
varosodás közben gélszerűvé változott, amely végig 
megmaradt a zeolitkristályok megjelenéséig. Az 1,5— 
4,0 órás reakcióidő letelte után a képződött szuszpen
ziót lehűtöttük, a zeolitkristályokat kiszűrtük, mostuk 
és dekantáltuk mindaddig, amíg a mosóvíz pH-értéke 
kb. 10-re lecsökkent, majd megszárítottuk. A porszerü 
termékeket a már felsorolt minőségvizsgálatoknak ve
tettük alá.

A kísérleti eredmények és tapasztalatok

A felsorolt, különböző méretekben elvégzett vizsgá
latok és az ezek eredményeként folytatott próbagyár
tás során az alábbi főbb megállapításokra jutottunk:
-  A röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján meghatá

rozott kristályosodottság és az ioncsere-kapacitás 
között a 2. ábrán bemutatotthoz hasonló, egyér
telmű korrelációt tapasztaltunk. A vízgőz-adszorp
ciós kapacitás ugyanakkor nem mutatott ilyen szó-
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M osószeripari célokra alkalm as „ A ” típusú  zeolit je llem ző tu lajd onságai
1. táblázat

Gyártó DEGUSSA AG 
(WESSALITH A)

AJKAI TIMFÖLDGYÁR 
ÉS ALUMÍNIUMKOHÓ

Kémiai összetétel, %
Na2Ü 17 17,4
AI2O3 28 28,3
SÍO2 33 32,9

Izzítási veszteség (l h/800°C), % 20 20,3

Közepes kristály méret, fim 3,5 3,4

Szitamaradék (45 fiin), % 0,1 0,1

Sűrűség, g/cm3 2,0 2,18

Litersúly, g/1 500 420

Ca-ioncsere-kapacitás, CaO mg/g 160 (min) 160 (min)

Lúgosság (5%-os szuszpenzióban), pH 11,6 10,7

Nehézfémion-tartalom (Pb), ppm 15 10

As-tartalom, ppm 3 3

Fe-tartalom, összes, ppm 300 250

Fe-tartalom, vízoldható, ppm 50 50

Oldhatóság
vízben oldhatatlan
lúgban oldhatatlan
savban bomlás közben oldódik

ros összefüggést a kristályosodottsággal, ami a gya
korlatban azt jelentette, hogy az előállítási para
méterek kiválasztása és pontos betartása inkább a 
mosószeripari alkalmazásra készített zeolit szintézi
sének esetében kritikus tényező.

-  A laboratóriumi méretben végzett vizsgálatok so
rán megállapítottuk, hogy amennyiben nem ipari 
eredetű, hanem kémiailag tiszta reagenseket al
kalmazunk a gélképzéshez (például az aluminát- 
lúgot fém alumíniumnak nátrium-hidroxid oldat
ban történő oldásával állítjuk elő), akkor igen nehe
zen szűrhető, aprókristályos zeolit-termékeket ka
punk, amelynek egyéb minőségi jellemzői (vízgőz- 
adszorpciós képesség, ioncsere képesség) sem érik el 
a kívánt értékeket.

-  Általában jobb minőségű termékeket kaptunk a 
nátrium-szilikát oldatot a felhígított, előmelegített 
aluminátlúghoz adagolva, mint amikor fordítva 
történt az adagolás.

-  A gélképzés-kristályosítás paramétereinek kísérleti
leg meghatározott optimuma méretfüggést muta
tott, azaz a laboratóriumban meghatározott, a vég
termék minősége szempontjából optimálisnak bi
zonyult paraméterek és méretnövelések során ész
revehető eltolódást mutattak. Ugyanakkor a kü
lönböző méretekben optimálisnak talált paraméter-

mid

kombinációk mellett előállított termékek gyakorla
tilag azonos minőségűek voltak.

-  Mind gazdaságossági, mind pedig technológiai szem
pontból igen lényegesnek tartjuk azokat az eredmé
nyeinket, amelyek szerint a Bayer körfolyamatból 
a kikeverés és szűrés után nyert ún. retourlúgot is 
sikerrel alkalmaztuk megfelelő minőségű, mosósze
ripari célra alkalmazható zeolit-termékek előállítá
sára. Ezzel olyan alacsony anyagköltségü eljárást 
dolgoztunk ki, amelynél a kikeveréssel már nem ki
nyerhető alumíniumtartalmat hasznosítjuk.

-  A kristályosodási folyamat eredményeként kapott, 
erősen lúgos zeolit-szuszpenzió szűréssel végzett 
szétválasztása és dekantálása az első lépésben, azaz 
az anyalúg eltávolítása gyorsan kivitelezhető folya
mat, mivel a zeolit-kristályok az erősen lúgos közeg
ben agglomerátumok formájában vannak jelen. A 
további mosási-dekantálási műveletek során, a pH 
értékének csökkenésével párhuzamosan ezek az agg
lomerátumok szétesnek, emiatt a szűrőréteg ellen
állása növekszik, illetve az ülepedés sebessége csök
ken.

-  A mosási-dekantálási művelet nagy vízigénye miatt 
kézenfekvő megoldás lenne — amint az néhány sza
badalomban meg is jelent — a lúgtartalom csökken
tése savas, például híg kénsavas közömbösítéssel.
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Annak ellenére, hogy a szakirodalom szerint [2] az 
А-típusú zeolitok stabilnak tekinthetők a pH 4-13 
tartományban, már pH 7,5-8-ra történt híg (25%- 
os) kénsavoldattal végzett közömbösítés során ész
leltük a termék ioncsere-képességének csökkenését.

-  Kipróbáltuk azt a több szakirodalmi forrás által is 
ajánlott módszert, amely szerint a kristályosodás 
során előnyös lehet a keverés időnkénti leállítása és 
a nyugalmi kristályosodási periódusok beiktatása. 
Amellett, hogy a módszer alkalmazása nem eredmé
nyezte a termékek kristályosodotts ágának növeke
dését, az átlagos szemcseméret növekedése miatt a 
mosószeripari zeolitok minősége szempontjából ki
fejezetten hátrányosnak bizonyult.

-  Az állandó, sztöchiometrikus mólviszony elérése és 
az intenzív elegyítés biztosítása érdekében a közel
jövőben a folyamatos gélképzés — szakaszos kris
tályosítás technológiai kombinációra szándékozunk 
áttérni.
A jelenleg elért termékminőséget az 1. táblázat 2. 

oszlopában mutatjuk be.

Termelési és piaci világhelyzet, fejlesztési 
tendenciák

A szintetikus zeolitok vázképző anyagként történő 
sikeres alkalmazása a 70-es évek első felében nagy len
dületet adott a szintetikus zeolit nagyüzemi tömegter
melésének, és az ilyen irányú felhasználás mennyiségé
ben rövidesen megelőzte az egyéb (adszorbens, kata
lizátor stb.) területeken történő alkalmazást. A világ 
jelenlegi szintetikus zeolit termelése meghaladja az évi 
1 000 000 tonnát, és ebből közelítőleg 700 000 tonna 
készül mosószeripari felhasználásra.

Európában a három legnagyobb termelője a De
gussa, a Henkel KGaA és a Montedison. A fejlesztések 
és beruházások alapját az európai országok egyre szi
gorúbb környezetvédelmi előírásai képezik. A Degussa 
AG WESSALITH P márkanevű poralakú terméke mi
nőségileg (1. táblázat) azonos a Henkel KGaA SASIL 
márkanevű termékével, mivel a két vállalat fejlesztési 
társulás keretében, közösen dolgozta ki gyártástech
nológiáját.

Az USA-ban főleg a PQ, Japánban pedig több köze
pes vagy nagy vállalat (Toyo Soda, Nippon Chemical, 
Nippon Builder, Mizusawa Kao) foglalkozik mosószer
ipari zeolitok gyártásával.

A jelenlegi fejlesztési irányok a végtermék minőségi 
jellemzőit tekintve az alábbiakban összegezhetők:

-  Ioncsere-kapacitás (Ca-felvevő képesség) és ioncsere- 
sebesség további növelése.

-  Szűk (éles) szemcseméret-eloszlású termékek előál
lítása a 2—3 /im szemcseméret-tartományban.

-  „Gömbölyű” (azaz éles sarkok, élek nélküli) kristá
lyok előállítása.
A másik fejlesztési irány a végtermékformák terü

letén jelentkezik, jobban ömleszthető és kisebb faj- 
térfogatú granulált 4A zeolit termékek, illetve nagy 
zeolittartalmú, granulált mosószeripari előkeverékek 
(WESSALITH CS, CN, CD) formájában [14]. A 
szuszpenzió formájában történő kiszállítás néhány 
száz kilométeres körzeten belül gazdaságosabb, mint 
a porformájú végterméké. A zeolit ülepedési hajlama 
miatt ebben az esetben szuszpenzió-stabilizáló adalé
kok (pl. etoxilezett oxo-alkoholok) alkalmazása szük
séges.
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Hermetikus szivattyúk a vegyiparban

Bevezetés

A mai vegyipar sajnálatos módon sok környezetre 
ártalmas és balesetveszélyes anyagot használ. Ezek je
lentős része csővezetékben áramló folyadék. A kör
nyezet védelme és a baleset elkerülése megkívánja, 
hogy ezek a folyadékok a rendeltetésszerű ürítéstől 
eltekintve ne tudjanak kijutni a csővezeték- és tar
tályrendszerből. A csatlakozó felületek közötti kiá
ramlást tömítések akadályozzák meg. Egymáshoz ké
pest mozdulatlan felületek között biztonságosan tu
dunk tömíteni. Mozgó felületek közötti tömítés során 
mindig számolni kell bizonyos mértékű kiáramlással, 
amit sokszor maga az előírásszerű használat is megkí
ván, például a tömítőzsinóros tömszelencénél [1]. Még 
a korszerű és meglehetősen drága csúszógyürűs tömí
tések is átengednek egy minimális mennyiséget [2],
[3]- ............................ . 1

A folyadék kijutását biztonságosan el tudjuk ke
rülni, ha a folyadéktér és a külső környezet között 
nincs mozgó felületek közti tömítés. A szokásos ki
vitelű szivattyúban a tengely kivezet és okoz tömítési 
nehézséget. Megoldást az 1914 óta ismert légrésbe- 
tétcsöves motorok és a mágneses hajtás kínált [4], [5].

Hermetikus szivattyúnak [6] nevezzük azt a szi
vattyút, amelyben a folyadéktér és a külső környe
zet között nincs mozgó felületek közötti tömítés. A 
„tömszelence nélküli szivattyú” elnevezés is szokásos 
[7]. A megfelelő angol és német elnevezések: glandless 
vagy packingless pump, stopfbuchslose vagy herme
tische Pumpe.

Ebben a dolgozatban a vegyiparban alkalmazott 
hermetikus szivattyúkról adunk áttekintést. Herme
tikus kivitelben a forgódugattyús és a centrifugál- 
szivattyúkat légrésbetétcsöves motorral vagy mágne
ses tengelykapcsolóval hajtják. Kialakult magyar el
nevezések hiányában az előbbit légrésbetétcsöves szi
vattyúnak, az utóbbit mágneses szivattyúnak nevez
zük. A megfelelő angol és német elnevezések: can
ned motor pump és Spaltrohrmotorpumpe, illetve 
pumpe with permanent-magnet couplings és Pumpe 
mit Permanent-Magnetanbetrieb.

A hermetikus szivattyú alkalmazási területei:
-  tűz- és robbanásveszélyes folyadékok szállítása,
-  mérgező és bűzös közegek szivattyúzása,
-  radioaktív vagy azzal fertőzött közegek szállítása,
-  cseppfolyósított gázok, kritikus állapot feletti gázok 

és könnyen elgózölgő folyadékok szivattyúzása,
-  közegek szállítása, amelyeknek nem szabad idegen 

anyagokkal érintkezniük,
-  igen drága anyagok szállítása, ahol a szivárgási 

veszteség jelentős költségtöbbletet okoz.
* B u d ap es ti M űszaki E gyetem  Vegyipari G éptan  T anszék , 

B u d ap es t
** L E D E R L E  G m bh, P um pen- u n d  M aschinenfabrik , D- 

7803 G undelfingen
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Légrésbetétcsöves centrifugálszivattyú

A szokásos kivitelű háromfázisú aszinkron villamos 
motorban az állórész és a forgórész tekercseit szűk 
légrés választja el egymástól. A mágneses erővona
lak szóródása és a légsúrlódásból a forgórészre ható 
nyomaték elhanyagolhatóan kicsi. A vas- és rézvesz
teségekből, valamint a légrésben mozgó levegő belső 
súrlódásából keletkező hőt a ventillátor által a réseken 
átszívott légáram vezeti el.

1. ábra. Légrésbetétcsöves motorraj hajtott hermetikus 
centrifugálszivattyú vázlata

1 állórész tekercsek; S forgórész tekercsek; S légrésbetétcső; 4 a 
forgórész tere; 5 az állórész tere ; 6 csapágyak a fo lyadéktérben

A hermetikus motorszivattyúk hajtására alkalma
zott légrésbetétcsöves aszinkron villamos motorban 
(1. ábra) az állórész (1) és a forgórész (2) tekercsei 
közti légrést kismértékben megnövelik és abba egy vé
konyfalú nem mágneseshető anyagból készült ún. lég- 
résbetétcsövet (S) helyeznek el, amelyet a szivattyú, 
illetve a motorház megfelelő peremeihez hegesztenek. 
Ezáltal a légrésbetétcső hermetikusan elválasztja egy
mástól a szivattyú folyadékterével érintkező forgórész
teret (4) a ház többi részétől, többek között az ál
lórész tekercsek terétől (5). A légrésbetétcsövön be
lül folyadék, azon kívül légköri nyomású levegő ta
lálható. A motor forgórésze tehát folyadékban forog. 
A szivattyú járókerekei és a motor forgórésze közös 
tengelyen helyezkednek el, vagyis a hermetikus mo
torszivattyúnak egyetlen közös szivattyú-motor forgó
része van. A folyadék-súrlódásból a forgórészre ható 
nyomaték nagyobb, mint a szokványos motorban a 
légsúrlódásból eredő nyomaték, és a viszkozitás növe
kedésével rohamosan nő [8], [9]. A nagyobb rés és a 
légrésbetétcső miatt a vasveszteségek is nagyobbak. A 
légrésbetétcsöves aszinkron villamos motor hatásfoka 
mérsékelt viszkozitás esetén átlagban mintegy 5%-kal 
rosszabb, mint a szokványos kivitelű aszinkron villa
mos motoré. A vas- és rézveszteségekből, valamint a 
folyadéksúrlódásból keletkező hőt a szivattyú nyomó 
oldalálról elvett, a forgórész és az állórész közötti ré-
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sen átáramló, és a főáram kisnyomású tartományába 
visszavezetett folyadékáram az ún. résáram vezeti el. 
A résáramot az 1. ábrán kis nyilak szemléltetik. Ez az 
ún. belső hűtés. A motort elektromosan úgy alakít
ják ki, mintha az egész örvényáram-, súrlódási, réz- 
és mágnesezési veszteséget ennek a résáramnak kel
lene elvezetnie. A folyadékkal kitöltött motortérben 
a nyomás a résáram mentén a szivattyú nyomóoldali 
nyomásáról a szívóoldalira csökken.

A hermetikus kivitel megköveteli, hogy a csapágyak 
(6) a folyadéktérben helyezkedjenek el. Kenésükről a 
több ágra osztott résáram folyadéka gondoskodik. A 
hermetikus szivattyúval szállított folyadékok, például 
savak, lúgok, magas hőmérsékleten hőhordozó olajok, 
folyékony gázok stb. a legritkább esetben tekinthetők 
jó kenőképességűeknek. Emiatt a csapágyakban sok
szor nem lehet a teljes hidrodinamikus kenést meg
valósítani, a vegyes súrlódással is számolni kell. A 
nagy keménység, a korrózióállóság, a jó futási tulaj
donságok, valamint a változó hőmérséklettel való ter
helhetőség csaknem általános alkalmazást biztosít a 
különböző oxidkerámia csapágyanyagoknak [10]. Hát
rányosan hat ütésérzékenységük. A vegyes súrlódást 
viszonylag jól tűrik. A szűk csapágyrések miatt az át
áramló folyadék szilárd részecskéket vagy szennyező
dést nem tartalmazhat. Lég-, gáz- vagy gőzbuborékok 
sem lehetnek a résáramban, mert rontják a hőátadást 
és a csapágykenést. Megfelelő vezetékrendszerrel biz
tosítani kell a légtelenítés lehetőségét (2. ábra).

2. ábra. Légrésbetétcsöves centrifugdlszivattyú beépítési váztata
1 Qmin szűkítő  nyílás; 2 m egkerülő és légtelenítő  vezeték; S 
szívó oldali ta r tá ly ; 4 sz ivattyú ; í  Q „ „  szűkítő  nyílás; H h 
hozzáfolyási m agasság; P l  nyom ást ávadó; L S  folyadékszint jelző 

a szárazonfutás elkerülésére; TS  hőm érséklet távadó

A nem tökéletes kenés miatt a csapágyak csak kor
látozott mértékben terhelhetők és ezért a forgórészre 
ható radiális erőket lehetőleg csökkenteni kell. A ra
diális erőknek három fő forrása van:

1. A járókerék körüli egyenlőtlen nyomáseloszlásból 
eredő erő, ami a legjobb hatásfokhoz tartozó folyadék
szállításnál a legkisebb, attól távolodva rohamosan 
nő. Konstrukciósán kettős csigaházzal vagy vezetőke
rékkel, üzemtanüag az optimális pont környezetében 
való üzemeltetéssel csökkenthető.

2. A forgórész kiegyensúlyozatlanságából származó 
erő.

3. Jelentős, a csapágyakat rövid idő alatt tönkre
tevő radiális erők keletkeznek, ha a forgórész és a

forgó elektromos erők geometriai tengelyei nem es
nek egybe. Itt különösen gondos és pontos megmun
kálásra van szükség. A tengelyirányú erőket a csapá
gyak homlok réseiben a résáramok (1. ábra) hatására 
kialakuló nyomások egyenlítik ki [8].

Látható, hogy a résáramnak hármas szerepe van: 
elvezeti a hőt, keni a csapágyakat és közrejátszik a 
tengelyirányú erők kiegyenlítésében. A résáram meg
felelő beállítása tehát a biztonságos üzem egyik leg
fontosabb feltétele. A résáram nagyságának beállítá
sánál többek között figyelembe kell venni a következő
ket: 1. a felmelegedett és a szívóoldalra visszavezetett 
résáram csökkenti a szivattyú szívóképességét [11], 2. 
a résáramban résztvevő folyadék hőmérséklete nem 
növekedhet meg oly mértékben, hogy az elgőzöléshez 
vezessen. A résáram elosztását a rések geometriája 
szabja meg. Nagyságát a szivattyú pillanatnyi folya
dékszállításától függő szívó- és nyomóoldali nyomá
sok különbsége, a folyadék tulajdonságai, elsősorban 
a viszkozitása és a rések geometriai méretei határoz
zák meg.

A biztonságos üzem másik feltétele a káros kavitá- 
ció elkerülése. Ennek érdekében a szívóoldali vízszin
tet nem szabad a megadott alsó határ alá engedni.

A fenti követelmények egy része megfelelő konstruk
ciós kialakítással elégíthető ki. A többi a gyártó által 
előírt üzemi viszonyok betartásával biztosítható. Ezek 
közül a legfontosabbak:

1. A Qmin minimális és Qmax maximális folyadék
szállítás,

2. A legnagyobb szívó, ill. a legkisebb hozzáfolyási 
magasság,

3. Az indítás előtti légtelenítés.
A felsorolt követelményeket kielégítő beépítési váz

latot a 2. ábra mutatja. A folyadékszállítást két meg
felelően méretezett szűkítő nyílás tartja Qmin és 
Qmax között. A nagy térfogatú szívóoldali tartály 
megengedi, hogy a minimális hozzáfolyás meglétét 
a folyadékszint rendszeres leolvasásával ellenőrizzék. 
Automatizált védelem esetén a tartályba beépített 
szintjelző, vagy a szívooldali nyomástávadó adhat je
let, ha a hozzáfolyás a minimális érték alá süllyed. 
Légteleníteni a visszacsapó szelep alól induló megke
rülő vezetékkel lehet. A motor forgórészterében tar
tózkodó folyadék hőmérsékletét külön távadó figyeli.

Az 1. ábrán bemutatott és gáztartalom-mentes 
tiszta folyadékot szállító hermetikus centifugálszi- 
vattyú 300 mPa-s viszkozitásig és hőmérséklet álló te
kercsszigeteléssel 350°C üzemi hőmérsékletig gazda
ságosan alkalmazható. A később tárgyalt különleges 
kivitelekkel ezek az alkalmazási határok kiterjeszt
hetők. A motor álló- és forgórésze közötti résben a 
súrlódási veszteség az átmérő 5. hatványával arányos 
és emiatt a fordulatszám 1400 vagy 2800 percenként. 
Ennél kisebb fordulatszám esetén a motor átmérője a 
nagyobb pólusszám miatt megnő és lerontja a hatás
fokot. A légrésbetétcső érintkezik az állórész teker
csekkel, ezért a motor forgórész (4) és állórész tere 
(5) között jelentős nyomáskülönbség engedhető meg 
a légrésbetétcső vastagságának növelése nélkül.
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Mágneses centrifugálszivattyú

A mágneses hajtás lényegében állandó mágnesek
kel működő tengelykapcsoló, amelyben az erőátvitelt 
a mágneses erővonalak végzik. A S. ábrán mágneses 
centrifugálszivattyút látunk. A mágneses tengelykap
csoló külső forgató része hengeres köpenyből (1), an
nak belső palástján elhelyezkedő, szegmensekbe ren
dezett állandó mágnesekből (2) és a villamos motor 
által forgatott hajtótengelyből (S) áll. A mágneses 
kapcsoló belső forgatott része a szivattyú forgórészé
hez rögzített hengeres test (4), amelynek külső pa
lástján szintén szegmensekbe rendezett állandó mág
neseket (5) találunk. A külső és belső mágneseket vé
kony, nem mágnesezhető anyagból készült és a szi
vattyúházhoz rögzített ún. légrésfazék (6) hermetiku
san elválasztja egymástól. Egymással szemben mindig 
ellentétes pólusok állnak, amelyek a mágneses erővo
nalak közvetítésével kölcsönösen vonzzák egymást. A 
villamos vagy más motor által hajtott külső mágnesek 
a belsőket ugyanazzal a fordulatszámmal forgatják. 
Az átvitt nyomaték növekedésével nő a szögeltérés a 
két forgórész között. Ha ez a nyomaték meghaladja 
a billenő nyomatéknak nevezett maximális értéket, 
megszűnik a mágneses kapcsolat és a szivattyú for
górész leáll. Ekkor a hajtógépet le kell állítani, mert 
indítani csak szinkronban lehet. A régebbi típusoknál 
a billenő nyomaték többszöri túllépése a mágnesek 
erejének fokozatos csökkenéséhez vezetett. A mai új, 
szamárium-kobalt mágnesanyagok használata esetén 
nem lép fel tartós erőcsökkenés [12]. A leállás után 
a pólusok ismét szemben állnak és így a kapcsolat 
ismét erőzáró. A szamárium-kobalt mágnesek 250°C 
hőmérsékletig használhatók.

S. ábra. Mágneses centrifugálszivattyú

1 a  fo rg a tó  rész hengeres köpenye; S forgató m ágnesek; S 
ha jtó ten g e ly ; 4 szivattyú forgórész; 5 a szivattyú forgórészén 

e lhelyezett állandó m ágnesek; 6 légrésfazék

A légrésfazék belső tere folyadékkal van kitöltve. A 
légrés-betétcsöves motorokhoz hasonlóan a szivattyú 
nyomóoldaláról elvett, a réseken átáramoltatott és 
a szívóoldalra visszavezetett résáram gondoskodik a 
veszteséghő elvezetéséről, ami azonban a rézvesztesé
gek elmaradása miatt kisebb, mint a légrésbetétcsöves 
motorban. A légrésfazék mindkét oldalán rés van, el
lentétben a légrésbetétcsővel, amelynek külső palástja

mid

az állórész tekercsekre támaszkodik. A folyadékkal ki
töltött belső tér nyomásának növekedésével a légrés
fazék vastagságát növelni kell, ami rontja a mágneses 
hajtás hatásfokát. Ezért a mágneses szivattyút csak 
kisebb rendszernyomásokra lehet alkalmazni, mint a 
légrésbetétcsövest. A radiális és tengelyirányú erőket 
a légrésbetétcsöves motorokéhoz hasonlóan egyenlítik
ki.

A mágneses hajtás tetszőleges fordulatszámmal 
járatható, ellentétben a légrésbetétcsöves motorral, 
amelynek fordulatszáma a pólusszám szerint lépcső
zött, és ezek közül is gyakorlatilag csak a percenkénti 
1400 és 2800 használható. A mágneses hajtás külö
nösen alkalmas a percenként 1000-nél kisebb és vál
toztatható fordulatszámot igénylő forgódugattyús szi
vattyúk hajtására, mert hajtóművel kiegészített szok
ványos aszinkron motor alkalmazható [13].

A mágneses hajtás rövid ideig tartó túlterhelést sem 
visel el. A billenőnyomaték okozta váratlan leállás el
kerülésére a hajtó motor névleges teljesítménye legyen 
nagyobb, mint a szivattyú teljesítményének és a mág
neses hajtás veszteségének összege, ugyanakkor legyen 
kisebb, mint a mágneses hajtás névleges teljesítmé
nye. A forgódugattyús szivattyúk a vegyiparban gyak
ran szállítanak erősen viszkózus folyadékokat. Ezek 
viszkozitása a hőmérséklet csökkenésével rohamosan 
nő. A szivattyú teljesítményigényének és a mágneshaj
tás veszteségének számításakor az előfordulható leg
nagyobb viszkozitást kell figyelembe venni.

A mégneses hajtás különösen előnyös, ha a tech
nológiai kört környezetvédelmi okokból hermetikussá 
kell átalakítani, mert a mágneshajtású szivattyú csat
lakozó méretei általában megegyeznek a normál kivi
telével.

A 4■ ábra mágneses hajtású excenter-csavarszivaty- 
tyút mutat. Hermetikus kivitelre csak a belső csa- 
págyazású orsókkal rendelkező többorsós csavarszi
vattyúk jöhetnek szóba (5. ábra). Légrésbetétcsöves 
motorral hajtott kivitel is szokásos.

A S. ábrán bemutatott, gáztartalom-mentes tiszta 
folyadékot szállító mágneses hajtású szivattyú alkal
mazási határai: 300 kW legnagyobb teljesítmény, hő
mérséklet — 100-tól +200°C-ig. Különleges kivitelek
kel a felső hőmérséklethatár 400°C-ra növelhető. A 
rendszernyomás felső határa kb. 25 bar.

Különleges kivitelek

Különleges megoldásokkal mind a légrésbetétcsö
ves, mind a mágneses hajtású hermetikus szivattyúk 
alkalmazási területe kiterjeszthető. A következőkben 
néhány ilyen különleges, nehéz szivattyúzási felada
tot jelentő alkalmazási területet mutatunk be. A be
mutatott megoldások értelemszerűen mindkét hajtási 
módnál alkalmazhatók.

Nagy hőmérsékletű folyadékok szállítása

A 6. ábrán bemutatott légrésbetétcsöves centrifugál 
szivattyúhoz a 350°C-nál nagyobb folyadékhőmérsék-
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4. ábra. Mágneses hajtású excenter-csavarszivattyú

let miatt, vagy mert azt a robbanás biztonsági előí
rások megkövetelik, külső hűtőt alkalmaztak. A mo
tortér elején elhelyezett centrifugál járókerék (1 )  hűtő 
kőit tart fenn, amely a motor veszteséghőjét a vízhű
tésű csőköteges hőcserélőn (2) keresztül elvezeti. Bi
zonyos esetekben elegendő léghűtésű hőcserélőt alkal
mazni.

6. ábra. Egyfokozatú csigaházas hermetikus centri fugái szivattyú külső 
foly ad ékhűt öv el

1 a hű tőkört kiszolgáló járókerék; 2  hőcserélő

7. ábra. Egyfokozatú hermetikus centrifugálszivattyú szilárd anyagot 
tartalmazó folyadék szállttására

1 adagolószivattyú; 2 a  fo jtó  rés m oto r oldala; 3 a fo jtó  rés 
sz iv a tty ú  oldala

vagy olyan tiszta folyadék, amelyet technológiai okok
ból egyébként is be kell adagolni és végül valamilyen 
semleges folyadék (7. ábra). A szivattyú és a motor 
folyadékterét szűk fojtórés köti össze. Egy adagoló 
membránszivattyú (1 ), ami önmagában szintén her
metikus szivattyú, a tiszta folyadék megfelelő adago
lásával túlnyomást biztosít a fojtórés motor oldalán 
(2) a szivattyúoldalhoz (S) képest. Ezáltal a motor
térből a szivattyúba tartó kismértékű, a motor nagy
ságától függően 2-10 liter/óra záró folyadékáramot le
het fenntartani, ami megakadályozza a szilárd részecs
kéknek a motortérbe jutását. Ha valamilyen okból a 
szivattyúba jutó záró folyadék mennyiségét a lehető 
legkisebb értéken kell tartani, akkor a szivattyú és a 
motor közé csúszógyűrűs tömítést építenek be. A her
metikusan lezárt rész marad a szivattyú és a motor, 
valamint az adagoló szivattyú folyadékterének együt
tese, a csúszógyűrüs tömítés csak belső szétválasztást 
szolgál.

Mágneses hajtás esetén ferrit-tartalmú részecskék 
motortérbe jutását kerülni kell.

Szilárdanyag-tartalmú folyadékok szállítása

A csapágyak, valamint a motor álló- és forgóré
sze közötti szűk rések nem engedik meg, hogy az 
átáramló folyadék szilárd részecskéket tartalmazzon. 
Ilyenkor a motorteret tiszta folyadékkal töltik fel, ami 
lehet a szállított folyadék egyik tiszta komponense,

Nagy szállítómagasság több fokozattal

A centrifugálszivattyú szállítómagassága több foko
zat sorbakapcsolásával növelhető. A hermetikus cent- 
rifugálszivattyúkat 6 fokozatig egyoldalú konzolos csa
págyazásai gyártják (8 . ábra).

A fokozatok számát és ezzel a szállítómagassá
got tandem elrendezéssel lehet növelni (9. ábra). En-
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8. ábra. Hermetikus motorral hajtott 8 fokozatú konzolos elrendezésű 
centrifugál szivattyú

9. ábra. Hermetikus motorral hajtott 7 fokozatú tandem elrendezésű 
centrifugálszivattyú (1 jó  szívóképességű járókerék)

nél a baloldali fokozatcsoportot elhagyó folyadékáram 
két részre osztva, egyrészt az állórész és a forgórész 
közötti résen, másrészt a csőként kiképzett motor- 
tengelyen át halad végig a motortéren, majd annak 
hátsó részében egyesülve a teljes folyadékáram be
lép a jobboldali fokozatcsoportba. Tandem elrende
zést a szokásos fordulatszám tartományban 12 fokoza
tig készítenek 500 m szállítómagasságig. Frekvencia
átalakítással ez a tartomány még növelhető. A tan
dem elrendezés segít az axiális erők kiegyenlítésében. 
Az ábrán az áramlásirányban első járókerék (1) a töb
binél szélesebb beömlő nyílású jó szívóképességü ke
rék.

Keringető szivattyú nagy belső nyomású rendszerben

A centrifugálszivattyú házrészeit szilárdságtanilag 
általában a szállítómagasságnak megfelelő túlnyo
másra méretezik. A tömítéseket is ennek megfelelően 
választják. A vegyiparban is gyakran előforduló eset, 
amikor a nagynyomású rendszeren belül a folyadék 
keringetéséhez a szivattyúnak csak kis nyomáskülönb
séget kell létrehoznia. Az erre a célra szolgáló szi
vattyúk házát és esetleges tengelytömítését a rend
szer belső túlnyomására kell méretezni. Ha a rend
szer nyomása 300 bar felett van, vagy veszélyes fo
lyadékot kell szállítani, célszerű hermetikus motorszi
vattyút választani. A motorszivattyút nagynyomású 
köpennyel veszik körül (10. ábra) és így a hidraulikus 
és elektromos részeket nem kell változtatni. Ilyen szi
vattyúkat ma 1200 bar rendszernyomásig készítenek.

Alkalmazási példa: forróvíz, hőmérséklet 365°C, 
viszkozitás 0,1 cP, a telített gőz nyomása 158 bar, 
térfogatáram 300 m3/s, nyomáskülönbség 12 bar, 
rendszernyomás 200 bar, motorteljesítmény 180 kW 
[14].

10. ábra. Hermetikus motorral hajtott keringeti szivattyú

Cseppfolyósított gázok szállítása

A nagy rendszernyomást igénylő cseppfolyósított 
gázok tengelytömítéssel rendelkező szokványos kivi
telű szivattyúval való szállításakor a csúszógyürűs tö
mítésben jégkristályok képződhetnek és tönkreteszik 
a csúszófelületeket. E gázok közül sok mérgező vagy 
robbanásveszélyes (vinil-klorid, klór, foszgén, etilén- 
oxid stb.). Fenti hátrányok kiküszöbölésére a légrés
be tétcsöves szivattyúkat kezdettől fogva szívesen al
kalmazzák cseppfolyósított gázok szállítására. A lég- 
résbetétcsöves szivattyúban a motor teljes veszteség
hőjét a szállított folyadékáram veszi fel, és ez könnyen 
gőzképződéshez vezethet, amit megfelelő konstrukciós 
megoldással feltétlenül el kell kerülni.

11. ábra. Hermetikus motorral hajtott centrifugálszivattyú 
cseppfolyósított gázok szállítására

1 a  járókerék  m ö g ö tti tér; 2 szűrő; 8 gyűjtökam ra; 4 tengelyfu
ra t; 5 C86tengely; 6 rad iális fu rat; 7 segédjárókerék; 8 az álló- és 
forgórész közötti rés; 9 visszavezető fu ra t;  10 a sz ivattyú  nyo

m o tt oldala; 11 m otoro ldali csapágy

Jól bevált megoldást a 11. ábra mutat. A motor 
hűtésére és a csapágyak kenésére szolgáló rés áram a 
járókerék hátlapja mögött (1) lép be az öntisztító szű
rőbe (S), majd onnan egy gyűjtő kamrába (S) és a (4) 
jelű furaton keresztül a csőtengelybe (5), innen а (в) 
radiális furatokon keresztül a segédjárókerékbe (7). A
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segédjárókerékből kilépő folyadék két részre oszlik. A 
fő ág az álló- és a forgórész közötti résen (8 ) és a (9) 
furatokon át visszaáramlik a szivattyú nyomóoldalára 
(10). A mellékág a motoroldali csapágy (1 1 ) résein és 
a csőtengely furatán keresztül visszajut a segédjáró
kerékbe. A megoldás lényege: a cseppfolyósított gáz 
nyomása a motortérben mindenütt közel egyenlő a 
szivattyú nyomóoldali nyomásával. Nincs helyi nyo
máscsökkenés és nem lép fel gőzképződés.

Alkalmazási példa: ammónia (NH3), hőmérséklet 
—8°C, viszkozitás 0,178 cP, telített gőz nyomása 3,16 
bar, térfogatáram 18,5 m3/s, nyomáskülönbség 20 
bar, rendszernyomás 285 bar, motorteljesítmény 40 
kW.

Kritikus állapot feletti gázok szállítása

A folyadékok és a kritikus feletti állapotú, nagy 
nyomású gázok sűrűségének nagyságrendje azonos, 
ezért a szivattyúzás szempontjából a szokásos 1450- 
2800/min fordulatszám-tartományban ezek a gázok 
folyadékként kezelhetők. A motorhűtés és a hidrodi
namikus csapágyerők fenntartására azonban a motor- 
teret valamilyen folyadékkal, rendszerint vízzel kell 
feltölteni. A szivattyú (1 2 . ábra) gázterét (1 )  és a 
motor folyadékterét (2 ) hidrodinamikus tengely tömí
tés (8 ) választja el. A hidrodinamikus tengelytömítést 
itt egy egyenes lapátozású nyitott járókerék valósítja 
meg. A résáramot egy másik segédjárókerék (4) ke
ringeti a motortéren és az ábrán nem látható külső 
hűtőn keresztül.

12. ábra. Hermetikus motorral hajtott centrifugdlszivattyú kritikus 
állapot feletti gázok szállítására

1 a sz ivattyú  gáztere; 2 a  m o to r fo lyadéktere; S h idrodinam ikus 
tengely töm ítés; 4 segédjárókerék

Alkalmazási példa: szén-dioxid, hőmérséklet 200°C, 
telített gőz nyomása 703 bar, térfogatáram 30 m3/h, 
nyomáskülönbség 3,3 bar, rendszernyomás 705 bar, 
motorteljesítmény 10 kW.

Kétfázisú keverékek szállítása

A különböző telített gőznyomású és oldódási egyen- 
súlyú folyékony gázoknál fennáll a gázkiválás veszélye 
a sebességnövekedést okozó szűkületekben, például a 
járókerékbe való belépésnél. A motorhűtés és a hid
raulikus erők kiegyenlítésének fenntartása érdekében 
a gázbuborékoknak a motor forgórész terébe jutását

meg kell akadályozni, amit a 1 2 . ábrán bemutatott 
hidrodinamikus tengelytömítéssel oldanak meg.

Folyadék-gáz keverék szállítása az első fokozat já
rókereke elé axiális átömlésű előtét-járókerék, ún. in
ducer (IS. ábra) beépítését igényli. Ebben az esetben 
a gáztartalom a 20 térfogatszázalékot is elérheti.

Erősen viszkózus, szilárd részecskéket tartalmazó, 
magas hőmérsékletű folyadék szállítása

Az excenter-csavarszivattyúnak erősen mérgező, 
korrozív, szilárd szemcséket tartalmazó folyadékot 
kell szállítania [15]. A viszkozitás 400-2500 mPa-s, 
a hőmérséklet 50-300°C és a folyadékszállítás 750- 
3000 1/h között változik. A rendszernyomás 150 
bar. A nem könnyű szivattyúzási feladatot fémes 
állórészű excenter-csavarszivattyú és külső hűtésű, 
fordulatszámszabályozású légrésbetétcsöves motorral 
lehetett megoldani. A 14- ábra a segédberendezések 
kapcsolási vázlatát mutatja.

Agresszív, mérgező és bűzös gázokat és gőzöket 
hermetikus folyadékgyűrűs vákuumszivattyúval szív
nak el. Hajtásukra szívesen választanak légrésbetét
csöves motort, mert a folyadékgyűrű teljesen el nem 
kerülhető túltöltése esetén is biztosan indítható szem
ben a mágneses hajtással. Erősen mérgező gázok el
szívásánál és sűrítésénél a ház hermetikus tömítése 
a biztonságot kétszeresére növeli [16]. Folyadékgyű
rűs szivattyúk esetében teljesen hermetikus kivitelről 
csak akkor beszélhetünk, ha a folyadékgyűrűt kerin
gető kör is hermetikus. A folyadékgyűrűs vákuum- 
szivattyút légsugár- vagy gőzsugár-szivattyúval sorba- 
kapcsolva finom vákuum is elérhető. A sugárszivattyú 
szintén hermetikus szivattyú, mivel mozgó tömítést 
nem tartalmaz.

Hermetikus hajtású keverők

Veszélyes anyagok zárt tartályban való keverésekor 
szintén célszerű elkerülni a mozgó tengelytömítést. 
Erre két megoldást mutatunk.
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Ц . ábra. Viszkózai, szilárd részecskéket tartalmazó és magas hfmérsékletű folyadékot szállttó ezcenter-csavarszivattyú segédberendezéseinek
kapcsolási vázlata

1 belépő csonk; 2  szivattyú; S kilépő csonk; 4 légrésbetétcsöves motor; 5 hűtő; 6 hűtővíz belépés; 7 hűtővíz kilépés; 8 zárófolyadék 
tartálya; 9 nitrogén bevezetés 200 bar nyomáson; 1 0  reaktornyomás; 11 gáztér; 12  folyadéktér

Légrésbetétcsöves motorral hajtott keverő

A 15. ábra vízszintes tengelyű, légrésbetétcsöves 
motorral hajtott keverőt ábrázol [17]. A bemutatott 
keverőnek a hermetikus kivitelen túl további előnyei is

mkl

vannak: nem képződik örvénykúp, gyakorlatilag zaj
talan, kicsi a súlya, változatos beépítési lehetőség, 
robbanásbiztos kivitel lehetséges. Legnagyobb üzemi 
nyomás 160 bar. A megengedett legnagyobb folyadék- 
hőmérséklet a G5 gyúlékonysági csoportban 30°C, a
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15. ábra. Légrésbetétcsöves motorral hajtott tízszintes tengelyű keverő és beépítése



G4-ben 70°C. Ha nincs szükség robbanásbiztos kivi
telre, a folyadékhőmérséklet a 200°C-ot is elérheti. A 
fordulatszám 950 és 2800/min, a teljesítmény 0,5-30 
kW között választható. A viszkozitás felső határa 40 
cSt.

16. ábra. Mágneses hajtású függőleges hermetikus keverő 

1 h a jtó  m ágnesek; £ h a jto t t  mágnesek; S légrésbetétfazék

Mágnes hajtású függőleges tengelyű keverő

Az állandó mágnesekkel működő mágneses tengely- 
kapcsoló a zárt vegyipari készülék légterében helyez
kedik el [18], s így a légrésbetét-fazék és a forgó
rész közötti résen átáramló folyadék által okozott ne
hézségek nem lépnek fel. A mágneses hajtás szerke
zetét a 16. ábra mutatja [19]. A külső forgórészbe 
ágyazott hajtó mágneseket (1) és a tengelybe rög
zített hajtott mágneseket (2) és egyben a készülék 
belső terét a környezettől a nem mágnesezhető anyag
ból készült légrésbetét-fazék (S) választja el egymás
tól. Néhány anyag, többek között különösen a hid
rogén módosítja a mágneses anyag struktúráját. Ez 
a mágneses erő csökkenéséhez és lerakódásokhoz ve
zet. Ennek elkerülésére a belső mágneseket nyomás
álló köpennyel védik. A légrésbetét-fazékban kelet
kező örvényáramok hőt termelnek. Folyadékhűtést 
alkalmaznak, ha a mágnesek terében az üzemi hő
mérséklet 80°C fölé emelkedhet. A keverő forgóré
szének mozgása leáll, ha az átviendő nyomaték túl
lépi a mágneses hajtás billenő nyomatékát. A csen
des üzemű, rezgésmentes járás és a zárt tartály miatt 
a leállást nehéz észrevenni. Ezért mágneses kapcso- 
latú fordulatszám-érzékelőt építenek be, ami egyben 
a fordulatszám-szabályozó jeladója is lehet. A külső

mágneseket hordó forgórész hajtására tág lehetősé
gek vannak: szokásos szabályozható vagy hajtómüves 
elektromotor, ékszíjhajtás, pneumatikus vagy hidrau
likus motor. A ritka földfém-kobalt mágnesek térereje 
csak 250°C-tól kezd lényegesen csökkenni. A gazda
ságos alkalmazást jelentősen befolyásolja a mágnesek 
igen magas ára. Az eddig épített legnagyobb teljesít
ményű mágneses hajtás nyomatéka 500 Nm.

A mágneses és légrésbetétcsöves hajtást az 1. 
táblázat hasonlítja össze.

1. táblázat
M ágn eses és légrésbetétcsöves h a jtá s  

összehason lítása

Szempont Mágneses Légrésbetét
csöves

Veszélyes anyag kiju
tásának valószínűsége nagyobb kisebb

Teljesítmény 300 kW-ig 1200 kW-ig

Viszkozitás kisebb nagyobb

Összhatásfok egyforma egyforma

Hőmérséklet -100...+400°C -120...+500°C
Rendszernyomás kisebb 1200 bar-ig

Szívóképessége jobb rosszabb

Szállítómagasság kisebb nagyobb

Fokozatszám 6-ig 12-ig

Alkalmazás szűkebb körű szélesebb körű
Robbanásvédelem nincs előírva szükséges

Motorjavítás könnyű bonyolult

Indítási nehézség előfordul nincs

Zajkibocsátás nagyobb kisebb

Ten gely каре soló szükséges nem szükséges

Szivattyúcsere her
metikus átépítéshez lehetséges korlátozott

Elektromos kiépítés szokásos ellenőrző kör 
szükséges

Szivattyú ára kb. egyenlő kb. egyenlő

Létesítési költségek nagyobb kisebb

Javítási ráfordítás kisebb nagyobb
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A három kötetes mű az 1992. július 

19-24. között Budapesten megrende
zett 10. Nemzetközi Katalízis Kong
resszuson publikált plenáris és orális 
előadások teljes szövegét, az orális elő
adások után elhangzott diszkussziót, 
valamint a poszterek egyenként négy 
oldalas ismertetését tartalmazza. Di
cséretes, hogy alig több, mint félévvel 
a kongresszus után már az érdeklődők 
rendelkezésére áll ez az értékes anyag. 
Valószínűleg rekodnak számít, hogy 
egyetlen kiadványban több, mint száz 
teljes közleményt és több, mint három
száz, a jelen tendenciát reprezentáló 
rövid közleményt talál az olvasó a he
terogén katalízis témaköréből. Csak re
mélhetjük, hogy hamarosan megjele
nik egy negyedik kötet is, ami segít
séget ad az ömlesztett közleményhal
mazban való eligazodásban. A 3000 ol
dalas kiadvány ugyanis — eltekintve a 
szerzői indextől — semmi információ
val nem szolgál ehhez. Az olvasó csak 
olymódon találhatja meg az őt érdeklő 
közleményt, hogy végiglapozza a 2800 
oldalt, vagy a semmivel sem könnyebb 
módszert választva a 25 oldalon sűrű

* A  m egjelölt közlem ényeket a M agyar 
K ém ikusok  L ap ja  m agyar fo rd ításban  le- 
közli (A  szerk.)

sorokban, minden tagolás, csoportosí
tás nélkül szedett tartalomjegyzékben 
próbálja azt megtalálni. Tudjuk, egy jó 
tárgymutató készítése igen időigényes 
folyamat, de a közleményeket — és ter
mészetesen a tartalomjegyzéket is — 
témák szerint csoportosítani feltétle
nül szükséges egy ilyen anyag megje
lentetésénél.

Némileg szerencsés helyzetben van
nak azok, akik birtokolják a kong
resszus harmadik körlevelét. Kiderít
hető ugyanis, hogy a kiadványban a 
közlemények a körlevélben megadott 
sorszámozásuk sorrendjében szerepel
nek, igaz, hogy a sorszámozás elhagyá
sával. A körlevélben a sorszámozás a 
szekcióülések rendjét követi. Ennek el
lenére a könyvben is jelentősen meg
könnyítette volna az eligazodást, ha a 
tartalomjegyzéket a szekcióülések te
matikai bontásában tagolták volna. Ez 
ugyan valamivel megnövelte volna az 
oldalszámot, viszont — szerintem föl
öslegesen — tüntették fel a teljes tar
talomjegyzéket mindhárom kötetben.

Az első 163 oldalon 5, a maga 
nemében kitűnő plenáris előadás teljes 
szövege szerepel. Ezek:

J. A. Rabo*: „Katalízis: múlt jelen és 
jövő”. Arra természetesen nincs lehe
tőség, hogy a szerző a heterogén kata
lízis egész területét áttekintse. A jelen
ből a fém és a zeolit katalizátorok al
kalmazását foglalja össze. A katalizáto
ros technológiák új lehetőségei között 
ismerteti az olcsóbb alapanyagok (pl. 
etilén helyett metanol, olefinek helyett 
parafinok) alkalmazására, valamint új 
termékek (pl. polimerek, gyógyszerek 
és biotechnológiával előállított termé
kek körében) előállítására irányuló tö

rekvéseket. Ugyancsak hangsúlyozza a 
katalitikus technológiák szerepét az új 
típusú üzemanyag-gyártásban és a kör
nyezetvédelemben. A jövővel kapcso
latban a katalitikusán aktív helyek 
atomos és molekuláris szinten való jel
lemzését, új katalizátorkészítési mód
szerek kifejlesztését és az ipari katali
tikus technológiák kiszélesedését prog
nosztizálja.

M. Che*: „Határfelületi koordiná
ciós kémia: koncepciók és kapcsoló
dásuk a katalitikus jelenségekhez”. A 
határfelületi koordinációs kémia ala
pelveit az oxid-felületekkel kölcsönha
tásba lépő komplexekre állapították 
meg, beleértve az átmenetifém-ionokat 
is. Az alapelveket az oldatok és szilárd 
anyagok koordinációs kémiájának az 
alapelveivel hasonlítja össze. Az analó
giákat és különbségeket hangsúlyozza 
a szerző, és vizsgálja az átmeneti fém 
komplexek mozgását, hozzáférhetősé
gét és reakcióképességét. Azok a pa
raméterek, melyek az átmenetifém-ion 
és az oxid-hordozó közti kötési erőtől, 
következésképp az oxid-hordozó szere
pétől és a preparálási módszer megvá
lasztásától függenek, meghatározzák a 
katalitikus tulajdonságokat is. Példá
kat mutat be olyan katalitikus reakci
ókra, melyek molekuláris szinten jel
lemezhetők, mint az olefinek oligo- 
merizációja és a metanol oxidációja. 
Az oxid-hordozó szerepének, valamint 
az átmenetifém-ion és hordozó közötti 
kölcsönhatás természetének jobb meg
értése elvezethet mind a katalizátor
tervezéshez, mind a katalitikus folya
matok molekuláris szintű tervezéséhez.

(Folytatás a 209. oldalon)
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A Mössbauer-spektroszkópia gyakorlati alkalmazásai II.
Korróziós vizsgálatok Mössbauer-spektroszkópiával

A fémek, különösen a vas és vastartalmú ötvözetek 
korróziója jelentős szerepet játszik mindennapi éle
tünkben. A korrózió következtében fellépő óriási gaz
dasági veszteségek a fémek korrózióvédelmi eljárásai
nak fejlesztését sürgetik. Ezek az eljárások általában 
a fémek és ötvözetek felületi tulajdonságait módosít
ják, fokozva ellenállásukat az oxidációval, korrózióval 
és kopással szemben. A megfelelő módszer megtalá
lásához szükséges a korróziós folyamat és a korrózió 
során keletkező rozsdaréteg részletes tanulmányozása. 
A már hozzáférhető és alkalmazott módszerek mel
lett (elektrokémiai vizsgálatok, ESCA, röntgendiff
rakció, infravörös spektroszkópia, műszaki tapaszta
lati módszerek) a Mössbauer-spektroszkópia (továb
biakban MS) igen hasznos eszköznek bizonyul a kor
róziós folyamatok és korróziós termékek tanulmányo
zásában. Az MS főbb előnyei a korróziós kutatásban 
a következők: (1) a módszer roncsolásmentes jellege;
(2) a minőségi és mennyiségi fázisanalízis lehetősége;
(3) használhatósága a gyengén kristályos vagy amorf 
korróziótermékek azonosításában.

A vas korróziós termékei

A rozsda leggyakoribb komponensei a hidroxi- 
dok, oxihidroxidok és oxidok. A rozsda különböző 
vegyületeket (pl. FeO, Fe203, Fe30 4, FeOOH) és 
azok különböző kristályszerkezettel bíró módosulatait 
(pl. а -FeOOH, /?-FeOOH, 7-FeOOH) tartalmazhatja, 
amelyek Mössbauer-paraméterei általában különbö
zőek, vagy ha azok hasonlóak, hőmérsékletfüggésük 
biztosan eltérő. Ezért a Mössbauer-spektrumok alap
ján a korrózió során folyamatosan meghatározható a 
korróziótermékek minőségi összetétele.

A vas korróziótermékei közül a legfontosabbak 
Mössbauer-paramétereit az 1. táblázat foglalja össze.

Kapcsolat a részecskeméret és a korróziótermékek 
Mössbauer-spektruma között

Amint az 1. táblázatból látható, a vas korrózió- 
termékeinek egy része mágneses rendezettségű szo
bahőmérsékleten is. Ismeretes, hogy ha a mágne
ses rendezettségű anyagok részecskemérete kisebb 10 
nm-nél, szobahőmérsékletű Mössbauer-spektrumukon 
kvadrupólusfelhasadással rendelkező vonal jelentkezik 
a szuperparamágnesesség miatt. A részecskemérettől 
függően alacsonyabb hőmérsékleten mágneses hiper-

* E L T E , M agkém iai L ab ora tó rium , B u d ap est

N A G Y N É  C Z A K Ó  IL O N A *
V É R T E S  A T T I L A *
K U Z M A N N  E R N Ő *

NAGY S Á N D O R *
H O M O N N A Y  Z O L T Á N *

finom szerkezet alakul ki. A rozsdaminták nagyon 
gyakran igen apró részecskékből állnak és ebben 
az esetben a röntgendiffrakciós vonalak kiszélese
dése megnehezíti a rozsdaösszetevők azonosítását a 
röntgen-diffraktogram alapján.

1. ábra. Fta О3 szobahőmérsétieti Mössbauer-spektrumai az átlagos 
szemcseméret függvényében

a) 10,1; b) 13,51; c) 151; d) 181 nm ; e) referenciaspek trum  [2]

A MS alkalmas a korróziótermékek részecskeméret- 
eloszlásának vizsgálatára is. Bizonyos feltételek tel
jesülése esetén a szuperparamágneses részecskék mé
retének eloszlása meghatározható a Mössbauer-spek- 
trum mágneses és paramágneses vonalaihoz tartozó 
területarányának hőmérsékletfüggése alapján [1]. A 
Fe20 3 Mössbauer-spektrumának függését a részecs
kék méretétől és a hőmérséklettől az 1. és S. ábra 
szemlélteti [2].
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V as-oxidok, -hidraxidok és -oxih idroxidok M össbauer-jellem zői
1. táblázat

Vegyület Helyzet T, К ú, m m s 14 AjE, mm s x* H, kOe**

a-FeOOH — 0 — — 510
- 80 - - 500
- 300 +0,40 - 367

/9-FeOOH - 80 +0,47 0,11 476
300 +0,38 0,53 -

+0,39 0,88 -

ú-FeOOH - 80 - - 525
300 +0,35 0,60 -

7-FeOOH - 77 +0,52 - -

295 +0,38 0,60 -

Fe(OH)2 - 95 + 1,36 3,13 -
Fe(OH)3 300 +0,37 0,51 -

+0,37 0,85 -

Fe(OH)3 ■ n H20 - 300 +0,37 0,64 -
FeO - 295 +0,93 0,80 -

Fe30 4 Fe3 + (tét) 298 +0,27 0,01 493
77 +0,44 0 514
4,2 +0,042 -0,06 516

Fe2 + /3+ (okt) 298 +0,67 0,04 460
77 +0,94 -0,76 499
4,2 +0,99 -0,89 510ОN1соГ* Fe3+ (tét) 300 +0,39 0,11 503

Fe2 + / 3+ (okt) 300 +0,78 0,28 465
a-Fe20 3 - 296 +0,39 0,24 518

83 - -0,06 542
7-Fe20 3 - 300 +0,43 0,06 506

* A E  =  kvadrupólusfelszakadás; S =  izom ereltolódás az а -vashoz viszonyítva, H =  h ip erfinom  m ágneses té r . A táb láza t az 
irodalom ban  m eg a d o tt adatok á tla g a it tarta lm azza.

** 1 kOe =  7,95810* A -m ~l =  0,1 T .

Korróziós vizsgálatok során alkalmazható 
MS-technikák

A különböző Mössbauer-módszerek előnyösen egé
szítik ki egymást a fémek korróziójának tanulmányo
zása során. A hagyományos transzmissziós MS az 
alapfémről lekapart rozsdarétegek tanulmányozására 
használható. A még fémre tapadó korróziótermékek 
reflexiós módszerrel vizsgálhatók.

Reflexiós geometriában mind a magrezonancia után 
újrakibocsátott ^-fotonok, mind a konverziós elektro
nok mérhetők. A reflektált 7-sugarak 0,1-0,2 mm vas
tagságú felületről hordoznak információt, míg a kon
verziós elektronok 1000 nm vastag felületi rétegből 
erednek. Különböző összetételű rétegek képződésekor 
a rétegek viszonylagos vastagsága is mérhető a megfe
lelő konverziós elektron Mössbauer-spektrumok alap
ján, ha a konverziós- és Auger-elektronok abszorpciós 
együtthatói és a Debye-Waller tényezők ismertek. A 
S. ábra ennek a módszernek az alkalmazását mutatja 
be vasra galvanikusan leválasztott ón esetében.

A különböző mélységben lévő rétegek elemzése el
végezhető az energia-spektrumoknak és a konver
ziós elektronok Mössbauer-spektrumainak párhuza
mos vizsgálatával, mivel nemcsak a konverziós elekt
ronok intenzitása, de az energiája is nyilvánva-

mkl

lóan csökken a felülettől való távolsággal (4- ábra). 
Ezt a módszert mélységszelektív konverziós elekt
ron Mössbauer-spektroszkópiának (DCEMS) nevezik 
és eredményesen alkalmazzák korrodálódott vas-, ill. 
acélfelületek tanulmányozására.

Az atmoszférikus korrózió tanulmányozása

A szakirodalomban számos, a vas és öntvényeinek 
atmoszférikus korróziójával foglalkozó közlemény ta
lálható. Az atmoszférikus rozsdásodás mechanizmu
sát már többen is részletesen tárgyalták. A szoká
sos módszerek segítségével megállapították, hogy az 
atmoszférikus korrózió során Fe(OH)3, Fe(OH)2, <2-, 
/9-, 7- vagy ú-FeOOH és ritkán Fe30 4 képződhet a 
körülményektől függően. A MS a hosszú időtartamú 
atmoszférikus korrózió termékében a-Fe20 3 valószínű 
jelenlétét, míg speciális közegekben egyéb vegyületek, 
mint a FeC03, vas-szulfátok képződését mutatta ki [5,
6J.

Leidheiser és Music [6] a rozsdásodás kezdeti stá
diumának termékeit tanulmányozták abszorpciós MS 
alkalmazásával. Szénacél próbatesteket helyeztek ki 
az atmoszférába és a keletkezett rozsdát tapadósza
laggal távolították el, ill. a régebbi rozsdát lekaparták
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Z. ábra. A  IS, 51 nm  szemcsenagyságú Fei O3 
Möasbauer-spektrumának hőmérsékietfüggése [Zj

%

S. ábra. Vasra elektrokémiai úton leválasztott és kikezelt ón konverziós 
elektron spektruma

A  különböző kom ponensek vastagságának értékei: SnO j =  3,5; 
Sn =  115; FeSn3 =  159 nm  [3]

V, mm/s
4. ábra. Bróm gőzzel kezelt fémes ón felületről készített konverziós 

elektron Mössbauer-spektrum.

A k im u ta to tt e lektronok energ iája  a) —» c) irán y b an  növek
szik. A legkisebb energiájú e lek tro n o k a t detektálva csak  a leg
m élyebb fémes ón  vonala jelenik m eg  a), míg a n ag y o b b  ener
g iájú  e lektronok a felületen k e le tk eze tt rétegeket je lz ik  (S n B r2, 

SnBr*, S n O j) b)-nek és c )-n ek  megfelelően [4]

nagyon hasonló a fentihez, feltételezték, hogy a vizs
gálatok helyszínén (Bethlehem, PA) az atmoszférából 
kondenzált vízben leginkább a szulfátion fordul elő.

Leidheiser és Czakó-Nagy [7] ferri-hidrit keletkezé
sét tapasztalták acél szimulált atmoszférikus rozsdá- 
sodása során. Szénacél-lemezeket 100% relatív ned
vességtartalmú kamrába helyeztek és a korróziót az 
acél felületre naponta felvitt különböző elektrolit ol
datokkal gyorsították. A szabadtéren bekövetkező 
rozsdásodással ellentétben ebben az esetben ferri- 
hidritet; gyengén rendezett, víztartalmú vas-oxidot 
azonosítottak 5 Fe20 3- 9 H20  összetétellel első kor
róziótermékként MS és röntgendiffrakciós elemzés
sel. A ferri-hidritet a laboratóriumi kísérletekben a 
7-FeOOH elővegyületének tekintették.

a hordozófelületről. Az 5. ábrán a 2 hét, 2 hónap, 6 
hónap, 5 év és 25 év alatt keletkezett atmoszférikus 
rozsda Mössbauer-spektrumailáthatók. A spektrumok 
bizonyítják, hogy a korrózió első szilárd terméke fi
nomszemcsés 7-FeOOH, ami átalakul a-FeOOH-dá és 
később a-Fe20 3-dá. Az a-FeOOH szemcsemérete kb. 
4 nm-ről 20 nm nagyságig növekszik a korróziós folya
mat során. A H5 / 2  alacsonyabb értékei az a-FeOOH- 
ra vonatkozóan (szobahőmérsékleten 317-328 kOe) 
nem sztöchiometrikus összetételre, a nagy vonalszé
lességek az a-FeOOH hidratált formájának jelenlétére 
utalnak. Mivel FeS04 oldatból, enyhén savas körül
mények között, 90°C-on kivált termékek összetétele

Korrózió korrozív ágenst tartalmazó vizes 
oldatokban

Az MS alkalmazásával foglalkozó első közlemények 
egyikében Dézsi és munkatársai [8] 1967-ben a telí
tett kalcium-klorid oldatban vason keletkezett rozsda 
összetételének meghatározásáról számoltak be. Ke
reskedelmi acéllemezeket merítettek telített kalcium- 
klorid oldatba és a vastag rozsdaréteget lekaparták a 
felületről. Az abszorpciós Mössbauer-spektrumok azt 
mutatták, hogy a rozsda kb. 50% /9-FeOOH-ot és kb. 
50% 7-FeOOH-ot tartalmazott.
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V, mm/s
5. ábra. I  hit a), 2 hónap b), 6 hónap с), 5 év i )  ét 25 év e) alatt 
atmoszférikus korrózió során keletkezett mzeda szobahSmériékleti 

Mössbaucr-spektrumai [6] alapján

V, mm/s

6 ábra. a-vat passziváció előtt felvett CEM  spektruma [9]

V, mm/s
7. ábra. a-vas szulfit tartalmú Na? SO, -oldatban való pastzivációja 

után felvett CEM  spektruma [9]

A közelmúltban Kuzmann és munkatársai a savas 
esőben található szulfát- és szulfit-ionok vasra gyako
rolt együttes hatását tanulmányozták [9]. NaHSOß- 
tartalmú Na2S0 ,t oldatban történő passziválás után 
CEMS méréseket végeztek а -vas lemez felületén. A 6. 
ábra a passziválás előtti, a 7. ábra a passziválás utáni 
állapotot tükrözi. A 6. ábrán csak az а -vas vonalai lát
hatók, amelyek teljesen hiányoznak a 7. ábrán látható 
spektrumból, jelezvén egy vastag, stabil passzív réteg 
képződését. A szerzők a Mössbauer-paraméterek alap
ján megállapították, hogy ezen réteg fő komponense 
7-FeOOH, míg a kisebb mennyiségben kialakult fázis 
FeSC>3-3 H2O volt.
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Uj anyagok, korszerű technológiák
Szerkeszti: K Ö R T V É L Y E S S Y  G Y U L A

Új levegőelválasztási eljárások*

Bevezetés

Több mint 80 éve a levegőcseppfolyósítás az ural
kodó módszer a levegőnek „légköri” gázokká — úgy 
mint nitrogénné, oxigénné és argonná — történő bon
tására. Mivel ez a technika költséges és munkaigé
nyes, egyre növekvő a verseny az alternatív eljárások
kal, nevezetesen a nyomás-változtatásos adszorpció
val (Pressure-Swing Adsorption: PSA) és a membrán 
szeparációval.

Ezek az úgynevezett „nem-hűtéses” metódusok 
környezeti hőmérsékleten bontják alkotóira a levegőt: 
adszorbens ágyak használatával mind nitrogént és 
oxigént, membránok alkalmazásával pedig nitrogént 
állítanak elő. Azáltal, hogy lehetővé vált N2 és 
O2 folyamatos gázáramának helyszíni előállítása, a 
PSA és a membránok megváltoztatják a vegyianyag 
feldolgozó iparágak lehetőségeit (Chemical Process 
Industries: CPI).

A cseppfolyósítás, majd desztillációs elkülönítés ki
magaslóan tiszta gázokat eredményez — 99,999+%-os 
tisztaságú nitrogént és 99,5-99,9%-os tisztaságú oxi
gént. Ez az „ötkilences” tisztaság lefordítva 5 millio
mod rész szennyezőanyagot jelent. Ezzel ellentétben, 
a nem hűtéses eljárások 95-99,9%-os tisztaságú gázo
kat eredményeznek — talán nem megfelelőt az elekt
ronikus tiszta helyiségek számára, de pont megfelelőt 
számos alkalmazási területre, ilyen pl. a nitrogénes 
öblítés, az égés javítása, a termőföld- és szennyvíz- 
tisztítás, a fémregenerálás és a papírfehérítés.

Ha egy kicsit kevésbé tiszta gáz is megfelelő, akkor 
a szobahőmérsékletű eljárásnál 20-60%-kal kisebb 
költség jelentkezik.

1990-ben, az Egyesült Államok nitrogén- és oxigén- 
termelése meghaladta a 96 milliárd lb-t (kb. 43 miihó 
tonna), melyből 57,3 milliárd lb (kb. 26 millió tonna) 
az N2 és 39 milliárd lb (kb. 17,7 millió tonna) az 
0 2 mennyisége, az U.S. Department of Commerce 
(Kereskedelmi Minisztérium) jelentése szerint. 1991- 
ben ennek mindössze 2-5%-a származott PSA-ból és 
membrános technológiákból.

Adott piacméret mellett, a két új technika beveze
tésétől eltelt rövid időt tekintetbe véve, még ez a kis 
mennyiség is igen jelentősnek tekinthető. Jelenleg a 
légköri gázok a második legelterjedtebben használt, 
elsőrendű fontossággal bíró vegyszerek az U.S.A.-ban 
a kénsav után. (ez utóbbiból 109 milliárd lb, kb. 49,5 
miihó tonna volt a termelés 1990-ben).

* Suzanne Shelley, Chem ical Engineering  1991 jú n iu s i szá
m áb an  (30—40 oldal) megjelent közleményét fo rd íto tta  Erdős 
Bernadett, tö m ö ríte tté  és sa jtó  alá  rendezte  Körtvélyessy Gyula, 
SZEV IK I Szerves Vegyipari K u ta tó  In tézet, B u dapest

S H E L L E Y ,  S U Z A N N E

Ezek az eljárások a N2 és 0 2 piac mintegy 30-40%- 
át fogják meghódítani az elkövetkező évtized során, 
amint a levegő-cseppfolyósítási eljárást alkalmazó 
vevők áttérnek a nem-hűtéses rendszerekre, hogy 
csökkentsék költségeiket. Az új felhasználások szintén 
táplálni fogják ezt a növekedést. A helyszínen történő 
olcsó termelés lehetőséget nyit az olyan alkalmazások 
előtt, melyeket valaha a költségek miatt lehetetlennek 
tartottak.

A légköri gázok ABC-je

Alapanyagukról elnevezve, a légköri gázokat leve
gőnek — amely 78%-ban nitrogénből, 21%-ban oxi
génből, 1% argonból és nyomelemként jelenlévő ritka 
gázokból áll — alkotórészeire való bontásával nyerik. 
Ezen gázok számos alkalmazási területe közül a nit
rogénes öblítés oxigén-mentes környezetet hoz létre, 
amely nem csak a tartályokban és reaktorokban be
következő tűz és robbanás megakadályozásában ját
szik szerepet, de szintén hozzájárul bomló termékek 
tárolhatóságának javításához a biológiai aktivitás las
sításával.

Ezzel szemben az oxigén javítja az égést, tökéle
tessé teszi a hulladék-égetést, segíti az acél előállí
tását és más fémek visszanyerését. A biológiai reak
ciókban betöltött fontos szerepe miatt kulcsszerepet 
játszik mind a szennyvízkezelésben, mind a fertőzött 
termőföldek biorekultivációj ában.

Oxigént alkalmaznak a fafeldolgozási eljárásokban 
és a klór kiváltására a cellulóz- és papírfehérítésben. 
Ezáltal csökkenthető a veszélyes dioxinok és más 
klórtartalmú vegyületek keletkezése. Az olajiparban 
a nitrogént a feldolgozás előtt használják a kőolaj 
kinyerésére, míg az oxigént a feldolgozás folyamán 
alkalmazzák. Az olcsó, helyszínen végezhető előállítás 
lehetővé teszi ezt az alkalmazást is.

Levegőbontási eljárások

Hűtéses szeparáció

A hűtéses szeparáció során — mint ismeretes —, a 
levegőt összenyomják és lehűtik —170°F-re (—112°C), 
amely hőmérsékleten folyékony halmazállapotúvá vá
lik. A levegőt frakcionáltan desztillálják és a forrás- 
pontkülönbségek alapján mindegyik elkülönült gázból 
nagytisztaságú anyagot állítanak elő. A szállítás na
gyon fontos kérdés, és ezen ipari gázok árának nagy 
hányadát jelenti.
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A folyadék-halmazállapotúvá való átalakítás elke
rülhetetlen, amennyiben a gázt tárolni és szállítani 
akarják: 1 térfogat folyékony nitrogén 700 térfogat 
gázzá alakul környezeti hőmérsékleten és nyomáson, 
míg ez az arány az oxigén esetében 1 a 860-hoz.

Számos felhasználó hozzászokott a folyékony oxi
gén és nitrogén rendszeres szállításához, a költségbe 
beszámítják ezt is. Ezeknek a levegőcseppfolyósítás- 
sal nyert gázoknak a költsége a helyszínre való szál
lítással 25-30 cent 100 sztenderd köblábanként (100 
scf, sztenderd köbláb = kb. 2,8 m3), míg az új, nem- 
kriogén eljárásokkal a helyszínen mindössze 5-7 cent 
per köbláb (ca. 2,8 m3) költséggel lehet ezeket előál
lítani.

A nagy mennyiségi igényekkel rendelkező vevők 
(rendszerint 50 000 köbláb/óra, kb. 1400 m3/óra 
nagyságrendnél) általában célirányos hütéses bontó- 
berendezés helyszíni megépítését választják. Az ennél 
kisebb kapacitások esetén azonban egy ilyen egység 
gazdaságilag nem engedhető meg. Az új eljárásokkal 
működő telepek sokkal gadaságosabban méretcsök- 
kenthetők, mint a levegőcseppfolyósítás. Akár 100 
köbláb/óra (kb. 2,8 m3/óra) teljesítménytől 150 000 
köbláb/óra (kb. 4200 m3/óra) helyi kapacitást is el 
lehet érni gazdaságosan. Nagy távolság esetén a helyi 
előállítás teszi egyáltalán lehetővé az oxigén vagy a 
nitrogén felhasználását.

Nyomásváltásos adszorpció

A nyomásváltásos adszorpció során (PSA) egy ad- 
szorbens leköti a „nem-kívánatos” alkotóelemeket a 
levegőből, ezáltal a kívánt gázban gazdag áram jön 
létre. Ha már kialakultak a nyomási (avagy vákuum) 
kondíciók a PSA tartályban, a nyomásváltoztatás ki
váltja az összenyomott levegő átáramlását az adszor- 
bens ágyon.

Az adszorbens ágyak két anyag közül választhatók. 
A zeolit molekula-szűrő nitrogént köt meg az ágyazat
ban, mivel a zeolitban lévő fémes kationok magukhoz 
vonzzák a gázmolekulákat. A szén viszont kiszűri az 
oxigént, a szén-dioxidot és a nedvességet, részben a 
molekuláris méretek miatt.

A PSA elnevezés a periodikus nyomásváltozások
ból ered — rendszerint ez egy 60 másodperces ciklust 
takar —, amely az adszorbens ágyak reagálását szol
gálja. A nyomás megszüntetésével a pelletizált ágya
zat „fellélegezhet” , kibocsátva az összegyűjtött gázo
kat. Gyakran egyidejűleg két ágyazatot használnak, 
így az egyik mindig működésben van, míg a másik 
éppen regenerálódik, ezáltal biztosítva a folyamatos 
levegőbontást.

A PSA rendszerek, 1000-től 150 000 köbláb (kb. 
28-4200 m3)/óra kapacitásig terjedően 95-99,9%-os 
tisztaságú nitrogént és 95%-os tisztaságú oxigént 
állítanak elő. Nagyobb tisztaságú oxigént nehéz elérni 
a PSA megoldás segítségével, az áramban maradó 
argon kivonásának nehézségei miatt.

mkl

Membránszeparáció

Ez nem olyan jól kifejlesztett technológia, mint a 
PSA, de a membrános technológia is egyre jobban 
terjed a nitrogén piacon. A félig áteresztő membránok 
már széles körben elfogadottak a folyadék halmazál
lapotú anyagok elkülönítésénél, így szinte természetes 
módon kerültek a gázszeparációs területre.

Membránszálak százai — valamennyi körülbelül az 
emberi hajszál méretével megegyező üreges cső — 
kötődnek össze egy modulban (mint egy csőköteges 
hőcserélőben, a fordító megjegyzése). A tartályon 
átnyomva, az összesűrített levegő mindegyik szál 
teljes hosszán — mely tetemes felületmennyiséget 
jelent — végighalad.

Az oxigén, szén-dioxid és víz — az úgynevezett 
„gyors gázok” — gyorsan diífundálnak át a szálak fa
lain, a félig áteresztő, polimer-bevonatú membránon.

Az oxigénben gazdag átmenő áramot hulladékként 
engedik ki, míg a nitrogénben gazdag áram koncentrá
lódik minden egyes kis szál belsejében és összegyűlik, 
mint nagytisztaságú termék a tartály végében.

A membránok a 95-99,9%-os tartományba eső 
tisztaságú nitrogént produkálnak. Ennél magasabb 
tisztasági fok elérése érdekében — számos esetben ez 
az öt kilences -— egy katalitikus oxigén kivonó egység 
beállítása szükséges. Ez az egység a nitrogénáramban 
maradó, elenyésző mennyiségű oxigént hidrogénnel 
elegyíti, majd katalizátoron átvezetve vízzé alakítja.

A membránszeparációval történő oxigén-kinyerés 
gazdaságosan még nem valósítható meg, mivel a 
21% koncentrálása 99%-ra nehezebb, mint a 79%-nyi 
nitrogén dúsítása 99%-ra.

A levegőcseppfolyósítás összehasonlítása a 
szobahőmérsékletű elválasztási eljárásokkal

Annak ellenére, hogy a membránok és a PSA olcsó 
helyszíni előállítást biztosítanak, a mérsékeltebb árak 
elfogadottan alacsonyabb tisztasági fokot jelentenek.

A nemesgázkivonás csak hűtéses desztillációval le
hetséges. A nagy intenzitású fluoreszcens és fehéren 
izzó világításnál a kriptont és a xenont, a vizsgáló lé
zerekben a neont, a hőszigetelő ablakok gyártásában 
a kriptont használják, miután jobb szigetelőnek bizo
nyult, mint a hagyományosan használt argon.

Azok az alkalmazások, amelyek a nitrogén hűtő tu
lajdonságán alapszanak, a nem-kriogén eljárásoknál 
szóba se jöhetnek. —390°F-en (—234°C), a folyékony 
nitrogént nem csak élelmiszerek fagyasztására hasz
nálják, de arra is, hogy meggátolja a betonban a re
pedések keletkezését a túl gyors kötésnél, valamint 
a „hűtéses őrlési eljárásban”, ahol gumi és műanyag 
hulladékot tesznek törékennyé folyékony nitrogénbe 
való mártással, ezáltal megkönnyítve porításukat az 
újrafeldolgozás számára.

A felhasználás sebessége szintén befolyásolja a 
hűtéses-nem hűtéses eljárások közötti döntést. A 
szórványos, hullámvölgyszerű felhasználási igények 
sokkal inkább igazíthatok a nagytömegű folyadék
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szállításhoz és tároláshoz, mint egy folyamatos, hely
színen történő előállításhoz.

A nagy mennyiségi igények gyakran nem gazdasá- 
gokak a PSA-val vagy a membránnal, és az ultra-nagy 
tisztaságot biztosító levegő cseppfolyósításra mindig 
szükség lesz az ipar bizonyos területein, mint például 
az elektronikában.

Egyéb alkalmazásokban, ahol a tisztaság nem ját
szik olyan fontos szerepet, mind a PSA, mind pedig 
a membrános bontási eljárás az előnyös. A bizton
sági öblítés például egy ilyen terület. A robbanásve
szély minimalizálására a feldolgozó berendezésekben 
nitrogént használnak az oxigén helyettesítésére, ez
által inert környezetet hozva létre. Az a minimális 
mennyiségű oxigén, ami az égés fenntartásához szük
séges (a kritikus oxigén koncentráció avagy C. O. C.) 
eltérő minden egyes égetendő anyag esetében (lásd 
az 1. táblázatot), azonban átlagosan 10-12% oxigént 
jelent. A National Fire Protection Assn. (NPFA; Qu
incy, Mass.) — Nemzeti Tűzvédelmi Szövetség — 69- 
es Szabályzatában azt mondja, hogy az öblítő gázok
ban az oxigén koncentrációját a C. O. C. érték 40%- 
ánál alacsonyabb szinten kell tartani.

1. táblázat

A  kritikus axigénkoncentrációk (ezek az 
irányadóak az öb lítéskor haszn ált N 2 

esetéb en ) néhány vegyü letre

Gáz vagy gőz Az égetéshez szükséges 
minimális oxigén %-ban

Aceton 11,5
Benzol 11,4
Butadién 10,5
n-Bután 12,0
1-Butén 11,5
Etán 11,0
Etanol 10,5
Etilén 10,0
Etil-éter 10,5
Benzin 12,0
Hidrogén 5,0
Hidrogén-szulfid 7,5
Izobután 12,0
Izobutilén 12,0
Repülőbenzin 11,5
Benzin (150°C-on) 10,0
Metán 12,0
Metanol 10,0
Metil-acetát 11,0
Metil-etil-keton 11,0
n-Pentán 12,0
Propán 11,5
Propilén 11,5
Toluol 9,5
Triklór-etilén (100°C-■on) 9,0

Forrás: N a tio n a l P ro tec tio n  A ssn . (Quincy, M ass.), N FPA  69, 
C -l-es táb lá za ta , 1991 Technical C om m ittee R eports , 68. o.

A nitrogén előállításakor alkalmazott nem-hűtéses 
eljárás megindulása előtt számos vállalat fizetett 
olyan tisztasági fokú nitrogénért, amire nem volt 
szükség. A 40%-os biztonsági faktort alkalmazva 
az átlagos 10-12%-os C. 0. C.-n belül azt jelenti, 
hogy a tartályban lévő oxigén mennyiségét 4-5%-ban 
kell limitálni. Ez megegyezik a 95-96%-os tisztaságú 
nitrogénnel végzett öblítéssel — melyet könnyedén 
ki lehet nyerni a PSA avagy a membrán-bontásos 
eljárásokkal.

Nitrogént átfúvatva a feldolgozandó folyadékokon, 
az oldott szerves vegyületek eltávolíthatók, ezáltal ja
vítva a termék minőségét és a környezettel való össze
férhetetlenséget. A sztrippelést szintén alkalmazzák a 
korrozív oxigénnek vízmelegítőkből történő eltávolí
tására.

A fémfeldolgozás szintén megfelelő terület a PSA 
számára. A PSA-val előállított oxigén például ideális 
az égés javításához.

A nitrogént a levegőben oxigénnel helyettesítve, 
az égetéshez szükséges levegőben csökken a nitrogén- 
oxidok kialakulása (NOz), és ezért csökken a csatolt 
tisztítókészülékek iránti igény. Ez alapvető szempont 
a szigorúbb levegőkibocsátási normák miatt. Az ilyen, 
oxigénnel növelt égetés jobb tüzelőanyag-kihasználást 
tesz lehetővé, mivel a nitrogén nem ég és tulajdonkép
pen magával viszi a hőt a mosóba.

A növelt hatásfokú égetés szintén egyre fontosabb 
a hulladékégetésben. A mozgatható PSA egységek, 
amelyek folyamatosan termelik az oxigént, jól kap
csolhatók a mobil égető berendezésekhez.

Az alacsonyabb költségek, a helyszíni előállítási le
hetőséggel együtt számos új felhasználási területnek 
nyitottak utat. Az egyik eljárás, melyet jelenleg tesz
tel az USA acélipara, durván körülbelül háromszor 
annyi mennyiségű oxigént igényel, mint a hagyomá
nyos eljárások: 0,4 tonna 0 2 egy tonna acélhoz. A fel- 
dolgozási eljárás poralakú szenet használ, hogy csök
kentse a koksz-igényt a nagyolvasztókban; ez pedig 
csökkenti a nyersvas-költséget, a szennyezési és kör
nyezetvédelmi valamint a beruházási költségeket, és 
folyamatos koksztermelést is lehetővé tesz.

A megnövelt égetés növeli a nem-vasas fémek kinye
rését és javítja a nagyolvasztók kapacitását, amelyek a 
vasércet nyersvassá alakítják át (ez az elsődleges alap
anyag az acél előállításához). A nitrogént (a PSA és 
a membrános) hőkezeléses alkalmazásokban használ
ják, olyanban, mint a lágyítás, edzés vagy a szenítés, 
az inertizálás és a pneumatikus mozgásátvitel, ame
lyek közül mindegyik jól működik a mérsékelten tiszta 
gázzal.

A nem-kriogén nitrogén felhasználási részaránya 
lassan növekszik az olajpiacon a növelt kapacitású 
olaj kinyerés ben (EOR). A szükséges gáz mennyisége 
miatt, amely eléri a 3-65 millió standard köbláb (kb. 
107 ezer m3 -  2,3 miihó m3) /  nap sebességet, az EOR 
számára kifejezetten erre a célra épített moduláris 
hütéses telepeken gyártott nitrogént állítanak elő. 
Kisebb mennyiségek esetében azonban a nem-kriogén 
nitrogén jól működik.
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A nem-kriogén eljárással nyert gázok használata 
megkezdődött az olaj-finomítókban, ahol az oxigén 
növeli a katalitikus bontó egységek és a Claus kén- 
visszanyerési telepek kapacitását, melyek közül mind
kettő alapvető szerepet játszik a nyersolaj benzinné 
történő átalakításában. A levegőnek oxigénnel való 
helyettesítése 150%-kai tudja növelni a katalitikus ter
melékenységet.

A cellulóz- és papírgyártók, akik a klórról áttérnek 
az oxigénes fehérítéses rendszerekre, hogy csökkent
sék a dioxinszinteket a hulladékban, még nem tértek 
át a nem-kriogén oxigénre. Számos faktor gyorsíthatja 
az átállást. Amint a „zöld” nyomás erősödik, az öre
gedő papírmalmokat fel kell újítani. Az a lehetőség, 
hogy alacsony költségű oxigént termeljünk a helyszí
nen, számos malmot segít abban, hogy átigazítsák a 
költségeket a klórra alapozott rendszerről az oxigén
alapú változatra való áttéréshez. A PSA-val könnye
dén elérhető 90-93%-os oxigén tisztaság elegendő a 
papírfeldolgozásban.

A nem-kriogén eljárások összehasonlítása, és 
használatuk a vegyiparban

Üzemen belül kialakított állandó alkalmazásokhoz 
a PSA és a membrános rendszerek közötti választás 
a szükséges tisztaság mértékén és az igényelt gáz- 
mennyiségen múlik. Szállításhoz és partközeli alkal
mazásokhoz a membrános eljárás előnyösebb.

A kompakt membrán rendszerek — folyamatosan 
átalakítva a levegőt egy soha véget nem érő nitrogén- 
forrássá — leegyszerűsítették a nitrogén használatát 
hajókon, teherautókon és partközeli olajtermelő szer
kezeteken. Itt, az N2-t a nyersolaj és vegyi tárolóterek 
öblítésére alkalmazzák, valamint a bomlékony termé
kek felügyelt és irányított hosszú távon történő táro
lására, mint például a gyümölcstárolás.

Egyetlen mozgó elem nélkül, az erős membrán tar
tályok el tudják viselni a durva kezelést, ami ugyan
akkor tönkretenné az adszorbens ágyakat. Ráadásul, 
a membrán megfelelően működik a környezeti hőmér
sékleti értékek és klímafeltételek széles skálája mel
lett, beleértve mind a szárazföldi, mind pedig a ten
geri körülményeket.

Mivel a membrántechnológiánál kidolgozottabb, 
ma a PSA a domináns a nem-kriogén technológiák 
között, azonban a membrános eljárás kezdi csökken
teni a hátrányt.

Néhány vállalat, mint a Union Carbide és a Mon
santo, már felajánlotta saját nem-kriogén gáz alegy
ségeit. Mások, mint pl. a Dow Chemical, a Du Pont 
és az Akzo a gázelőállítókkal olyan célirányos, szaba
dalmaztatott membránokat fejlesztetnek ki, amelyek 
kielégítik a nitrogénfelhasználók igényeit.

Néhány ilyen termékegyüttműködés:
-  A Generon Systems közös vállalat a BOC Group 

(Windlesham, U. K.), ugyanennek Egyesült Álla
mokbeli leányvállalata, az Airco Gases (Murray 
Hill, N. J.) valamint a Dow Chemical Со. (Mid
land, Mich.) részvételével.

-  Az Air Products and Chemicals, Inc. együttműkö
dik a membrán-specifista Akzo N. V.-vel (Arnhem, 
Hollandia).

-  A Liquid Air Corp. (Walnut Creek, Calif, és párizsi 
székhelyű társvállalata a L’Air Liquide S. A.) a 
Du Pont Co.-val (Wilmington, Del.) kapcsolódott 
össze.

-  A Permea, Inc. membrán szakértelmét partnerétől, 
a Monsanto Со.-tói (mindkettő St. Luis, Mo.) 
kapja.

-  A Union Carbide Industrial Gases (UCIG; Dan
bury, Conn.) az Innovative Membrane Systems- 
szel, egy teljes tulajdonú leányvállalattal dolgozik 
össze.

Szemle ... Szemle . . .  Szemle . . .
Javult a vegyipar megítélése 

Olaszországban

Az Olasz Vegyipari Szövetség (Fe- 
derchimica) megbízásából 1900 fós 
mintára kiterjedően reprezentatív fel
mérés készült arról, hogy megváltozott- 
e az utóbbi időben a közvéleményben 
a vegyiparról korábban kialakult ked
vezőtlen kép? A minta megkérdezett
jeinek kora 14 és 74 év közé esett.

Az eredmény a következő volt:
-  az olasz gazdaság számára a vegy

ipar a negyedik legjelentősebb ipái 
ágazat (a sorrend: gépkocsi-, élelmi
szer-, fémfeldolgozó-, majd holtver
senyben a vegyipar és a textilipar),

-  a vegyipar érdemei (zárójelben az 
értékelés %-ban): munkaalkalom te
remtés (78) gazdasági és szociális 
szerep (69) hozzájárulás az élet mi
nőségéhez (60)

-  változatlanul negatív a vegyipar
ral járó környezetvédelmi kockázat 
megítélése, de az elmarasztalás az 
1989. évi 81%-ról 1991-ben 76%-ra 
„javult”.
[Forrás: E ur.C h . 1992. No 5, p 7 /1992 

ja n u á r  27.]

Környezetvédelmi tanszék a 
zürichi műegyetemen

A híres zürichi műegyetemet (Eidge
nössische Technische Hochschule, ETH) 
ipari grémium felügyeli, az ő hatás
körébe tartozik új tanszékek felállí
tása, feladatkörének meghatározása és 
a tanszékvezetők kinevezése.

Az ETH-n eddig nem működött kör
nyezetvédelmi tanszék, noha szüksé
gességét felismerték, mert az állami 
költségvetés nem biztosított rá anyagi 
fedezetet és mecénást eddig nem ta

láltak. Most utóbbi feladatot a Svájci 
Vegyipari Társság (SGCI) vállalta és 
döntő szava volt a tanszék profiljának 
meghatározásában; eszerint a tanszék 
neve: Környezetvédelmi és Biztonság- 
technikai Tanszék. Biztosított költség- 
vetése az 1992-97 közötti 5 évben 12 
millió svájci frank (700 millió forint). 
A tanszék feladatát a következőkben 
határozták meg:
-  figyelme terjedjen ki a vegyianyagok 

termelésre, tárolására és szállítására 
a környezetvédelem, a biztonság, a 
balesetelhárítás és a munkahigiéne 
szempontjából;

-  a tanmenet mindenek előtt az ember 
és a környezet biztonságával foglal
kozzék a kémiai és a fizikai folyama
tok megvalósítása során.
[Forrás: E u r.C h . 1992. No 5, p 8; 1992. 

ja n u á r  27.]
S. Gy.
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Könyvismertetés
(Folytatás a 200. oldalról)

M. Misono: „Heteropolisavak és ro
kon vegyületek új aspektusai -  lehető
ség a gyakorlatban használt katalizá
torok molekuláris szintű megtervezé
séhez.” A szerző röviden összefoglalja 
a heteropolisav-katalizátorok alapvető 
jellemzőit, mint szerkezetüket, savas
ságukat, redox sajátságaikat, stb. Ez
után a szilárd heteropolisav katalizá
torok tervezéséhez ismerteti a savas és 
redox tulajdonságok befolyásolhatósá
gának a lehetőségeit. Ismerteti a tömb
típusú katalízis koncepciójában a leg
utóbbi fejlemlényeket, majd a psze- 
udófolyadékfázisban végbemenő eta- 
nol dehidratálás mechanizmusát tár
gyalja. Ez egy példa arra, miként le
het a heterogén katalízisben a rész- 
folyamatokat atomi/molekuláris szin
ten leírni. Számos folyadékfázisú re
akciót ismertet, melyekben igen haté
konyak a heteropolisav-katalizátorok. 
Végezetül 7 pontban foglalja össze a 
hét erop olisav-kat alizátorok alkalm az á- 
sának lehetőségeit a jövőben.

J. H. Lunsford: „Metán átalakí
tása oxigéntartalmú vegyületekké és 
nagyobb szénatomszámú szénhidrogé
nekké”. A metán katalitikus átalakí
tása elérhető mind oxidációs, mind 
nem-oxidációs folyamatokban, habár 
a kereskedelmi forgalomban hasznosít
ható termékek hozama rendkívül ala
csony. Jelentős haladást értek el a me
tán etánná és etilénné történő oxida
tiv „dimerizációja” területén. A me
chanizmus általában a heterogén és ho
mogén reakciók komplex rendszerével 
jellemezhető. Kevesebb haladást ér
tek el a metán metanollá és formalde
hiddé történő oxidálása terén. A nem
oxidációs folyamatok, amelyek elsősor
ban fémeken mennek végbe, felületi 
reakciókban nyilvánulnak meg. Maga
sabb szénhidrogének képződéséhez ve
zető, metánnal történő alkilezési folya
matok termodinamikailag lehetségesek 
és néhány esetben katalizátoron végbe 
is mennek.

W. F. Hőlderich*: „Új reakciók kü
lönféle területeken és a finomvegyszer- 
gyártás”. A szerző néhány olyan terü
letet ismertet, ahol a finomvegyszer- és 
szerves intermedier-gyártásban a ha
gyományos ásványi savas és Lewis sa
vas katalizátorok helyett szilárd savas 
katalizátorokat alkalmaznak, így hid
ratált niobium pentoxidot, zeolit mo
lekulaszitát, nem zeolitos molekulaszi
tát, lecsapott fém foszfátokat, hordo- 
zós és oldhatatlan heteropolisavakat, 
valamint szilárd szupersavakat. Ismer

* A m egjelölt közlem ényeket a  M agyar 
K ém ikusok L ap ja  m agyar fo rd ítá sb an  le- 
közli (A szerk.)

tét olyan bázikus szilárd katalizátoro
kat, amelyek használhatók NaOH és 
KOH helyett a homogén folyadékfá
zisú katalitikus eljárások kiváltására, 
így alkálifémek oxidjainak, szilárd szu
perbázisoknak és bázikus zeolitoknak 
alkalmazását katalizátorként. A sav
bázis bifunkciós katalizátorok közül a 
cirkónium-oxid-katalizátor alkalmazá
sára mutat be példákat. Ugyancsak 
példák találhatók a többfunkciós ne
mesfém katalizátorok, az oxidációs, a 
hidrogénező, a heterogenizált homo
génkatalizátorok, az enzim- és az enan- 
tioszelektív katalizátorok alkalmazá
sára a finomvegyszerek és szerves in
termedierek előállításában.

Annak érdekében, hogy a felkészü
letlen olvasó is tájékozódhasson a kiad
ványban, az alábbiakban ismertetjük 
a közlemények csoportosítását a szek
cióülések sorrendjében. Címszavakban 
megadjuk az orális közlemények témá
ját is. Minden egyes orális közlemény 
szövegét közvetlenül követi a kong
resszuson elhangzott diszkusszió. (Az 
oldalszámozás után zárójelben feltün
tetjük a vonatkozó közlemények szá
mát.)

Mechanizmus, elmélet, „in situ" 
módszerek

Orális: 165 (6)
Poszter: 1519-1574 (14)
A beágyazott felületi molekula meg

közelítési mód alkalmazása a hetero
gén katalízisben; Izotópos nyomjelző 
technika a Fischer-Tropsch szintézis 
mechanizmusvizsgálatára; Glioxin fo
lyékony fázisú oxidálása platina ka
talizátoron; Oxigén kötési energiájá
nak hatása bután szelektív oxidálá- 
sára; Szekunder oxigéncsere reakciók 
metán parciális oxidációjakor; A sza
bad gyökök szerepe szerves vegyületek 
heterogén katalitikus totál oxidációja
kor.

Zeolitkatalizátorok kémiája

Orális: 243 (6)
Poszter: 1607-1652 (12)
Zeolitok savasságának vizsgálata 1H 

NMR-rel; Bifunkciós katalizátorok ze
olitok szilárd-fázisú ioncseréjével; Egy- 
és kétfémes részecskék kialakulása Y- 
zeolitban átmenetifém/ zeolit-katalizá- 
torban; H-ZSM-5 promoveálása alumí- 
nium-oxiddal; Fém-hordozó kölcsönha
tás Pd/L-zeolitkatalizátorban; Szuper
savas centrumok H-FeZSM-5 zeolit- 
ban.

Katalitikus reakciók atomoson tiszta 
felületeken

Orális: 321 (6)
Poszter: 1575-1606 (8)
СО oxidálás Pd(110)-n; Fém-fém 

kötés természete kevert fémkatalizá
torban; NO redukciója Pt-, Rh- és 
Pt-Rh-egykristályon; Metanol-disszo
ciáció spektroszkópiai vizsgálata Pd- 
katalizátoron; Acetilén ciklotrimerizá- 
lása Pd- és Au-Pd-egykristályon; NO* 
kölcsönhatása (111) Pt-Rh-fém felüle
tén.

Katalitikus reakciók zeolitokon és 
rokon anyagokon

Orális: 397 (6)
Poszter: 1653-1742 (21)
Benzol alakszelektív alkilezése ole

finekkel; SAPO-37 és faujazit össze
hasonlítása krakkolásban; Módosított 
ZSM-5 zeolitok a propán és n-bután 
dehidrogénezésében és aromatizálásá- 
ban; Koksz-képződés mechanizmusa 
propán és toluol H-ZSM-5-ön történő 
átalakulásakor; Szénhidrogénképződés 
metanol/dimetiléterből zeolitokon. H- 
D csere zeolitok és alkánok között.

A katalizátorkészítés új módszerei és 
elvei

Orális: 477 (6)
Poszter: 1743-1822 (19)
Si02-vel kémiai kölcsönhatásban lé

vő felületi Nb-dimerek; Katalizátor 
tervezés szakszerű módszere; Fémoxid 
elgőzöléses katalizátorszintézis; Ole
fin metatézis katalizátora szilícium- 
oxid/molibdén-oxid fotoredukálásával; 
S i0 2-n kémiailag kötött dinukleáris 
molibdénkatalizátor olefinek metatézi
sére; Hordozós fémoxid-katalizátorok 
molekuláris tervezése.

A hidrogénező finomítás (HDS, HDN) 
reakciói

Orális: 559 (5)
Poszter: 1899-1950 (13) 
Alumínium-oxid-hordozós aktív hid- 

rodeszulfurizáló katalizátor szerkezete; 
Réteges átmenetifém-szulfid-katalizá- 
torok; Hidrogénező kén-, nitrogén- 
és oxigén-eltávolítás elemi lépései; 
Ruténium-szulfid aktív helyeinek jel
lemzése; Molibdén-diszulfid alapú ka
talizátorok szerkezetének elektromik- 
roszkópiai vizsgálata.
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Könyvismertetés

Katalizátorok jellemzése, újszerű 
módszerek alkalmazása

Orális: 621 (6)
Poszter: 1823-1898 (19)
A terc-butilalkohol dehidratálásá- 

nak vizsgálata 2H NMR-rel, H-ZSM- 
5-ön; Immobilizált homogén átmene
tifém-katalizátor; In situ rádioaktív 
nyomjelzős technika az adszorbció- 
deszorbció dinamikájának vizsgálatára; 
P t/S i0 2 vizsgálata STM/STS mód
szerrel; Pt-Ir-klaszterek jellemzése Na- 
Y zeolitban; C e02 felületén képződő 
nemesfém-oxidok jellemzése lézer Ra- 
man-nal.

Szelektív oxidálás

Orális: 691 (6)
Poszter: 1951-2022 (18)
Propán közvetlen amoxidálása; Flu

orén katalitikus oxidációja; Ciklohe- 
xán amoxidációja; Metanol kataliti
kus oxidációja; Szénhidrogének ka
talitikus oxidációja; Etán oxidációja 
molibdén /  vanádium-oxidon.

Aktív fázis -  hordozó kölcsönhatás, 
promotor-hatás

Orális: 765 (6)
Poszter: 2023-2122 (25)
R h /S i0 2 promoveálása La20 3-dal; 

Klorid hatása Re/Al20 3, Pt-R e/A l20 3 
fém-hordozó kölcsönhatására; A ger
jesztett állapotú alkáli promotor ipari 
katalizátorokban; Hordozós platina
katalizátor elektronállapota és katali
tikus tulajdonsága; Grafit és alumí- 
nium-oxid-hordozós s7Co és 57Fe ka
talizátoron Mössbauer abszorpciós és 
emissziós spektroszkópiával igazolt fém- 
hordozó kölcsönhatások; Diszperz Pd- 
részecskék grafiton és gyémánton.

Szénhidrogének reakciói

Orális: 849 (6)
Poszter: 2277-2386 (27)
Alkán hidrogenolízis Pt-Re-katali- 

zátorokon; Toluol hidrogénezése hor
dozós Pt-katalizátoron; Propán hid
rogénezése és metatézise MoOx/Z r 0 2 
katalizátoron; Alkán dehidrociklizá- 
lás Pt-Sn/A l20 3 katalizátoron; Pt- 
Sn/Al20 3- és Pt-A u/Si02-katalizáto- 
rok mikroszerkezete, adszorbciós és ka
talitikus tulajdonságai; 1-Hexén hid- 
roformilezése zeolithordozós irídium- 
specieszen.

Nem-hagyományos katalizátor anyagok

Orális: 927 (5)
Poszter: 2177-2204 (7) 
Volfram-karbid mint tömbkatalizá

tor szénhidrogén reakciókban; Mo-

mkl

libdén-nitritek felületi és katalitikus 
tulajdonságai; n-Hexán izomerizálása 
nagy fajlagos felületű Mo2C-n; Nagy 
diszperzitású fémkolloidok felületi ké
miája; Nagy fajlagos felületű amorf 
Cu-Ti- és Cu-Zr-ötvözetek készítése.

Üzemanyag minőségjavítása

Orális: 993 (6)
Poszter: 2387-2434 (12) 
Alkán-dehidrociklizálás sebessége 

Pt/L-zeolit-katalizátoron; n-Alkánok 
hidrokonverziója bifunkciós Pt/mazzit- 
katalizátorokon; Kén hatása a hexán 
aromatizáló Pt/KL-katalizátor haté
konyságára; n-Hexán aromatizálása 
magnézium-oxid-hordozós nemesfém
katalizátorokon; Heptán aromatizálása 
L-zeoliton; M o03/A l20 3-katalizátorok 
redukciós és aromatizáló aktivitása.

Alkánok aktiválása

Orális: 1065 (6)
Poszter: 2204-2276 (18)
A metánkonverzió reakcióútjai át

meneti fémeken; Alkánok oxidativ de- 
hidrogénezésének mechanizmusa klorid- 
és oxiklorid-katalizátorokon; Metán 
oxidativ „dimerizációja” Sr/La20 3- és 
C a/T h02-katalizátorokon; Proton sze
repe fém-oxigén klaszter-katalizátoron 
végbemenő oxidációs folyamatokban; 
p-vezetés és C2 szelektivitás SrTi03- 
on történő oxidativ metán „dimeri- 
zációjakor”; Metán szelektív oxidá
ciójának mechanizmusa M o03/S i0 2- 
katalizátoron.

Sav-bázis katalízis

Orális: 1145 (5)
Poszter: 2564-2616 (13) 
Xilol-izomerizáció mint a szilárd 

sav katalizátorok tesztreakciója; Alu
mínium koordinációja és Lewis sa
vasság alumínium-oxidban és zeolitok- 
ban; Alkáli és alkáli földfém-oxidok 
részecskéinek bázikussága zeolitokban; 
n-Bután izomerizációja ZrO^SO*- - 
katalizátorokon. Fémoxid katalizáto
rok sav-bázis tulajdonsága és aktivi
tása gőzfázisú aldolkondenzációban.

Új szelektív katalitikus reakciók, 
finomvegyszerek

Orális: 1211 (6)
Poszter: 2435-2494 (15)
Akrolein hidrogénezése Pt-katalizá

toron; Acetonitril szintézise CO/H2/  
/NH3-ból Fe/C- és K,Fe/C-katalizáto
ron; Dietilénglikol reduktív aminálása 
hordozós nikkel katalizátoron; Szul- 
fidok aszimetrikus oxidálása szulfo- 
xidokká titán pilléres montmorilloni- 
ton; C 0 2 hidrogénezés Cu-, Ag- és

A u/Z r02-katalizátorokon; Metilamin 
alakszelektív szintézise metanolból és 
ammóniából.

Katalízis a környezetvédelemben

Orális: 1285 (6)
Poszter: 2617-270 (26)
NO szelektív katalitikus reduká

lása szénhidrogénnel; Új kipufogógáz
tisztító katalizátor; СО-oxidáció a- 
A120 3 hordozós Pd-katalizátoron; NO 
szelektív katalitikus redukciója vanádi- 
um/1itán-oxid-alapú kátalizátorokon; 
NO-bontó katalizátor IR vizsgálata; 
Szelektív katalitikus redukció WO*/ 
/T i0 2-katalizátoron.

Ipari katalízis, dezaktiválódás, 
reaktiválás

Orális: 1363 (6)
Poszter: 2495-2564 (17) 
Membrán-katalízis palládiumon és 

ötvözetein; szintereit fémmel töltött 
katalitikus reaktorok; Cériumtartalmú 
keverék spinnellek az FCC regene
rátor SOj emissziójának csökkenté
sére; Pt/MgO-katalizátor szinterező- 
dése, mérgeződése és regenerálása; 
Mikro hidrogénező finomítási módszer 
a katalizátorok gyors tesztelésére; Al
káli promontor szinergizmus szelektív 
oxidációban.

Szintézisek szintézisgázból

Orális: 1441 (6)
Poszter: 2721-2828 (27)
C-C kötés képződése oxigéntartalmú 

vegyületek szintézisében; Szelektív ben
zinszintézis C 0 2-ből a metanolszinté
zis katalizátorán; C2+ oxigéntartalmú 
vegyületek előállítása szintézisgázból 
Ni- és Rh-katalizátorokon; Új kata
lizátorok kifejlesztése nagyobb mole
kulájú alkoholok szintézisére; MoS*- 
K-(-/Si02-katalizátorok vegyes alko
holok szintézisgázból történő előál
lítására; Redukált CuxZn^-xjO és 
CuO/CuxZjx-xjO aktivitása C 0 2/H 2 
rekcióban.

Elektroanalízis 

Poszter: 2123-2142 (5)

Fotokatalízis 

Poszter: 2143-2176 (8)

Vegyes

Poszter: 2829-2844 (4)
Engelhardt József
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VÁLLALATISMERTETÖK III.
N IT R O K É M IA  R t.

Székhelye: Balatonfűzfő 
Címe: H-8184 Fűzfőgyártelep

Pf.: 45.
Telefon: 88-352011
Telex: 03-2223

03-2535
Telefax: 88-351705

88-351002

Fő tevékenységi köre: A Nitroké- 
mia több termékcsoportban kb. 150 
terméket gyárt belföldre és exportra. 
A termékcsoportok: növényvédőszer- 
hatóanyagok és késztermékek, műa
nyagok, ioncserélő gyanták, szerves in
termedierek, szervetlen vegyianyagok, 
lőporok és egyéb termékek.

Története: Alapítva 1921-ben. 1945- 
ig a Nitrokémia nitrocellulózt, vadász- 
lőszert és hadiipari lőporokat, TNT- 
t, nitropentát, nitrokeményítőt és kü
lönféle pirotechnikai termékeket állí
tott elő. Később a termékstruktúra il
letve a gyártó kapacitás kibővült nö
vényvédőszerekkel (1950) és műanya
gokkal (1957). A különböző ioncserélő 
gyanták termelése 1957-ben kezdődött 
meg, a poliészter gyanták előállítása és 
feldolgozása 1960-ban, a polisztirol ha
boké 1967-ben, az olaj adalékoké pedig 
1968-ban.

Eves forgalom: 9 000 millió forint 
Foglalkoztatottak száma: 3 000 fő 
Vezérigazgató: Réti Tamás 
Műszaki vezérigazgatóhelyettes: Ba

racskai József
Gazdasági vezérigazgatóhelyettes: dr. 

Kurbucz Ferenc
Kereskedelmi igazgató: Henger Ká

roly
Környezetvédelmi és Műszaki Fej

lesztési igazgató: Kolonics Zoltán

Termékek:
I. Szervetlen nátronlúg 

vegyi anyagok: klór
nátrium-hipoklorit
sósav

II. Szerves ftálsavanhidrid 
vegyi anyagok: ftálimid

fumársav
vas(II)-fumarát
glicin
glicin-etilészter-
hidroklorid
monoklór-ecetsav
nitrobenzol
o- és p-nitro-etilben-
zol
p-nitro-acetofenon
metanilsav
szulfanilsav
dimetil-foszfit

III. Növényvédő- acetoklór
szer ható propizoklór
anyagok: EPTC

AD-67 antidotum
MG-191 antidotum
diuron
fenuron
2,4-D

IV. Növényvédő Acenit A 500 ЕС
szerek: Atrazin 500 FW 

Dikonirt D 
Dikamin D 
Erunit A 530 FW 
Fenuron 50 WP 
Flekszenit I-IV. 
Lucenit 80 WP 
Niptan 80 ЕС 
Niptan Super 
Proponit 720 ЕС 
Titavit

V. Műanyagok: Polikon® (telítetlen 
poliészter gyanták és 
feldolgozott termé
kek)
Nikecell® (Habosí
tott polisztirol)
Nikripol® (polime- 
tilmetakrilát leme
zek)

VI. Ioncserélő Varion ®  ioncseré
gyanták: lő gyanták (kation

cserélő, anioncserélő, 
szelektív, adszorbens 
kevertágyas, atom- 
erőművi, speciális, 
mikrovarion).

VII. Egyéb lőszerek, lőporok
termékek: nitrocellulóz

R H Ö N E - P O U L E N C  A gro  B o r s o d  K ft.

Székhelye: Budapest 
Címe: H-1038 Budapest, Lajos u.

38.
Telefon: 168-68-38

168-68-03 
Telefax: 168-76-53
Telex: 22-2268

Főbb tevékenységi köre: Gyomirtó
szerek, gombaölőszerek, rovarölőszerek 
és csávázószerek termelése, formálása, 
csomagolása, forgalmazása.

Története: Vegyesvállalatként 1990- 
ben alapították a RHŐNE-POULENC 
AGROCHIMIE és a BORSODCHEM 
Rt. (Borsodi Vegyi Kombinát)

Éves forgalom: 1 000 millió Ft 
Alkalmazottak száma: 52 fő 
Vezérigazgató: Jean-Luc Peyneaud 

(Lyon-i székhellyel)
Cégvezető: Lantos Péter 
Kereskedelmi igazgató: Wohl László 
Marketing és fejlesztési igazgató: Tora 

Péter
Pénzügyi igazgató: Tisztával Tiborné 
Műszaki igazgató: Kovács Lajos

Üzemi te- H-3702 Kazincbarcika 
lephelye: Bolyai tér 1.

A z O M F B  a lk a lm a z o t t  k u ta tá s i - f e j le s z té s i  p á ly á z a tá n a k  
1 9 9 1 - 1 9 9 4  k ö z ö t t i  e re d m é n y e i

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság az 1994. március 30-án dr. 
Pungor Ernő elnök, tárcanélküli mi
niszter vezetésével tartott sajtótájé

koztatón tette közzé az Alkalmazott 
Kutatási-Fejlesztési Pályázati Rend
szerének 1991-94. közötti eredménye
it.

Az OMFB 1991. március 1-jével hir
dette meg az Alkalmazott Kutatási- 
Fejlesztési Pályázati rendszerét. Ennek 
keretében folyamatosan pályázni lehet 
pénzügyi támogatásért olyan kutatási
fejlesztési feladat megoldásához, amely 
korszerű, piacképes ipari, mezőgazda- 
sági terméket, vagy szolgáltatást ered-
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ményez, hozzájárul az infrastruktúrá
nak, a környezet állapotának, az egész
ségügy színvonalának fejlesztéséhez, és 
figyelemmel van az energiagazdálko
dás, a környezetgazdálkodás és minő
ségbiztosítás nemzetközi feltételeire is. 
Ezzel a pályázati rendszerrel az OMFB 
az egyéni kezdeményezéseket, az ere
deti ötleteket kívánja támogatni. Pá
lyázhat fejlesztéssel, alkalmazott kuta
tással foglalkozó jogi személy és egyéni 
vállalkozó, kutató, intézet stb.

A pályázatokat — 1991 eleji indítá
sától — mind a mai napig folyamato
san fogadja az OMFB Pályázati Iro
dája, ahol a benyújtott pályázatok for
mai ellenőrzését is végzik. Ezt köve
tően a pályamunkák — amelyeknek az 
elérhető műszaki cél mellett a haszno
sításra vonatkozó üzleti tervet is tar
talmazniuk kell — opponensekhez ke
rülnek, majd a pályázatok értékelését 
a miniszterelnök által kinevezett 13 fős 
Műszaki Szakértői Testület végzi. Az 
OMFB Pályázati Irodájára 1991 eleje 
óta 1994. február 28-ig 4157 pályáza
tot nyújtottak be és a Műszaki Szak
értői Testület 28 alkalommal értékelte 
ezeket a pályázatokat és 1225 db pá
lyázatot fogadott el és közel 12 milli
árd Ft támogatást ítélt meg. A pénzü
gyi támogatást kamatmentes kölcsön
ként kapják a pályázók, általában 50- 
100%-os visszafizetéssel, melyet a pá
lyázó a befejezés után türelmi idővel, 
részletekben fizet vissza.

Az elfogadott pályázatok iparágaza-
tok szerint a kért összeg 
dául 1992-ben:

%-ában pél-

Könnyűipar 12,9
Gépgyártás 14,0
Mezőgazdaság 15,1
Egészségügy 7,1
Élelmiszeripar 1,4
Környezetvédelem 7,9
Műszeripar 10,6
Gyógyszeripar 8,9
Informatika 18,4
Közlekedés 3,7

Az Alkalmazott Kutatás-Fejlesztési 
Pályázati rendszerben már 426 meg
valósult, befejezett pályázat született. 
A pályázati célkitűzésnek a szerző
dés szerinti teljesítését is a Műszaki 
Szakértői Testület állapítja meg, azaz 
hagyja jóvá, nyilvánítja befejezettnek.

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság figyelemmel kíséri a lezárt, be
fejezett pályázatok eredményeinek pi
aci fogadtatását is, azt, hogy a gaz
daság számára milyen „hasznot” haj
tanak. Megvizsgálta az első 234 befe
jezett pályázat piaci fogadtatását. A 
vizsgálat kimutatta, hogy 51 százalé
kuk már alkalmazásban van, pénzt ter
mel, 10 százalékuk bevezetés alatt van, 
19 százalékuknál csak most folyik a pi
ackutatás, azonban 20 százalékát még

1. táblázat
Az OMFB Alkalmazott Kutatási-Fejlesztési Pályázata keretében 

1991—94 között eredményt hozó kémiai, vegyipari pályázatok

Vállalat, Ráfordí- Eddigi
intézmény A téma címe A téma rövid tott OMFB gazdasági
neve ismertetése összeg, eredmé-

eFt nye*, eFt

CheMicro Molekulamodel- A Molldea és a Drug- 4 000 már
Kutató lező, valamint Idea programcsomagok kitermelt
Fejlesztő gyógyszer- és nagyteljesítményű 758 eFt-ot
Kft. növényvédőszer személyi számítógé-

tervező prog- pekre és nyomtatókra
ramceomagok történő továbbfej-
IBM kompatibi- lesztése, illetve
lis személyi összekapcsolása az
számítógépek- ipari szabványként
re használt amerikai 

ChemBase adatbázis
kezelővel

Komáromi Szénhidrogén Speciálisan szelek- 1 000 már
Kőolaj- tartalmú ve- tált mikroorganizmu- kitermelt
ipari szélyes hulla- sokkal az olajfino- 1 000 eFt-
Vállalat dékanyagok mítás során képződő ot

biológiai savgyanta, olajos-
úton történő iszap, olajos déri-
ártalmatlaní- tőföld, szennyezett
tása talajok helyszíni 

ártalmatlanítása
MTA Környezetba- A korrózió- és vízkő- 16 500 már
KKKI rát többfunk- gátlás terén, vala- kitermelt

ciós foszfo- mint a mosószeripar- 10 362
novegyületek ban fontos segéd- eFt-ot
laboratóriu- anyagként alkalmaz-
mi, illetve ható foszfonovegyüle-
ipari méretű tek laboratóriumi és
előállítású- ipari méretű előállí-
nak megváló- tásának megvalósítá-
sítása sa, a termékek minő

ségellenőrzési fela
datainak megoldása

Nitro- Hulladéksze- Ipari szennyvizek 7 000 már
kémia gény, környe- szervesanyagtartalmá- kitermelt
Ipartele- zetkímélő nak csökkentése 533 381
рек Rt. technológiák extrakcióval; szenny- eFt-ot

kifejlesztése víz mennyiségének
és az elter- csökkentése, illetve
jesztésükhöz
szükséges
infrastruktúra
kialakítása

újrahasznosítása

* Az O M FB a k u ta tá si eredm ényt a tém a  realizálásával jelentkező árbevétellel m éri.
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1. táblázat folytatása

Vállalat,
intézmény
neve

A téma címe A téma rövid 
ismertetése

Ráfordí
tott OMFB 

összeg, 
eFt

Eddigi 
gazdasági 
eredmé
nye*, eFt

MTA
Izotóp-
kutató
Intézet

Szelektív 
mintavételező 
fejlesztése 
atomerőmfivi 
radioszén-ki- 
bocsátás mo
nitorozására

Mintavételi eljárás 
és berendezés kifej
lesztése, amellyel 
atomerőműből kibocsá
tott és a környezeti 
radioszén tartalma 
vegyületspecifikusan 
-CO2 , CH4- meghatá
rozható

1 950 már
kitermelt 
1 200 eFt- 
ot

* Az O M FB a k u ta tá si e redm ényt a tém a  realizálásával jelentkező árbevétellel m éri.

B e s z á m o ló  a K +  F m e n e d z s e lé s  t é m a k ö r é b e n  s z e rv e z e t t  
k o n fe ren c iá ró l  ( Visegrád, 1994• március 24~25.)

nem alkalmazták. Az alkalmazás hiá
nyának okai közt található például:
-  a pályázó cég felszámolás, átalaku

lás alatt van,
-  gazdálkodási problémái vannak,
-  a pályázatból jó és új fejlesztési 

eredmény született, de sajnos még 
igazi piaca nincsen.
A pályázóknak a kül- és belföldi pi

ackutatásban segít az 1992 végén létre
hozott OMFB Technológia Közvetíts 
Iroda.

Végül a kézhezkapott írásos tájékoz
tatóból („Kimutatás azokról a sike
res pályázatokról, ahol a K+F ered
mény alkalmazásának következtében 
1993 végén mérhető eredmény jelent
kezett”) közreadjuk a kémiai és vegyi
pari témákat (1. táblázat).

Sz. G.

A résztvevők a K +F intézmények 
első számú vezetői, a minisztériumok 
főosztályvezetői, az OMFB elnöke és 
munkatársai, valamint meghívott kül
földi K+F intézményvezetők voltak, 
összesen mintegy 80 fő. A külföldiek 
között többségében az energia-, főleg 
az atomenergia-iparban dolgozók vol
tak jelen, akik az ún. ISC-Forum tagja
iként évi közgyűlésüket nálunk tartot
ták (német, angol, finn, belga, osztrák 
intézeti vezetők).

A program a kutatóintézetek átala
kulása, a központi támogatás aránya 
a bevételben, a project, illetve az in
tézménytámogatás alternatívája, és fő
ként a piac felé fordulás, tehát a mar
keting köré csoportosult. A külfölföldi 
és hazai helyzet között az egyetlen kü
lönbség az, hogy nálunk a termelők — 
bár recesszió van — de működőképe
sek, szemben a legtöbb hazai termelő 
vállalat K+F piacot egyáltalán nem 
biztosító állapotával.

Az Állami Vagyonkezelő Rt.-hez 
(AV Rt.) tartozó kutató intézeteket, 
úgy tűnik, alapítványi szervezetben 
akarják működtetni, ahol a 7-8 divízió 
között a vegyipari-gyógyszeripariban 
szerepelne a Gyógyszerkutató, Gyógy
növénykutató és a SZEVIKI Szerves 
Vegyipari Kutató Intézet (utóbbi záró
jelben, hiszen nem tartozik az AV Rt.- 
hez). A felszámolás alatt lévő intéze
tek (MÜKI, NE VIKI, MÁFKI) is sze
repelnek a különböző divíziókban. A 
kutatóintézetek teljes önállósága meg
maradna, de az alapítványokon keresz
tül szakmai és pénzügyi támogatáshoz 
juthatnának és az alapítvány gyako
rolná a tulajdonosi jogokat is. Ennek 
a gondolatnak a részletesebb tárgyalá
sára további egyeztetéseket fognak tar
tani.

A rendezvényen dr. Pungor Ernő 
tárcanélküli miniszter a pályázati rend
szer tapasztalatait, a Bay Zoltán inté
zeteket, az OMFB külföldi kapcsola
tait ismertette. Teljesen egyetértett a 
szervezők által készített előzetes kér
dőíves felmérés eredményével, misze
rint a K+F intézmények működése 
szempontjából a tulajdonosi forma ér
dektelen, de a marketing a legfonto
sabb. A válaszokban fontosságban har
madik helyre került intézménytámoga
tást nem tartja megfelelőnek, szerinte 
csak a project rendszer biztosítja, hogy 
kizárólag a jó képességű kutatók ma
radjanak a pályán. Hozzászólások sze
rint ez nem kedvez a kutatói csopor
tok működésének, mert mindenki csak 
a saját bevételének biztosításával van 
elfoglalva.

A K+F-re a bruttó nemzeti termék 
(GDP) 1-3%-át költik a világon, minél 
nagyobb a GDP/fő/év, annál nagyobb 
százalékot. Nálunk 1986-ban 2,16%-át 
költöttük erre a célra, ma már csak 
1% alatti, a nemzetgazdaság GDP-je 
a számítási módszertől függőnek 2500- 
6850 USD/fő/év. Fontos megjegyezni, 
hogy a tendencia nyugaton az, hogy a 
K+F-re fordított összeg kétszer olyan 
gyorsan nő, mint a GDP.

Nagy átlagban az jellemző nálunk, 
hogy a kutatóintézetek bevételének 
harmadát a kormány adja, mint alap- 
támogatást, harmadát szintén köz
ponti források adják, pályázati project 
támogatás útján, míg harmada piaci 
eredetű. Végeznek saját kockázatú ku
tatást (internal R&D), ez igen gaz
daságos, néhány éven belül 7-8-szoros 
bevételt hoz.

Az állami tulajdonú kutatóintéze
tek nyugati átszervezésekor igen sok
féle megoldást alkalmaztak: társasággá

alakítás, vállalatokhoz csatolás, egye
temes csatolás, darabolás és összevo
nás.

A külföldi intézetek bérköltsége 
ugyanúgy 60% körüli értéket tesz ki, 
mint nálunk. Ezek az intézmények is 
igen nagy létszámcsökkentést élnek át; 
a kormányzati pénzek beszűkülésével, 
a védelmi kutatások csökkenésével a 
piacról kell megélniük és ennek meg
felelően alapítják ki a szervezetüket. 
A K+F piac tekintetében J. Proost, 
VITO, Belgium, előadása alapján a kö
vetkezőket kell figyelembe venni. Az el
adandó szolgáltatás:
-  nagy komplexicitású,
-  immateriális,
-  intenzív tudást tartalmaz,
-  nagy a kockázata,
-  a vevő igényei különösen nagy súllyal 

számítanak,
-  személyhez szóló és magyarázatot 

igényel,
-  a környezetvédelmi szempontok el

sődlegesek.
Egyformán fontos a piaci munká

ban:
-  a saját eredményeink eladása és így 

a vevő igényeinek gerjesztése és
-  a vevő igényeinek megismerése és az 

azt kielégítő szolgáltatás nyújtása.
A szervezet tekintetében egymás

mellett kell megvalósítani:
-  a teljes szervezet piacra orientálá

sát,
-  a szigorú hierarchiát, mely egyér

telmű felelősségi rendszert hoz létre,
-  az egységes piacra dolgozó osztályo

kat, mint profitcentrumokat,
-  az adott vevőre irányuló project 

szervezést.
Látható, hogy egy jó kutatóintézet

ben egymás mellett kell működnie a hi
erarchikus szerveződésnek (osztályok) 
és a mátrix szervezetnek (témák = 
projectek).
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

A tanácskozás magyaroknak szóló 
javaslatait a külföldiek a következőkép
pen fogalmazták meg:
-  ne csak a központi pénzekre számít

sanak a hazai kutatóintézetek, de 
vegyék tekintetbe az államot, mint 
jó megbízót,

-  keressenek új megbízókat és új pénz- 
csinálási lehetőségeket,

-  próbálják meg a K+F eredményeik 
gyakorlati megvalósulását elősegí
teni (ez nem saját gyártást jelent!),

-  legyenek szervilisek a megbízókkal 
és azokat minden tekintetben szol
gálják ki (a kutatók általában be
képzeltek és gőgösek, ezt a vevők 
nem szeretik). Másfelől tekintetbe 
kell venni, hogy a kutató-intézmé
nyekben dolgozók létszáma csak fél 
százaléka a megbízóknál dolgozó 
szakemberekének, tehát nem hihe
tik, hogy nincs konkurrenciájuk! 
Felmérések szerint a technikai szín

vonal tekintetében a nyugati intéze

VALLALATI HÍREK
2. táblázat

A  h a z a i  v e g y ip a r i  v á l l a la to k  p r iv a t i z á c ió já n a k  h e ly z e te

C ég neve Időpont A laptőke, Tulajdonos 
M F t

T u la j
doni

hányad,
%

G Y Ó G Y S Z E R G Y Á R A K
A lk a lo id a  R t . 1991.10.01. 4 300 ÁV R t. 100
B io g a l  R t . 4 390 ÁV R t. 60

M agyar Hitel
B ank R t. 28

Debreceni,
hajdúsám soni,
nyírteleki önkorm . 5,2

dolgozók 6,8
C h in o in  R t. 1991.02.22. 11 000 Sanofi (francia) 40

ÁVÜ 60
1993.09.11. Sanofi (francia) 51

ÁV R t. 46
dolgozók 3

S terling-C hino in 90 S terling 49
C hinoin 51

E G I S  R t . 1991.12.31. 5 450 ÁVÜ 100
1993.11.27. 7 778,715 E urópai Ú jjáépítési

és Fejlesztési B ank 30
ÁV R t. 70

R i c h t e r  G e d e o n  R t . 1991.12.31. ÁV R t. 100
F abu lon  RG. K ozm etikai Kft. 1993 158
R e a n a l  R t . ÁV R t.
P E T R O L K É M I A  É S  C S A T L A K O Z Ó  IP A R O K
M a g y a r  O la j-  é s  G á z ip a r i  R t . 1991.10.01. 97 600 AV  R t. 100
Izo b u tilén  K ft., T iszaú jváros 349,31 ÁVÜ 100
Shell H u ngary  R t. 1994.01.01. 1 284 Shell Со. 100
T is z a i  V eg y i K o m b in á t  R t . 1991.12.31. 24 000 ÁV R t. 100
A K Z O -T V K  K ft. 1990.05.01. 37 M G LD  AKZO 51

1 261,4 T V K  R t. 49
T isza tex til Kft. 50,2 T V K  R t. 100
T iszachem  Rt. 100 T V K  R t. 100
C olum bien T iszai
K orom gyártó  K ft. 55 M USD O PIC

E urópai Ú jjáépítési
és Fejlesztési B ank 60,9

T V K  R t. 39,1
E u ro p e tro l Kft. 1993.07.01. 30 M USD T V K  R t. 50

K alusi K lórvinil
K onszern (orosz) 50

B o r s o d c h e m  R t . 1991 6 511 ÁV R t. 92,3
(a  B V K  u tóda) Áll. Feji. In tézet 7,7

M iskolci M űanyagfeldolgozó R t. 520 Borsodchem  R t. 100
G em encp last R t. 1989.06. B orsodchem  R t. 100
P O L Y -PL A T T  K ft. Borsodchem  R t. 100
O N G R O PA C K  K ft. Borsodchem  R t. 100
O N G R O T R A D E  K ft. Borsodchem  R t. 100

tek eredményei igen jók, de csak kö
zepes a szerződéses fegyelemre, határ
időkre, tárgyalásokra, információszol
gáltatásra vonatkozó színvonal, pedig 
ez ugyanolyan fontos.

Az igen hasznos és sikeres megbeszé
lést a Magyar Innovációs Kamara szer
vezete és az Országos Műszaki Fejlesz
tési Bizottság anyagilag támogatta.

Dr. Körtvélyessy Gyula

A hazai vegyipari vállalatok 
privatizációjának helyzete

Legújabb összeállításunkat a 2. táb
lázatban adjuk közre.

Megjegyzéseink a 2. táblázathoz:
1. Amennyiben az átalakulás még 

ÁVÜ tulajdonnal ment, de most már 
az 1993-as MT-rendelet szerint az adott 
cég az ÁV Rt.-hez került és egyéb vál
tozás a tulajdonban nem történt, a je
lenlegi tulajdonost adjuk meg pl. Rich
ter. Ha azóta részvénytőke-változás 
állt be, az eredeti, átalakulási időpont
hoz az akkori tulajdonost (AVU) jelöl
tük, majd az átalakulásnál jelezzük az 
ÁV Rt.-re való váltást, pl. EGIS.

2. A dolgozók tulajdonlása — je
lenleg még — kétféle: vagyonjegyek 
részvénytőkére való váltása pl. Chi- 
noin, ezt a tulajdonosnál mint „dol
gozót” jelöltük, vagy pedig MRP vá
sárlás, pl. EVM, BVM. Utóbbi eset
nél „MRP” szerepel a tulajdonos osz
lopban. A két eset a közgyűlésnek tel
jesen eltérő részvételt jelent: az első 
esetben a dolgozó személyesen jelenik 
meg mint részvényes, míg a második
ban az MRP mint szervezet képvisel
teti magát. Az átalakult szövetkezetek 
jogilag nagyjából az első esetnek felel
nek meg. A Kisyállalkozói Részvény- 
tulajdonosi Programmal, a kárpótlási 
jegyek részvényre való cseréjével meg
jelennek majd a jogilag a „dolgozói” 
tulajdonlással azonos jogokkal rendel
kező, de nem a cégnél dolgozó szemé
lyek a közgyűlésen, persze gyakorlati
lag döntési jog nélkül.

3. Az anyavállalatokból kivált le
ányvállalatokat, vagy az anyavállalat
tal és külföldi partnerrel létrejött ve
gyes vállalatokat a vastagon szedett 
anyavállalat után soroltuk fel.

4. Általában nem adtuk meg a csak 
vegyipari cikkek kereskedelmével fog
lalkozó cégeket, néhány jól ismert vál
lalatot kivéve.
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a 2. táblázat folytatása

Cég neve Időpont A laptőke, Tulajdonos 
M F t

T ulaj
doni

hányad,
%

G R A FO L Kft. Borsodchem  R t. 100
R hőne-Poulenc, A gria  B orsod K ft. R hone Poulenc 

(francia) 
Borsodchem  R t.

L inde Kft. L inde GmbH 
Borsodchem  R t.

Fram ochem  Rt. 5 MUSD L őpor és R obbanó
anyag Nem zeti
Vállalat 60

Borsodchem  R t. 40
M a g y a r  V isc o sa  R t .  1992.07.01. ÁV R t. 100

1993.12.31. ÁV R t. 55,9
hitelezők 44,1

P a n n o n p la s t  M ü n y a g -  1991.06.01. 2 000 ÁVÜ 93
ip a r i  R t . Ö nkorm ányzatok 7

PoliFoam  K ft. 1984 Pannonplast 50
Furukaw a (japán) 30

D ex ter R t. 
R ecyclen K ft. 
P annonp ipe  K ft.

C -Itoh  (japán) 10

C urver R u b b erm aid  K ft. 1992.05.01. 200 C urver R. (holland) 50

K ozm etikai B t. 
M ulticard  B t. 
Konflex Kft.

P annonp last R t. 50

G reiner-P annonp last K ft. 1992.08.01. 400 C.A. Greiner & 
Sühne GmbH
(osztrák) 50

P annonplast 50
Pannon-L ucky M űanyagipari R t. 1992. 1 128 Lucky Ltd.

(dél-koreai) 50
Pannonp last 50

G r a b o p la s t  T e x t i l-  és M ű b ő r g y á r tó  R t. 2 293
M a g y a r  K á b e l  M ü v e k  R t .  
K e n d e r  J u t a  P o l i te x t i l

6 000 ÁVÜ 100

K ender J u ta  P o litex til R t., Bp. 100 ÁVÜ 100
Nagy halászi K ft. 45 ÁVÜ 100
N Ö V É N Y V É D Ő S Z E R - ,  M Ű T R Á G Y A - É S  I N T E R M E D I E R I P A R
É s z a k m a g y a r o r s z á g i  V e g y im ű v e k  (felszámolás a la tt)
P o rán  Kft. 600 G reiner (osztrák) 66

É M V /Á V Ü 34
In term ed Kft. 180 É M V /Á V Ü 100
Sagrochem  Kft. É M V /Á V Ü 100
N it r o k é m ia  R t .  1993.01.01. 4 075 ÁV R t. 100
N itrochem  K ft. 1992.03.23. N IK E  Rt. 80

InterC hem ol G m bH 10
L ondon  Chemol Со. 10

H unor Kft. N IK E  Rt. 100
N IC O LO R  R t. 600 N IK E  Rt. 40

J a p á n  partnerek 60
B u d a p e s t i  V e g y im ű v e k  R t . 1 000 ÁVÜ 80,39

Ö nkorm ányzatok 19,61
1994 1 048 M R P 50+1

ÁVÜ 31
Ö nkorm ányzat 19

H ungaropec K ft. 1993 60 EM C  Service
(francia)

B u d ap esti Vegyi-
74

m űvek Rt. 26
T is z a m e n t l  V e g y im ű v e k  R t .  1993 1 500 ÁVÜ

Szolnoki önkor-
90

m ányzat 10
H olland Colours H u n gária  Kft. 120 Colours A peldoorm

(holland) 100

Az adatokat a legjobb tudásunk sze
rint, a Privinfoban és egyéb újságok
ban megjelent információk alapján ál
lítottuk össze, de azok felhasználásából 
eredő károkért felelősséget nem vál
lal a szerkesztőség. Mivel megítélésünk 
szerint ilyen információk széleskörű ér
deklődésre tartanak számot, kérjük az 
érdekelteket, hogy a táblázat kiegészí
tésében, az adatok pontosításában le
gyenek segítségünkre.

Budapesti Vegyiművek Rt. Mint 
már röviden hírül adtuk, a munka- 
vállalók szereztek többségi tulajdont 
a Budapesti Vegyiművek Rt.-ben. Az 
Állami Vagyonügynökség Igazgatóta
nácsa február 2-i döntése szerint az 
MRP szervezet, mint egyetlen pályázó 
elnyerte a jogot a vásárlási szerződés 
megkötésére. A BV Rt. részvénytőkéje 
1 048 800 eFt, ebből 48 800 eFt va
gyonjegy. Az MRP 50%+l részvény- 
nyi tőkét szerzett, ezért a hírek szerint 
csak 58%-nyi pénzt fizetett, tekintet
tel a várható komoly környezetvédelmi 
költségekre. További 196 millió forint
tal részesednek az önkormányzatok a 
tulajdonból és a többi az ÁVÜ-é. Az 
ÁVÜ részből 10%-ot kárpótlási jegyért 
fognak értékesíteni. Az MRP szerve
zetben 1 153 fő dolgozó 64,4%, a szé
lesebb vezetői réteg 63 fővel 25% és a 
4 fő magasabb vezető állású 8,6% részt 
vállalt a szükséges készpéz befizetéssel, 
tehát ilyen arányban lettek tulajdono
sok. A cég teljes vagyona 4,3 milliárd 
forint. A pályázatban az MRP szerve
zet kötelezettséget vállalt öt év alatt 
1,5 milliárd forintnyi beruházásra és 
arra, hogy a létszámcsökkentés három 
évig legfeljebb 3% lesz. A BV Rt. 1993- 
ban, 3,4 milliárd forintnyi árbevételt, 
és az előző évivel azonos, 50 MFt-os 
adózás előtti nyereséget ért el.

A Nitrokémia Rt. zártkörű köt
vényt bocsátott ki egymilliárd forint 
értékben, három éves futamidővel. Eze
ket öt bank jegyezte le, a NIKE tu
lajdonosa, az Állami Vagyonkezelő Rt. 
pedig garanciát vállalt értük, de meg
tagadhatja a kötvények részvénytőkére 
való váltását. A cég alaptőkéje 4 milli
árd Ft, ezzel a kötvény akcióval, a kor
mány által támogatott reorganizáció 
keretében legalább részben ki akarják 
váltani az 1,5-2 milliárd forintnyi rö
vidlejáratú hitelállományt. A Nitroké
mia 1993-as forgalma 8,7 milliárd, adó
zatlan nyeresége 105 millió Ft volt. Be
vezették a 36 órás munkarendet, ezzel 
egyidejűleg mérsékletes, de ésszerű szi
gorító intézkedéseket terveznek a mun
kafegyelem további javítására.

A Magyar V iscosa Rt. helyzete 
fokozatosan stabilizálódik. A cég 1993. 
március 19-én sikeres csődegyezségre 
jutott, az itt vállalt kötelezettségeit 
maradéktalanul teljesítette. Július 1-
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a 2. táblázat folytatása

Cég neve Időpon t A laptőke, Tulajdonos 
M F t

T ulaj
doni

hányad,
%

Henkel M agyarország Kft. 900 Henkel 100
N i t r o g é n m ü v e k  R t .  1991.01.01 1 600 Á llam i Fejlesztési

In tézet 31,25
M ÓL Rt. 15,63
Chemol Service Kft. 12,19
T ectrade L td . (USA) 
Kereskedelm i és

10,00

H itelbank  R t. 
M agyar Külkereske-

9,94

delm i B ank R t. 
P roinv. Kereskedelm i

9,37

és Szo lgáltató  Kft. 5,69
ÁVÜ
Inchem atrade  K ft.,

3,12

B udapest
In ter-C hem ol,

2,50

Frankfu rt 0,31
N I T R O I L  R t . M ÓL R t. 60

Külföldi befek te tők 33,1
N IK E Rt. 8,2
egyéb cégek 0,7

P e r e m a r t o n i  V e g y ip a r i  V á l la la t  (felszámolás a la tt)
A g ro te rm  K ft. 
S yn ton  K ft.
T ran scen te r  Kft. 35
Ip a ri R o b b an ó  K ft.
L A K K - ,  F E S T É K -  É S  G U M I I P A R
B u d a la k k  R t .  1992.06.15. 500 M F F R  T otal 60

H aering  ném et 40
B u d a lak k  Szivárvány Kft. (G yőr) B udalakk R t. 100
B u d a lak k  É ta  K ft. (Pusztavám ) B udalakk R t. 100
B u d a lak k  T itá n  K ft. (Szeged) B udalakk R t. 100
D u n a lak k  K ft. (A lbertfalva) dolgozók 100
F esték ipari K u ta tó  Kft. B ank  +  C hem ol R t. 

+  dolgozók
T a u r u s  R t .
H enkel-T aurus K ft.
P a lm a  C am ping
B u d a p es ti T eherabroncsgyár
T auril
E M E R G E  (Szeged)
G um i-Tech K ft.
T auser K ft.
T au ro m atik
H Á Z T A R T Á S  V E G Y I P A R , S Z Ö V E T K E Z E T E K , K E R E S K E D Ő  C É G E K
E g y e s ü l t  V e g y im ű v e k  R t . 1992.06.30. 630 AVU

Ö nkorm ányzat
1993 M R P 50,5

M anagem ent 27,5
P E V E M  K ft. EVM 51

Pollack (argen tin ) 49
F lo r in  R t . 1993 424 dolgozók 100
C h e m o l im p e x  R t. 1991.01.01. 750 ÁVÜ 100
C hem ol R t. 1992.09. G reat Lakes L td .

(USA) 75
ÁVÜ 25

C hem ol Service K ft. ÁVÜ 100
P o l ic h e m  K f t . Vegytek 50

E ast-E u ro p ean
Investm ent Assoc. 50

F in o m v e g y s z e r  S z ö v e tk e z e t  1993
E lső  V e g y i I n d u s t r i a  R t . 1992.12.31. dolgozók
C a o la  R t . 1992.01.01. 1 800 ÁVÜ 92

Bp-i és zalaegerszegi
önkorm ányzat 8

vei részvénytársasággá alakult és 1993 
végével alaptőke emeléssel 44,1%-ban 
új tulajdonosok jelentek meg. Az 1993. 
évben az üzleti tevékenység eredmé
nyes volt, de a mérleg szerinti ered
mény, a jelentős kamat- és lízingterhek 
miatt még negatív. A cég szerepel az 
adókonszolidációra kijelölt vállalatok 
között, ez — a most folyó tárgyalások 
sikere esetén — 1994-re már azt jelent
heti, hogy a megtermelt pénzt nem az 
adósságokra, hanem fejlesztésre, bére
melésre fordíthatják.

A Taurus Rt. hitel és adóskonszo
lidációja megkezdődött. A 8-10 évvel 
ezelőtt még 12 ezer főt számláló cég ma 
már csak 400 főnek ad munkát és 1994- 
ben további 8% csökkentést terveznek. 
Még 1993-ban is deficites volt a cég, 
de ez már fele a 92-esnek. 1994-re null
szaldót terveznek. A legnagyobb gon
dot a világbanki hitelek visszafizetése 
miatti pénzhiány és az ebből követ
kező 30-40%-os kamatköltségek okoz
zák. Ezévben 20% bérfejlesztést ter
veznek.

A Tiszamenti Vegyiművek pri
vatizációs pályázatának megjelenése ez 
év tavaszán várható. Mivel az előze
tes felmérések alapján külső befekte
tőre kevéssé számíthatnak, MRP vá
sárlást terveznek, de az MRP még nem 
alakult meg. Az elmúlt években a ter
melés pl. műtrágyából 80%-kal csök
kent (névleges kapacitás 430 kt/év). 
A foszforsavgyártás 70 kt kapacitásá
nak kb. 40%-ával üzemel (foszforsa
vat és nátrium-tripolifoszfátot gyárt). 
A kénsavgyár 350 kt-ás kapacitásából 
75%-ot a hazai vásárlók vesznek meg. 
A 100 tonnás kriolitüzem a műtrágya
gyártásnál képződő hidrogén-fluoridra 
épül, 40%-os kapacitással termel. A 
mosószergyárat — mint ismeretes — a 
Henkel, a festékgyárat pedig a Holland 
Colours Apeldoorm cég vette meg. A 
bevétel sokat segített az elmúlt évek 
átvészelésében.

EGIS Rt. 1997-re várhatóan el
készül az új tablettaüzem a Bökény- 
földi úton. A 3-4 milliárd forintos be
ruházás a jelenleg a törzsgyárban fo
lyó, nem optimális körülmények kö
zötti gyártást váltja majd ki.

Az Állami Vagyonkezelő Rt. (ÁV 
Rt.) mint az EGIS fő részvényese, 
az EGIS Munkavállalói Részvénytulaj
donosi Program (MRP) szervezetével 
tartott tárgyaláson kijelentette, hogy 
az államnak, a tulajdonosoknak és fő
leg az EGIS-nek az az érdeke, hogy 
a társaság további privatizációja pi
aci módszerekkel valósuljon meg. Az 
MRP-n alapuló tulajdonszerzésnek el
sőbbséget adni nem tudnak, versenyez
tetés esetén pedig esélytelennek tart
ják. Úgy vélik, hogy a kárpótlási jegy 
ellenében folyó részvényeladás, a Kis
befektetői Részvényvásárlási Program
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

(KRP) keretében a dolgozói tulajdon
lás elképzelhető. Mint ismeretes, ma
gának az MRP-nek, mint vásárlási 
igénnyel fellépő szervezetnek a jogi lét
rejöttéhez is közgyűlési határozat kell. 
Mivel az EGIS esetén jelenleg az AV 
Rt. közel hetven százalékos tulajdonos 
(30%-nyi tulajdon az Európai Fejlesz
tési Banké), ez a nyilatkozat gyakorla
tilag bezárja az utat az MRP tulajdon
lás előtt.

Adatok a hazai gyógyszerfo
gyasztásról. 15,2 milliárd forintot 
költött a lakosság tavaly gyógysze
rekre. A társadalombiztosítás 51,1 mil- 
liárddal egészítette ezt ki, szintén per
sze az adófizetők pénzéből. A nyug
díjasok az összes gyógyszer 42%-át 
vásárolták meg és erre átlagosan a 
nyugdíjuk 2,5%-át költötték. 1990-ben 
a gyógyszerek 73%-a volt hazai, míg 
1993-ban már csak 55%. Ez értékbeni 
százalék, darabszámra ugyanezen idő 
alatt 800-ról 1798-ra nőtt a gyógyszer- 
választék, utóbbiból jóval több, mint a 
fele, 1041 importgyógyszer.

A Vegyipari Dolgozók Szak- 
szervezete és a hazai vállalatok. 
A VDSZ elnöksége nevében Föcze La
jos elnök levélben kérte dr. Csépi La
jost, az AVU vezérigazgatóját, hogy az 
alumíniumipar, a kőolaj-feldolgozás és 
-kereskedelem, a gumiipar^ a gázipar, 
a gyógyszeripar, a VEGYÉPSZER és 
a kutatóintézetek privatizációjáról kö
tetlen eszmecserét folytassanak.

Az Elnökség át kívánja tekinteni a 
36 órás munkahéttel kapcsolatos teen
dőket. Hasonlóan megkezdődtek a tár
gyalások a Gyógyszeripari Keretszer
ződés 1994. évi módosításáról. A terve
zett átlagbér-növekedés 24, illetve 15% 
a két, a tárgyaláson résztvevő képvise
leti oldal részéről.

V E G Y É PSZ E R . Kiírták a cég 
privatizációs tenderjét. Atulajdon 72,9%- 
át lehet megvenni, erre az MRP szerve
zet is pályázik, de kárpótlási jegyért is 
lehet részvényt kapni. A tengizi mun
kákkal kapcsolatban komoly problé

a 2. táblázat folytatása

Cég neve Időpon t A laptőke, T ulajdonos 
M Ft

T u la j
d o n i

h án y ad ,
%

C a o la  R t . 1993.10. 1 800 B enkő és tsa i Kft. 51
M R P  (250 M Ft) 15
ÁVÜ 26
B p-i és zalaegerszegi

ö n korm ányzat 8

mát jelent, hogy az új személyi jöve
delemadó szerint a valutában kapott 
bérek után a dolgozóknak adót kell fi
zetniük.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 
(MÓL) és a gázszolgáltatás. Mint 
ismeretes öt állami tulajdonú, vidéki 
gázszolgáltató vállalat és a Fővárosi 
Gázmüvek, amely az önkormányzaté, 
várja a gáztörvényt és a privatizációt. 
A jelenlegi helyzet az, hogy a MÓL Rt. 
egyrészt termeli, másrészt vásárolja a 
hazai gázigényeket, tulajdonában van 
gyakorlatilag az országos gázvezeték. 
A gond az, hogy a magánfogyasztók 
számára a gáz ára meghatározott és 
alacsonyabb, mint az Oroszországból 
jövő földgáz vásárlási ára. Ugyancsak 
veszteséget jelent, hogy a téli és a nyári 
ár ugyanaz, pedig a téli nagy fogyasz
táshoz a MÓL nyáron készletezi a gázt. 
Igen nagy az igény az önkormányza
tok részéről a gázvezeték-építés iránt, 
mivel ez jelenleg a legolcsóbb és legké
nyelmesebb fűtőanyag. Azonban a jö
vőben, főleg a MÓL Rt. és a gázszol
gáltatók privatizációját követően, nem 
lesz tartható ez az alacsony ár, hiszen 
ez is szerepet játszott abban, hogy a 
MÓL 1992. évi nyeresége igen kicsi 
volt.

Az AV Rt. április első két he
tére meghirdette a MÓL alaptőkéjé
nek 0,99%-át jelentő, 969,56 MFt né
vértékű részvények megvásárlását kár
pótlási jegy ellenében. A jegyzés igen 
előnyös, mivel 2 db, egyenként 10 eFt

értékű kárpótlási jegyért 3 db 10 eFt 
értékű részvényt adnak. Ezekre ráadá
sul évi 12% fix osztalékot fizetnek.

Tiszai Vegyi Kombinát R t. Si
került az 1992. évi veszteség után az 
1993. évet néhány 100 millió forintos 
nyereséggel zárni. A jövőre nézve sokat 
jelent, hogy az adóskonszolidáció ered
ményeként tiszta múlttal indulhattak 
az 1994. évre. 1992-ben és 1993-ban 
csak egyszeri mozgóbér kifizetések vol
tak, ezek eredménye 17,6% átlagjöve
delem növekedés, de ez nem fedezte 
még az inflációt sem. Az 1993. évi át
lagjövedelem 453 772 Ft/fő/év volt. 
Most január 1-re visszamenőleges ha
tállyal 20%-os bérfejlesztést hajtottak 
végre.

Az adóskonszolidáció feltétele egy 
négy éves reorganizációs terv volt: eb
ben a 18 éves Olefingyár rekonstruk
ciója mellett hulladékégető építés, a 
régről maradt talajszennyezés megol
dása, energiaracionalizálás és a szenny
víztisztító fejlesztése szerepel. Mind
erre 3,2 milliárd forintot kívánnak for
dítani, saját erőből. A privatizációs 
terv szerint csak az olefin-, polietilén-, 
polipropilén-gyártás maradna a TVK 
keretein belül, minden mást (műtrá
gya, geotextília, műanyagfeldolgozás, 
nyomda, gépgyár, fémdobozgyár, ho
tel) önálló társasági formában privati
zálnák.

Dr. Körtvélyessy Gyula
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Z/gyesületi élet-----  ------------------------

BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL

A n a li t ik a i  A n k é t
(Budapest, 1994- január 11-12.)

Az MKE Analitikai Szakosztálya, 
amely egyik legnagyobb szakosztálya 
az Egyesületnek, január 11-én és 12-én 
Analitikai Ankétot tartott a MTESZ 
Kossuth Lajos téri székházában. Több 
mint 3 évtizede — korábban 2, most 
4 évente — az Ankét átfogó képet ad 
az analitikai kémia egyes területeinek 
helyzetéről, fejlődéséről. Célja, hogy a 
szakembereken kívül a más területen 
dolgozók is képet kapjanak a bemuta
tásra kerülő témakör általános helyze
téről, trendjeiről. A felkért előadók az 
egyes szakcsoportok vezetői vagy az ál
taluk javasolt szakemberek voltak.

A két napos Ankétot Dr. Görög Sán
dor, a szakosztály elnöke nyitotta meg. 
A bevezető előadást Dr. Pungor Ernő 
tárcanélküli miniszter, a szakosztály 
örökös tiszteletbeli elnöke tartotta, az 
analitika helyzetéről, fontosságáról és

perspektíváiról. Ezt követően az alábbi 
3/4 órás előadások hangzottak el:

Padi Tamás (OGYI): Spektrofoto- 
metria a szervesanalitikában.

Lelik László (KÉÉ): Tömegspekt- 
rometria alkalmazása az élelmiszerek 
vizsgálatában.

Nagy Géza (BME): Elektrokémiai 
bioszenzorok.

Sólymost József (BME): A termoa- 
nalitika hazai eredményeinek áttekin
tése.

Androsits Beáta — Simon Judit (Le
xica Kft.): Termoanalitikai módszerek 
fejlődése az elmúlt években.

Vorsatz Bruno: Mérőszondák metal
lurgiai folyamatok követésére.

Szepessy László (BME): Elválasztás
technikai módszerek fejlesztési irányai.

Bertalan Éva (MÁFI): ICP-MS al
kalmazása a környezetvédelmi és föld
tani kutatásban.

Literáthy Péter (VITUKI): Modern 
analitikai módszerek alkalmazása a 
vízi környezet állapotának jellemzé
sére.

Szepesváry Pál (ELTE) — Horváth 
Péter (Richter G. Rt.): Az utóbbi évek 
kemometriai módszerei az analitiká
ban.

Fodor Péter (KÉÉ): Analitikai mé
rések bizonytalansága.

Az előadók egy része a magyaror
szági, mások a nemzetközi helyzetet 
elemezték részletesebben. Voltak olyan 
előadók, akik a módszer alkalmazási le
hetőségét és ennek eredményeit dom
borították ki.

Az előadások iránt élénk érdeklődés 
volt, amit a hozzászólások, kérdések 
nagy száma is jelzett.

Az előadások egy részét a Magyar 
Kémikusok Lapja is leközli.

A Szakosztály működési rendje sze
rint a jövő év januárjában Analitikai 
Napok lesznek a szakcsoportok ren
dezésében, míg 1996 nyarán analitikai 
tárgyú vegyészkonferenciát szervez az 
Egyesület.

Liptay György

Az MKE Kromatográfiás Szakcso
portja 1994. október 19-21. között Ba- 
latonszéplakon rendezi meg a XVIII. 
Kromatográfiás Vándorgyűlését és Kro
matográfiás Továbbképző Tanfolyamát, 
amelyre előadóként, résztvevőként, ki
állítóként várja a téma szakembereit.

TÁJÉKOZTATÓK
RENDEZVÉNYEKRŐL
X V III.  K ro m a to g rá f iá s  V á n d o rg y ű lé s  é s  T o v á b b k é p z ő  
T a n f o ly a m

MTESZ HÍREK

A MTESZ Szövetségi Tanács
1994. január 28-án Dr. Náray-Szabó 
Gábor elnök vezetésével megtartott 
ülésén ajánlás született a MTESZ 
keretében működő egyesületi szakértői 
rendszer egységes továbbfejlesztésére.

A széleskörű vita keretében elhang
zott észrevételek figyelembevételével 
átdolgozott szabályzat-tervezet a kö
vetkező Szövetségi Tanács ülés elé ke
rül elfogadásra.

A M TESZ a reálértelmiség mun
kájának szélesebb körű körű megis

mertetése érdekében tett újabb kez
deményezésére a már korábban jelzett 
kapcsolódás jelentős lépéssel bőbült.

A MTESZ és a Népszava vezetői 
között megállapodás született arról, 
hogy az eddigi lehetőségeken túlme
nően havonta egy alkalommal egy tel
jes újságoldalon kerülhetnek ismerte
tésre a MTESZ által képviselt egyesü
letek tervei, gondjai, örömei.

MKE HÍREK

Az Intézőbizottság 1994. március 
9-én megtartott ülésén a nemzetközi

bizottságokban való részvétellel kap
csolatos 1994. évi külföldi utazásokról

született döntés.
Titkári megbeszélésre került sor 

a szakosztályi, területi, munkahelyi 
csoportok titkárai és összekötői részére 
1994. március 9-én, amelyen az 1994. 
április 20-án tartandó Aktíva Értekez
let előkészítése volt a napirendi pont.
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^yakoHatbó! a gyakorlatnak

T ö b b c é lú  r e a k to r r e n d s z e r*

A kémiai technológia, a biotechno
lógia és a környezetvédelmi techno
lógia olyan reaktorokat igényel, me
lyekben beható gáz- és folyadékkeve
rést lehet biztosítani. Ideális esetben 
az ilyen reaktorok alkalmasak különle
gesen nagyfokú gáz anyagátadásra fo
lyadékba minimális beruházási és ener
giaköltségek mellett.

A különböző technológiák gázok be
keverését igénylik szervetlen vagy szer
ves folyadékokba. A biotechnológiában 
és a környezetvédelmi technológiában 
oxigént kell biztosítani a vizes oldatok
ban lévő mikroorganizmusok oxidáció
jához. Az ismertetett készülék széles
körben alkalmazható reaktor-rendszer, 
ami nagymértékben teljesíti a jelzett 
követelményeket. A reaktor lelke egy 
turbinás keveröberendezés, ami lehe
tővé teszi a reaktor kialakítását vagy 
buborék-oszlopként vagy airlift rend
szerként működtetve fermentáció ré
szére.

A turbinás keverő üreges szárnyla
pátokból áll, csillag alakban kiképezve 
a reaktor aljára szerelve és körülvéve 
többlapátos álló résszel. Ezek együtt 
egyenletes gáz-folyadékelegy eloszlást 
biztosítanak a járókerék és az állórész 
kialakítása következtében.

A járókerék közvetlenül a 2-8 pó
lusú motor tengelyére szerelt. A motor 
tengelye átnyúlik a reaktor alsó részén 
keresztül és egyszeres vagy kétszeres 
mechanikus tömítettségű. A járókerék 
gázt szív be atmoszférikus nyomáson 
a reaktorba, ami folyadékkal töltött és 
a gázt egyenletesen osztja szét több 
méter vízoszlop mélységben is. Ha a 
folyadékréteg magassága elég nagy a 
fúvóval segített működés néha gaz
daságos megoldást eredményez, mivel 
a fúvó/turbina egyesített kialakítása 
energetikai szempontból igen hatásos. 
A reaktorba vagy a fermentáló be
rendezésbe bevezetett reakcióba lépő 
anyagok a járókeréken keresztül kerül
nek beadagolásra, hogy egyenletesen 
elkeverhetők legyenek a folyadékban.

* Enenkel, A. közlem ényét (CAV 25 3. 
sz. 28. (1992) tö m ö ríte tte  Czermann János, 
1118 B u d ap est, M énesi ú t  3.

Ez a homogén eloszlás buborékoszlop
ként működő reaktorokban érhető el, 
mivel a levegőbuborékok nem emelked
nek egyenletesen, hanem inkább sza
bálytalan mintát alakítanak ki a folya
dékrétegen keresztül, ami jó keverési 
hatást biztosít. Olyan esetekben, ami
kor extrém magas levegőztetési sebes
ség az igény, vagy igen nagyfokú ke
verést kell elvégezni egy speciális be- 
szívócsöves megoldás, a buborékoszlo
pos reaktorból airlift kialakítását ered
ményezi. Ez a szabadalmaztatott be
szívó típusú csöves berendezés olyan 
keverési hatás eléréséhez vezet, ami le
hetővé teszi, hogy a reaktorban lévő 
anyag tartózkodási ideje néhány száz
szoros legyen.

Különösen a biotechnológiában a 
gázok és a folyadékok intenzív keverése 
nagyfokú habképződéshez vezet. Hab 
kialakulása gyakran annyira nagymér
tékű, hogy megfelelő ellenintézkedések 
nélkül a reaktor teljes töltött tartalma 
felhabzik a légzővezetéken keresztül. A 
habzási probléma megoldására két út 
lehetséges:

-  Az egyik mód kémiai habzásgátló 
szerek adagolása. Ilyen anyagok be
adagolása sajnos sok esetben nega
tív hatással van az anyagátadásra, 
mivel növelik a gázbuborékok mé
retét és így csökkentik a gáz és a 
folyadék érintkező felületét. Ezen
kívül különféle reakcióknál kémiai 
habzásgátló anyagok beadása nem 
kívánatos.

-  A második módszer mechanikus 
habtörők alkalmazása, melyek a 
habból a gázt folyamatosan eltá
volítják. Ezeknek a habtörőknek a 
zöme centrifuga típusú berendezés, 
amelyekben a járókerekek kialakó- 
tása olyan, hogy letörik a könnyen 
lebontható habrészecskéket gáz és 
folyadék komponensekre.

A többcélú reaktorok technológiai 
folyamatszabályozása célszerűen sza
badon programozható szabályozó ele
mek segítségével történhet. A számító
gép alkalmazása is eredményes és meg
felelő eszköz folyamatszabályozáshoz. 
Az itt ismertetett reaktorrendszerhez 
egy számítógéppel vezérelt technoló

giai folyamat-szabályozás áll rendelke
zésre, ami az információkat a periféri
ális érzékelőkről kapja. A berendezés 
méri és szabályozza a hőmérsékletet 
és a pH-értékeket, az oxigén parciális 
nyomását és megfelelő mennyiségben 
adagolja be a habzásgátló anyagokat és 
a reakciót az előre beállított program 
szerint játszatja le.

A berendezés kémiai technológiai al
kalmazáshoz példaként említjük a kü
lönböző szulfit-oldatok oxidációját a 
levegőből származó oxigénnel, aholis a 
reaktorok térfogata maximálisan 200 
m3-es. Ezekben a reaktorokban pél
dául a füstgáz kéntelenítéséből szár
mazó szulfitokat oxidálják a megfelelő 
szulfátokká. Más példákban hidrogént 
adagolnak szerves oldatokba. Ez a re
akció ideálisan játszódik le az ismerte
tett reaktorban, mivel a reaktor turbi
nás keverői a hidrogént a reaktor gáz- 
teréből vezetik be a reakcióba lépő fo
lyadékba kompresszor vagy fúvó hasz
nálata nélkül. így nincs hidrogénvesz
teség. Kémiai reakciók során nem szo
katlan az igen nagymértékű levegőz
tetési sebesség. Beszívócsöves kialakí
tású reaktort szerves oldatok oxidáci
ójához is alkalmaznak. A levegőztetési 
sebesség lehetővé teszi 60%-os oxigén
kihasználási fok elérést és így elkerül
hető az, hogy a kilépő gázban robba
násveszélyes elegy alakuljon ki. A reak
tor méretének gyakorlatilag nincs felső 
határa a szennyvíz technológiákban, 
aholis ezeket egalizálótartályokként, 
keverőtartályokként, aktíviszapos tar
tályokként, iszapstabilizációs tartály
kokként stb. használják. Ezekben a 
tartályokban különböző bemerülő le
vegőztető berendezéseket szoktak al
kalmazni egymás mellé szerelve.

A berendezéseket igen nagymennyi
ségű víz intenzív keveréséhez használ
ják oxigénbevitelre, füstgázbevitelre, 
vagy kén-dioxid bevitelre, lúgos szenny
vizek semlegesítésére vagy ózontar
talmú levegő bevitelére vízbe a víz 
minőségének javítására. A levegőzte
tési sebesség 0,05-3,0 m3 gáz/m3 fo- 
lyadék/min között szokásos és a gáz
kihasználás 40-100%-ig terjedhet oxi
gén, hidrogén, szén-dioxid stb. eseté
ben.
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

JELLEMZŐ ANYAGI 
TULAJDONSÁGOK
S z é n h id ro g é n g á z o k  m ó ih ő je

Szénhidrogének gázhalmazállapotra 
vonatkoztatott mólhőjének kiszámítá
sára a következő képlet alkalmas:

Qmól =33,29+ y^iyjhrd- y~dforg 
(J/kmól),

ahol t'yibr — vibrációs növekmény 
tforg =  forgási növekmény (J/kmól)

CZERMANN JÁNOS *

A ivibr értékét a vegyület szerkezete 
alapján az egyes atomokra vagy szerke
zeti elemekre vonatkozó vibrációs nö
vekmények (inkrementumok) összege 
adja. A növekmények értékét az 1. táb
lázatból kell megállapítani. A iforg ér
tékét pedig a 2. táblázatban található 
forgási növekmények összege adja [l].

Példa:
Számítsuk ki az 1,3-butadién mól

hőjét 298 К hőmérsékleten.
Vibrációs növekmények

E*vibr -  2 (HC=) +  2 (=CH2) =  2 
■ 11,86 +  2 ■ 5,11 =  33,94 J/kmól
A rotációs növekmény 

£  iforg =  (=C-CH=) =  12,65
Qmol =  33,29 +  60,08 +  12,65 =  

79,88 J/kmól

IRO D A LO M

[1] Preirich, M.: Vegyészek Zsebkönyve. 
M űszaki K önyvkiadó, B u d ap est, 1963.

1. táblázat
Atomok- és szerkezeti elemek vibrációs növekményei

Atomok- és szerkezeti Hőmérséklet, К
elemek 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Alkánok —CH3 1,22 5,41 11,94 19,06 24,26 29,58 34,27 38,30 41,98
—CH2— 5,66 11,84 18,86 25,43 30,75 35,49 39,39 42,65 45,50
—CH< 12,44 20,36 27,49 33,23 37,92 41,61 44,54 47,01 49,06
>C < 23,38 33,90 40,73 45,25 48,35 50,62 52,21 53,34 50,53

Ciklo-
alkánok

—Ö lt 
ött ágú 
gyűrűben

4,19 9,89 16,93 23,34 28,79 33,39 37,29 40,56 43,41

—CH2—
hattagú
gyűrűben

5,87 12,15 19,57 26,23 31,87 36,45 40,39 43,70 46,43

Aromások H C = — 8,09 13,16 17,43 17,10 23,63 25,98 27,91 29,5
—c= — 20,07 23,97 26,82 29,16 30,84 32,18 33,14 33,94

Alkinek H C = 3,18 7,50 10,60 12,82 14,50 15,88 17,10 18,18 19,15
—c= 10,81 14,41 16,63 18,10 19,11 19,99 16,84 21,12 21,54

Alkének = C H 2 1,13 5,11 10,31 15,08 19,06 22,67 25,67 27,11 30,55
= C H — 6,29 11,90 17,22 21,58 25,14 28,11 30,46 32,36 34,24
=c< 12,74 23,25 27,11 29,96 32,18 33,90 35,2 33,69 36,96
= c = 10,81 15,38 17,93 19,40 20,41 21,12 21,70 22,21 22,67

2. táblázat
Költségtípusok rotációs növekményei

Kötéstípusok
Hőmérséklet, К

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

—CH2—CH2— 11,06 13,32 11,48 10,01 8,88 7,96 7,25 6,70 6,33
CH3— CH2— 7,29 8,80 9,09 8,76 8,21 7,63 7,08 6,66 6,33
R—CH< 7,37 8,88 9,18 8,88 8,38 7,75 7,16 6,79 6,49
R—C<- 6,70 8,34 9,13 9,34 9,13 8,72 8,21 7,72 7,37
R—C H = 8,46 8,46 7,63 6,91 6,29 5,87 5,53 5,28 5,07
R—C H = , cisz 6,20 5,28 4,86 4,65 4,48 4,40 4,36 4,32 4,27
= C —C H = 8,76 12,65 13,62 8,63 11,19 10,22 9,39 8,76 8,21
= C —C = 3,39 3,85 2,93 2,51 2,01 1,63 1,47 1,34 1,30
R—C = 4,23 9,01 8,80 8,17 7,12 6,91 6,45 6,12 5,78

* B u d a p es t, 1118 M énesi ú t  3.
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Foszgén helyett dimetil-karbonát

Polikarbonát- és poliuretán műa
nyagok egyik kiinduló komponense az 
iparban előállított foszgén (világter
melése 1992-ben 2 millió tonna), ami 
harci gázként is használható (de be
tiltott), nagyon mérgező anyag; hu
mán elviselhetőségének határértéke le
vegőben 0,1 milliomodrész. A fosz
gén azonban helyettesíthető dimetil- 
karbonáttal is, feltéve, ha vele gazdasá
gilag versenyképes. Ez különösen az ér
tékesebb átészterezéssel nyert szárma
zékok (karbamátok, mono-izocianátok, 
optikai lencsékhez használt bis/allii/ 
karbonátok, szintetikus kenőolaj ada
lékokhoz használt lialkarbonátok, be
vonatokhoz, ragasztókhoz, tömítések
hez igényelt oligokarbonátok, difenil- 
karbonátok) gyártásánál foroghat fenn, 
továbbá a sztratoszféra ózonpajzsát 
romboló perhalogénezett hajtó- és haj
tatóanyagok helyettesítésére, pl. szóró
palackokban.

A dimetilkarbonát új, nagy volu
menű felhasználási területe lehet a mo
torhajtó benzin ólommentes kopogás
gátlása, ami egyúttal csökkenti a rob
banómotor üzemmenetéhez szükséges 
levegőfelesleget. Ennek a felhasználás
nak bája különösen ott érvényesülhet, 
ahol a bevezetett ólommentes kopogás
gátló, a metil-terciér-butiléter, egyik 
komponense, az izobutilén nem kap
ható a szükséges mennyiségben.

Utóbbi lehetőségre is reményt nyújt
hat az ENICHEM olasz cég új el
járása, amire ravennai üzemében évi 
12 000 tonnás kapacitású dimetil
karbonát üzemet épített és aminek li- 
cencét már eladta a világ legnagyobb 
polikarbonát műanyag termelőjének, 
az amerikai General Electric Plastics 
cégnek.

Az eljárás középnyomáson, réz-klorid 
katalizátor felett, szén-monoxidot, me
tanolt és oxigént reagáltat a következő 
szöchiometriai egyenlet szerint:

C0+2CH30 H + l /2 0 2=
(CH30 ) 2C 0+ H 20

Melléktermékként csak szén-dioxid 
és víz keletkezik. A nyert dimetil
karbonát tisztasága 99,8%.

[Forrás: T C E, No 517, p  13 (1992, április
9.)]

Integrált vegyipari — energetikai 
eljárások megvalósítása

A vegyipari műszaki tervező és 
fővállalkozó-gyárépítő nagy nemzet
közi mérnökcégek ültették át a gya
korlatba a Manchesteri Műszaki Egye
tem Technológiai Intézete (UMIST)

Linnhoff professzora által a nyolcvanas 
évek elején kidolgozott, „pinch”-nek 
(szoros, csipet) elnevezett számítási
grafikai módszerét, mely egy vegyipari 
folyamat hőmérséklet-entalpia viszo
nyainak derékszögű koordináta rend
szerben ordinátaként, ill. abszcissza
ként ábrázolt összefüggő adatait ál
lította szembe (ennek konkrét ter
melő eljárásként történő megvalósí
tása esetére egy műben), az ott ren
delkezésre álló különböző szolgáltatási 
áramok adataival egyazon koordiná
tarendszerben oly formán, hogy eze
ket a hőátadásnál megkívánt, techni
kailag megvalósítható hőmérséklet dif
ferencia által meghatározott legkisebb 
ordináta különbségig tolta az absz
cisszán össsze. Ezt a pontot nevezte 
el „pinch”-nek. A kémiai folyamatok 
és az energetikai áramok integrálását 
az egyes hőmérséklet-szintek és ental- 
piák vonatkozásában külön-külön vé
gezte el a pontnál magasabb, ill. ala
csonyabb állapotjelző tartományokra 
(hot and cold composite curve=hideg 
és meleg összetett görbe), majd együtt 
ábrázolta a hőmérsékletet az entalpia- 
különbség függvényében külön a folya
mat anyagáramaira, és az üzemi ener
giaszolgáltatásokra együttesen, amik
nek feladata a „pinch” felett a fűtés, 
ez alatt a hűtés (process grand com
posite curve=a folyamat nagy össze
tett görbéje, ill. balanced grand com
posite curves=nagy összetett görbék 
mérlege).

A fenti görbék határozzák meg a fo
lyamat egyes készülékeinek (reaktorok, 
hőcserélők, kolonnák stb.) folyamatáb
ráját (kapcsolási vázlatát) és ennek 
következtében anyag- és energiamérle
gét. Ezután készíthető el az anyag-, 
ill. energiaátadás és a hozzá szükséges 
készülékek optimalizációja a lehetséges 
üzemi változatokban vizsgált hőátme
neti hányadosokhoz, hőmérsékletlép
csőkhöz, áramlási sebességekhez meg
kívánt hőcserélők, ill. kolonnák, forra
lok, hűtők stb. költségeivel.

Az egyes készülékekben lejátszódó 
határfeltételekkel képzett Carnot kör
folyamat! tényezőkhöz (C f—l-To/T ) 
rendelt optimális termodinamikai ha
tásfokokhoz képest a valóságban szük
ségelt entalpia különbségét az elke
rülhetetlen veszteségforrások okozzák 
(exergia).

Ez azonban a műszaki tervezési mér
legelésnek csak az egyik kritériuma. 
A másik: olyan üzemeltetési megfon
tolások sorozata, amik az üzembizton
ságra, a környezeti paraméterek vál
tozásának dacára (légköri viszonyok, 
nyersanyag- és szolgáltatási minőségi 
paraméterek ingadozása, valamint a 
tranziens viszonyok — indulás, leál

lás —), a minőség egyenletességére vo
natkoznak, különös figyelemmel arra, 
hogy elvi okokból a nagyobb mérték
ben energetikailag integrált vegyi fo
lyamat alkalmazkodóképessége a ki
sebb.

A műszaki tervezésnek időkorlátai is 
vannak a költségkorlátokon kívül. Egy 
termelő mű megvalósításának időszük
séglete nem haladhatja meg általában 
az elvárt hasznos élettartam 10%-át, 
és ugyancsak ez a 10%-os limit vonat
kozik a műszaki tervezés költségeire a 
beruházási költségekre vetítve. Maga a 
folyamattervezés (process design) költ
sége a beruházási költség 1%-ra tehető.

A fentiek szerint az energetikai
kémiai integrált műszaki tervezésnek 
azonban van egy másik fontos célja 
is, jelesül, hogy a szolgáltató üzemek 
(pl. kazánház, mélyhűtőegység, vízmű, 
szennyvízderítő, hulladékégető) meg
valósítási ideje meghaladja a tulajdon
képpeni termelőfolyamat berendezése
iét és a szolgáltatási hálózatok gyak
ran meghatározzák a telepítést (pl. az 
épületeket, a készülékállványokat) kü
lönösen azért is, mert építésük megkez
dése előtt a hálózatokat rendszerint a 
föld alá kell helyezni; ezért meggyor
sítja a mű megvalósítását a szolgál
tatások mennyiségi, minőségi és helyi 
paramétereinek meghatározása már a 
műszaki tervezés elején. Ez a beruhá
zások megtérülése szempontjából meg
határozó lehet, különös figyelemmel az 
eljárás erkölcsi avulási idejére.

A fenti megfontolások a Kellog 
mérnök-világcég tapasztalatát tükrö
zik az óriás méretű szintetikus alap
anyagok esetére (pl. ammónia-, meta
nol-, etilén-üzemek).

[Forrás: С Е Р p  62 (1992. szeptem ber)]

Titkos címkézés csak 
beavatottaknak

Lányom, mint a magyar orvostan
hallgatók túlnyomó többsége, nem ta
nult latint a középiskolában és enélkül 
kellett a túlnyomó részt latin elneve
zésű anatómiai morfológiát megjegyze- 
nie. Tréfáskedvű tanársegédének beug
rató kérdése volt a beszámolón: mi a 
bursa dorsalis?, mire sokan a chorda 
dorsalist (embrionális gerinchúr) értet
ték a fogalmon, pedig ez a hátizsák la
tin neve.

A kémiai szerkezeti képletek szöve
ges átírásának nagy a divatja az USA 
egyetemeken, ahol különben is szere
tik a fonetikus-írási szóvicceket. (Was
hingtonban egy ideig hiába kerestem 
az „I” utcát, mert az térképen foneti
kusan „Eye Str.”-ként (Szem u.) volt 
jelölve.) Az ok a vegyszerek védelme
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laikus lopás ellen; ilyen szövegek talál
hatók vegyszeres flakonokon: 

metil-cianid (acetonitril) 
dimetil-carbonil (aceton) 
hidronium-hidroxid (desztillált víz) 
5% -os víz (tiszta szesz, az azeotrop 

víztartalommal jelezve),
dehát titkolózhatnánk mi magyarul 

is a régi vegyszernevekkel: 
iblany (jód) 
sóskasav (oxálsav) 
heresó (kálium-oxalát) 
szalmiákszesz (ammónia) 
lúgkő (marónátron) 
hamuzsír (kálium-karbonát).
[G ondolatébresztő : CEN. 70 No. 24, p. 

56. (1992. jú n iu s 15.) No. 27, p. 48. (1992. 
jú liu s  6.)]

Versenysport és technika

A sporteszközök területén jobban 
hódít az új technika, mint a terme
lésben, mert a sportoló éppen úgy él
vezi az új technika által nyújtott na
gyobb biztonságot, kényelmet, lehető
séget, mint a szórakoztató elektronika 
mind korszerűbb eszközeit (pl. video, 
kompakt lemez) a kulturember. Ez 
rendben is van így a mindennapi élet
ben, így a tömbesportban is, de tel
jesen más a helyzet a versenysportok
nál, ahol a korszerűbb technika többet 
nyomhat a latban, mint a sportoló erő
feszítése, ügyessége, tapasztalata.

Példák erre mindenekelőtt a techni
kai sportknál találhatók (Forma-1 au
tóverseny, kerékpár sebességi verseny, 
tengeri jachtverseny), de akad ilyen 
a téli sportban (pl. sílesiklás műa
nyag síken és bakancsokban), a tenisz
ben (erősített müanyagütő, karbonszá

las húrozás, minek következtében a 
szervánál a labda elérheti a 215 km-es 
sebességet óránként, ami megfelel a ja
pán Hokkaido expresszének), a rúdug
rásban (üvegszál erősítésű rúd), a ge
relyvetésben (szél-spirálbordás gerely
vég), a golfozásnál (apróragya felületű 
labda). Nemcsak a rekordok dőlnek 
meg folyamatosan a precíziós időmé
rés és a „doppingszerek” miatt is, de 
nem fejlődtek volna ki pl. a korszerű 
robbanómotorok a Forma-1 versenyek 
nélkül sem.

Nemcsak a sportvezetők igyekezete 
próbálja korlátozni a technika hatá
sát az eredményre szigorúbb szabá
lyokkal, egyes új sporteszközök tilal
mával (pl. ragyás golflabda, spirlálbor- 
dás gerely), személyes védőeszközökkel 
(pl. box-sisak), hogy ne csak az emberi 
teljesítménykülönbség ne sikkadjon el, 
hanem mind emellett a versenysportot 
uraló üzlet sem: a televíziós közvetíté
sek ott, ahol a meccs unalmassá válik 
(pl. túl rövid a labdamenet a tenisz
nél).

A műszaki ember számára ellen
szenves a technikai haladás alkalma
zásának korlátozása (ha nem olyan 
alapvető érdekekről van szó, mint az 
atombomba eltiltása, hiszen az első 
műszaki forradalmat a ludditák gép
rombolása sem tudta Angliában a 
XVIII/XIX század forulóján visszaszo
rítani), mégis a tömegsportnál az új 
technika érvényesülését csak nagyon 
lényeges biztonsági szempontok korlá
tozhatják, arra is figyelemmel, hogy a 
sport műszaki fejlődéséhez ezek nél
külözhetetlenek; ezért versenysportok
nál, a szabályzással-tiltással, kényes 
egyensúlyokat kell folyamatosan kiala
kítani az atléták fizikai, pszichikai és 
taktikai képességei döntő szerepének

fenntartása érdekében olyan nagy vi
lágvetélkedők során is mint az Olym
pia.

[Forrás: G lobe and M ail, T oronto; 1992. 
aug. 1., p Dl]

Akril-nitril propánból

Ahogy a világon valamelyik alap
vető olefinből hiány mutatkozik, szám
ba jön az olefinszármazékok technoló
giájának módosítása úgy, hogy a meg
felelő paraffin-szénhidrogénből közvet
lenül induljanak ki. Ez a helyzet most 
is, amikor az akril-nitril előállításának 
technológiáját részben kidolgozó Bri
tish Petroleum cég a BP-Sohio eljá
rást, amely propilén ammonolízisét al
kalmazza propán ammonolízisével kí
vánja helyettesíteni: 1993-94 éves üze
mindulással, Texasban, a Green Lake-i 
üzemében, demonstrációs berendezést 
állít fel e módosított eljárásra.

Piaci prognózisát a következő té
nyekre alapozza:
-  noha az akril-nitril fő származéka, 

a poliakril-szál iránti igény stagnál, 
nem ez a helyzet a többi akril-nitril 
derivátummal, jelesül az ABS/SAN 
kopolimerrel és az adiponitrillel, 
amelyek iránt az igény évi 4-5%-kal 
növekszik,

-  a Csendes Óceán partvidékén, Kelet- 
Ázsiában jelentős új polipropilén
gyárak épülnek, amelyek el fogják 
fogyasztani a régióban rendelkezésre 
álló finomítói propilént és nem ma
rad belőle az akril-nitrilgyártáshoz.
[Forrás: E u r.C h . 1992. No 3-4, p  12; 

1992. ja n u á r  20.]
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Ö S S Z E F O G L A L Á S O K

I Kompolthy Tivadar: | p orrobbanási veszély vegyi
pari reaktorban poradagolás közben

A szerző nagyszámú üzemi megfigyelés alapján megálla
pítja, hogy éghető por adagolása közben múanyagzsákból 
oldószert tartalmazó vegyipari reaktorba minden százez
redik adagolás közül átlagosan egy jár tűzzel vagy robba
nással. Sztatikus térerősségmérések, oldószer-koncentráció 
mérések és nagyszámú statisztikai adat alapján megálla
pítható, hogy a gyújtószikra kivétel nélkül mindig az ada
golást végző dolgozóról indul ki és sohasem máshonnan, 
pl. a műanyagzsákról vagy a porból. A robbanás elleni vé
dekezés módja a dolgozó ellátása, antisztatikus öltözékkel 
és lábbelivel, sztatikusan vezető anyagból készült padló 
létesítése, valamint vezető anyagból készült poradagoló 
edény vagy zsák használata. Földelt fém poradagoló szer
kezet is megfelel.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 9 , 221  ( 1 9 9 4 ) ]

Vanyó Pál — Szabó Mihály: Biztonságtechnikiai meg
oldások a TVK Rt. 3600 bar névleges nyomású 
Polietiléngyárában

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 1991-ben üzembe helyezte 
a BASF-eljárással 3200 bar-on működő új Polietiléngyá
rát. A magyar vegyiparban ez a legnagyobb nyomású tech
nológiai berendezés. A közlemény azokkal a biztonságtech
nikai megoldásokkal foglalkozik, amelyek az ilyen nagy 
nyomáson végzett munkát lehetővé, illetve zavartalanná 
teszik, röviden áttekinti az alkalmazott tervezési, gyártási 
folyamatirányítási és időszakos műszaki felügyeleti vizsgá
lati módszereket.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  2 2 4  ( 1 9 9 4 ) ]

Négyest György: Biztonságtechnikai laboratórium  
működési tapasztalatai a Richter Gedeon Rt.-ben

A Richter Gedeon Rt. Biztonságtechnikiai Laborató
riuma 1990-91-ben jött létre vegyipari technológiák biz
tonságtechnikai vizsgálatára, különböző termékek tűzve
szélyességi paramétereinek meghatározására, a veszélyes 
áruk szállítási egyezményeiben előírt vizsgálatok elvégzé
sére. A Ciba-Geigy, a Magyar Szabványok előírásai alap
ján megvalósított laboratórium választ ad a vegyipari 
technológiáknál gyakori kérdésre, hogy reakció-megfutásra 
kell-e számítani; darálásnál, szitálásnál, egyéb feldolgozás
nál milyen védőintézkedéseket kell tenni.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 9 , 2 2 9  ( 1 9 9 4 ) ]

Keresztes János: Vegyipari gépkonstrukciók bizton
ságtechnikai kérdései

A vegyipari gépek és készülékek biztonságának alapvető 
feltétele a megfelelő konstrukció és az összes igénybevétel 
figyelembevételével elvégzett szilárdsági méretezés. A mé
retezés normális üzemmenet feltételezésével, de a rendkí
vüli eseményre (pl. a reakció megfutása, robbanás) való 
tekintettel végezhető. A nyomás és a hőmérséklet gyors 
változása módosítja a készülékek igénybevételét és a szer
kezeti anyagok teherviselő képességét. A gyártási feszült
ségek és afeszültségi állapot, egyéb tényezők mellett növe
lik a ridegtörés veszélyét. A közlemény néhány eseményt 
elemez a konstrukció és a biztonság kapcsolatának bemu-
t ä t  3iS 3 iI 3 i

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 9 , 2 3 3  ( 1 9 9 4 ) ]

S U M M A R I E S

I T. Kompolty. I j)anger 0f explosion During Dosage 
of Powder into a Chemical Reactor

On the basis of numerous observations in chemical 
plants the author determined that the probability of dust 
explosion doring dosage of organic or metallic powder 
from plastic bag to chemical reactor containing organic 
solvents is 1:100 000. The electrostatic spark springs 
without exception from the worker charging the powder 
and not from the plastic bag or from the powder. Based on 
numerous measuring of the concentration of solvent and 
dust in air and checking of the electrostatic field it was 
established that. The protection against the explosion is 
to equip the workers with antistatic clothes and footwear, 
founding of antistatic floor and putting antistatic bags or 
metal mechanism into practice instead of plastic bags or 
containers.

P. Vanyó — M. Szabó: Safety Solutions in the 3600 
bar. Nominal Pressure Polyethylene Plant of the 
TVK Co.

A new polyethylene plant is now in operation which 
works by a BASF process at a pressure of 3200 bars from 
1991. This is the plant wich runs with the highest pressure 
in the chemical industries of Hungary. Safety solutions 
are doscussed which make the operation at high pressure 
possible and undisturbed. Design, manufacturing, process 
control and periodical safety control are also descorbed.

Gy. Négyest: Experiences Gained in the Laboratory 
for Safety Technics of Gedeon Richter Ltd.

The Laboratory for Safety Technics of the Chemical 
Works of Gedeon Richter Ltd. was set up in 1990-91 for 
the safety tests of chemical technologies, determination 
of fire hazard parameters of various products, tests 
stipulated by the Delivery Regulations of Dangerous 
Goods. The laboratory established according to the 
provisions of Ciba-Geigy and the relevant Hungarian 
standard answers questions frequently posed by chemical 
technologies: whether one should calculate with a runaway 
reaction; what prevention measures must be taken at 
milling, sieving or other kinds of processes.

J. Keresztes: Safety Problems of Machines for Che
mical Industry

The main conditions of safety for machines and equip
ment of chemical industry are adequate construction and 
entire stressing. Stressing should be done considerint both 
normal and abnormal operating conditions (e. g. runaway 
reaction, blow-out, etc.). A rapid change in pressure and 
temperature modifies stress and load-bearing capacity of 
materials of construction. Manufacturing stress and stress 
condition, beside others increase the danger of rigid fai
lure.

Analysis of a few samples demonstrates relation bet
ween contruction and safety.
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Bozóki Géza: Téves biztonságtechnikai nézetek és 
tervezési hibák a robbanási nyomás ellen lefúvással 
védett kisnyomású ipari berendezéseknél

A robbanási nyomás levezetésére csak garantált nyitó
nyomású és típusvizsgálatokkal igazolt gyors nyitású sze
relvényeket lehet alkalmazni. E feltételek biztosítása érde
kében a robbanási nyomás levezetéséhez speciális szerke
zetű hasadópaneleket és hasadótárcsákat fejlesztettek ki. 
Téves az a nézet, hogy ezeket egy egyszerű alumíniumfó
liával vagy például üveggel is lehet helyettesíteni, A ha
sadópanelek helyett nem lehet minden megfontolás nélkül 
robbanóajtókat alkalmazni. A robbanóajtóknak, illetve a 
különböző kialakítású nyíló fedeleknek alkalmazási kor
látjai és hátrányos tulajdonságai vannak. A berendezések 
szilárdsági méretezésénél különbséget kell tenni a tartós 
üzemi nyomásból származó terhelésre való méretezés kö
zött. A védelem szempontjából problémát jelenthet még: 
a lefúvó szerelvény rossz elhelyezése és beépítése; a rob
banási nyomás szabadba való vezetése; a lefúváskor fel
lépő reakcióerő elhanyagolása; a berendezés szakaszolása; 
a tűzoltás megoldatlansága; a lefúvó szerelvény ellenőrzé
sének elmulasztása.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  2 3 7  (1 9 9 4 ) ]

Kápolna Ferenc: A  gyógyszeripar sajátos foglalkozás
biztonsági és foglalkozás-egészségügyi problémái

A gyógyszeriparban több ezer a felhasznált vegyianya
gok száma, a gyártott hatóanyagok mennyisége is eléri az 
ezret, amelyet hasonló számú gyártástechnológiával állí
tanak elő. Az iparágat tehát az igen sok vegyianyag és 
a változatos sokféle technológia jellemzi, amelynek során 
a gyártás többnyire manufaktúrális jelleggel, szakaszosan 
történik.

A gyógyszeripar veszélyes és ártalmas tényezői: a 
vegyianyag-ártalom, annak speciális esete a porártalom, 
a zaj, s a vegyianyag okozta allergia.

Az iparág baleseti statisztikája azt mutatja, hogy a 
fő forrás a dolgozók közlekedéséből adódó balesetekre 
vezethető vissza, a technológiával csak minden ötödik 
baleset hozható kapcsolatba.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  2 4 5  ( 1 9 9 4 ) ]

Fenichel László: Korszerű biztonságtechnikai oktatás 
a vegyészmérnökképzésben

A BME Vegyészmérnöki Karán a Szerves Kémiai Tech
nológia Tanszék gondozásában már 1950-től folyik a biz
tonságtechnika oktatása külön tárgy keretében. Először az 
alapfogalmak oktatására kerül sor, majd megtörtént bale
setek elemzése segít rögzíteni ezeket. Jelentős szerepet tölt 
be a The Institution of Chemical Engineers programcso
magjainak oktatása.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  2 4 8  ( 1 9 9 4 ) ]

Scheuring Imre: A veszélyes anyagokkal foglalkozó 
fontosabb nemzetközi szabályozások

A cikk rövid áttekintést ad az Európai Közösségnek a 
veszélyes anyagoknak, mint termékeknek szabad forgal
mát lehetővé tévő direktíváiról és néhány európai ország 
hasonló szabályairól.

Foglalkozik a katasztrófák megelőzése érdekében kia
dott Seveso irányelvvel és utal a munkahelyeken használt 
veszélyes anyagok károsító hatása elleni védekezést sza
bályozó egyes közösségi direktívákra és ILO megállapítá
sokra.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^!0, 2 5 0  ( 1 9 9 4 ) ]

G. Bozóki: Erroneous Views About Safety Technics 
and Errors in Design of Low Pressure Industrial 
Equipment Being Protected by Venting Against 
Pressure of Explosion

Devices of guaranteed bursting pressure and rapid 
opening proved by standard-test can only be applied 
to relieve pressure of explosion. In order to fulfil these 
conditions, explosion panels and bursting discs of special 
structure have been developed. The idea of substituting 
aluminium foil or, let us say glass for them is wrong. 
Explosion doors cannot be use without any consideration 
instead of explosion panels. The explosion doors and 
opening lids of various design have limits of application 
and disadvantageous properties.

When the strength of equipment is determined a 
distinction must be made between calculating the recoil 
force generated nent operating pressure and calculating 
the recoil force generated by explosion. From the point 
of view of protection problems may arise because of the 
wrong installation of the venting device; venting pressure 
of explosion into air; ignorance of reaction force on 
venting; equipment sectioning; the problem of fire-fighting 
being unsolved; failure to check and maintain the venting 
device.

F. Kápolna: The Specific Professional Safety and Sa
nitary Problems of the Pharmaceutical Industry

The number of chemicals used by the pharmaceuretical 
industry amounts to several thousands and the number 
of effective substances is also about thousand that are 
produced by a similar number of processes. The industry 
is consequenthly characterized by a great number of the 
chemicals and a great variety of technologies using batch- 
processes mostly by the methods of handicraft industry.

The dangerous and harmful factors of the pharmaceuti
cal industry are: harms caused by chemicals, a special case 
of these being those caused by dusts, the noise as well as 
allergy caused by chemicals. From the casualty statistics 
it is evident that most of the accidents are the result of 
the coming and going of the workers and only every fifth 
accident is in connection with the technology.

L. Fenichel: Education of Chemical Engineers in the 
Current Topics of Safety

Labour Safety and Accident Prevention has been 
presented since 1950 within the framework of a special 
subject under the guidance of the Department of Organic 
Chemical Technology at the Chemical Faculty of the 
Technical University of Budapest.

Principles discussed at first are followed by the analysis 
of accidents published in periodicals. This helps to 
understand the basic principles of safety.

Application of the Safety Training Packages of the 
Institution of Chemical Engineers has an important role 
in the education.

I. Scheuring: International Rules Concerning Dan
gerous Substances

A short overview is given about the EEC and other 
European regulations for public safety and health which 
were helping the free transfrontier movements of dange
rous goods. Some regards can be found concerning the 
Seveso directive, the EEC directives and ILO documents 
for safety and health in workplaces too.
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Porrobbanási veszély vegyipari reaktorban poradagolás közben
f K O M P O L T H Y  TIVADAR |

A vegyiparban az egyik leggyakrabban előforduló 
művelet éghető, száraz vagy centrifuganedves por 
adagolása részben vagy teljesen nyitott edénybe, 
főként reaktorba, amelyben oldószer van jelen. A por 
adagolása rendszerint úgy zajlik le, hogy a dolgozó 
kézbe, vagy karjába fogja a port tartalmazó zsákot és 
nyílását a reaktor munkanyílásába csúsztatja, majd a 
port beszórja az oldószerbe.

E művelet közben több ízben tűz vagy robbanás 
keletkezett. A por beszóródásakor ugyanis sztatiku- 
san feltöltődik a por adagolására szolgáló zsák, a be
szóródó por, a keletkező porfelhő, a reaktorban levő 
oldószer és maga a dolgozó is. A töltés kisülése a re
aktor légterében levő oldószergőz-levegő, por-levegő 
elegyet képes meggyújtani.

A dolgozókra és az üzemi berendezésekre egyaránt 
veszélyes jelenség elleni védekezés céljából, ismernünk 
kell, hogy a gyújtóhatású szikrakisülés voltaképpen 
hol keletkezik: a dolgozón, a zsákon, a poron, a reak
torban lebegő porfelhőben, vagy az oldószer felületén? 
Kérdés az is, hogy a kisülések közül mindegyik, vagy 
csak egy részük veszélyes?

Mintegy 250 vegyipari, főleg gyógyszeripari reak
torban végeztem vizsgálatokat, mértem oldószerkon
centrációt és sztatikus térerősséget. Ezek alapján a 
felmerült kérdésekre és a védekezés biztos módjára 
határozott választ tudok adni.

Oldószerkoncentráció-mérések

A közismert, hazánkban is használt, hordozható 
oldószerkoncentráció-mérőműszerrel mintegy „kita
pogatható” volt, hogy a vegyiparban és a gyógyszer- 
iparban leggyakrabban használt oldószerek és oldó
szerkeverékek gőzének alsó robbanási határkoncentrá
ciója körülbelül azonos magasságban „lebeg” a mun
kanyílás peremével, ha az oldószer hőmérséklete a re
aktorban nem tér el túlságosan a munkaterem hő
mérsékletétől. A munkanyíláson kívül eső légtér csak 
nagyon ritka esetben robbanóképes, akkor is csak 5- 
10 cm távolságig, legtöbbször túl gyors poradagolás 
közben. A reaktor belsejében a munkanyüástól lefelé 
az oldószer-koncentráció meghaladja az alsó robba
nási határértéket, kis lobbanáspontú oldószer esetén 
a felső robbanási határt is. Mindez azt jelenti, hogy 
a reaktor belső légtere rendszerint minden pontján 
robbanóképes és van olyan térrész, amelyben a gyul
ladási feltételek optimálisak, azaz a robbanást már a 
„minimális gyulladási energiájú” szikrakisülés is ki

válthatja. Ez pedig az oldószer fajtájától függően 
leggyakrabban 0,2-0,3 mJ, vagyis ijesztően kis érték. 
Az optimálistól eltérő koncentrációjú légtérrészekben 
a gyulladási energia nagyobb, de még az alsó és 
felső robbanási határ közelében sem olyan nagy 
értékű, hogy az ne fordulhatna elő ipari reaktorokban 
sztatikus kisülési energia formájában.

Poradagolás közben azonban a reaktorban nem 
oldószergőz van a légtérben, hanem oldószergőz- 
porfelhőnek és levegőnek elegye, amit „hibrid” por
felhőnek, vagy hibrid elegynek szokás nevezni. Tehát 
voltaképpen nem oldószergőz-koncentrációt, hanem a 
hibrid-elegy koncentrációját kellene mérni. Ez a mé
rés azonban nagy nehézségbe ütközik, szinte lehetet
len végrehajtani. A hibridelegyben a porkoncentráció 
nem állandó, rendkívül gyorsan változik. Az oldószer
koncentrációt mérő műszer a hibrid-koncentráció mé
résére nem teljesen megfelelő. A műszer mérőfejét és a 
műszer érzékelő egységét összekötő csőben a por egy 
része lerakódik; ha az összekötőcsőben szűrő van, a 
por egyáltalában nem jut a mérőegységbe. A mérési 
eredmény tehát megtévesztő.

Biztonságtechnikai következtetések levonásához 
azonban az oldószer-koncentrációt mérő műszer kellő 
körültekintéssel mégis használható, ha ismerjük és fi
gyelembe vesszük a hibridelegy tulajdonságait.

Ha a hibridelegy sok port tartalmaz, azaz oldó
szergőz tartalma csekély, minimális gyulladási ener
giája néhányszor 10 mJ, egyes porok esetében 100 mJ 
nagyságrendű. Ez a helyzet fordul elő akkor, amikor 
a poradagolás üteme a legnagyobb. Ilyenkor a gyulla
dási veszély csekély. Amikor azonban a porkoncentrá
ció kicsi, pl. a poradagolás kezdetén, vagy azokban a 
pillanatokban, amikor a poradagolás véget ért és már 
csak a legfinomabb por lebeg az oldószeres légtérben, 
a gyulladási veszély nagyobb, mint ha csak oldószer
gőz lenne jelen a reaktorban. A porszegény hibrid
elegy ugyanis kisebb oldószer-koncentráció mellett is 
képes robbanni, mint amikor csak a tiszta oldószergőz 
van jelen. Igaz viszont, hogy a gyújtáshoz szükséges 
minimális energia megnő.

Méréseim biztonságtechnikai kiértékelésekor ezeket 
az összefüggéseket figyelembe vettem.

Sztatikus térerősség-mérések

A méréseket a MUTUKI „Statuniv” típusú, hor
dozható térerősségmérő műszerével mindig a sztati
kus feltöltődésre kedvező körülmények közt végeztem, 
amikor a levegő relatív nedvessége kicsi volt. Ez a
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helyzet áll fenn hosszú szárazság után meleg nyári 
napokon, de méginkább szeles, fagyos téli időben. 
Ilyenkor a külső levegő relatív nedvessége csekély, ami 
az üzemhelyiségbe jutva és felmelegedve még jobban 
csökken. A sztatikus kisülés miatt bekövetkező tüzek 
és robbanások nagy része ilyen időszakokra esik.

A mérések közben a dolgozók az iparban elterjedt 
és sztatikus feltöltődés szempontjából elfogadható 
műszálszegény pamut munkaruhát viseltek. Lábbeli
jük azonban műanyag vagy gumitalpú cipő volt, szta
tikus szempontból egyáltalán nem megfelelő (talp
ellenállásuk 5000 Mfl). A mérések idején vezető talpú 
lábbeli még nem volt beszerezhető. A padlózat a re
aktor közelében vezetőképesnek volt tekinthető, né
mely esetben nem. A lábbeli nagy talpellenállása mi
att azonban a padlózat vezetőképességének a mérés 
eredményére nem volt számottevő hatása.

A térerősség száraz por adagolása közben az alábbi:

Megnevezés Térerősség,
kV/cm

Polietilénzsák külső felületén por-
adagolás közben 20-30
Polietilénnel bélelt papírzsák külső
felületén poradagolás közben 20-30
Polietilénzsák vagy papírkülsejű poli- 25-30, Ш.
etilénzsák külső felületén a maradék rövid ideig
por kizárása közben 30 felett!
A dolgozó testén, ruházatán poradago-
lás közben 6-8
A zsákból kiömlő por felületén 20-25
A reaktorban lebegő porban nem mérhető
A reaktorban levő oldószer felületén nem mérhető
Egyes laza szerkezetű porhalmaz felüle-
tén, amely az oldószer felületén úszik,
az elmerülés pillanatáig 15-25

Megjegyzés: Egyes po rfajták  (r itk a  eset!) csak jelen ték te lenü l 
tö ltő d n e k  fel, ille tő leg  a fenti értékeknek  csak töredéke m érhető .

Ha az adagolást papírzsákból végzik, a fent lát
ható térerősség-értékeknek csak 1/4-1/10 része jele
nik meg. Igen ritkán azonban előfordulnak a közölt 
nagy térerősségek, mintha az adagolás polietilénzsák
ból történnék a papírzsák és a por különleges tulaj
donságainak következtében.

Ha az adagolt por oldószeres centrifugálás utáni 
centrifuga-nedves állapotú, a fent látható térerősség
nek l/4-l/10-ed része volt mérhető.

Ha a centrifuga-nedvességet víz képezi, poradagolás 
közben sztatikus feltöltődés nem mutatkozik.

A mérési eredmények értékelése

A sztatikus térerősségi adatokból látható, hogy 
a reaktorban lebegő porfelhőben és a reaktorban 
lévő oldószerben nem mérhető sztatikus töltés. Az 
oldószer felületén úszó porhalmaz laza szerkezete és 
kis tömege miatt szintén nem lehet forrása sztatikus 
szikrakisülésnek, legfeljebb gyújtóképtelen pamatos 
(fojtott) kisülésnek.

mkl

A polietilénzsák külső felületén, illetőleg a papírkül
sejű polietilénzsák külsején a térerősség olyan nagy, 
hogy elektrosztatikai számítás szerint a sztatikus töl
tés energiája elegendő az oldószer és a reaktorban 
időnként jelenlevő porszegény hibrid-elegy gyújtá
sára, még akkor is, ha tudjuk, hogy műanyagfelületen 
a sztatikus töltés 100-200 cm2 felületű szigetekben 
helyezkedik el. Ilyen gyújtáshoz azonban az szüksé
ges, hogy szikrakisülés keletkezzék, ne pedig fojtott 
sztatikus kisülés, de ez a müanyagfelület nagy ellenál
lása miatt nem várható. Irodalmi adatok szerint Hei- 
delbergnek [2] sikerült pamatos kisüléssel különleges 
szerkezettel propángázt meggyújtania. (A propán
levegő elegy gyulladási tulajdonságai nagyon közel es
nek az oldószergőz-levegő elegy gyulladási tulajdon
ságaihoz.) Teljesen biztos elméleti érvet nem lehet fel
hozni az erősen feltöltődött műanyagról kiinduló szik
rakisülés lehetősége ellen. Ugyanez vonatkozik a por
adagolás közben a reaktorba ömlő portömegre is.

Találtam azonban egy tapasztalaton alapuló érvet, 
amely azt bizonyítja, hogy a gyújtóforrást képező ki
sülés nem származhatik sem a polietilén, sem a po
lietilén bélésű papírzsák felületéről, sem a reaktorba 
ömlő portömegből. Ha ugyanis ez lenne a gyújtófor
rás, száraz por adagolása közben napirenden kellene 
lennie a hibrid-elegy meggyulladásának. Ezzel szem
ben az üzemi naplókból megállapítható: polietilén bé
lésű papírzsákból való száraz por adagolása közben 
450 000 esetből mindössze négy tűz és robbanás ke
letkezett. Kereken minden százezredik poradagolási 
művelet jár robbanással. Ez ennek a tanulmánynak 
lényeges és újszerű megállapítása.

A gyújtóforrás tehát, mint a sztatikus eredetű 
tüzek és robbanások során oly gyakran, most is az 
emberről származó szikrakisülés. Ismeretes, hogy a 
mintegy 150-200 pF villamos kapacitású és 20 000- 
30 000 V feszültségre feltöltődött emberi testen a 
sztatikus energia 5,4-12,8 mJ. Ennek az energiának 
csak egy része jelenik meg a szikrakisülésben. 4 mJ- 
lal szokás számolni. Ez egy nagyságrenddel nagyobb, 
mint amely a hibrid-elegy meggyújtásához szükséges, 
kivéve a nagyon por dús hibrid felhőt.

Hogy csak minden 100 000-ik poradagolás jár gyul
ladással, az kizárólag azzal a feltevéssel magyaráz
ható, hogy a kisülés emberről származik. Ebben az 
esetben ugyanis a következő állapotoknak és esemé
nyeknek kell egyidejűleg bekövetkezniök:

a) A reaktor, ill. dolgozó környezetében a levegő 
relatív nedvességének kicsinek kell lennie;

b) A dolgozónak a reaktort meg kell érintenie, még
pedig olyan helyen, ahol a légtér robbanóképes, azaz a 
munkanyílás peremének közelében. A tapasztalat sze
rint a dolgozó sohasem nyúl poradagolás közben a re
aktor belsejébe, ritkán érinti a munkanyílás peremét, 
gyakrabban a reaktor egyéb külső pontját. (Ilyenkor 
a dolgozók — elmondásuk szerint — néha enyhe, csí
pésszerű áramütést éreznek.);

c) A dolgozónak abban a pillanatban kell megérin
tenie a reaktort, amikor rajta a sztatikus töltés elég 
nagy értékű. A dolgozó mozgása közben ugyanis tes-
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tén a sztatikus töltés állandóan ingadozik, amely té
rerősségmérővel jól követhető;

d) A dolgozó lábbelije és a padlózat sztatikusan 
szigetelő legyen. A padló azonban időnként vizes, a 
cipő talpa sáros vagy vizes, tehát sztatikusan vezető;

A felsorolt állapotoknak és eseményeknek az egyi
dejű bekövetkezése kis valószínűségű. Ez teszi érthe
tővé, hogy a poradagolás közben bekövetkező tűz vagy 
robbanás esélye is nagyon kicsi. Ennek a valószínűség
nek a már említett 10-5 értéke azonban biztonság- 
technikailag mégis olyan nagy, amely semmiképpen 
sem engedhető meg.

Védekezés a robbanás ellen
Minthogy a gyújtóhatású szikra a poradagolást 

végző emberről származik, elvileg elegendőnek látszik 
a töltés felgyülemlésének megakadályozása a dolgozó 
testén és ruházatán. Ehhez az szükséges, hogy a pad
lózat vezetőképes anyagú legyen, a dolgozó ruházata 
antisztatikus anyagból készüljön és lábbelije sztatiku
san vezessen. (Talpának ellenállása legfeljebb 106 ohm 
lehet.)

Az előbbi intézkedés elvileg elegendőnek látszik 
a porrobbanás kivédésére, a gyakorlatban azonban 
még egy védővonalat kell kiépíteni. Ismeretes ugyanis, 
hogy milyen nehéz a dolgozók antisztatikus öltözésé- 
nek ellenőrzése. Könnyen becsúszik a ruházatba egy- 
egy nem ellenőrzött akril-pulóver vagy vastag műa
nyagharisnya. Ezért a biztonság kedvéért el kell til
tani mindenféle műanyagzsák vagy jól szigetelő edény 
használatát a poradagoláshoz. Por  — kivéve a víztar
talmú port — oldószertartalmú reaktorba csak sztati
kusan vezetőképes zsákból, vagy fémedényből adagol
ható. Külön földelés azonban nem szükséges. A földe
lést maga a dolgozó hozza létre, ha lábbelije, ruházata 
és a padló sztatikusan vezető.

Egyéb védekezési módszerek porrobbanás ellen
Előfordul, hogy az üzem valamilyen okból nem akar 

lemondani a polietilénzsák használatáról. Ilyen eset
ben a por biztonságosan bevihető a reaktorba földelt 
csigás vagy elevátor szerkezettel. A port a szállító- 
szerkezetbe a reaktortól néhány méteres távolságban 
kell bejuttatni. A por a szállítószerkezetben töltésé
nek nagy részét elveszti. Méréseim szerint a poron, 
mikor az a reaktor munkanyílásához ér, csak veszély
telen mennyiségű villamos töltés marad, amely 1-3 
kV/cm térerősséget okoz.

A poradagolás módja a reaktorba műanyag vagy 
egyéb zsákból voltaképpen a laboratóriumi munkame
net utánzata. A lombikot a reaktor pótolja, az ada
golókanál szerepét a zsák veszi át. Jó lenne a jövőben 
ezt a műveletet a sztatikus feltöltődés figyelembevé
telével a vegyipari gépészet módszereivel gépesíteni 
annál is inkább, mert a rendszerint 50 kg-os zsákok 
mozgatása és emelgetése kézierővel fárasztó munka, 
különösen, ha műszakonként sok reaktort kell porral 
feltölteni.

Veszélytelen a poradagolás, ha a port a reaktor alsó 
csonkján vákuummal szívatjuk be az oldószerbe. Erre

azonban ritkán nyílik lehetőség.
Elkerülhető a robbanásveszélyes helyzet, ha először 

a port adagoljuk a reaktorba és csak ezután az 
oldószert. Semmivel sem bizonságosabb azonban ez 
a művelet, ha az előző adagból oldószergőz maradt 
a reaktor légterében, gyakran pedig technológiai 
akadálya van a fordított sorrendű adagolásnak. (Ilyen 
akadály pl., ha az oldószer alján elhelyezkedő porréteg 
miatt a keverő nem indul meg.)

Ha a reaktorban az oldószert a lobbanáspontja 
alá hűtjük, porrobbanás nem következhetik be, sok 
esetben még hibrid elegy jelenlétében sem.

Gyakran tapasztaltam, hogy a dolgozók a reaktor
ban levő oldószert melegíteni kezdik már a porada
golás előtt vagy alatt, ha a technológia következő lé
pése előírja a nagyobb hőmérsékletet. Ezzel azonban 
a porrobbanási veszély nő. Elő kell írni, hogy csak a 
poradagolás befejezése és a munkanyílás lezárása után 
kezdhető el a reaktor felfűtése.

Egyes reaktorok belső légterét meg lehet szívni 
vákuumszivattyúval. Oldószer-koncentráció mérővel 
megállapítható volt, hogy ilyenkor a vegyiparban 
használatos néhány köbméteres reaktorban az oldó
szer-levegő elegy, illetőleg a hibridelegy alsó robba
nási határkoncentrációjának határfelülete 25-30 cm- 
rel süllyed a nyitott munkanyílás pereme alá. A biz
tonság tehát nő, mert a munkanyílás környékén a lég
tér nem robbanóképes.

A porz ás csökkentésére a munkanyílás fölé gyakran 
erős porelszívót szoktak szerelni, amelyet a porada
golás közben üzemeltetnek. A porzás ugyan csökken, 
de a robbanási veszély nő, mert a reaktor belsejéből 
ilyenkor robbanóképes oldószer-levegő elegy vagy hib
ridelegy jut a munkanyílás fölé. Csak akkor folyamod
junk ehhez a módszerhez, ha biztosak vagyunk abban, 
hogy a reaktorból kiszívott hibridelegy vagy oldószer
levegő elegy nem robbanóképes, vagy az előzőekben 
leírt intézkedésekkel kizárt sztatikus gyújtószikra ke
letkezése.

Ahol kéznél van inertgáz, a poradagolást végezhet
jük inertgáz védelme alatt. Erre azonban csak akkor 
van szükség, ha valamilyen okból a sztatikus feltöl
tődés ellen tett intézkedések hatásosságában nem bí
zunk.
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Biztonságtechnikai megoldások a TVK Rt. 3600 bar névleges 
nyomású Polietiléngyárában

VAN YÓ PÁL* 
SZA B Ó  MIHÁLY*

A TVK Rt. új Polietiléngyáráról (PEGY-III.) a 
MKL. 1992. márciusi száma [l] részletesen beszámolt.
Itt csak a rendszer egy részéről, a reaktoregységről, 
ill. az ehhez kapcsolódó biztonságtechnikai megoldá
sokról adunk ismertetést, nem foglalkozunk továbbá 
a TVK Rt. egyéb vonatkozású [2, 3, 4] biztonságtech
nikai tevékenységével.

A polimerizációs reaktor konstrukciós 
jellegzetességei

A hivatkozott közleményben [1] leírt reakciók a 
BASF polimerizációs csőreaktorban a termék típusá
tól függően 2500-3200 bar nyomáson, 280-320°C hő
mérsékleten mennek végbe. A reaktor két zónára ta
golódik, az első zóna 600 m hosszú 35 mm belső átmé
rőjű, a második zóna 540 m hosszú 40 mm belső átmé
rőjű csőkígyó. A reaktor 15 m hosszúságú csövekből

1. ábra. A reaktorcső egy pontján felvett rezgés-spektrum 
* Tiszai Vegyi Kombinát Rt., Tiszaújváros

mkl

karimás kötésekkel, 180°-os csőívekkel van szerelve. 
Az egyes csőszakaszok fűtő-hűtő duplikatúrával van
nak ellátva, a külső cső zsugorkötéssel van rögzítve a 
reaktorcsőre.

Az üzemhatárra 26 bar nyomáson érkező etilént 
Nuove Pignone primer kompresszor 310 bar-ra fo
kozza és a szintén Nouve Pignone kétfokozatú hiper 
kompresszor 3000 bar nyomáson adja be a reaktorba.

A nyomás szabályozását BAFCO hidraulikával mű
ködtetett BOHLER szelep végzi, amely amellett, 
hogy a reakció állandó maximális nyomását biztosítja, 
percenként kb. 15-ször 300 bar-os nyomásesést elői
dézve pulzáltatja a reaktoron átáramló reakcióelegyet 
a lerakódások megakadályozása céljából.

A reaktorcsövek szerkezeti anyaga 30 CrNiMo8 tip. 
BOHLER acél. Katalógus-adatok szerint ez az acél 
nem különbözik az MSz 61 nemesíthető acélfajtától, 
de csak a BOHLER speciális — szabadalmaival védett 
— metallurgiai eljárásai teszik alkalmassá a reaktor
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csövek gyártására. A BOHLER üzemében öntött, 
átkovácsolt és hőkezelt acéltömbökből a MANNES
MANN cégnél, Dortmundban húzzák az előírt méretű 
csöveket és visszaszállítják Kapfenbergbe a további 
megmunkálások céljából.

A reaktorcsövek igénybevétele rendkívül összetett. 
Először is ellent kell állnia a tartós 2500-3200 bar 
belső túlnyomásnak 280-320°C-on és az említett p =  
300 bar/4 sec pulzációnak („kickel”-ésnek). Erre szu- 
perponálódnak a dugattyús kompresszor okozta rez
gések. A reaktorcső egy pontján felvett rezgések 
spektrumát példaképpen az 1. ábrán mutatjuk be. 
Ritkább, de a legdrasztikusabb igénybevétel a po- 
limerizációs reakcióknál előforduló reakciómegszala- 
dás (dekompozíció), amely pillanatok alatt bekövet
kező nyomás- vagy/és hőmérsékletnövekedést jelent. 
A nyomás 3600 bar-ig, a hasadótárcsák felszakadó 
nyomásáig növekedhet, ha a mii sec időtartam alatt 
működő lefúvató szelepek 3200 bar-on nem nyitnak. A 
lokális hőmérsékletnövekedéssel járó dekompozíciók 
ellen nincs védelem, külföldi hasonló gyárakban volt 
rá példa, hogy a reaktorcső adott helyen egyszerűen 
megolvadt.

Nem érdektelen, ha röviden azzal foglalkozunk, 
hogy milyen nagy nyomás a 8600 bar. 200 évvel ez
előtt a „nagy nyomás” kb. 10 bar volt, ilyen „nagy 
nyomás”-on üzemelt Watt gőzgépének kazánja [5], 
Szántay az 50-300 bar-t nevezi nagy nyomásnak [6], 
e fölött „igen nagy”, „extrém” vagy „hiper” nyo
másról beszéltünk 30 évvel ezelőtt. Ez a határ idő
közben 1000 bar-ra emelkedett [7]. A mesterségesen 
előállított legnagyobb nyomás 1,5 millió bar statiku
san gyémánt présekkel, 12 miihó bar lézerimpulzu
sokkal. Ipari berendezésekben, technológiákban elő
forduló legnagyobb nyomás 35 000 bar [8].

Annak ellenére, hogy az előzőekben demisztifikál- 
tuk a 3600 bar-t, velünk együtt sokan állítják [9], 
hogy ez már más világ. A vízről ilyen nyomáson már 
nem mondható, hogy összenyomhatatlan, a gázok már 
majdnem folyadékként viselkednek.

Az ilyen nyomáson üzemelő nyomástartó berende
zéseknél a kazán-formula nem alkalmazható, a szi
lárdsági méretezéseknél háromtengelyű feszültségi ál
lapotot kell figyelembe venni. Egy vastagfalú, belső 
túlnyomással terhelt henger feszültségviszonyait az 
ismert Lamé egyenletekkel levezetett összefüggések 
alapján a 2. ábra mutatja be [10]. A 8. ábra (ahol 
p, a belső nyomás, ap a szerkezeti anyag folyásha
tára, К  =  da/di, a cső külső és belső átmérőjének 
viszonya) azt bizonyítja, hogy adott nagy nyomáson 
már végtelen falvastagság sem elegendő, nincs olyan 
szerkezeti anyag, amely a cső belső felületén meg ne 
folyna. Azt, hogy gyártható méretekkel, a rendelke
zésre álló szerkezeti anyagokból nagynyomású teste
ket készíthessünk, az autofrettage eljárás teszi lehe
tővé. Az autofrettage módszer lényege, hogy a csövet 
az üzemi nyomásnál nagyobb nyomással megnyom
ják, ennek hatására a belső rétege megfolyik és a 
nyomás megszüntetésekor ebben a belső rétegben a 
külső réteg rugalmas alakváltozása nyomófeszültsé
get ébreszt. Az üzemi nyomás okozta húzófeszültség

(Jv= ]/j{{ Cfj -  CfR )2 +((ÍR ■ 0д)2*( СГд - CTj)2]

2. ábra. Vastagfalú cső feszültségei oszlása belső túlnyomás hatására

Dji a  cső külső átm érője; d, belső átm érő; s a  cső falvastagsága; 
От a  cső falában ébredő tangenciáiis feszültség; o R radiális fe
szültség; (7Л axiáüs feszültség; a v összehasonlító  vagy redukált 

feszültség

a belső szálon már csak a meglévő nyomófeszültsé
get csökkenti és korrekt autofrettage eljárásnál még 
nyomott állapotban marad. A feszültségkorróziós re
pedések megőrzése céljából is nagyon fontos, hogy a 
belső szál nyomott állapotban legyen, mert ismeretes, 
a feszültségkorrózió feltétele a korróziós közeg mellett 
a húzófeszültség.

S. ábra. Maximális belső nyomás (p ,) a külső-belső átmérő viszonyok 
( К ) függvényében

Természetesen az autofrettage eljárás csak leírva 
ilyen egyszerű. A gyakorlatban először a cső (csőidom, 
szerelvénytest) tényleges méretei és konkrét szilárd
sági jellemzői alapján kiszámítják az optimális autó-
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frettage nyomást (a Polietiléngyárunk reaktorcsöve
inél ez 7000-7500 bar között volt), majd a nyomás 
alatt nyúlásmérő bélyegekkel ezt ellenőrzik és bizony- 
latolják. A szerelvénytestek, pl. T idomok autofret- 
tage nyomását számítógépes végeselem módszerrel ál
lapítják meg.

Beépített biztonságtechnikai megoldások

Az elsődleges védelmet a gyár számítógépes fo
lyamatirányító rendszere, a reaktorok esetében a 2. 
számú ESD (Emergency Shut Down) program adja. 
Külön ESD program szolgál a szeparátorok, a primer 
és a hiperkompresszor védelmére.

A 2. számú vészleállító programot a ábra szem
lélteti. A szemléltetésen túl nem mehetünk, a BASF 
szellemi tulajdonát képező folyamatábrákat nem is
mertethetjük. Vészhelyzet esetén a rendszerben lévő 
éghető gázok a 80 m magas fáklyán kerülnek elége
tésre.

TSH-02101 
2KC2/1B nyomóág -

TSH-02103 
2KC2/2AB nyomóág

TSH-02105 
2KC2/2BB nyomóág

TSH-02107 
2KC2/1A nyomóág

TSH-02109 
2KC2/2AA nyomóág

TSH-02111 
2KC2/2BA nyomóág

PSH-0208A 
2KC2 után A-gázág

21

PSH-02085 
2KC2 után В-gázág

LSH-0401
AAS1

PSL-0301 
3AE1 előtt

!

PSL-0305 x 
3AE2 előtt

PSH-0301 
3AE1 előtt

PSH-0305 
3AE2 előtt

PSH.H-0501 
5AE1/1. 
nyomás max.
TSH-0301-030A

3AE1 i

PSH-0303 
3RR2 előtt

PSH-0306 
3RR2 előtt

TSH-0351 
3AE2 után —

j

í
TSH-030S-032A

3RR1
TSH-0325-03A2

3RR2
1. Vészleállító program
2.Vészleállító program 
s ta rt nyomógomb I

PV-0302 zár 
3AE1-3AE2 kozott 

PV-0303 zár 
KICK szelep

FV-0301 nyit 
3AE2 után

PV-030A zár 
ЭАЕ1

XSV-0^01 nyit 
3RR1 előtt

XSV-0302 nyit 
3RR1 után

XSV-0303 nyit 
3RR2 után 

PV-0501 zár 
PAE2 után

XSV-0504 zár 
5ASAA után

XSV-505 zár 
5ASAB után

XSV-0306 nyit 
3BD1 gőz

3. Vészleállító 
program indul
LV-0A01 zár 

4AS1

A feltétel bénítható

4- ábra. A reaktorok vészleállító programja (S. ESD )

mkl

A reaktorok 10 m magas 40 cm vastag betonfallal 
vannak körülvéve, amely tűz- vagy kisebb robbanás 
esetén megvédi a gyár többi részét. A reaktortérbe 
üzem közben belépni tilos, a két acélajtó lakattal le 
van zárva. A reaktortérben 12 db Sieger gázérzékelő 
van elhelyezve, amelyek etilénszivárgás esetén jelzést 
adnak a központi műszerteremben. A reaktor vizuális 
megfigyelése céljából pásztázó tv-kamerák vannak 
elhelyezve, a képernyők a műszerteremben vannak. 
Reaktortéri tűz esetén a tűz oltására 12 m magasan, a 
reaktorzónán kívül elhelyezett távirányítású vízágyúk 
szolgálnak.

Az üzem tüzivíz-körvezetékkel van ellátva, az ál
landó 3,5 bar a tűzivízszivattyúk indításával 12 bar-ra 
fokozható.

Tűz esetén a kezelőszemélyzet (vállalati tűzoltók) 
rendelkezésére állnak a műszerteremben elhelyezett 2 
db nehéz hővédő ruha és több könnyű hővédő öltözet, 
továbbá sűrített levegő palackos légzőkészülékek.

Időszakosan végzett biztonságtechnikai 
vizsgálatok

A gyár jellegzetességeinek megfelelően fel kellett ké
szülnünk a műszaki felügyeleti, diagnosztikai vizsgá
latokra. A felkészülés alapja a régebben üzemelő ha
sonló gyárak és a gyárakban előforduló meghibásodá
sok tanulmányozása volt. A TVK Rt., amikor megvá
sárolta a BASF licenszet, tagja lett a BASF Nagynyo
mású Polietilén Klubnak, megkaptuk a BASF gyárak 
meghibásodásának leírását, statisztikáit. Ezek tanul
mányozása alapján arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a reaktorok esetében

-  a rezgések ellenőrzésére,
-  a reaktorcsövek belső repedéseinek keresésére,
-  a nagynyomású szerelvények tömörségi és szilárd

sági vizsgálatára

kell koncentrálnunk.
A 2500-3200 bar nyomáson üzemelő dugattyús 

kompresszorok, a mechanikai és gázlengésekből adódó 
dinamikus hatások a reaktor csővezetéki rendszerén 
nagy energiájú rezgéseket okoznak.

Meghatározott helyeken 3 irányban (axiális, hori
zontális, vertikális) hetente mérjük a rezgések erőssé
gét (10-1000 Hz közötti, Vef f  rezgéssebességet) az 5. 
ábrán látható elrendezéssel. A mérési adatok a Biz
tonságtechnikai Főosztály által kezelt FOREZ adat
bankba kerülnek, ahonnan a gyári számítógépes háló
zat felhasználói (karbantartók, üzemek, felsőbb veze
tők) az adatokat, trendeket lekérdezhetik. Tekintettel 
arra, hogy hasonló rendszerek rezgéseinek megítélé
sére sem hazai, sem külföldi szabvány nincs, a BASF 
gyárak tapasztalatai figyelembevételével TVK gyári 
szabványban rögzítettük a

Vef f <  10 mm/s: jó rezgésállapot,
Vef f =  10-15 mm/s: felülvizsgálat mellett még meg

engedett,
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5. ábra. Helyszíni rezgésmérés és adatfeldolgozás
7. ábra. Nagynyomású csővezetékek rezgésanalízise, laboratóriumi 

kiértékelés

1 nagynyom ású csővezeték; 2 rezgésérzékelő; S rezgésm érő 
m űszer; 4 IBM  PC ; 5 Server; 6 ad ato k  a felhasználók felé

1 FM  m érőm agnetofon; 2 F F T  analizátor; 3 grafikus p rin ter; 
4 IB M  PC ; 5 Server; 6 adatok  a felhasználók felé

Vtj j — 15-18 mm/s: csak kivételes esetben, felül
vizsgálat és fokozott felügyelet mellett en
gedhető meg

kategóriákat.

6. ábra. Nagynyomású csővezetékek rezgésanalizise, helyszíni 
adatgyűjtés

1 nagynyom ású csővezeték; 2 triax iális gyorsulás-érzékelő;
3 tö ltéserősítők ; 4 FM  m érőm agnetofon

Vef f  > 10 mm/s rezgéssebesség mérése esetén rez
gésanalízist végzünk; a 6. ábra szerinti helyszíni adat
gyűjtést követően a 7. ábra elrendezése szerint a Diag
nosztikai Laboratóriumunkban a felvett spektrumo
kat elemezzük. A spektrumok szintén bekerülnek a 
számítógépes adatbankba, így a különböző időpon
tokban felvett rezgésképek egyidejűleg vizsgálhatók 
(mely frekvencián volt növekedés? hol jelentek meg 
új csúcsok? stb.). Az esetek többségében a rezgések 
csökkenthetők a fellazult csavarok utánhúzásával, et

től eltérő intézkedések előtt a PipePlus program al
kalmazásával dinamikai ellenőrzést végzünk.

A reaktorcsövek belső repedéseinek keresése speci
ális feladat, nem hasonlítható össze a nyomástartó 
berendezéseknél általános diagnosztikai vizsgálatok
kal. A nehézségeket egyrészt az okozza, hogy 35, ill. 
40 mm belső átmérőjű, 30 m hosszú cső belső felüle
tét kell vizsgálni, másrészt az, hogy köpenyezett cső 
(duplikatúra) kívülről nem vizsgálható. Egyszerűbb 
az eset, ha a repedés átmenő (mélysége eléri a cső vas
tagságát), ez esetben az átszivárgó etilén jelenlétét a 
forróvíz-hűtés körében elhelyezett gázdetektor jelzi.

Durva repedés egyszerűen vizuálisan (merev vagy 
flexibilis endoszkóppal), kisebb átszivárgások helye a 
reaktor leürítése után akusztikus emissziós módszerrel 
[11] azonosítható.

8. ábra. Nagynyomású reaktorcsövek örvénydramoa vizsgálata

1 nagynyom ású reaktorcsó; 2  ö rvényáram os szonda; 8 szonda
kábel; 4 szondakihúzó szerkezet; 5 örvényáram os vizsgáló és 

kiértékelő IBM  szám ítógép
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9. ábra. Nagynyomású-szerelvényvizsgáló laboratórium sematikus 
kapcsolási vázlata

1 v izsgálandó  szerelvény; £ n itro g én  palack; S e lő té t kom p
resszor; 4 800 b a r nyom ású puffer ta rtá ly ; 5 nagynyom ású szi
v a tty ú ; 6 em ulziós-tartá ly ; 7 5000 b a r  nyom ású puffer ta rtá ly

A kezdődő, pár mm mélységű repedések keresé
sére felkérésünkre az AGMI kidolgozta a 8. ábrán vá
zolt örvényáramos vizsgálatot. A reaktorcsőbe pneu
matikus úton belövünk egy örvényáramú vizsgálófe
jet, majd egy vonszolószerkezettel, meghatározott se
bességgel visszahúzzuk. Az eközben észlelt hibajeleket 
pozíció és irány szerint értékeljük és számítógép me

móriájában gyűjtjük. Évente megismételve a vizsgá
latot nyomon tudjuk követni a repedés kialakulását, 
terjedését, a csőcserét a teljes átszakadás előtt prog
ramozni lehet.

A rektorcsöveket és a nagynyomású rendszerben 
lévő szerelvényeket időszakosan és minden javítás 
után szilárdsági és/vagy tömörségi nyomáspróbával el
lenőrizni kell. A szilárdsági nyomáspróbát 4680 bar
on, a tömörségi próbát 3600 bar-on kell végezni. Ilyen 
nyomáson végzett nyomáspróbák rendkívül veszélye
sek (ennél kisebb nyomások vannak az ágyúcsőben a 
lövés pillanatában), szigorúan védett helyen végezhe
tők. /

A Nagynyomású Vizsgáló Állomásunk egy vasbe
tonfallal, pallódeszka borítással védett helyiség, a 
vizsgáló személyzet ezen kívül van, a műveleteket táv- 
irányítással végzik és távirányított kamerákkal figye
lik.

A vizsgáló állomás szivattyú-egységét (9. ábra) a 
BÖHLER cég szállította, 5000 bar-ig folyadékkal és 
gázzal végzett vizsgálatokat tesz lehetővé.
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A kézirat lezárva: 1993. o k tó b er 15.

MKE HÍREK

Az M KE Intézőbizottsága 1994. 
április 13-án tartotta soronkövetkezó 
ülését. Az ülést vezető Dr. Náray-Szabó 
Gábor elnök napirendi pontként az áp
rilis 20-án tartandó Aktíva értekez
let előkészítéseként a szakértői rend
szer vitára bocsátásának kérdését ve

tette fel. Az Intézőbizottság döntött a 
kérdés előterjesztésének módjáról, va
lamint az MKE tagság aktivitásával 
kapcsolatos javaslatokról. Az Intézőbi
zottság határozatot hozott arról, hogy 
a Sárospataki Diákvegyész Napok leg
jobb, kiemelkedő munkája MKE díj

ban részesüljön, mint kiemelt I. díj, a 
Preisich Miklós közérdekű Alapítvány 
terhére.

Javaslat született arra, hogy a jövő
ben az MKE által adományozott szak
mai díjak elismerése mellé Vízi Béla 
valamelyik plasztikája is kerüljön át
adásra szakmánkat jelképezendő.

Az Aktívaértekezletről lapunk más 
helyén számolunk be.

Banai Endréné
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Biztonságtechnikai laboratórium működési tapasztalatai a Richter 
Gedeon Rt.-ben

A szervezési munkálatok 1990 januárjában indul
tak, miután már 1988 óta napirenden volt egy önálló 
biztonságtechnikai laboratórium létrehozása.

A vállalat vezetésével tisztáztuk, hogy a Laborató
riumnak két témakört kell átfognia: ezek a vegyipari 
technológiák biztonságtechnikai vizsgálatai, illetve a 
különböző anyagok (alapanyagok, félkész- és készter
mékek) tűz- és robbanásveszélyességi paramétereinek 
meghatározása. A későbbiek során ez a feladatkör ki
bővült még a veszélyes áruk szállítási egyezményeiben 
leírt vizsgálatok elvégzésével.

Vegyipari technológiák vizsgálata

Olyan viszonylag egyszerű eszközökkel, mint pl. 
a derivatográf, néhány szárítószekrény, szokványos 
laboratóriumi felszerelés és sok termoszbetét (Dewar 
edény), nagyon sok biztonságtechnikai információhoz 
juthatunk.

A technológiák biztonságtechnikai vizsgálatainak 
módszereire alig léteznek magyar előírások, egyedül 
az ún. önmelegedési hajlam vizsgálata szerepel az MI 
21885/25. sz. Műszaki Irányelvben [1].

A munkaadóm segítségével eljutottam Baselbe 
a Ciba-Geigy Biztonságtechnikai Állomására, ahol 
nemcsak a vegyipari technológiákkal kapcsolatos vizs
gálatoknak, hanem az anyagok tűzveszélyességi vizs
gálatainak rövid leírásához is hozzájutottam.

A technológiák leírásánál ők a kutatóktól várják, 
mondják meg: milyen mellékreakciók várhatók, mi
lyen következménnyel járhatnak a különböző üzem
zavarok (gyors vagy lassú reagensadagolás, az elő
írtnál magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet al
kalmazása, keverőleállás, hűtés- vagy fütéskimaradás 
stb.); milyen következménnyel járhat mindaz, ha egy
mással keverednek az alapanyagok a tárolás során. 
A reakciók termoanalitikai vizsgálatait (DTA, DSC, 
reakcióhő-kaloriméter) a Biztonságtechnikai Állomás 
végzi, és választ ad arra a kérdésre, biztonságosan 
vezethető-e a reakció az adott hőmérsékleten, illetve 
mennyi idő van a közbeavatkozásra, ha reakciómeg- 
futás következik be (pl. üzemzavar), egyáltalán van-e 
mód közbeavatkozásra?

A Ciba-Geigynél tett látogatás és a korábbi, a Ve
gyi és Robbanóanyagipari Felügyeletnél szerzett ta
pasztalataim alapján egy veszélyes reakciónál a kö
vetkező vizsgálatokat végezzük, ill. részben a kuta
tóinkat kérjük meg az elvégzésükre: a laboratóriumi 
előiratban leírt módon végezzék el a kutatók a reak
ciót, de a fentebb jelzett üzemzavarokat modellezzék 
(vagyis vizsgálják meg, milyen következményekkel jár 
a gyors vagy lassú reagens-adagolás, az előírtnál ma
gasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet alkalmazása,

* R ich ter G edeon Vegyészeti G y ár R t., B u dapest
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keverőleállás, hűtés- vagy fűtéskimaradás stb.). Veszé
lyesebbnek tűnő reakcióknál 500-1000 ml térfogatú 
ételtermosz-betétben modellezünk különböző üzem
zavarokat. Például hütéskimaradás modellezésére na
gyon jó a módszer, mert így látható, hogy a rea
gens adagolása közben milyen hőmérséklettől várható 
hőmérséklet-megfutás. A reagens-adagolási folyamat 
közben végig regisztráljuk a reakcióelegy hőmérsék
letét (természetesen állandó kevertetés mellett), és 
diagramot rajzolunk a reagens-mennyiség és a reak
cióelegy hőmérséklete közti összefüggésről. Állandó 
reagens-beadagolási sebesség mellett általában jó kö
zelítéssel egyenletes a reakcióelegy hőmérsékletemel
kedése (vagyis közelítőleg egyenest kapunk), és ahol 
a függvény képe kezd eltérni az egyenestől, attól a 
hőmérséklettől gyorsul a reakció. Természetesen ezt 
a kísérletet meg lehet ismételni a reakcióelegynek az 
előírtnál jelentősen alacsonyabb kezdeti hőmérséklete 
mellett. Ha a függvény képe közelítőleg egyenes ma
rad, akkor a reagens teljes mennyisége részt vesz a re
akcióban és nem gyűlik fel a reakcióelegyben. Ellen
ben gyakran lassú a hőmérsékletemelkedés az előírt 
hőmérsékletig, nem sokkal felette pedig hirtelen fel
gyorsul. Ez arra utal, hogy felszaporodik a reagens, 
és hirtelen reagál a reakcióeleggyel. Mindez álló ke
verővei is elvégezhető, ill. magasabb hőmérsékletről 
indulva is vizsgálható.

E módszerrel természetesen soha nem juthatunk 
annyi információhoz, mint reakcióhő-kaloriméterrel 
végzett vizsgálatokkal, de közelítőleg meg lehet jó
solni egy-egy üzemzavar várható következményeit. A 
biztonságos feldolgozási hőmérséklet meghatározását 
még az önmelegedési hajlam vizsgálatával is ki le
het egészíteni. Ezzel meghatározható, hogy egy anyag 
(adott esetben ez egy üstmaradék is lehet) az adott 
hőmérsékleten neutrálisán viselkedik-e, vagy megin
dul egy exoterm reakció.

Ma már ezt a vizsgálatot kiegészítjük az ún. 
„miniautokláv”-val végzett vizsgálatokkal. Ennek se
gítségével 2 ml térfogatú reakcióelegy vizsgálható zárt 
bombában. Mérjük a reakcióelegy (anyag) hőmérsék
letét és a bombában keletkező túlnyomást, párhuza
mosan egy inert anyag hőmérsékletével. Ennél a vizs
gálatnál az oldószer a bombában marad, míg a de- 
rivatográfiás felvételeknél (részben vagy egészben) és 
az önmelegedési vizsgálatnál is mindig elpárolog. A 
„miniautokláv”-val reakcióhőt is mérhetünk. A mód
szert a derivatográfiás DTA görbék kiértékelésére dol
gozták ki. A műszer sematikus ábrázolása az 1 . ábrán 
látható.

Tapasztalatainkat a derivatográfiás reakcióhő-mé- 
réssel röviden ismertettük [2]. A DTA-görbe alap
ján lehetséges reakcióhő-meghatározás régen ismert, 
de elsősorban a szilárd anyagok fázisátalakulásánál, 
bomlásánál volt használatos. Labirintustégely alkal
mazásával annyira lecsökkentettük egyes esetekben az
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1. ábra. A Kühler cég „miniautokldv"-ja

1 ny o m ásto v áb b ító  kapilláris csövek; S term oelem ek és elektro
mos je lto v áb b ító k ; S fe lha jtha tó , k e ttó s  szárnyú kem encefedél; 4 
kemence lég tere , kétoldalon fü tó szá lla l körülvéve; 5 h a sad ó tá r
csás b iz tonság i szelep; 6 nyom ás/e lek trom os áram  je lá ta lak ító ; 
7 összecsavarozható  m iniautokláv; 8 fémtömb, fü tószálla l kö
rülvéve; 9 kem ence hófokát érzékelő, szabályozóköri term oelem ; 
10 s ta n d a rd  feszültség je lá ta lak ító ; 11 analóg-digitális konver
te r , szám ítógépben ; IS  p ro g ram o zh ató  höm érsékletszabályozó 

és táp eg y ség

oldószer párolgását, hogy többek között így desztillá
ciós maradékok is vizsgálhatók.

A Ciba-Geigy-nél a reakcióhő-kalorimétert elsősor
ban nem a fő reakció által termelt hő meghatározá
sára használják, hanem a segítségével meghatározzák, 
hogy reakció-megfutás esetén mennyi hő termelődik, 
milyen a lefutása a megszaladó reakciónak. így dön
tik el, mennyi idő van a közbeavatkozásra, ill. van-e 
értelme a közbeavatkozásnak. Ezen adatok figyelem- 
bevételével dolgozzák ki a lehetséges védelmi módsze
reket.

Egy-két példa az eddigi technológiai vizsgálataink
ból: Az egyik új gyártási eljárásunknál kénsav és 
szubsztrát keverékéhez adagolunk — 10°C-nál — 10°C- 
ra lehűtött nitrálósavat. Az ilyen nitrálások a legve
szélyesebb vegyipari folyamatoknak tekinthetők.

Vizsgálatunknál Dewar-palackba tettük a reakció- 
elegyet és abba csepegtettük a nitrálósavat. Kezdet
ben az előírt sebességgel adagoltunk, így modellezve a 
hűtés-kimaradást, később pedig megpróbáltuk óvato
san gyorsítani az adagolást. Két diagramot készítet
tünk, az egyiken a hozzáadott nitrálósav térfogata és 
a reakcióelegy hőmérsékletének összefüggése, a mási
kon az idő függvényében a nitrálóelegy térfogata, ill. 
vele párhuzamosan a reakcióelegy hőmérséklete jelent 
meg. Megállapíthattuk, hogy a hőmérséklet lineári
san függ a hozzáadott nitrálóelegy-térfogattól, és még 
60°C-on sem futott meg a reakció (1. a 2. ábrát). Ezek 
után engedélyeztük a gyártás megindítását. Az azóta 
eltelt rövid időszakban semmilyen probléma sem me
rült fel a reakció üzemszerű alkalmazásánál.

Széleskörű vizsgálatokat kezdtünk azon desztilláci- 
ókra és vákuumdesztillációkra vonatkozóan, amelyek 
célja az oldószer-visszanyerés. A termék kinyeréséhez 
olyan üsthőmérsékletet választanak ki, ahol a termék 
nem bomlik, és az esetek többségében ez a mellékreak
ciókra nézve is biztonságos. Oldószer-visszanyerésnél 
azonban az üstmaradék nagyon rosszul definiált. A cél

2 ábra. A nitrálósav adagolás sebességének (V ) és a nitráló elegy 
hőmérsékletének (T ) összefüggése

minél több oldószer kinyerése, tehát a hőmérsékletet 
nagyon megemelik. Ebben nagy veszély rejlik, ezért 
nem engedélyezzük az oldószer-regenerálást, csak ha 
a laboratóriumunk meghatározta a biztonságos feldol
gozási hőmérsékletet.

Lássunk egy-két példát egy év gyakorlatából. Nit- 
ro-benzol-tartalmú hulladékból vízgőz-desztillációval 
akartuk kinyerni a nitro-benzolt 140°C hőmérsékle
ten, 33,3 kPa vákuumban. Egyúttal választ kerestünk 
arra a kérdésre, hogy vasoxid-szennyezés befolyásolja- 
e a biztonságos feldolgozási hőmérsékletet? A már em
lített hőntartási vizsgálat segítségével kerestük a vá
laszt [1]. A hivatkozott MI nem kötelező érvényű, de 
felhívja a figyelmet arra, hogy 72 órán át szükséges 
adott hőmérsékleten tartani a mintát, és a bizton
ságos feldolgozási hőmérséklet 20°C-al alacsonyabb 
annál a hőmérsékletnél, ahol már önmelegedést nem 
mértünk.

Az említett példa esetében még 140°C-nál is mér
tünk enyhe önmelegedést, csak 130°C-nál nem. így 
a biztonságos feldolgozási hőmérsékletet 110°C-ban 
határoztunk meg a tervezett 140°C-al szemben! Vas- 
oxid tartalmú mintával megismételve a hőntartást 
130°C hőmérsékleten sem mértünk önmelegedést. A 
desztillációkról készített szakvéleményekben általá
ban javaslom az üstmaradék bizonyos mértékű vissza- 
hűtését, ami szintén növeli a biztonságot.

Vákuum-desztillációknál nem látszik indokoltnak a 
fent említett 20°C-nyi hőmérsékletcsökkentés, de eb
ben az esetben minimum 50°C-os üstmaradék vissza- 
hűtést és nitrogéngázos nyomás-kiegyenlítést tartok 
szükségesnek. Javasolható továbbá, hogy az üstmara
dék : oldószer arány legyen legalább 1:1. 1992-ben már 
két esetben (dimetoxi-etán, ill. tetraklór-etán regene
rálás) találkoztunk azzal, hogy a desztilláció tervezett
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hőmérséklete felett 10°C-al önmelegedés jelentkezett 
a laboratóriumi méretben előállított üstmaradékkal.

A hőntartási vizsgálatot technológiai vizsgálatnál 
is alkalmaztuk. Izopropenil-acetátot tartalmazó ol
dathoz kénsavat kellett adagolni. Felmerült a kérdés, 
hogy nem következhet-e be polimerizáció a kénsav-, 
vagy kedvezőtlen esetben vasszennyeződés és kénsav 
hatására? A reakciót szobahőmérsékleten vezetik. A 
vizsgálat során 60°C-on 48 órán át tartottuk a kén
sav és izopropenil-acetát keverékét, azután az előbbi 
keveréket ferro-, ill. ferri-sóval, valamint vas-oxiddal 
szennyezve is elvégeztük a kísérletet. Sem önmelege
dést, sem polimerizációt nem tapasztaltunk, a reakci- 
óelegy színe sem változott meg.

Külső halmazállapotú anyagok tűzveszélyességi 
vizsgálata

A tárgykör legjobban szabványosított területe a fo
lyadékok vizsgálata. Szabványban rögzítették a nyílt- 
és zárttéri lobbanáspontok és a gyulladási hőmér
séklet meghatározását [3, 4, 5]. A gyulladási hőmér
séklet meghatározásához alkalmas készüléket Nyugat- 
Európában sem lehet kapni, így azt itthon kellett el
készíttetnünk a szabvány útmutatásai alapján.

A folyadék alsó robbanási határkoncentrációjára 
nincs magyar előírás. A vizsgálatot nyugat-európai 
szakirodalom alapján elkészített robbantópipettával 
végezzük, melynek során 1 J energiájú szikrával rob
bantjuk el a folyadékgőz-levegő elegyet. A szükséges 
szikragenerátor szintén házilag készült. Az oxigénin
dex meghatározását elsősorban oldószerek esetében 
végzem az eddigi, elsősorban porokra végzett vizs
gálatokkal szemben. Az irodalom is alátámasztja [6], 
hogy az oldószerek általában veszélyesebbek a porok
nál: egy oldószeres technológiánál a porokra ökölsza
bályként alkalmazott max. 8 térf.% oxigénkoncentrá
ció gyakran nem biztonságos!

A vezetőképességet, amely az elektrosztatikus ve
szély megítéléséhez döntő jelentőségű lehet, egy IEC 
szabvány [7] szerint elkészített műszerrel határozzuk 
meg (a pormérő cella: korrózióálló acélból készült, tef
lon szigetelésbe rögzített, egymással párhuzamosan 
elhelyezett síklemezek, árnyékolással ellátva; a folya
dékmérő cella a pormérő cellához hasonló elvek alap
ján mér, de bemerülő elektródokkal). Ma már ameri
kai és japán műszerek is rendelkezésre állnak erre a 
célra.

Mindezen vizsgálatok segítségével felmérhető, 
mennyire veszélyes egy-egy feldolgozási technológia, 
ahol szerves oldószert alkalmazunk, és kidolgozhatok 
a megfelelő védelmi módszerek.

Szárításnál például egyre gyakrabban használják a 
saját gyártású vákuumszárítót, amelyben üzem köz
ben 5 tf% alatt van az oxigénkoncentráció. A minta
vétel mindinkább nitrogéngázos nyomáskiegyenlítés
sel történik (ha szerves oldószerből szárítunk), azaz a 
művelet végén általában lehűtjük a terméket, amit a 
nitrogéngázos nyomáskiegyenlítés követ.

Erre azért van gyakran szükség, mert általában 
szerves oldószerekből szárítunk, amelyek elektroszta
tikusán veszélyesen töltődnek, ill. termékeink is sok
szor a besorolás szerinti veszélyes, vagy annál ma
gasabb fokozatban hajlamosak elektrosztatikus feltöl- 
tődésre. Ebből következik, hogy a szárítás folyamán 
szinte bizonyosan keletkezik elektrosztatikus kisülés, 
és ez levegő-atmoszférában katasztrofális következmé
nyekkel járna.

Poroknál a Vegyi- és Robbanóanyagipari Bizton
ságtechnikai, Környezetvédelmi Fejlesztő és Szolgál
tató Vállalat (továbbiakban VRV) által is vizsgált 
paramétereket mérjük (égési tulajdonság, svélpont, 
nyugvó és lebegő porok gyulladási hőmérséklete, alsó 
robbanási határkoncentráció, elektrosztatikus feltöl
tődési hajlam, minimális gyulladási energia, deriva- 
tográfia, hőntartás), ill. mérjük még a fajlagos veze
tőképességet. (A vonatkozó irodalom [7, 8, 9, 10, 11, 
12].)

Nem mérjük a maximális robbanási nyomást és 
nyomásemelkedési sebességet. A VRV 1,2 1-es Hart- 
mann-csőben végezte a vizsgálatot és ismert, hogy a 
K^f-érték meghatározásához a módszer nem megfe
lelő. Remélhetőleg még ebben az évben üzembeállít
hatunk egy 20 1 térfogatú robbantókamrát. Ezzel le
hetőségünk lesz ezeknek a fontos paramétereknek a 
mérésére is. Az égési tulajdonságnál csak magát az 
1200°C s plasztinaszállal való gyújthatóságot vizsgál
juk. Ennek alapján meghatározzuk a BZ számot (a 
rövidítés a német szakirodalomból származik, 6 foko
zata van: az 1 a nem égő anyagot jellemzi, a 6 az igen 
gyorsan átterjedő égést), amely a tűzoltóságnak fon
tos információ arról, hogy tűz esetén milyen jellegű 
égés várható. A gyulladási hőmérséklet vizsgálatát a 
felkavart pornál nemcsak ВАМ kemencével, hanem a 
Godberg-Greenvald-féle kemencével is elvégezzük. Ha 
ugyanis nagy az eltérés a két mérés eredménye között, 
ez nagyfokú krakkolódásra utal magasabb hőmérsék
leten.

Mérjük a porok fajlagos térfogati ellenállását, ami
vel az elektrosztatikus feltöltődés veszélyét pontosab
ban fel lehet mérni (a folyadékoknál említett műszer
rel mérünk). Ha a fajlagos térfogati ellenállás 103 
ohm-m érték alatt van, akkor elektrosztatikus vezető, 
ha 106 ohm-m érték felett van, akkor elektrosztatikus 
szempontból szigetelő, a két érték között antisztatikus 
vezető az anyag. Mindezen paraméterek segítségével 
megbecsülhető, milyen veszélyekkel számolhatunk a 
porokkal végzett műveletek, szárítás, darálás, szitálás 
stb. során.

Darálásnál most végzünk széleskörű helyszíni méré
seket a Budapesti Műszaki Egyetem Nagyfeszültségű 
Tanszéke szakembereivel közösen arra vonatkozóan, 
hogy a különböző méretű, robbanás elleni védelem
mel nem rendelkező berendezéseinknél milyen kocká
zatot jelent az elektrosztatikusán veszélyes mértékű 
feltöltődésre hajlamos anyagok feldolgozása.

Ha megállapítottuk, hogy egy adott anyag átla
gos vagy nagy szikraérzékenységű, ugyanakkor veszé
lyes mértékű elektrosztatikus feltöltődésre hajlamos, 
akkor a darálás, szitálás, centrifugálás — bármilyen
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méretben is végzik — veszélyes. Megpróbáljuk meg
vizsgálni, hogy mondjuk 2 kg por darálása esetén 
bekövetkezhet-e tűz, vagy ehhez legalább 20 kg anyag 
szükséges-e. Pontos kritikusméret-meghatározás való
színűleg nem lesz lehetséges, de remélem, nagyságren
dileg meghatározhatjuk, mikor számíthatunk tűzre a 
por darálása során.

Jelenlegi gyakorlatunk az, hogy ha az anyag na
gyon, ill. rendkívül veszélyes mértékben hajlamos 
elektrosztatikus feltöltődésre, és a minimális gyulla
dási energia kisebb mint 20 mJ, akkor még a legkisebb 
darálónknál (Micropul Bantam 1 SH, teljesítménye 
mintegy 100 kg/óra) is a lapátolással történő adago
lást írjuk elő, ill. célszerű az anyagot a dorogi gyár
egységünk ún. porformázó üzemében feldolgoztatni. 
Az üzemben lefúvató felületekkel ellátott és teljesen 
zárt technológiában végzik az anyagkezelést.

Ez utóbbi üzemünknél a fentiek ellenére sikerült 
egy veszélyforrást feltárnunk (a létesítési tervek majd 
15 évesek, angliai cég a tervező és beszállító). A 
Micropul malom és a porleválasztó között több mint 
20 m hosszú csővezeték van, és a lefúvó felület a 
porleválasztón helyezkedik el. Itt az a kérdés, hogy 
a csővezetékben feltöltődés miatt bekövetkezhet-e 
robbanás, gyulladás. A csővezetékben a légáram 
szabályozásával biztosítjuk az alsó robbanási határ 
(ARH) alatti porkoncentrációt.

Szitálásnál a hazai (EGIS) gyártmányú Turszy- 
szita használatát támogatjuk (teljesítménye 200-600 
kg/h). Ezzel az anyag be- és kitárolható emberi kéz 
érintése nélkül is. A berendezés minden kényesebb 
pontja földelt (többek között a forgó szita), így 
méréseink szerint sem valószínű szikraképződéssel 
fenyegető feltöltődés kialakulása.

Centrifugálásnál két megoldást pártolunk. Az egyik 
az inertizálás, amely teljes értékű megoldás, a másik a 
lehűtött oldószerből történő centrifugálás. Olyan hő
mérsékletet alkalmazunk, amelynél helyszíni mérése
ink tanúsága szerint ARH vagy afeletti koncentráció 
csak max. 5 cm-rel a folyadék felszíne felett alakulhat 
ki.

A fentiekből kitűnik, hogy kétféle helyszíni mérést 
végzünk. Az egyik az elektrosztatikus térerősség, ame
lyet eddig az OMTKI Statunivjával végeztünk, eb
ben az évben azonban áttérünk a korszerűbb műsze
rek használatára (TI 300, Static Control, Services, 
USA). Csak egy példa arra, miért szükséges ez. Az 
EGIS Gyógyszergyárral közösen mértük a vezetőké
pes és a polietilén anyagú zsákokkal végzett műveletek 
során keletkező elektrosztatikus térerősséget. Eseten
ként 100 kV/cm eredményt kaptunk, de még korona- 
kisülést sem észleltünk. (A levegő átütési szilárdsága 
30 kV/cm nagyságrendű).

A másik mérésfajta a folyadékgőz koncentrációjá
nak mérése AUER ARH% mérővel. Valamennyi gyak
ran használatos folyadékgőzre elvégeztük a műszer ka
librálását. így lehetőségünk van arra, hogy bármikor 
gyorsan ellenőrző méréseket végezzünk, amelyeket el

sősorban nyáron célszerű megtenni. Ezáltal felmérhet
jük, mennyire tűzveszélyes az adott nyitott technoló
gia.

Veszélyes áruk szállítása

A Laboratórium további feladatköre a veszélyes 
áruszállítási Egyezményekben (ADR/RID, IMDG- 
Code, IATA-DGR) előírt vizsgálatok elvégzése. El
sősorban a 3 (gyúlékony folyadékok) és a 4 (gyúlé
kony szilárd anyagok, öngyulladó anyagok, vízzel gyú
lékony gázt fejlesztő anyagok) jelű osztályokra előírt 
vizsgálatokat folytatjuk le. Nem végezzük az 1 (rob
banóanyagok), a 6.1 (mérgező anyagok), a 7 (radio
aktív anyagok) és a 8 (maró hatású anyagok) osztá
lyokba sorolt anyagokra előírt vizsgálatokat. A maró 
hatású anyagok vizsgálatával kapcsolatban megjegy
zendő, hogy nem pH-mérésről van szó, hanem azt 
kell vizsgálni, hogyan hat patkányok bőrére az adott 
veszélyes áru. Mivel általában gyógyszerkészítménye
ket és -hatóanyagokat kell besorolni, a mérgezési és a 
bőrre hatási adatok általában rendelkezésemre állnak, 
így a besorolást el tudtam végezni.

Ha nagyritkán felmerül a gyanú, hogy nem a 
robbanóanyagokhoz tartozik-e az adott termék, akkor 
arra felkészült céggel meghatároztatjuk az ütés- és 
dörzsérzékenységet.
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Vegyipari gépkonstrukciók biztonságtechnikai kérdései

A sztatikus igénybevétel

A vegyipari gépek és készülékek — rendeltetésüktől 
függően — üzemszerűen is igen szélsőséges viszonyok 
között működnek a hőmérséklet, a nyomás, a töltetek 
mérgező, tűz- és robbanásveszélyes volta, a sokszor ki
kerülhetetlen, csak mérsékelhető korrózió és egyéb kö
rülmények folytán. Ezek a tényezők még normálisan 
működő berendezésekben is már önmagukban poten
ciális veszélyforrások. A normálistól eltérő üzemálla
pot sok esetben nemcsak gazdasági kárt okoz (selej
tes termék), hanem a gépek, készülékek igénybevéte
lét minőségileg és nagyságrendileg is megváltoztatja, 
ami rendkívüli mértékben megnöveli a veszélyességü
ket. A következmény rendszerint katasztrofális.

A gépek és készülékek biztonságának alapvető felté
tele a megfelelő konstrukció kialakítása (ebbe beletar
tozik a műveleti méretezés is), valamint az igénybevé
telek alapján elvégzett szilárdsági méretezés. Ezeken 
kívül még más intézkedések is szükségesek, amelyek 
a normális üzemmenetet biztosítják, illetve az üzem
zavarok megelőzésére vagy azok előre meghatározott 
módon történő levezetésére szolgálnak. A biztonság 
érdekében nem hanyagolható el a szerkezetek megfe
lelő gyártástechnológiája, a szerelési és kezelési utasí
tások szakszerű elkészítése és betartása. A sokoldalú 
elemzés körébe tartozik az okok és okozati összefüg
gések feltárása. A berendezés biztonsága növelhető 
a rendellenességet előidéző okok megelőzésével (pl. a 
reakció megfutásának megakadályozása), vagy a ki
alakult helyzet következményeinek elhárításával. Az 
utóbbira példa a nyomástartó edények túlnyomás- 
határolása, vagy a robbanási nyomás kifejlődésének 
megszakítása (lefúvása vagy elfojtása).

A gépeket és készülékeket normális üzemállapotra 
a mérnöki gyakorlatban kialakult szabványokban 
és szabályzatokban foglalt, kötelezően alkalmazandó 
biztonsági tényezők figyelembevételével méretezik. A 
biztonsági tényezőt a szerkezeti anyagnak a hőmér
séklettől függő szilárdsági jellemzője szerint választ
ják meg. A méretezés eredménye nyomástartó edé
nyek esetében a membránfeszültségek biztonságos fel
vételére szolgáló szilárdságilag szükséges falvastagság.

Az így méretezett szerkezetekben jelentős szilárd
sági (biztonsági) tartalék van a következő megszorí
tásokkal:
-  a terhelés lassan változik (sztatikus igénybevétel);
-  a szerkezet túlnyomó részében jellemző a terhelés

ből származó membránfeszültségi állapot;
-  a helyi feszültségcsúcsok biztonságos felvételére 

a falvastagságot a megfelelő méretezési eljárással 
számítják ki;

-  a membránfeszültséget meghaladó ismétlődő helyi 
járulékos feszültségek felvételére a szerkezeti anyag

* M iskolci Egyetem , Vegyipari Gépek Tanszék, Miskolc

K E R E S Z T E S  J Á N O S *

maradó alakváltozással képes és az alakváltozások 
mértéke korlátozott (kisciklusú kifáradás);

-  feszültséganalízissel igazolt, hogy az előbbi képlé
kenyen alakváltozó szakaszokban a feszültség kate
góriákra a redukált feszültség nem nagyobb, mint 
a megengedett (Részletesen 1. az MSZ 13822/1 F2. 
és F3. szakaszát.);

-  a szerkezet nincs alávetve nagyciklusú igénybevé
telnek.
A normális üzemállapotra méretezett berendezé

sek igénybevétele lényegesen eltérő lehet rendkívüli 
esetekben [gyors terhelésváltozás, nem szabályozott 
(spontán) leállás, hőlökés, robbanás stb.]. Nyilván
való, hogy a biztonság ennek megfelelően csökken, il
letve bekövetkezhet a szerkezet törése. A vegyipari 
berendezésekben ilyen események főleg a nyomás- és 
hőmérséklet-változáshoz kapcsolódnak. A változások 
sebessége egyrészt járulékos feszültséget kelt a szer
kezetben, másrészt átmenetileg módosítja — rendsze
rint kedvezőtlen irányban — a szerkezeti anyagok me
chanikai tulajdonságait.

Dinamikus igénybevétel

A nyomás változása a hazai szabvány (MSZ 13802/1) 
szerint sztatikus igénybevételnek tekinthető, ha < 
0, 5 bar/s.

A viszonyok érzékeltetésére néhány példát muta
tunk be.

A dugattyús kompresszorok hengerében a fordulat
szám és a nyomásviszonyok függvényében a nyomás
változás sebessége 10 bar/s nagyságrendű. A reakció 
megfutásakor a nyomásváltozás sebessége ugyanebbe 
a nagyságrendbe sorolható. A töltet robbanása esetén 
a jellemző sebesség 100 ... 1000 bar/s. Normális körül
mények között (töltés, ürítés, felfűtés, lehűtés, szabá
lyozott exoterm reakciók) a nyomásváltozás sebessége 
nem haladja meg a sztatikus terhelésváltozásnak mi
nősített értéket.

A terhelés változásakor jelentkező tehetetlenségi 
erők megnövelik a sztatikus terhelésből származó erő
ket. Ezt a hatást a méretezéskor a dinamikus ténye
zővel veszik figyelembe (f = 1 ...2 ). A gyors terhe
lésváltozás azonban a szerkezeti anyag tulajdonságait 
is megváltoztatja. Jellemző példa erre az egyébként 
jelentős képlékeny alakváltozásra képes műanyag- 
csövek ridegtörése a csővezetékben kialakult robba
nás következtében. Különböző mértékben ugyan, de 
a fémes szerkezeti anyagok is elridegednek a terhelés 
gyors változásakor.

A méretezési szabványok (MSZ 13822 sorozat) sem 
előírást, sem útmutatást nem adnak a gyors terhelés
változásra való méretezésre. Ezért vagy gondoskodni 
kell arról, hogy a nyomásváltozás sebessége ne lépje 
túl a megengedett értéket, vagy — ha ez előrelátha
tóan nem biztosítható — gondos elemzéssel és a ha-
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sonló esetek tapasztalatainak felhasználásával kell a 
konstrukciót kialakítani.

A hőfeszültségek hatása

A hőfeszültségek a hőmérséklet-különbség okozta 
alakváltozás részleges vagy teljes meggátlása miatt 
ébrednek és az egyéb terhelésekből származó feszült
ségekre szuperponálódnak. A hőmérséklet-változás 
irányától függően húzó- vagy nyomófeszültségek, így 
a szerkezet adott helyén növelhetik vagy csökkent- 
hetik az eredő igénybevételt, ennek megfelelően mó
dosítják a gépek, készülékek biztonságát. Lényeges 
különbség a mechanikai és a hőfeszültségek között, 
hogy az előbbiek a teherviselő keresztmetszet növe
lésével csökkenthetők, az utóbbiak viszont általában 
növekednek a keresztmetszet növelésével! Tájékoztató 
adatként szolgál, hogy a szénacélokban és a gyengén 
ötvözött acélokban 1°C hőmérséklet-különbség hatá
sára szélső esetben (a hőokozta alakváltozás teljes 
gátlásakor) 1 MPa, az ausztenites Cr-Ni acélokban 
1,5 MPa hőfeszültség keletkezik. A különböző hőtá- 
gulású és rugalmassági moduluszú anyagokból össze
épített készülékekben a szerelési hőmérséklettől eltérő 
hőmérsékleten akkor is ébred hőfeszültség, ha a szer
kezeti elemek azonos hőmérsékletűek.

A hőmérséklet időbeli változása (a hőmérsékletvál
tozás sebessége) a stacioner állapottól eltérő hőfe
szültségeket ébreszt, amelyek túlléphetik az állandó
sult állapotban kialakult feszültségeket. Ezért a felfű
tés és lehűtés sebességét úgy kell korlátozni, hogy a 
hőfeszültségek ne legyenek nagyobbak, mint állandó
sult állapotban.

A hőfeszültségek különösen veszélyes típusa a hőü
tés (hősokk), amely az eltérő hőmérsékletű szerkezeti 
anyag és töltet hirtelen érintkezésekor keletkezik. Az 
1 . ábra a hőütéskor ébredő helyi feszültségeket szem
lélteti különböző halmazállapotú közegek és szerke
zeti anyagok esetén a falvastagság függvényében, ha 
a hőmérséklet-különbség 1°C a szerkezeti anyag és a 
vele érintkező közeg között.

1. ábra. A hőütés hatása a szerkezeti anyagokra a falvastagság és a 
hőközegek halmazállapotának függvényében 18/8 ausztenites C r-N i 

acél, K L2 kazánlemez (S f a falvastagság, a e hőfeszültség)

mkl

A hőfeszültségek önmagukban is, vagy a mechani
kai feszültségekre szuperponálódva túlléphetik a szer
kezeti anyag folyáshatárát és helyi vagy általános ma
radó alakváltozást (megnyúlást) okozhatnak. Ismét
lődő igénybevételek során a maradó alakváltozások 
összegeződnek és a szerkezeti anyag szakadó nyúlásá
hoz tartanak. Ezt elérve repedés vagy törés következik 
be, a szerkezet ezzel kimerítette biztonsági tartalékát.

Ha egy-egy rendkívüli esemény alkalmával a készü
lék vagy gép nem is károsodik olyan mértékben, hogy 
használhatatlanná váljon, a biztonsági állapota rom
lik, élettartama a tervezetthez viszonyítva csökken. 
Éppen ezért már a tervezéskor meg kell határozni azo
kat a feltételeket és a használat során ezeket teljesí
teni is kell, amelyek meghatározott élettartamon be
lül a készülék előírt biztonságát garantálják. Ha olyan 
esemény történik, amely nem volt előrelátható, a be
rendezést feltétlenül felül kell vizsgálni biztonságtech
nikai szempontból.

A ridegtörés

A nyomástartó edények rendkívül veszélyes meg
hibásodása a ridegtörés, amely nemcsak a biztonság 
teljes elvesztését jelenti, hanem az esetek túlnyomó 
többségében katasztrofális következményekkel is jár. 
A szakirodalomból számos eset ismert, ezek között is 
legmeglepőbbnek látszanak a nyomáspróba során be
következett törések.

A ridegtörés fizikai oka, hogy a szerkezeti anyag 
képlékeny alakváltozással nem képes kompenzálni a 
szakítószilárdságot elérő feszültségeket. A szerkezeti 
anyagok összetételük és/vagy különböző állapotuk kö
vetkeztében lehetnek ridegek. A hőmérséklet csökke
nése, a dinamikus igénybevétel, a feszültségi állapot 
külön-külön is, vagy együttesen átmeneti elridegedés- 
hez vezethetnek.

A szívós anyagok irreverzibilis elridegedését okozza 
a képlékeny alakváltozási képesség fokozatos kimerü
lése a folyáshatár feletti ismételt igénybevételek kö
vetkeztében. A ridegtörés veszélye a falvastagság nö
velésével szintén növekedik. A hegesztéskor, hidega
lakításkor visszamaradó gyártási feszültségek (ame
lyeket a szilárdsági méretezés során előzetesen egyéb
ként sem lehet pontosan meghatározni, ezért azok
kal ott nem is foglalkoznak) egyrészt a terhelésekből 
származó feszültségekre szuperponálódnak, másrészt 
megváltoztat(hat)ják a feszültségi állapotot.

A merev csőköteges hőcserélők, reaktorok szerke
zeti elemeiben (köpeny, csőköteg, csőkötegfal, a csö
vek és csőkötegfalak kapcsolata) gyártási feszültségek 
a csövek behengerelése és behegesztése miatt keletkez
nek. 6 db (  2600 mm, L = 3000 mm hosszú, z = 1027 
db <f> 57x2,75 mm csövekből felépített reaktor köpe
nyének kerületi irányú szétvágása után a köpeny átla
gosan AL  = 1 ,5  mm-t rugózott vissza (axiális irány
ban feszültségmentessé vált). A szerkezeti méretek
ből, a rugalmassági modulusszal és a mérési adatok
kal kiszámítva a köpenyben = 90 N/mm2 húzó, 
a csövekben ac = 15 N/mm2 nyomó gyártási feszült-
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ség adódott. Ennél meglepőbb, hogy a 2,5 bar cső
téri nyomásra tervezett reaktor csőkötegfalát a gyár
tási feszültségekből származó erő 10 bar egyenértékű 
nyomással terheli. A csövek kötése kb. száz ismételt 
igénybevétel után tömörtelenné vált.

Az adott esetben a gyártási feszültségek hőkezelés
sel nem szüntethetők meg, a megoldás a köpenyekbe 
épített kompenzátor.

Ismeretes, hogy a háromtengelyű, azonos nagyságú 
húzófeszültségek hatására a szerkezeti anyagok ri
deggé válnak, amíg ez a feszültségi állapot fennáll. 
A háromtengelyü hidrosztatikus nyomófeszültségi ál
lapotban az anyagok viszont képlékenyen viselkednek 
(Kármán Tódor kísérletei). A normális feszültségek 
irányának csökkenésével (kéttengelyű, illetve egyten
gelyű feszültségi állapot) és a főfeszültségek különbsé
gének növekedésével a feszültségi állapotból származó 
elridegedés mértéke, illetve veszélye is csökken. Eb
ből következik, hogy pl. a hengeres edényköpenyek fe
szültségi ridegedése kisebb, mint a gömbhéjaké. Meg
jegyezzük, hogy az eltérés inkább elvi, mint gyakor
lati jelentőségű, de egyéb, ridegedést okozó hatások
kal együtt a kétféle alakzat között a biztonság szem
pontjából már mutatkozhat mérlegelendő különbség. 
A zsugorodásukban három irányban gátolt hegesztési 
varratok feszültségi elridegedése már önmagában sem 
hagyható figyelmen kívül. A feszültségmentesítő hő
kezelés ezért a ridegtörési veszély csökkentésének ha
tékony módszere.

Robbanás

A vegyipari berendezések biztonságát leginkább ve
szélyeztető esemény a robbanás. A töltetek robbanási 
végnyomása a kezdeti (robbanás előtti) abszolút nyo
mással arányosan növekszik. így például egy 5 bar 
(~ 6 bar abszolút) nyomáson működő készülékben 
po = 8 bar (a légköri nyomáson kialakuló) robbanási 
nyomású töltet végnyomása 48 bar lenne (ha a be
rendezés közben nem szakadna fel). A dinamikus és 
egyéb hatásokat is figyelembe véve a készülékeket rob
banási végnyomásra méretezni általában illuzórikus 
feladat. Kivételt képeznek a légköri, vagy ahhoz közeli 
nyomáson működő nem síkfalú készülékek, amelyek 
falvastagsága gépgyártástechnológiai és egyéb okok
ból eleve többszöröse a szilárdságilag szükséges fal- 
vastagságnak. (A síkfalú készülékek konstrukciós el
veivel az [1] foglalkozik.) A hivatkozott közlemény a 
robbanásra való méretezés általános kérdéseit is össze
foglalja, ezért itt azokat nem tárgyaljuk.

A nyomástartó edényekben a robbanási végnyomás 
kialakulását az iniciálást követő igen rövid idő alatt le
hívással (pl. hasadótárcsák alkalmazásával) vagy más 
módon (inertizálással, a reakció elfojtásával) lehet 
megakadályozni. A készüléket ilyen esetben az üzemi 
nyomásnál nagyobb, de a robbanási végnyomásnál lé
nyegesen kisebb redukált nyomásra kell szilárdságilag 
méretezni a robbanási folyamat hatásainak figyelem- 
bevételével, így a lehíváskor ébredő reakcióerővel is. 
A robbanási folyamatokkal, a redukált nyomás és a

reakcióerő meghatározásával a szakirodalom részlete
sen foglalkozik (pl. [2, 3]).

Események elemzése

A következőkben két megtörtént esemény rövid 
elemzésével a konstrukció és a biztonság kapcsolatát 
kívánjuk bemutatni.

B. ábra. Csökkentett vízterű ammónia gáztartó

1 a  vízm edence kü lső  köpenye; В te leszkóp; S harang; 4 
a vízm edence belső köpenye; 5 a laplem ez; 6 tartóoszlop; 7 
m erev ítő  gyűrű; 8 belső  fedél; 9 túlfo lyó; 10 betongyűrű ;

11 hom okágyazat

Csökkentett vízterű, 5000 m3 űrtartalmú ammónia 
gazométert a vasbeton alapon terített 100 mm vas
tag döngölt homokágyazaton helyezték el (2. ábra). A 
harang nyomását egy azonos kivitelű gáztartó nyomá
sához viszonyítva közel kétszeresére növelték anélkül, 
hogy a teleszkópok vízzárait ennek megfelelően módo
sították volna. E miatt a vízzárak kifújtak, amit úgy 
próbáltak megszüntetni, hogy a vízmedence amúgy 
is magasan elhelyezett túlfolyó szivornyáját mege
melték. A túlfolyó keresztmetszete és elhelyezése az 
eredeti konstrukción sem volt összehangolva a víz
medence töltővíz áramával. A megemelt nyomás kö
vetkeztében az egyébként változatlan méretekkel ter
vezett szerkezetre ható erők megnövekedtek, ezért 
és a vízmedence fenekének rugalmas ágyazása miatt 
(ugyancsak eltérően az eredeti konstrukció merev alá
támasztásától) a szerkezetben a megengedettnél na
gyobb feszültségek ébredtek. Már a használatba vétel
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előtt a próbajáratások alkalmával a belső fedelet a 
záróvíz elárasztotta. Ezen további túlterhelés miatt a 
víztércsökkentő belső köpeny, a támasztó oszlopok és 
a merevítő gyűrű súlyosan megsérültek, a fenéklemez 
és a köpeny hegesztési varrata 9 m hosszban felre
pedt. A kizúduló víz elmosta a homokágyazat egy ré
szét, aminek következtében a sérülés mértéke tovább 
növekedett.

Nem szónoki kérdés: mi történt volna, ha a gáztar
tóban több ezer m3 ammóniagáz van és a sérüléskor 
a szabadba távozik?

Egy 290 kg tömegű, rideg anyagból öntött zagyszi
vattyú a tengelyhez menetes kötéssel rögzített járó
kerekének 4,7 kg tömegű belépő kúpja a kerék me
legítéssel megkísérelt leszerelésekor eltört, a hevítés
kor az üregben keletkezett nyomás kb. 30 kN kezdeti 
tolóerővel a levált kúpot vízszintes irányban elrepí
tette, amely a melegítést végző hegesztő mellkasába 
fúródva azonnali halálos balesetet okozott (S. ábra). 
Más esetben hasonló, de kisebb járókerék csavarkö
tésének melegítéssel történő oldásakor a lényegesen 
kisebb lerepülő belépőkúp csupán megsértette a dol
gozó mellkasát.

3. ábra. Szivattyú járókerék törése

1 já ró k erék ; 2  töm ítés; S m en e tes  tengely; A -A  a  tö ré s  felülete; 
p a zárt üregben k ialaku lt nyom ás

Az események arra szolgáltatnak intő példát, hogy 
a konstrukciónak nemcsak üzemi és rendkívüli kö
rülmények között, hanem a géppel, készülékkel vég
zett bármely kapcsolódó tevékenység esetén is bizton
ságosnak kell lennie, illetve olyan szerelési utasítást 
kell kidolgozni, amelynek betartása nemcsak szak
szerű munkát tesz lehetővé, hanem kizárja a balesetet 
is.

A fentebb leírt törvényszerűen ismétlődő esemé
nyek oka, hogy a szereléskor a menetek kenésére fel
használt kenőanyag a melegítéssel elbomlik és ezért 
vagy egyéb hatások (robbanás, az esetleg az üregbe

szivárgó víz elgőzölgése stb.) miatt túlnyomás kelet
kezik. A rideg anyagban a hőfeszültségek elérik a sza
kítószilárdságot, a leváló darabot a nyomás mozgásba 
hozza.

A gyári szerelési utasítás szerint a menetes tengely
végre felcsavart járókereket a lapátok közé helyezett 
rúddal kell meghúzni. A gyártó szerint külön szétsze
relési utasítás nem szükséges, „miután a szétszerelés a 
szokványos gépipari gyakorlat szerint az összeszerelés 
fordított sorrendjében történik” .

Az összeszerelés és a szétszerelés az adott esetben 
nem a sorrendiségben, hanem a meghúzási és oldási 
nyomaték nagyságrendi eltérésében különbözik egy
mástól! A kézi erővel való meghúzáskor (amint a sze
relési utasításból ez nyilvánvaló) legfeljebb kb. 500 
Nm nyomaték volt kifejthető. A csavarkötés végleges 
meghúzását szivattyút meghajtó 250 kW teljesítmé
nyű motor fejezte be 2100 Nm nyomatékkal. Ha a csa
varkötés súrlódási viszonyai az üzemelés során meg
változnak (amint erre egyértelmű jelek mutattak), 
a kötés oldásához (a kerék leszereléséhez) szükséges 
nyomaték 3000 ... 4000 Nm-re is megnövekszik. Ek
kora nyomatékot a felszereléskor elegendő kézi mód
szerrel nem lehet kifejteni. Következésképpen a felsze
relés és a leszerelés technológiája nem lehet azonos.

A leszerelést végzők a csavarkötést ezért hiába pró
bálták meg a felszereléskor alkalmazott módszerrel ol
dani („fordított sorrendben”), így a szokványos gép
ipari gyakorlat szerint a járókerék agyának melegíté
sével kísérelték meg a csavarkötést lazítani.

A tárgyalt esetben biztonságtechnikai szempont
ból hiányos volt a szerelési utasítás. Az agy melegí
tésekor a nyomás kialakulását a belépőkúpon vagy 
a tengelyen alkalmasan elhelyezett lefúvó nyílással, 
vagyis apró konstrukciós változtatással meg lehet aka
dályozni.

Zárszó

A közlemény keretében nem térhettünk ki a vegyi
pari gépkonstrukciók biztonságával összefüggő vala
mennyi kérdésre, csupán néhány alapvetően fontos 
mozzanatra hívtuk fel a figyelmet. A feladat szer
teágazó, amelynek megoldása minden esetben igen 
alapos elemző munkát, széleskörű elméleti ismerete
ket, gyakorlati tapasztalatokat és nem utolsó sorban a 
konstruktőrnek a teljeskörű áttekintés mellett a rész
letekben való elmélyülését, az emberi élet iránti tuda
tos elkötelezettségét kívánja meg.
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Téves biztonságtechnikai nézetek és tervezési hibák a robbanás ellen 
lefúvással védett kisnyomású ipari berendezéseknél

A világ számos országában az iparosítással együtt, 
de különösen az 1900-as évektől kezdődően rendkívül 
sok pusztító erejű gáz- és porrobbanás történt. Ezek 
többnyire súlyos, általában halálos kimenetelű bale
setekhez és jelentős anyagi károkhoz vezettek.

A fejlett ipari országokban a robbanási okok tanul
mányozására és az ellenük való védekezés kidolgozá
sára igen nagy erőket mozgósítottak.

így a robbanások okaival kapcsolatos ismeretek az 
utóbbi években a célirányos kutatások által folyama
tosan bővültek. A robbanásveszélyes közegek égési és 
robbanási viselkedéséből, valamint ipari vonatkozású 
kísérletekből levont biztonsági következtetéseket, il
letve az így kapott felismeréseket a gyakorlatba lé
pésről lépésre átültették.

A korszerű védelmi módok alkalmazásának köszön
hetően a fejlett ipari országokban 1975-1980-tól a sú
lyos anyagi kárral járó készülékrobbanások egyre rit
kábban fordultak elő.

Sajnálatos módon Magyarországon a robbanás el
leni védelem nagyon elhanyagolt. Becslések szerint kb. 
15-20 évvel vagyunk elmaradva a korszerű védelmi 
technika területén.

Mivel hosszú távon nem lehet a szerencsére bízni 
az események alakulását, hamarosan a hazai iparban 
is be kell vezetni a külföldön alkalmazott és jól bevált 
védelmi módokat. Robbanás ellen védekezni lehet:
-  inertizálással,
-  nyomásálló kivitelezéssel,
-  robbanáselfojtással,
-  lefúvatással.

A robbanás elleni védelem leggyakrabban alkalma
zott módja a lefúvatás. Ennek lényege, hogy a vé
dendő berendezés meghatározott helyén vagy helyein 
egy méretezett nagyságú gyengített, ill. nyíló felületet 
alakítanak ki. E felületet a robbanási nyomás az előre 
kalibrált értéken nyitja és ezáltal a túlterhelést okoz
ható túlnyomás létrejöttét a berendezés tartalmának 
lefúvása révén megakadályozza.

A lefúvásra szolgáló gyengített felületeket garantált 
nyitónyomású hasadótárcsák (hasadópanelek) formá
jában vagy nyíló-záródó ajtókkal szokás megvalósí
tani.

A robbanásveszélyes berendezések lefúvásos védel
mére hazai szabvány, előírás nincs. E területen a ha
zai szakirodalom hiányos. Ezért a tervezési munká
ban a szakemberek kénytelenek külföldi irodalmi for
rásokra, valamint a saját elméleti ismereteikre és kí
sérleti tapasztalataikra támaszkodni. A hiányos isme
retek és tapasztalatok ezért gyakori hibaforrások le
hetnek ezen a területen. A következőkben néhány té
ves nézetre és tipikus hibára szeretném felhívni a fi
gyelmet.

* Miskolci Egyetem, Vegyipari Gépek Tanszék, Miskolc

B O Z Ó K I  GÉZA*

Hibás biztonsági filozófia

A robbanás bizonyos valószínűséggel egy-egy alka
lommal véletlenszerűen előforduló esemény (1 . ábra). 
Ezért nem minden robbanásveszélyes berendezés élet
tartama alatt következik be robbanás. Ebből adódóan 
találkozni olyan téves nézettel, hogy konstrukciós vé
delmi intézkedésekre nincs is szükség.

1. ábra. Lefúvófelület nélküli, felrobbant porleválasztó

Köztudomású, hogy az éghető anyagok robbanásá
nak a bekövetkezéséhez három feltétel szükséges:
-  kritikus koncentrációjú robbanóképes közeg,
-  kellő energiájú gyújtóforrás,
-  elegendő oxigén.

Amennyiben e három közül valamelyik tényező 
hiányzik, akkor a robbanás nem jön létre.

A feltételek valamelyikének kizárása tehát lehetősé
get kínál a védekezésre. Ezzel kapcsolatban azonban 
mérlegelni kell a következőket:
-  inertizált rendszerek kivételével az oxigén jelenlé

tével számolni kell, azt az esetek többségében nem 
lehet kizárni a rendszerből,

-  a kritikus koncentrációjú robbanásveszélyes közeg 
kialakulása ellen különböző intézkedéseket hozha
tunk. Például célszerű adagolási technikát, elszí
vást, koncentráció-mérést stb. alkalmazhatunk,
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-  a gyújtóforrás létrejöttét akadályozhatjuk úgy, 
hogy az elektromos szelvények megfelelő védettsé- 
gűek legyenek. A statikus feltöltődési levezetjük. 
A szikrát okozható fémalkatrészek eltávolításához 
mágneses leválasztót alkalmazunk. A forró felüle
teket hűtjük stb.
Az előző védőintézkedések azonban csak szüksége

sek, de nem elégségesek a robbanás elleni védelemhez. 
A kritikus koncentrációjú közeg kialakulását vala
mint a gyújtóforrások létrejöttét a legkörültekintőbb 
óvintézkedésekkel sem lehet teljesen elkerülni. Gon
doljunk például egy áramkimaradás okozta elszívás
megszűnésre, csólyukadásra, téves kezelői beavatko
zásra, emberi hanyagságra. Ezeket és az ehhez hasonló 
jelenségeket 100%-os biztonsággal nem lehet kizárni. 
Ezért a megelőző intézkedésekkel csak a robbanás be
következésének a valószínűségét csökkenthetjük. így 
ezek mellett a berendezést önvédelmi állapotba kell 
hozni, azaz konstrukciós védelmi óvintézkedést, pél
dául lefúvásos védelmet is kell alkalmazni.

Hibás tehát az a biztonsági filozófia, amely a rob
banás elleni védelmet csakis a robbanóképes közeg ki
alakulásának a megelőzésére, valamint a gyújtófor
rás esetleges kizárására alapozza. Egyedül a megelőző 
intézkedések megtételével a robbanás elleni védelmet 
nem lehet megoldani.

A teherviselő-képesség helytelen megítélése [16,17]

A robbanás ellen lefúvással védett berendezések 
szilárdsági méretezésénél különbséget kell tenni a 
tartós Рц üzemi nyomásból származó terhelésre való 
méretezés és a robbanáskor fellépő precj redukált 
nyomásra való méretezési mód között.

Szilárdsági méretezés а рц üzemi nyomásra

A szilárdságilag szükséges falvastagság meghatáro
zásához szükséges méretezési összefüggésekben a szer
kezeti anyagra jellemző Rejj  folyáshatárból származ
tatott f m megengedett feszültséggel kell számolni [2 . 
ábra):

fm
R eH

n ( 1 )

Ez azt jelenti, hogy a szerkezeti anyagban csak ru
galmas nyúlást engedünk meg, amit a következőkép
pen írhatunk fel:

sm — R eH
E ' ( 2 )

Az f m megengedett feszültséghez tartozó megenge
dett nyúlás:

£mm =  (3)

Vonatkoztassuk az előzőeket például a KL 2-es öt
vözetlen szénacélra, amelynek átlagos jellemzői szo
bahőmérsékleten a következők:

mkl

2. dbra. A szénacélok jellegzetes húzó-szakttódiagramja

A lakváltozási tartom ányok: er rugalm as; e, m aradó; ek képlé
keny

Folyáshatár:
Szakítószilárdság:
A szakító nyúlás: 
Rugalmassági modulus: 
Legyen a biztonsági tényező:

ReH— 240 N/mm2 
Rm— 427 N/mm2 
A5= 15-20%
E=  2,1 105 N/mm2 
n= 1,5

így az f m — 160 N/mm2; em =  1,14 • 10 3 = 
0,114%; ^TfLTfl 0,076%.

Összevetve az emm =  0,076% értéket a szakadó 
nyúlás A5 = 15-20% értékével látható, hogy a 
szerkezeti anyag a teljes alakváltozás (vagyis a törés) 
bekövetkezését tekintve csak igen kis mértékben van 
igénybe véve. Az alak és mérettartást vizsgálva, 
megállapítható az is, hogy a forgásfelületű héjak 
sugárirányú alakváltozása kismértékű, valamint a 
síkfalak tv0  lehajlása kisebb, mint az s falvastagság 
(tu0 < s).

A lefúvással robbanás ellen védett berendezéseknél 
szoros összefüggés van a berendezésben megengedhető 
pre(j redukált nyomás értéke és az A lefúvófelület 
nagysága között. Minél nagyobb lehet a precj, annál 
kisebb A felületre van szükség. Illetve ha рц üzemi 
nyomásnál csak kismértékkel lehet nagyobb a pre(j, 
akkor a védelem csak nagyobb A felülettel oldható 
meg.

Az alkalmazható lefúvó felület nagyságát a védett 
berendezés szerkezeti adottsága korlátozza. A beren
dezésen rendelkezésre álló felület az alkalmazható A 
értékében felső határt szab. Ebből következik, hogy 
a berendezéseket a p„ üzemi nyomásnál nagyobb 
Pred nyomásterhelésre is méretezni kell. Amennyi
ben ilyenkor csakis rugalmas alakváltozást engednénk 
meg a berendezés teherviselő részein, akkor az eddig 
alkalmazott falvastagságok nem volnának megfelelőek 
illetve a berendezést nagyon meg kellene erősíteni. A 
megerősítésnek is vannak ésszerű határai, ezért a meg
oldás érdekében egy más szilárdsági méretezési filozó
fia alkalmazása szükséges.
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Szilárdsági méretezés a precj redukált nyomásra

A redukált nyomás a berendezést tartósan nem ter
heli. Ez csak pillanatszerűen a robbanás bekövetkezé
sekor hat. Ennek megfelelően a méretezés biztonsági 
filozófiája is különbözik az állandó terheléssel igény
bevett szerkezetétől. A felesleges túlméretezés elkerü
lésére, de a kellő biztonság szavatolására az amerikai 
NFPA 68 előírása [18] megengedi, hogy a redukált 
nyomás ne lépje túl a prep repesztési nyomás 2/3-át.

Azaz 2
Pred  ^  g P re p - (4 )

Ha a repesztési nyomást a szakítószilárdságot elérő 
feszültséget kiváltó terhelésnek tekintjük, akkor az 
előbbi feltételekkel a robbanáskor megengedett valódi 
feszültség:

fmr < \R'm < (5)

A szénacélok idealizált szakítódiagramjából kiin
dulva levezethető, hogy a 15%-os szakadó nyúlást fi
gyelembe véve:

R'm ^  l ,U R m = 1,14-427 = 486 N/mm2. (6)

így a megengedett feszültség:

fm r  = ~  = 324 N/mm2. (7)

Tehát az (l) összefüggéssel meghatározható f m = 
160 N/mm2-el szemben a robbanást figyelembe véve 
f'mr = 324 N/mm2 feszültség engedhető meg a 
berendezés leggyengébb részén.

Az idealizált szakítódiagram segítségével bármely 
szerkezeti anyagra megállapítható az (5) feltételt ki
elégítő, illetve azzal egyenértékű megengedett maxi
mális nyúlás. Mivel az alakváltozások kész szerkeze
teken vagy kísérleti modelleken közvetlenül mérhe
tők és azokból a nyúlásokat meg lehet határozni (il
letve megfordítva, a nyúlásokhoz alakváltozásokat le
het rendelni), célszerűbb a megengedett feszültség he
lyett a robbanási vagy redukált nyomáshoz tartozó 
megengedett maximális nyúlást előírni.

A vizsgált szerkezeti anyag esetében a szilárdsági 
jellemzőktől függően az f'mr megengedett feszültség
gel egyenértékű nyúlás emr = 5,15%. Kiszámítható, 
hogy a megengedett nyúlás aránya a szabványos vagy 
mért A5 szakadónyíláshoz viszonyítva közel állandó 
(kb. 34%). így az adott típusú acélok alkalmazása ese
tén általános érvénnyel megfogalmazható a következő 
szabály:

A szerkezet biztonsága robbanás esetén kielégítő, ha 
a kialakuló maximális nyúlás nem haladja meg a mért 
vagy előírt szakadó nyúlás 80%-t. Mint minden mér
nöki számításban, azonban itt is ajánlatos valamilyen 
biztonsági tényezővel, célszerűen n = 2-vei dolgozni. 
Ezzel az emr megengedett fajlagos nyúlásra az alábbi 
képlet használható.

em r<0,15 As%. (8)

Mivel az ilyen nagyságrendű megengedett nyúlás 
már maradó alakváltozással jár [2. ábra) a szabvá
nyos méretezési összefüggésekkel a berendezés szilárd
sági méretezését, illetve ellenőrzését nem lehet elvé
gezni. A szabványos méretezési összefüggések ugyanis 
csak a rugalmas alakváltozási tartományra érvénye
sek. Ezért ilyen esetben a méretezéshez modellkészü- 
léken (referenciakészüléken) méréssel kell meghatá
rozni a redukált nyomás hatására fellépő alakválto
zást. Például forgásfelületű héjakon a sugárirányú el
mozdulást, sík felületeknél a felület középpontjában 
mért kihajlást. A referencia készüléken mért alakvál
tozást át kell számítani a méretezendő berendezés 
adataira. így az ismert alakváltozásból ki lehet szá
mítani a lemezben fellépő nyúlást, amelynek alapján 
eldönthető a szükséges lemezvastagság.

Természetesen a robbanáskor fellépő igénybevétel 
csökkentése, vagyis kisebb nyúlás előírása különböző 
szempontok szerinti mérlegelés kérdése. A szaksze
rűen méretezett, elméletileg és kellő tapasztalatok bir
tokában kialakított robbanásvédelem esetén azonban 
sem biztonsági, de főleg gazdasági szempontból nem 
indokolt a berendezés túlméretezése, illetve az állandó 
terhelésre méretezett szerkezetek biztonsági filozófi
ája, a normál üzemvitelhez szabott biztonsági tényezők 
használata.

A berendezés leggyengébb pontján egyszeri igény- 
bevételre kialakuló alakváltozás olyan mértékben kor
látozandó, hogy helyi törés vagy szakadás (beleértve a 
kezdő repedéseket is) ne keletkezzen. A maradó alak- 
változások, azok kijavítása nélkül ne akadályozzák a 
berendezés további rendeltetésszerű használatát.

A csavarkötések, robbanáskor is csak rugalmas 
alakváltozási tartományban terhelhetők, hogy a ké
szülékek robbanás esetén is tömörzáróak maradjanak.

A síkfalú, közel atmoszférikus nyomáson üzemelő 
berendezéseknél (porszűrőknél; elevátoroknál; síkfalú 
tartályoknál) az első robbanás után a sík határoló fe
lületek lapos (kis görbületű, de nem forgásszimmetri
kus) héjakká deformálódnak. Emiatt teherbíró képes
ségük némileg növekszik. Ezért a berendezés további 
rendeltetésszerű használatát nem akadályozó korlátolt 
alakváltozások nem csökkentik a biztonságot.

Szeretném megjegyezni, hogy a síkfalú készülékek 
merevítő keretszerkezetében azonban csak a rugalmas 
alakváltozás engedhető meg. Mivel a keretszerkezet 
elemeire a húzó és hajlító igénybevétel a jellemző, 
valamint a terhelés rövid és ritka voltára tekintettel 
az eredő megengedett feszültség f m < 0,9Rejj
lehet (hasonlóan a nyomástartó edények vizsgálati 
állapotához).

A lefúvó felület számítása téves alapadatokkal

A lefúvó felület meghatározására különböző mé
retezési összefüggések és diagramok állnak rendelke
zésre [18, 21]. Ezek szerint A lefúvó felület a következő 
tényezők függvénye:

A = ;pn| Pred)i (9)
ahol: Ki a robbanás hevességére jellemző szám,
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V a védett berendezés jellemző térfogata, 
pn a lefúvó szerelvény nyitó nyomása,

Pred a védett berendezésben a lefúváskor meg
engedhető nyomás.

A lefúvó felület téves meghatározása az előző ténye
zők helytelen felvételéből, ill. számításából adódhat. 
Azt is tudni kell, hogy a számítással meghatározott fe
lület szabad nyílásra vonatkozik. így lefúvatóként csak 
kis nyitási holtidővel rendelkező szerelvények alkalma
sak.

A robbanás hevességre jellemző Ki szám [1 , S]

A különböző térfogatú edényekben végzett robban
tási kísérletekből azt a következtetést vonták le, hogy

К  = pV1/ 3 =  állandó. (10)

Eszerint p nyomásnövekedési sebesség és V térfogat 
l/3-ig hatványának a szorzata állandó számérték.

A veszélyesség, illetve a védekezés szempontjából a 
V = 1 m3-es edényben mért legnagyobb nyomásemel
kedési sebességet tekintjük mértékadónak. Eszerint ha 
a tartály térfogata 1 m3, azaz V = 1, akkor kapjuk 
a robbanás hevességére jellemző számot, amely az ég
hető anyagok szerint változik:

így .K1=pl1/3 = p, (11)

amit szabványos anyagjellemzőnek tekintünk. Az ég
hető illetve robbanásveszélyes gázokat és porokat a 
Ki érték alapján sorolják be a robbanási osztályba. 
Például porok esetén a következők szerint:

Porrobbanási osztály Ki
Pl 0 ... 200
P2  201 ... 300
P3  301 ...

A lefúvó felület meghatározásához tehát csakis a 
V =  1 m3-es edényben kimért (ll)-el jellemzett szá
mot szabad behelyettesíteni. Gyakori hiba, hogy kis la
boratóriumi készülékekben mért értékekkel számolnak.

Például a 0,5-1,5 liter űrtartalmú Hartmann-ké- 
szülékben mért ifi-érték a felület meghatározására 
közvetlenül nem alkalmas.

A védett berendezés V jellemző térfogata

A lefúvó felület számításánál nem minden esetben 
kell az összes térfogattal számolni. Ezért ha a készü
lék belsejében beépítmények ill. betétek vannak, akkor 
az azok által elfoglalt térfogatot le kell vonni az összes 
térfogatból és csak maradék résszel kell számolni. Pél
dául porszűrőnél a szürőzsákok által elfoglalt térfogat 
levonható a ház térfogatából stb.

Vannak olyan esetek elsősorban a porokat feldol
gozó berendezéseknél, hogy a tér nincs teljesen ki
töltve homogén robbanóképes keverékkel. Gondoljunk 
például a serleges elevátorokra, ahol elsősorban a fej 
és a lábrésznél van porképződés. Ilyenkor megfelelő,

mid

ha a teljes térfogatnak csak egy bizonyos százalékával 
számolunk [5].

Az előző szempontok figyelmen kívül hagyása a 
feladatot megoldhatatlanná is teheti.

A lefúvó szerelvény pn nyitó nyomása és a 
berendezésben fellépő precj redukált nyomás

A lefúvó szerelvény nyitónyomásának megválasztá
sánál figyelembe kell venni, hogy az üzemi nyomás a 
nyitó nyomásnak csak bizonyos X  %-a lehet. Azaz

Pn = Pü
X ' ( 12)

Hasadótárcsáknál
és hasadópaneleknél: X /, = 0,5 . . .  0,9
Robbanóajtóknál: Xr = 0, 7 . . .  0, 8

Az X  értéke mindig az alkalmazandó szerelvény tí
pusától és a nyitónyomás nagyságától függő érték. 
Amennyiben az üzemi nyomás és a nyitó nyomás 
aránya nem a szükséges értékű, akkor ez a szerel
vény állandó szivárgását, valamint hasadótárcsáknál 
illetve hasadópaneleknél azok idő előtti tönkremenete
lét okozza.

S. ábra. Robbanási nyomásgörbék 

a) lefúváa nélkül; b) lefúvással; T idő; p  nyomás

A redukált nyomás minden esetben nagyobb a nyi
tónyomásnál (5. ábra). Ez azért van, mert a szerelvé
nyek nyitásához idő kell. Ez alatt a védett berende
zésben a nyomás növekszik. Tehát a lefúvó felület mé
retezésénél a nyitónyomásnál nagyobb redukált nyo
mással is számolni kell. Minél kisebb a redukált nyo
más, annál nagyobb lefúvó felületre van szükség. A 
redukált nyomás növelésekor a szükséges lefúvó felü
let csökken. Ebben az esetben viszont a berendezést 
erősebb kivitelben kell elkészíteni. A tervezőknek tehát 
el kell dönteni azt az ésszerű redukált nyomást, ami 
a lefúvó felület nagyságában és a berendezés konstruk
ciós kialakításában optimális megoldást szolgáltat.
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Nem megfelelő lefúvó szerelvény alkalmazása

A piacon rendelkezésre álló különböző lefúvó sze
relvények más-más jellemzőkkel bírnak, amelyek csak 
meghatározott alkalmazásoknál nyújtanak bizonyos 
előnyöket. Ezért egy adott helyre a legmegfelelőbb 
szerelvény kiválasztása rendkívül fontos feladat.

A robbanási nyomás lefúvatására csak olyan szerel
vények alkalmasak, amelyeknek:
-  nyitónyomása ismert, és az elfogadható tűréshatá

ron belül garantálható,
-  keresztmetszetnyitó képessége gyors, ill. elfogad

ható holtidővel nyitni képes, a 10-2 ... 10~3 sec-os 
nagyságrendű nyomásnövekedési sebesség mellett,

-  műszaki jellemzői prototípus vizsgálattal igazoltak 
ill. vizsgálati bizonylattal rendelkeznek.
Az ipari üzemekben gyakran lehet találkozni olyan 

szakszerűtlen és veszélyes műszaki megoldásokkal, 
amikor a lefúvónyílásba egyszerűen valamilyen fóliát 
(például teflon vagy alumínium fóliát) helyeznek. Az 
ilyen szerelvények hibái a következők:
-  vékonyak, így azok rendkívül érzékenyek,
-  nincs tartásuk, a szinte fátyolként lebegő szerkeze

tek már a legkisebb légmozgásokra is alakváltoz
nak, ill. rezgésbe jöhetnek, így a nyitónyomásuk 
sem garantálható,

-  a keresztmetszetnyitó képességük viszonylag lassú, 
mert a laza szerkezeten a felhasadás előtt nagymé
retű az alakváltozás,

-  a robbanásból származó dinamikus terhelés a szer
kezeti anyagot felkeményítheti, ami a nyitónyomás 
értékét bizonytalan határig növelheti,

-  lefúváskor a szétszakadt és elrepülő darabok sérü
lést okozhatnak.
Az ilyen fóliás szerelvényeknél hiába van fokozatos 

nyomásnövekedéses vizsgálattal igazolva a nyitónyo
más és annak szórása. Ez a gyors nyomásnövekedéssel 
járó robbanáskor ugyanis nem érvényes. Robbantásos 
vizsgálatokkal igazolt, hogy az ilyen fóliás védelemmel 
védettnek vélt berendezések sok esetben megsérülnek 
és felhasadnak (4 . ábra).

Nem tekinthető szakszerű megoldásnak az sem, hogy 
a berendezésen üvegből törőfelületet képezünk ki. Az 
üvegből készült lefúvó szerelvények hátrányai:
-  nyitónyomásuk nem megbízható, ill. nem garantál

ható,
-  működéskor darabokra törnek, így a szétrepülő 

szilánkok sérülést okozhatnak,
-  a fényt, ill. a napsugarat fókuszálják, ezáltal gyúj

tóforrást képezhetnek.
A fóliás vagy üveges szerelvényeket alkalmazók 

rendkívül magabiztosan hirdetik, hogy a szerelvé
nyekkel évek óta semmi probléma. Mint általában 
kiderül, ez csak a normál üzemi viszonyokra érvé
nyes. Mivel a robbanási nyomás levezetésére ritkán 
van szükség, így ezen szerelvények alkalmassága rob
banási körülmények között nincs igazolva.

Az előzőekben említett fóliás és üveges szerelvénye
ket, az ismertetett hátrányok miatt a fejlett ipari or-

4. ábra. Alumínium fóliával védettnek vélt, felrobbant porszűrő

szágokban már régen nem használják, mert alkalma- 
zásuk amellett, hogy szakszerűtlen, még a veszély for
rása is lehet.

A fóliás, ill. üveges lefúvószerelvények hátrányait 
küszöbölik ki a speciális kialakítású korszerű köralakú 
hasadótárcsák és a négyszögletes vagy egyéb tetszőle
ges alakú hasadópanalek [8, 9]. A robbanási nyomás 
biztonságos lefúvására csak ezek alkalmasak. (Lásd a 
folyóirat borítóján lévő ábrát.)

A hasadótárcsák (hasadópanelek) előnyei:

-  kellő merevségüek és kevésbé sérülékenyek,
-  megbízhatóan és rendkívül gyorsan, kis holtidővel 

garantált nyomásértéken működnek,
-  olyan a szerkezeti kialakításuk, hogy a statikus 

és a dinamikus nyitónyomások közötti különbség 
elhanyagolható,

-  működésükkor leváló darabok, szilánkok nem kép
ződnek,

-  tömören zárnak,
-  nem tudnak befeszülni, leragadni, lefagyni vagy 

eldugulni,
-  mozgó alkatrészeket nem tartalmaznak, így karban

tartást sem igényelnek,
-  nem rozsdásodó anyagból készülnek, így festésre, 

ill. egyéb felületvédelemre sincs szükség,
-  robbantásos típusvizsgálati eredményeken alapuló 

műbizonylattal rendelkeznek,
-  hosszú élettartamúak,
-  univerzális szerkezetek (az előzőekben közölt min

den robbanási osztályban használhatók).
A hasadótárcsákat, ill. hasadópaneleket a működé

sük után cserélni kell. Vegyük figyelembe, hogy a rob
banás nem tartós üzemszerű állapot, hanem kis való
színűséggel előforduló ritka esemény. így a lefúvásból 
adódóan, ill. a roncsolódás miatt az elemeket megle
hetősen ritkán kell cserélni. Ezért ezt figyelembe véve
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í. ábra. A  robbanóajtó i t  a hasadótárcta helyigényének az 
összehaeonlüdsa

a szerelvény egyszer használatos volta nem hátrányos 
tényező.

A hasadótárcsák és hasadópanelek alternatívája
ként lefúvó szerelvényként szóba jöhetnek a fészekből 
kipattanó, a szakadócsapos, a kilincses, a súlyzáras, 
valamint a rugóterhelésű robbanóajtók alkalmazási le
hetőségei is. Ezen szerelvények egyedüli előnye, hogy 
a lefúvás után többnyire záródnak és újra használha
tók. Bár az eredei állapotban való újra használható
ság azonban sok esetben kétséges. Ugyanis a lefúvás- 
kor fellépő eróziós, abráziós hatások, a robbanással 
együttjáró tűz az ajtók tömítőfelületét tönkreteheti. 
A nyitáskor ébredő dinamikus erőhatás deformációkat 
okozhat. Ezért bizonyos esetekben egy lefúvás után a 
robbanóajtókat csak karbantartás és javítás után le
het tovább használni.

100%,

A
■* V

6. ábra. Keresztmetszetnyitási jelleggörbék

a ) h a sad ó tá rcsa  (hasadópanel); b) robbanóajtó ; A  lefúvó felület; 
Г idő

A robbanóajtók hátrányai:

-  általában nagy térfogatúak (5. ábra) és nehéz 
kivitelűek, így a keresztmetszetnyitó képességük 
viszonylag lassú (6. ábra),

-  kevésbé tömören záróak,
-  nyitónyomásukat a környezeti tényező nagymérték

ben befolyásolja. Tömítő felületük a portól, festék
től, esőtől fagytól leragadhat. Mozgó alkatrészeik 
berozsdásodhatnak, befeszülhetnek, ezáltal műkö
désképtelenné válhatnak,

-  rendszeres karbantartást igényelnek,
-  a hasadótárcsával (panellel) azonos felületű ajtó al

kalmazásánál a védett berendezésben fellépő redu
kált nyomás növekszik (7. ábra),

-  egy meghatározott redukált nyomás esetén a hasa
dótárcsánál (panelnél) nagyobb felületű ajtó alkal
mazása szükséges (7. ábra),

-  nem univerzálisak, nem minden esetben alkalmaz
hatók. Az egyes típusok csak a rájuk típusvizsgá
lattal megállapított nyomásnövekedési sebességnél 
alkalmazhatók. Ezért az adott helyre megfelelő tí
pust az előzőekben ismertetett robbanási osztály-

mkl

7. ábra. A  p red redukált nyomás és az A  lefúvó felület közötti elvi 
összefüggés

a) h a sad ó tá rcsa  (hasadópanel); 6) robbanóajtó

nak megfelelően kell kiválasztani. Emiatt egy ter
mékváltásnál számítani kell arra, hogy esetleg a 
robbanó ajtót más típusúra kell cserélni,

-  a robbanást követő visszazáródásuk után a zárt tér
ben az égés megszűnését követő lehűlés vákuumot is 
okozhat. Ez a berendezés összehorpadását eredmé
nyezheti. Amennyiben ilyen veszély fennáll, a be
rendezésre szippantó biztonsági szelepet is fel kell 
szerelni.

A lefúvó szerelvény hibás elhelyezése és beépítése

A lefúvó felület elhelyezésénél figyelembe kell venni, 
hogy a telepítési helyen mi a megengedhető és legked
vezőbb lefúvási irány.

A lefúvó felületet a védett berendezés beépítményei 
lehetőleg ne árnyékolják.

Port tartalmazó készülékeknél a lefúvás a porszint 
felett legyen.

Vegyük figyelembe, hogy általában a függőlegesen 
felfelé irányuló lefúvatás a legkedvezőbb, mert az 
így fellépő reakcióerő a berendezésre felborító hatást 
nem tud kifejteni. Ezenkívül a lefújt égésterméknek 
a levegőben való eloszlatását így lehet a legjobban 
megoldani.

Nagy lefúvófelületigény esetén a felületet meg lehet 
osztani és ezeket a berendezés különböző helyein le
het elhelyezni. Például egy robbanásveszélyes termé
ket szállító serleges elevátornál a szükséges ossz te
hermentesítési felületet a következő helyekre célszerű 
elosztani [5]:
-  főleg a fej és a lábrésznél van a legnagyobb por

képződési illetve robbanásveszély, ezért ide lefúvó 
szerelvények elhelyezése feltétlenül szükséges,

-  a fejrészen a lefúvónyílást a fel és a lemenő ág irá
nyába célszerű elhelyezni, mivel ez az ágakban kia
lakuló robbanási nyomás levezetése szempontjából 
a legkedvezőbb megoldás,
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-  a láb és a fejrész között a fel- és a lemenő ágban is
nyomásnövekedésre lehet számítani, ezért a lefúvó
felület elhelyezésére itt is szükség van.

A robbanási nyomás szabadba vezetésének hiánya 
vagy szakszerűtlen megoldása

Üzemcsarnokban elhelyezett berendezéseknél a le
fúvó nyíláson kiáramló égésterméket és a még el nem 
égett keveréket az épületen kívüli szabad légtérbe ve
szélytelen irányba, védett övezetbe kell vezetni.

Gondolni kell arra, hogy a lefúvócsőben másodlagos 
robbanás jöhet létre, ami a kiáramlást akadályozza. 
Ezért a lefúvócső beépítése a redukált nyomásban nö
vekedést eredményezhet. A lefúvócső hatására fellépő 
redukált nyomás meghatározására megfelelő számí
tási módszerek vannak [21].

Figyelembe kell venni, hogy lefúváskor a tehermen
tesítő nyílásból ill. a lefúvócsőből több méter hosszú
ságú láng csapódhat ki.

Ajánlatos a lefúvócső végére dróthálót erősíteni, 
hogy a csőbe a madarak ne tudjanak bemenni, illetve 
befészkelni. A drótháló osztása azonban 25x25 mm- 
nél kisebb nem lehet, mert akkor ez a tehermentesítő 
képességet nagymértékben korlátozza.

Meg kell oldani, hogy a lefúvócsőbe eső, hó ne ke
rülhessen. Ezért a vízszintes csövek végét ajánlatos 
45°-ban levágni. A függőleges csövekre pedig olyan 
oldalkiáramlású fedelet vagy felnyíló sapkát kell he
lyezni, amely a lefúvás útjában nagymértékű akadályt 
nem jelent.

A lefúváskor fellépő reakcióerő elhanyagolása

A tehermentesítő felület nyitásakor, a robbanási 
nyomás lefúvásakor jelentős nagyságú reakcióerő lép 
fel, amit egy kísérlettel ellenőrzött összefüggéssel 
számítani lehet [10, 21].

Fr  = /(A ;P red). (13)
Ez a külső erő nemcsak a berendezést, hanem 

annak tartószerkezetét, az alapokat vagy az épületet 
is terheli.

A berendezést alátámasztó állványszerkezet a robba
nási nyomás lefúvásakor nagyságrenddel nagyobb ter
helést kap, mint normális üzemi állapotban. Vízszintes 
irányú lefúvatás esetén az állványzatot eltolódás és 
felborulás ellen egyaránt rögzíteni kell. Fontos körül
mény, hogy az állványzat egyes oszlopaiban megvál
tozik az erő iránya (egyes nyomott oszlopok húzottá 
válnak). Az alapozást, ill. a födémeken elhelyezett be
rendezések esetén az épület teherhordó szerkezeti ele
meit ennek megfelelően kell méretezni.

Szakaszolás és a vészleállítás hiánya

Robbanás esetére a lefúvó szerelvény beépítésével 
csak a berendezés védelme van megoldva. A láng, il
letve a robbanás, a berendezéshez csatlakozó részekbe

is átterjedhet. Ezt a továbbterjedést a leghatékonyab
ban szakaszolással lehet megoldani. Ehhez gyorszá- 
rású szelepek, illetve tolózárak állnak rendelkezésre, 
amelyeket igen rövid, 50 ms körüli zárási idő jelle
mez. Ezt úgy valósítják meg, hogy pl. 20-40 bar nyo
mású levegőt vagy nitrogént expandáltatnak a tolózár 
munkahengerébe, vagy pedig 5-6 bar nyomású sűrí
tett levegő terheli a dugattyút, és az elmozdulást me
chanikus retesz kioldásával vezérlik.

A szakaszolástól csak indokolt esetben lehet eltekin
teni. például egy tömlős porszűrő esetében [6, 7] a 
szakaszolástól azért tekintettek el, mert:
-  a poros gáz belépőcsonkját ütközőlemez árnyékolja, 

ami a robbanási nyomás terjedésében nagy valószí
nűséggel akadályt, illetve jelentős áramlási ellenál
lást jelent,

-  a tiszta levegő kilépő csonkja a szűrő tiszta gázte
rébe csatlakozik. A tiszta gázteret a tömlős szűrő
ket tartó perforált lemez és a tömlős szűrők választ
ják el a poros gáztértől. A poros gáztérben bekövet
kező robbanás terjedését a kilépő csonk irányában 
a poros tömlők valószínű, hogy jelentős mértékben 
gátolják,

-  a szűrő alján lévő ürítőnyílásba cellás adagoló van 
beépítve.
Egy esetleges robbanáskor a berendezést le kell 

állítani, illetve az anyagáramlást meg kell szüntetni. 
Például egy tömlős porszűrőnél [6, 7]:
-  le kell állítani a ventillátort,
-  meg kell szüntetni a friss levegős tömlőtisztítást,
-  le kell állítani a cellás adagolót stb.

Mindezeket a lefúvószerelvények nyitásával a leg
célszerűbb vezérelni úgy, hogy a lefúvószerelvényeket 
a nyitásérzékelővel látjuk el. A nyitásérzékelővel meg
szüntethető a ventillátor villanymotorjának áramellá
tása stb.

A tűzoltás megoldatlansága

A robbanás elleni lefúvásos védelem akkor igazán 
hatásos, ha az kellő hatékonyságú tűz elleni véde
lemmel párosul. Egy esetleges robbanáskor valószínű, 
hogy a berendezés belsejében tűz is keletkezik. Nem 
szabad arra várni, hogy a tűz magától kialudjon, ezért 
a tüzet el kell oltani, már csak azért is, hogy az nehogy 
újabb tüzet indikáljon. A tűzoltásra külön tűzvédelmi 
tervet kell készíteni és azt az üzem tűzvédelmi utasí
tásába be kell építeni.

A lefúvó szerelvény ellenőrzésének és 
karbantartásának az elmulasztása

A lefúvó szerelvények normális üzemmenet esetén 
passzív állapotban vannak. Az esetleges hibájuk csak 
a működéskor derül ki. Azért, hogy szükség esetén 
megfelelő müködésképességűek legyenek ill. a rendel
kezésre állásuk a lehető legnagyobb megbízhatósági 
szinten biztosított legyen, a szerelvényeket a gyártó
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cég ajánlásai szerint időnként ellenőrizni kell és szük
ség szerint karban kell tartani. Az ellenőrzési illetve 
karbantartási ciklusidőt a védett berendezés karban
tartási rendjébe célszerű illeszteni. Az ellenőrzés és a 
karbantartás módját utasításban kell rögzíteni.
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A z irodalomgyüjté s lezárva: 1993. decem ber 31.

Kelet-Európa vegyipara 
1992-93-ban

Amíg Távol- és Közép-Keleten fel
lendülőben van mind a gazdaság, mind 
a vegyipar és az USA-ban is észlel
hető 1993-94-re ennek kezdeti jelei, 
Nyugat-Európa pedig legjobb esetben 
stagnál, addig a gazdasági- és társa
dalmi rendszert váltó keleteurópai or
szágokban tovább tart a gazdaság és 
ezen belül a vegyipar hanyatlása, ami 
a termelési volumen tekintetében or

szágonként eltérő mértékben tovább 
csökken (20-50% 1989 óta, kivétel Bul
gária 1992-ről 93-ra 2%-os növekedés
sel). Ezen országok némelyike vegyi
parának néhány jellemző összefoglaló 
gazdasági adatát az 1. táblázat mutatja 
be. (Összehasonlításul: a szűkebb ma
gyar vegyipar termelési értéke 1992- 
ben kb. 2 milliárd USD volt.)

A főbb termelési volumenekről (az 
1. táblázatban szereplő évekre) a S. 
táblázat tájékoztat (mértékegység ezer 
tonna):

Valamennyi keleteurópai országban 
mindenek előtt a szerkezetátalakító és 
modernizáló tőke hiányzik. Itt a vezető 
tőkésországok befektetéseire számíta
nak, de ez a vártnál sokkal kevesebb. 
A tőkefelesleggel rendelkező országok, 
ill. vállalatok jelenleg főként a távol
keletiek vegyiparát tekintik olyannak, 
mely kihelyezett tőkéik gyors megtérü
lését és tartós hozamát biztosítja.

[Forrás.- C hem ical W eek. No 10, p 
22 (1994. m árcius 16.)]

S. Gy.

1. táblázat

Adat
Mérték-
egység

Oroszor
szág, 93

Romá
nia, 92

Bulgá- Csehor- 
ria, 93 szág, 92

Szlová
kia, 93

Termelés MUSD 10 300 2 300 1 100 4 000 2 000
Export MUSD 2 300 504 820 n. a. 861
Import MUSD 900 592 800 n. a. n. a.
Létszám ezer fő n. a. 270 80 76 39,7

S. táblázat

Termékcsoport Oroszor
szág, 93

Romá
nia, 92

Bulgá
ria, 93

Magyaror
szág, 92

Műtrágyahatóanyag 93 000 1 315 n. a. 202
Szóda 1 872 376 259,5 0
Marónátron 1 423 326,5 48,6 139
Műanyagok, gyanták 2 211 287 133,7 692
Kémiai szálak 349 100,7 30,9 25
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A gyógyszeripar sajátos foglalkozás-biztonsági és foglalkozás-egész 
ségügyi problémái

K Á P O L N A  F E R E N C *

A hagyományos gyógyszergyártás két egymástól 
jól elválasztható tevékenységre bontható. A gyógy
szergyártás első részében a hatóanyanyagot állítják 
elő, amelyből különböző segédanyagok felhasználásá
val készítik a jól ismert megjelenési formájú gyógy
szerféleségeket, a tablettát, drazsét, injekciót, spray-t, 
kenőcsöt stb. A modern gyógyszergyártás számottevő 
része a kutatás, kísérleti gyártási tevékenység.

A gyógyszergyártás befejező lépése az elkészített 
gyógyszerforma csomagolása egyedi, majd gyűjtő cso
magolóformákba.

A gyógyszergyártás során a felhasznált anyagok 
száma — a gyártott gyógyszerek sokféleségéből adó
dóan több száz, esetenként az ezret is eléri. A gyógy
szergyártásra, mint ipari tevékenységre tehát a fel
használt és keletkező anyagok nagy száma és sokféle
sége, valamint a gyártástechnológiák sokasága egya
ránt jellemző.

Veszélyes és ártalmas tényezők ismertetése

A gyártástechnológiai folyamatok valamint a kuta
tási tevékenység veszélyes munkahelyi tényezői sorá
ban első helyen szerepel a vegyianyag expozíció lehető
sége. A gyógyszergyári alapanyaggyártás során több 
száz vegyianyag kerülhet a munkahelyi légtérbe. A 
gázalakú légszennyező anyagok határértékeit az MSZ 
21461/1-1988. sz. szabvány tartalmazza. A szabvány 
az alábbi definíciókat tartalmazza:

Átlagos koncentráció — Jelölése: ÁK 
a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy 
műszakra megengedett átlagkoncentrációja.

Legnagyobb koncentráció— Jelölése: MK
a légszennyező anyag olyan munkahelyi koncentrá
ciója, amelyben a dolgozó — jelenlegi tudományos 
ismereteink szerint — munkáját teljes munkaképes 
élete során napi 8 órás és heti 40 órás munkaidőben 
végezve, sem átmeneti, sem maradandó egészségká
rosodást nem szenved, és születendő utódjaira sincs 
egészségkárosító hatása.

Csúcskoncentráció — Jelölése: CK 
a légszennyező anyagnak egy műszakon belül legfel
jebb 30 percig megengedett legnagyobb koncentráci
ója.

A légszennyező anyagok számszerű mértéke DRA- 
GER-csővel vagy gázkromatográfiái határozható meg. 
A gázkromatográfiás vizsgálat előírásait az MSZ 
21862/22-82. sz. szabvány rögzíti.

A munkahelyi légtér gázalakú és karcinogén lég- 
szennyező anyagainak engedélyezett és mért értékeit 
az 1. és 2 . táblázatban mutatjuk be.

* E G IS G yógyszergyár R t., B udapest

1 . táblázat
A m unkahelyi légtér vegy ian yag  terh elése

(Gázalakú légszennyező anyagok)

Vegyianyag Engedélyezett 
érték, mg/m3

Mért jellemző 
érték, mg/m3

Aceton 600 300
Ammónia 18 5
Etil-alkohol 1000 600
Metil-alkohol 50 30
Izopropil-alkohol 100 80
Toluol 100 30

A szabvány lényegesen szigorúbb határértéket ír elő 
a karcinogén hatású vegyianyagokra. Ennek betartá
sára időszakosan ellenőrző vizsgálatot végez az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.

2 . táblázat
A m unkahelyi légtér vegy ian yag  terh elése

(Karcinogén légszennyező anyagok)

Karcinogén
vegyianyag

Engedélyezett 
érték, mg/m3

Mért jellemző 
érték, mg/m3

Metilén-klorid 10 7
Diklór-etán 4 3
Formaldehid 0,6 0,5
Kloroform 10 8

A felsorolásból látható, hogy a karcinogén anya
gokra engedélyezett levegőtisztasági határértékek ál
talában egy, esetenként két nagyságrenddel kisebbek 
az egyéb vegyianyagok engedélyezett levegőtisztasági 
határértékeinél.

A munkaadó kötelessége a már idézett szabvány
ban előírt határértékek betartását biztosító munkafel
tételek megteremtése, a gyártástechnológia biztonsá
gos végrehajtásához szükséges műszaki állapot fenn
tartása, s ha szükséges a kollektív védőrendszer — 
szellőzés — működtetése, és az egyéni védőeszközök 
használatának biztosítása.

A légtérbe kerülő vegyianyagok egy része karcino
gén, teratogén, mutagén, ingerlő hatású — azaz az 
emberi egészségre ártalmas tulajdonságú. Emiatt fo
kozott jelentősége van az előírások betartásának, a 
védőfelszerelések használatának, a különböző védőin
tézkedések meghozatalának, azaz a közvetlen gyártási 
tevékenységet végző munkaerő kvalifikáltságának.

A vegyianyag expozíció speciális esetét jelenti a por
expozíció, amely az alapanyaggyártásnál és a gyógy
szergyártásnál egyaránt előfordul. A szilárd anyagok 
készülékbe történő beadagolásakor, tálcás szárítók 
ürítésekor, intermedierek és végtermékek őrlése, szitá-
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lása, kimérése során jelentkezik porexpozíció. Gyógy
szergyári toxikus porokra az érvényben lévő MSZ 
21461-2/92. sz. szabvány határértéket nem ad meg, 
így a veszélyesség mértékének megítélésére adott ha
tóanyagoknál az ún. egyszeri hatásos dózis értékét 
használjuk, amely az egyszeri terápiás dózis nagysá
gával azonos (5. táblázat). Minél kisebb ez az érték, 
annál hatékonyabb védelmi rendszer szükséges a mun
kát végző dolgozó számára a por expozícióval járó mű
velet végzéséhez. Példaként azon hormonhatású anya
gok körét említjük meg, amelyek már mikrogramm 
mennyiségben is hatásosak, ahol a műveletek végre
hajtásához szkafander típusú, lemosható, külső leve
gőellátási védőruha ajánlott.

S. táblázat
A  m unkahelyi légtér vegy ian yag  terhelése

(Sz ’árd légszennyező anyagok)

Tabletta üzem Egyszeri hatásos 
dózis, mg

Mért jellemző 
érték, mg/m3

Daráló:
Dopegyt 500 9
Dopegyt 500 12

Homogenizáló:
Melleril 400 7

Hatóanyag cso
magoló üzem

Egyszeri hatásos 
dózis, mg

Mért jellemző 
érték, mg/m3

Dopegyt 500 27
Chlorocid 500 21
Szulfametoxazol 800 25
Tisercin 50 37

A különböző vegyianyagok nagyrésze egyidejűleg 
tűz- és robbanásveszélyt is hordoz anyagi tulajdonsá
gaiban. A tűz- és robbanásveszélyt növeli egyes anya
gok statikus feltöltődési hajlama. A gyógyszergyártás 
során előállított intermedier- illetve végtermékporok 
egyrésze elektrosztatikai szempontból nagy szikraér
zékenységű osztályba tartozik.

4 - táblázat
G yógyszeripari porok fe lü letén  m érhető  

térerősség értékek

Művelet Térerősség érték, kV/cm
Szárítóból kiengedés 
után
Darálás után

5-10
25-30

A nagy szikraérzékenységű anyagok, a szigetelőa
nyagok felületéről induló szikráktól is meggyulladhat
nak. A nagy szikraérzékenységű anyagokkal végzett 
műveletek során a tűz- és robbanásveszély megelőzé
sére gondoskodni kell a jelenlévő töltések elvezetésé
ről. Néhány exponált művelet során mérhető felületi 
térerősség értékeit a 4■ táblázat tartalmazza. A nagy 
szikraérzékenységű anyagokat elektrosztatikai szem

pontból szigetelő tulajdonságú normál polietilén zsák 
helyett vezetőképes műanyagzsákba töltik. Indokolt 
ellenőrizni továbbá a levezetési ellenállást, s a dolgozó 
ruházatát is.

A gyógyszergyártás műveletei „zajos” műveletek. 
Az alapanyaggyártó üzemcsarnokokban, az anyag- 
mozgatás, a szellőzőrendszer működése, az ener
giaszolgáltatás, a készülékek keverőberendezéseinek 
működése, stb. „zajtermelő” folyamatok. Az MSZ 
18151/2. sz. szabvány szerint a 85 dB (A) feletti zaj
szintet tekintjük egészségre káros hatásúnak. E feletti 
zajszinteken védőeszköz (fültok, fülvédő vatta) hasz
nálata kötelező.

Az 5. táblázatban a gyógyszergyártás néhány jel
lemző zajos munkaterülete látható.

5. táblázat
85 db (A) zajszin tet m eghaladó  

m unkaterületek  a gyógyszergyártásb an

Munkahely Zajszint, dB (A)
Alapanyaggyártó üzem 
szárító és szitáló be
rendezései mellett

92-95

Alapanyaggyártó üzem 
gyártó berendezései 82- 98
Tabletta üzem 
őrlő, daráló berende
zései mellett

78- 90

Csomagoló üzem 
gépei mellett

82- 92

Injekció üzem 
ampulla mosógépei 
mellett

85- 88

Gépjavító üzem 
centrifugajavító 
műhelyében

85-106

A 85 dB (A) feletti hangforrások kedvezőtlen körül
mények között rezgésforrások is lehetnek. A födém
hez rögzített gépek rezgése tovább terjed az épület- 
szerkezeten, így az emberi testre is hat. Az emberi 
testre ható munkahelyi rezgések megengedett értékeit 
az MSZ 18162-83. szabvány rögzíti. A gyógyszeripar
ban határérték feletti rezgésérték nem jellemző.

Határérték feletti rezgésérték mérhető viszont ked
vezőtlen munkahely telepítés következtében. Az alag
sorban elhelyezett üzemeket kiszolgáló hűtőgépek, szi
vattyúk zaja és rezgése az emeleteken berendezett la
boratóriumokban és irodákban nem megengedhető ér
tékű rezgésszintet okozhat.

Különböző vegyületek gyógyszerhatástani vizsgá
latánál a kutatási fázisban gyakran használnak ra
dioaktív izotóppal jelzett anyagokat.> Ezen indiká
torként felhasznált readioaktív anyagok általában 
„C” szintű, tehát szabad szintű radioaktív izotó
pok, amelyek azonban közvetlen környezetükben su
gárterhelést eredményezhetnek. A modern laboratóri
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umi elemző berendezések igen gyakran zárt sugárfor
rást tartalmaznak, amelyekkel a szétválasztott anya
gok detektálását végzik. Az előzőekből következően a 
gyógyszergyártás kutatási fázisában valamint a minö- 
ségelemzésnél minimális mértékű sugárterhelés előfor
dulhat.

Baleseti helyzet, foglalkozási megbetegedések, 
mérgezések

Az előzőekben a közvetlen gyógyszergyártási tevé
kenységgel összefüggésben előforduló munkahelyi ve
szélyeket vizsgáltuk. A gyártási tevékenységen túl 
azonban a munkatevékenység része a karbantartás, 
a szállítás, az energiaszolgáltatás, a raktározás, stb. 
E tevékenységek baleseteinek vizsgálata azt mutatja, 
hogy a kisegítő tevékenységek veszélyesebbek a fő 
tevékenységnél a gyógyszergyártásnál, mert minden 
ötödik baleset kapcsolatos csak a technológiával. Szá
mottevő a dolgozók közlekedési baleseteinek száma, 
az esés és a botlás munkahelyen belül.

A foglalkozási megbetegedések döntő része vegyia
nyag expozícióval kapcsolatos. Kis számban még elő
fordul légúti eredetű allergia, a döntő többség azon
ban kontakt allergia, amelyet adott vegyianyaggal 
való közvetlen bőrérintkezés válthat ki. Az aller
gia adja a gyógyszeripari foglalkozási megbetegedések 
többségét. Az utóbbi időben néhány toxikus májká
rosodás is előfordult, amelyek keletkezése részben ve
gyianyagokra, részben alkohol és vegyianyag együttes 
hatására volt visszavezethető.

Az alkohol és a vegyianyagok együttes hatásáról el
mondható az, hogy a máj alkohol jelenlétében a ve
gyianyag expozícióra fokozottan érzékennyé válik. A 
vegyiparban dolgozók számára tehát a rendszeres al
koholfogyasztás számottevő potenciális veszélyt hor
doz.

A kutatási célokra felhasznált állatok fertőző ha
tása is veszélyforrás lehet. Ilyen pl. a zoonózis. Ve
szélyforrás lehet az állatok okozta harapás, marás, 
karmolás stb.

A foglalkozási betegségek speciális esetét képezik a 
foglalkozási mérgezések, ahol a betegség kialakulásá

hoz rövid idő szükséges, néhány óra, esetleg egy nap 
elegendő. Két veszélyes foglalkozási mérgezést okozó 
vegyianyagot említünk meg. A dimetil-szulfát, mint 
metilezőszer a gyógyszeriparban rendszeresen haszná
latos. Színtelen, szagtalan anyag lévén egyaránt fel
szívódik légutakon keresztül, és bőrön át. A mérge
zés lappangási ideje 6-24 óra. A metilalkoholt számos 
iparág használja többnyire oldószerként. A legutóbbi 
időkig nem múlt el év, hogy ne történt volna az or
szágban halálos mérgezés metil-alkohollal a polgári 
lakosság, vagy az aktív keresők körében.

Gyártástechnológiák, védőeszközhasználat, 
személyi higiénia

Külön kell említést tenni a gyógyszeripari gyár
tástechnológiák jellegzetességeiről. A sokféle gyártás- 
technológiához általában nem nagy anyagmennyisé
gek tartoznak, amelyek miatt az üzemi rendszerek 
nem célrendszerek, csak optimalizált rendszerek. A 
gyártások többnyire szakaszosak, és a sokféleségből 
adódóan hosszabb-rövidebb ideig történik egy-egy ha
tóanyag, ill. gyógyszer gyártása.

Az egymást követő gyógyszerhatóanyag és gyógy
szergyártások között a felhasznált berendezéseket 
minden esetben teljesen ki kell tisztítani. Az elmon
dottakból következik a hatóanyaggyártás és a gyógy
szergyártás manufaktúrális jellege, amelynél a telje
sen zárt rendszerek kialakítása csak állandó telepítésű 
céltermékek gyártása esetén oldható meg. Az üzemi 
technológiai rendszerek jellegéből következően a vé
dőeszközhasználat a gyógyszeriparban többnyire ál
talános és szükségszerű. Az üzemi gyártást végző dol
gozó számára egy vagy több védőfelszerelés egyidejű 
használata többnyire előírt.

A gyógyszergyártás a gyártásban közvetlenül részt
vevők számára a termék biológiai tisztasága miatt fo
kozott higiénés előírások betartását, valamint a higié
nés állapotok rendszeres ellenőrzését is igényű. Ez azt 
jelenti, hogy a kész gyógyszer valamint a hatóanyag 
csíraszáma limitált, amely miatt rendszeres higiéniai 
védőintézkedések szükségesek.
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Korszerű biztonságtechnikai oktatás a vegyészmérnökképzésben

A BME Vegyészmérnöki Karán már az 50-es évek 
legelején oktatták a biztonságtechnikát a Munkavéde
lem c. tárgy keretében. A tárgy előadója a kiváló szak
ember, Dr. Kiss Dénes c. egyetemi tanár volt, akit 
egykori évfolyamtársa, Dr. Csűrös Zoltán műegyetemi 
tanár hívott meg erre a nagyon fontos posztra.

Dr. Kiss Dénes mintegy három évtized alatt a 
vegyészmérnök hallgatók generációinak mutatta be a 
szakma veszélyeit és adta meg a biztonságtechnikai 
alapokat. Akkor írt jegyzetei [l, 2] jelentős mértékben 
ma is korszerűnek mondhatóak. Jelen cikk szerzője 
azzal büszkélkedhet, hogy fiatal tanársegédként Dr. 
Kiss Dénes tanár úr asszisztense lehetett.

Munkavédelmi oktatás a mérnökképzésben

Az 1963. évi 103-as MM utasítás után, mely előírta, 
hogy a munkavédelem általános kérdéseit összefoglaló 
tananyagot, valamint a szaktárgyakba nem illeszthető 
biztonságtechnikai ismereteket külön tárgyként, heti 
két órában kell oktatni, minden felsőoktatási intéz
ményben tanítottak munkavédelmi és ezen belül biz
tonságtechnikai ismereteket. A munkavédelmi (biz
tonságtechnikai) ismeretek oktatása a BME-n három 
különböző formában történik:
-  a Munkavédelem c. önálló tantárgy keretében,
-  az egyes szaktárgyak ismeretanyagába építve,
-  a laboratóriumi gyakorlatok előtt vagy előadás

formájában, vagy írásban összefoglalva.
1978-ban a BME 7 karán 9 oktató tanította a Mun

kavédelem tantárgyat, többségük munkavédelmi szak
mérnök volt. Jelenleg a tantervek szerint Biztonság- 
technika lesz a tárgy címe.

A Munkavédelem c. tárgy vegyészmérnök kari okta
tására rátérve Dr. Kiss Dénes jegyzete [l] elsősorban 
biztonságtechnikát tartalmazott; így mérnöki alapos
sággal elméletileg megalapozottan, mégis gyakorlati
asan tárgyalja a jegyzet a tűz- és robbanásveszélyt, 
az ellene való védekezést, a nyomástartó edények biz
tonságtechnikáját, az érintésvédelmet, a vegyi üzemek 
karbantartásával kapcsolatos problémákat. Részlete
sen foglalkozik az ipari mérgezésekkel. A jegyzet szá
mos — talán nem mindig a legfrisebb — baleseti pél
dát ír le. A későbbi kiadású, átdolgozott jegyzetbe [2] 
a BME-n akkor felmerülő elvárásoknak megfelelően 
munkapszichológiai és ergonómiai részek is kerültek.

A későbbiekben az oktatásban tovább csökkent a 
közvetlen vegyipari biztonságtechnika részaránya és 
az anyag munkaélettani résszel és általános munkavé
delmi ismeretekkel bővült.

Az 1985-ben a felsőoktatási intézmények számára 
megjelent egységes jegyzet [3] dilemma elé állította 
a műszaki egyetemek munkavédelmi oktatóit: az

* B udapesti M űszak i Egyetem , Szerves Kémiai Technológia 
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anyag túl nagy és túlságosan általánosnak bizonyult, 
viszonylag kevés konkrét biztonságtechnikával.

A tananyag korszerűsítése

A BME Vegyészmérnöki Karán ma újra változás 
alatt van a munkavédelem oktatása.

A tárgy célja az, hogy megismertesse a vegyészmér
nök hallgatókkal azokat a munkavédelmi, elsősorban 
tűz- és robbanásveszéllyel és a mérgező anyagokkal 
kapcsolatos alapfogalmakat, melyek a további tanul
mányokhoz és a technológiai tervezéshez szükségesek. 
Másrészt fontos cél az is, hogy sok gyakorlati példán 
szemléltetve a hallgatókat a biztonságos munkához 
nélkülözhetetlen konkrét munkavédelmi ismeretekkel 
és tapasztalatokkal lássuk el a laboratóriumtól az 
üzemi munkáig. A konkrét tényekre rátérve, szűkebb 
sávra szűkítettük le a tananyag széles spektrumát és a 
biztonságtechnikára koncentrálunk. Az alapfogalmak 
tisztázása után megtörtént balesetekhez kötjük a to
vábbi ismereteket, a hallgatók figyelmét nem csak ér
telmükön, hanem érzékükön keresztül is igyekszünk 
lekötni. A példákat 4 forrásból merítjük:

1. Az előadó környezetében megtörtént balesetek.
2. Az országban történt olyan balesetek, melyek 

elemzése személyes kapcsolatok segítségével az 
előadó rendelkezésére áll.

3. Tudományos igénnyel kivizsgált és nemzetközi 
folyóiratokban publikált balesetek.

4. A brit Institution of Chemical Engineers interak
tív oktató programjai.

Bővebb magyarázatot tulajdonképpen csak a 3. és 
4. pont kíván. Az ugyancsak az Institution of Che
mical Engineers gondozásában megjelenő Loss Pre
vention Bulletin tipikusan olyan folyóirat, amelyben 
a megtörtént balesetek tudományosan feldolgozva sok 
adattal fűszerezve jelennek meg. Igen jó példa erre a 
folyóirat 100. kötetében megjelent közlemény [4], mely 
a BASF antwerpeni etilén-oxid üzemében 1989-ben 
történt robbanással foglalkozik. Az esemény részletes 
leírása után következik a technológia ismertetése, az 
etilén-oxid robbanási jellemzői különböző nyomáson 
és hőmérsékleten, majd a több hónapos vizsgálat ér
dekes eredménye, miszerint az etilén-oxidot kibontott 
ásványgyapot szigetelő felületén lejátszódó katalitikus 
exoterm reakciókból keletkező hő gyújtotta meg egy 
olyan pangó csőszakaszban, melyben nem volt gázá
ramlás és így ennek hűtő hatása is hiányzott. A bizo
nyítási eljárás érdekessége egy detektív-regény izgal
mával ér fel! Természetesen a folyóirat nem minden 
számában jelennek meg a biztonságtechnika oktatá
sára ennyire alkalmas közlemények, dehát arra való 
az oktató, hogy a megfelelő információkat ő válassza 
ki!

Mind formájában, mind tartalmában egészen más 
jellegű a The Institution of Chemical Engineers okta
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tási anyaga, melyet a nehezen lefordítható „Hazard 
Workshop Modules” elnevezést kapta. A cím talán 
arra utal, hogy az anyagot eredetileg egyhetes válla
lati biztonságtechnikai továbbképzés céljára adták ki, 
kb. 20 fős csoportok számára. Az oktatás interaktív, 
számít a résztvevők hatékony közreműködésére a vi
tában. Minden témakör egy „csomagban” található. 
A csomag három részből áll: a vitavezetőnek szóló 
irányelvekből, az esettanulmányokból, és az utóbbi
akhoz tartozó diapozitívakból és/vagy videokazettá
ból. A szerkesztők filozófiája: „Meghallgatom és elfe
lejtem, látom és emlékszem, csinálom és megértem”.

A diszkusszió szintén három részből áll: a vitave
zető körvonalazza a balesetet és diavetítéssel illuszt
rálja azt. Utána következik az okok megállapítása, ez 
kérdések és válaszok formájában történik. Ebben a fá
zisban a csoport a vizsgálóbizottság szerepét játssza, 
a vitavezető a tanúkét. Végül közösen levonják a kö
vetkeztetéseket és ajánlásokat tesznek hasonló esemé
nyek elkerülésére. Az anyag feldolgozása csak a lé
nyegre koncentrál, nem derül ki, hol történt a baleset, 
a technológiai vonal diagramjából gyakran hiányoz
nak azok a részek, berendezések, melyek az esemény 
okaival nincsenek szoros kapcsolatban. Ugyanakkor a 
feldolgozáson jól észrevehető a szerkesztő saját kon
cepciója, mely újra meg újra visszatér, pl. a gyúlékony 
elegy előbb-utóbb felrobban, mert gyújtóforrás min
dig akad; a nagy tárolótartályok általában már hihe
tetlen kis nyomás vagy vákuum hatására károsodnak, 
stb. Egy oktatócsomag kb. nyolc esettanulmányt fog
lal össze.

Felvetődik a kérdés, vajon hogyan fér bele mindez 
az egyetemi biztonságtechnikai oktatás szűkre szabott 
keretébe? Valóban erősen szelektálni kell a pédák és a 
témakörök közt és egy szemeszterben csak két-három 
témakör bemutatására kerül sor. A másik gond az, 
hogy a 20 fős csoportra tervezett anyagot 90-100 
fős évfolyammal kell ismertetni. Ez csak a vitarész 
gyorsításával lehetséges, melyet az előadó foglal össze. 
Az igazi diszkusszióra a vizsgán kerül sor, amikoris

minden hallgató beszámol egy esettanulmányról is. 
Témájukat tekintve a következő oktatócsomagokat 
szereztük be:
-  a légköritől eltérő nyomáson működő készülék ve

szélyei;
-  az üzemmódosítás veszélyei;
-  tüzek és robbanások;
-  karbantartásra való felkészülés;
-  kemence-tüzek és robbanások;
-  rendkívüli események megelőzése a vegyiparban;
-  munkaengedélyezési rendszer;
-  az emberi hibák szerepe;
-  a technológiák biztonsága;
-  védekezés az elektrosztatikus veszélye ellen.

Az oktatócsomagok beszerzése meglehetősen költ
séges dolog, ezért a BME Szerves Kémiai Technoló
gia Tanszéke, mely a Munkavédelem, illetve a jövőben 
Biztonságtechnika c. tárgyat gondozza, az iparhoz for
dult. 15 vegyipari vállalattól kértünk anyagi hozzájá
rulást, ezek közül 6 vállalat válaszolt és 5 konkrét 
anyagi támogatást nyújtott. Ezek a következők: Chi- 
noin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.; 
Egis Gyógyszergyár Rt.; Richter Gedeon Vegyészeti 
Gyár Rt.; Budapesti Vegyiművek Rt.; Alkaloida Ve
gyészeti Gyár Rt. Ezekben az üzemekben bemutató 
előadásokat tartottunk.

Külön köszönet illeti a BME Központi Könyvtárát 
az oktatóprogramok beszerzésében nyújtott segítsé
gért.

IROD ALOM
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A z irodalomgyűjtés lezárva: 1993 novem ber

TÁJÉKOZTATÓK
RENDEZVÉNYEKRŐL
K ém ia  é s  in fo rm a t ik a

Megjelent az MKE első felhívása 
a magyarországi Világkiállítás idején

1996. június 1-5. között Balatonszép- 
lakon megrendezésre kerülő 

„CHEMISTRY AND INFORMATICS”

nemzetközi konferenciáról. A konferen
cia fő témakörei az alábbiak:
-  Molekulatervezés számítógéppel,
-  Kémiainformációs rendszerek,
-  Vegyipari tervezés számítógéppel,
-  Kemometria,
-  Informatika a kémia oktatásában. 

További információ az MKE titkár
ságán szerezhető be.

E A S T C H E M  ’95
1995. január 18-20. között Varsó

ban, Lengyelországban kerül megren
dezésre immár harmadszor az

EASTCHEM '95

nemzetközi konferencia és kiállítás, 
mely Kelet- és Nyugat-Európa vegy

ipari szakembereinek — most már 
hagyományként — információs fóruma 
az Expoconsult hollandiai székhelyű 
szervezet rendezésében.

Banai Endréni
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A veszélyes anyagokkal foglalkozó fontosabb nemzetközi 
szabályozások

Bevezetés

A nemzetközi szabályozások bemutatását a követ
kezők indokolják:
-  hazánk nemzetközi kötelezettségei,
-  hazai termékek értékesítése a külföldi piacokon,
-  külföldről behozott anyagok felhasználása,
-  csatlakozási szándékunk az Európai Közösséghez,
-  szakmai ismeretek bővítése.

A cikk rövid áttekintést kíván adni, a figyelmet 
kívánja felhívni. A részletek megismerése, a megfelelő 
tájékozottság az eredeti és a már magyar nyelven 
is megtalálható előírások tanulmányozását igényli 
azoktól, akiknek erre munkájuk során szükségük van. 
Az irodalomjegyzék az eligazodást is megkönnyítheti.

A szabályozások célja az emberi élet, az egészség, 
az anyagi javak és a környezet védelme. Az egymástól 
jól megkülönböztethető, de szorosan összefüggő és 
egymást feltételező területek a következők:
-  termékek szabad, akadálytalan forgalmának felté

telei,
-  tevékenység szabályozása és ellenőrzése, nagyobb 

ipari balesetek (katasztrófa) megelőzése,
-  munkahelyek követelményei,
-  veszélyes anyagok szállítása,
-  hulladékok és veszélyes hulladékok.

A közlemény részletesen, a termékek szabad, aka
dálytalan forgalmát megalapozó európai szabályozást 
mutatja be. Kevésbé részletesen foglalkozik a tevé
kenység szabályozásával, a nagyobb ipari balesetek 
megelőzésével és a munkahelyekre vonatkozó követel
ményekkel. Más, a felsorolt területekre alkalmazott 
szabályozásokra csak utal.

Veszélyes anyagok

Meghatározás

A nemzetközi előírásokban található meghatáro
zásokat céljaink számára a következőképpen foglal
juk össze: Veszélyes anyag/készítmény fizikai, ké
miai, toxikus és ökotoxikus tulajdonságai miatt ve
szélyeztetheti az embert, az ember alkotta javakat, 
a természetet és ezen keresztül az embert. Az anya- 
gok/készítmények — továbbiakban anyagok — veszé
lyességének megítélésénél az anyagban lévő szennye
zéseket és a forgalombahozatalhoz szükséges anyagok 
tulajdonságait, hatását is figyelembe kell venni.

* „Ij" T anácsadó  B T . (Arrow C onsu lting  Со.), B u dapest 
** A  „ ta r tá n y ” gyűjtőfogalom  és vonatkozik  a ta r tá ly ra , 

k an n ára , h o rd ó ra , dobozra, d ra m ra  s tb .

rnkl

SCH E U R IN G  IM R E *

Történeti áttekintés

Kezdetben a szállítások alkalmával veszélyes anya
gok osztályozására, szállítási előírásaira, csomagolá
sára és jelölésére kellett egységes, nemzetközi, európai 
szabványokat alkotni. Ezt a vasutak dolgozták ki még 
az első világháború előtt. A háború után, a 20-as évek
ben, a genfi székhelyű Népszövetség fogadott el nem
zetközi érvényű ajánlásokat. A második világháborút 
követően az Egyesült Nemzetek Szervezete foglalko
zott vele. Az elfogadott rendszer 1957-ben vált köz
ismertté [1]. Az ENSZ (UNO) rendszerben a szállítás 
során veszélyes anyagok osztályozására fizikai, kémiai, 
toxikus és ökotoxikus tulajdonságaik alapján 9 veszé
lyességi osztályt alkalmaznak. Az anyagokat, tartá- 
nyokat** és járműveket ennek megfelelően, feliratok
kal valamint jelölésekkel: szám- és betűjelekkel, jelké
pekkel ellátott színes táblákkal kell megkülönböztetni. 
A veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi, tengeri és 
légi szállításra kidolgozott, ismert nemzetközi égyez- 
mények kisebb változtatásokkal, bővítésekkel ezt az 
osztályozást és jelölést fogadták el [2, 3, 6, 9, 10, 11]. A 
veszélyes hulladékokkal foglalkozó OECD tanulmány 
[4] és a vonatkozó nemzetközi egyezmények — céljaik
nak megfelelően továbbfejlesztve — szintén az ENSZ 
(UNO) rendszerben megállapított veszélyességi osztá
lyokat használják.

Az Európai Gazdasági Közösség szabályozása

Az anyagok, mint a termékek egy része, a felhasz
nálás alkalmával veszélyes. Az Európai Gazdasági Kö
zösség egyik célja a termékek szabad forgalmának 
megvalósítása volt. Ennek legfontosabb feltétele a ve
szélyes anyagokra vonatkozó nemzeti szabályok össz
hangjának megteremtése. Elsősorban a gyártó vagy 
forgalmazó kötelezettségeit szabták meg. A gyártó 
vagy forgalmazó termékéért felelősséget, osztatlan ter
mékfelelősséget visel. Létérdeke tehát, hogy terméké
nek tulajdonságait feltárja, jól ismerje és a fogyasztó, 
felhasználó részére tájékoztatást adjon a termék vár
ható ártalmas hatásairól, veszélyeiről, használatáról 
és a védekezés módjáról.

Meghatározták továbbá
az állam/hatóságok, 
a felhasználók, 
a munkáltatók, 
a munkavállalók és 
az érdekképviseleti szervezeteik

jogait, kötelezettségeit és felelősségét is. Az Európai 
Gazdasági Közösség bizonyos szervezetei is hatáskört, 
feladatokat kaptak.

A legfontosabb előírás az Európai Gazdasági Kö
zösség Tanácsa által 26 évvel ezelőtt, 1967-ben ki
adott 67/548/EEC direktíva (irányelv) a veszélyes
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anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és jelöléséről 
[5, 6, 7, 8, 9]. Szerepelnek benne a fogalmak, a ve
szélyességi osztályok és jellemzőik, a jelölésre haszná
landó jelképek (szimbólumok) és betűjeleik, a kocká
zatra (veszélyre) (Risks) utaló „R” valamint a bizton
sági intézkedéseket (Safety) jelentő „S” mondatok. A 
direktíva tartalmazza a követendő eljárási/igazgatási 
alapkövetelményeket is.

Nem választhatók el ettől az irányelvtől a később 
kiadott közösségi dokumentumok:
-  az 1981. szeptember 18-a előtt a Közösségben forga

lomban lévő veszélyes anyagok jegyzéke, rövidítve: 
EINECS [European Inventory of Existing Commer
cial Substances] [10];

-  a veszélyes anyagok jegyzéke, amely a direktíva 
I. melléklete. Mintegy 1500 veszélyes anyagot — 
szubsztanciát — tartalmaz a megfelelő adatok 
alapján veszélyességi osztályokba sorolva, R és S 
mondatokkal jellemezve [8, 11];

-  a bejegyzett készítmények jegyzéke, az ELINCS 
[European List of Notificated Commercial Substan
ces].
Az irányelv alapján elkészültek az egyes nemzeti 

szabályozások is. A készítmények osztályozásához és 
jelöléséhez — mintegy segédletként — kidolgozták a 
tagállamok készítmények osztályozására, csomagolá
sára és címkézésére vonatkozó törvényeinek, szabálya
inak és igazgatási eljárásainak közelítésével foglalkozó 
irányelvet [9, 13]. Az irányelvben meghatározták a cé
lokat, a hatályt és a kivételeket, továbbá -— a készít
mény hatóanyagtartalmától függően — az osztályo
zás, a címkézés követelményeit, előírásait.

A műszaki haladásnak megfelelően, az újabb ku
tatási eredményeket és gyakorlati tapasztalatokat fel
használva az alapul szolgáló 67/548/EEC direktívát 
többször módosították. Most, 1993. október 31-től a 
7. módosítás, a 92/S2/EEC irányelv hatályos. 

Részletesebb ismertetését indokolja, hogy:
-  hazai szabályozásainkban ezt a direktívát felhasz

nálják [21, 29],
-  az előírt osztályozást, jelöléseket, R -S  mondatokat 

egyes magyar gyártók vagy forgalmazók már évek 
óta alkalmazzák (1 . ábra),
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1. ábra. M inta az Európai Közösség előírásainak megfelelő címkére

-  a hazánkban forgalomba hozott egyes import ter
mékek cimkéin a veszélyességi osztályok, a szimbó
lumok továbbá az R és S mondatok, esetenként már 
magyarul is, megjelentek,

-  a készülő új (és végrehajtható) magyar szabályozás 
— remélhetőleg törvény — ezen direktíva alapján 
készül.

A 92/32/EEC irányelv részletesebb ismertetése 
vegyipari szempontból

Az irányelvben kijelölt célok:
-  bejegyeztetés (notifikáció),
-  információcsere,
-  kockázatbecslés,
-  osztályozás, csomagolás, cimkézés.

Az irányelv hatálya nem terjed ki a növényvédősze
rekre, a polimerekre, az élelmiszerekre, az állati táp
szerekre és olyan anyagokra, amelyekre a Közösség
ben önálló szabályozások érvényesek, például a koz
metikumokra.

Fontosabb meghatározások

Az alábbi fogalmak megismerése látszik szükséges
nek:

Anyag — kémiai elemek vagy vegyületeik, eredeti 
állapotban vagy bármely eljárással előállítva, a ter
mék stabilitásához szükséges adalékkal és az eljárás
ból származó szennyezésekkel (kivétel: a leválasztható 
oldószerek).

Készítmény — két vagy ennél több anyag keveréke.
Bejegyeztetés (notifikáció) — az a megkövetelt 

tartalmú műszaki dokumentáció (technical dossier), 
amely a tagállam illetékes hatósága részére adandó/ 
adott információt tartalmazza.

Veszélyességi osztályok, jelzésük és a jelképek betűjele

A veszélyes anyag fizikai, kémiai, toxikus és ökoto
xikus tulajdonságai alapján veszélyességi osztályokba 
sorolandó és a betűjelek alapján jelképekkel jelölendő 
az 1 . táblázat szerint.

2. ábra. A veszélyes anyagok jelölésére használandó jelképek az 
Európai Gazdasági Közösségben

Az egyes betűjelekhez tartozó jelképeket, szimbó
lumokat a 2. ábra mutatja be. Látható az új, iVjelű
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veszélyességi szimbólum a többi, már ismert jelkép
pel egyezően narancsszínű mezőben, fekete keretben 
és jelképpel.

Az egyes veszélyességi osztályokon belül a jelleg
zetes veszélyeket, mint ismeretes, az R mondatokkal 
vagy összetett R mondatokkal kell jelezni. A védeke
zés, megelőzés módját az S mondatokkal, illetve össze
tett S mondatokkal adják meg. Újabb R és S monda
tok mutatják a változást [10]:

/
Újabb R mondatok:
R 49 Belélegezve rákot okozhat 
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre 
R 51 Mérgező a vízi szervezetekre 
R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre 
R 53 Hosszabb idő után káros a vízi szervezetekre 
R 54 Mérgező a növényzetre 
R 55 Mérgező az állatvilágra 
R 56 Mérgező a talajban élő szervezetekre 
R 57 Mérgező a méhekre 
R 58 Hosszabb idő után káros a környezetre 
R 59 Veszélyezteti az ózonréteget 
/

Újabb S mondatok:
S 53 Az expozíció kerülendő — használat előtt 

különleges utasítást kell kérni 
S 54 A szennyvízkezelő üzembe engedés előtt a kör

nyezetvédelmi hatóság egyetértését kell kérni 
S 55 A legkorszerűbb módszerrel kezelendő, mielőtt 

a közcsatornába vagy a természetbe (szaba
don) kiengedik

S 56 Közcsatornába vagy a természetbe (szabadon) 
nem engedhető ki. Engedélyezett helyen rak
ható le

S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő 
edényzetet kell használni 

S 58 Veszélyes anyagként kell ártalmatlanítani 
S 59 Az ártalmatlanításhoz/újrafelhasználáshoz a 

szállítótól kell felvilágosítást kérni 
S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes anyag

ként kell ártalmatlanítani 2

A bejegyeztetéshez szükséges dokumentációk

A bejegyeztetéshez szükséges dokumentációt a gyár- 
tónak/forgalmazónak kell elkészítenie vagy szakértő 
vállalatokkal, intézetekkel kidolgoztatnia. Ha a gyártó/ 
forgalmazó nem az Európai Közösség területén van, 
tehát „külső” , akkor ez a meghatalmazott, egye
düli (kizárólagos) képviselet feladata. A dokumentá
ció igen fontos része az előírt tartalmú Biztonsági 
Adatlap. Itt minden olyan adat megtalálható, amelyre 
a felhasználónak az alkalmazás során az ember, a ja
vak és a környezet védelme érdekében szüksége van. 
Biztonsági Adatlap nélkül termék ipari felhasználók 
részére nem hozható forgalomba. Az anyagot a gyártó 
sorolja veszélyességi osztályba és kiválasztja a szük
séges szimbólumokat valamint az R és S mondato
kat. Elkészíti az anyag címkéjét. Az illetékes hatóság 
ezt felülvizsgálja, ellenőrzi. A dokumentáció tartalma, 
részletessége az anyag évente gyártott/forgalmazott

mkl

1 . táblázat
V eszélyességi osztá lyok  és je le ik

Veszélyességi osztály Jel

a) Robbanásveszélyes anyagok és
készítmények E

b) Oxidáló anyagok és készítmények О
c) Rendkívül gyúlékony anyagok és

készítmények F*~
d) Nagyon gyúlékony anyagok és

készítmények F
e) Gyúlékony anyagok és készítmények F
f)  Nagyon mérgező anyagok és készítmények T*
g) Mérgező anyagok és készítmények T
h) Ártalmas anyagok és készítmények Xn
ij Maró anyagok és készítmények C
j)  Izgató (irritáló) anyagok és készítmények Xi
k) Szenzibilizáló anyagok és készítmények Xi
l) Rákkeltő (karcinogén) anyagok és

készítmények T, T4"
m) Örökölhető genetikai károsodást okozó

(mutagén) anyagok és készítmények T, T¥
n) Szaporodásgátló (teratogén) anyagok és

készítmények T, T*
o) Környezetre veszélyes anyagok és

készítmények N

mennyiségétől függ. Nagyobb mennyiség esetén több 
adatot kell megadni, ezért akkreditált laboratórium
mal esetenként vizsgálatokat is kell végeztetni.

A bejegyeztetés fajtái, fokozatai

Az éves gyártott/forgalomba hozott mennyiségtől 
és a felhasználás céljától függően az irányelvben a 
következő fokozatokat írják elő:

Teljes bejegyeztetés, amely 60 nappal a forgalomba 
hozatal előtt kötelező. Jellemzőit a 2. táblázat mutatja 
be.

2 . táblázat
Az éves g y á r to t t / fo rg a lo m b a  h o z o tt  

m en n y iség tő l és a  fe lh a szn á lás  c é ljá tó l függő 
fokozatok

Éves mennyiség, t/év Dokumentáció megnevezése

10-50 VIII. függelék 1. szint
100 VIII. függelék 1. szint
500 (piac) VIII. függelék 1. szint és az el-

rendelt vizsgálatok eredményei
1000 VIII. függelék 2. szint és az el-
5000 (piac) rendelt vizsgálatok eredményei

A teljes bejegyeztetés költségei adott esetben igen 
jelentősek. A bejegyeztetéssel, mint üzleti tevékeny
séggel foglalkozó Huntingon Research Centre (HRC) 
adatai [12] alapján egyes anyagok teljes bejegyeztetési 
költségei az következők voltak:
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Háztartásban használt termék kedvező toxikus és 
ökotoxikus tulajdonságú hatóanyaga, évi 50 t forga
lomnak megfelelő 1. szintű dokumentálási kötelezett
séggel: 15 000 font.

Nyomdai festék kedvező toxikus tulajdonságú, kör
nyezetet károsítani képes adalékanyaga, évi 100 t for
galomnak megfelelő 1. szintű dokumentálási kötele
zettséggel: 150 000 font.

Aromás diamin kedvezőtlen toxikus és ökotoxikus 
tulajdonságokkal, évi 1000 t forgalomnak megfelelő 
dokumentálási és vizsgálati kötelezettséggel: 1 millió 
font.

Csökkentett bejegyeztetés lehetséges 30 nappal a 
forgalombahozatal előtt, ha a gyártott/forgalomba 
hozott mennyiség kisebb:

Mennyiség gyártónként 
kevesebb, mint, t/év

1

100

Dokumentáció
megnevezése

VII. B) függelék és 
vizsgálatok 
VII. C) függelék és 
vizsgálatok

Az elvégzett vizsgálatok eredményeinek felhasználása
[ i s ]

Az irányelvben nagy gondot fordítottak arra, hogy 
minél kevesebb, gerinces kisállatokat felhasználó vizs
gálatot végeztessenek. Ezért:
-  már bejegyzett anyagok esetében kötelező a vizsgá

lati eredmények elfogadása, függetlenül attól, hogy 
a bejegyeztetés melyik tagállam illetékes hatóságá
nál történt [12],

-  10 éven belül elvégzett vizsgálatok eredményeit el 
kell fogadni,

-  több gyártó/forgalmazó megegyezhet a feladatok és 
a költségek megosztásában.
A direktíva az összhang megteremtése érdekében a 

Brüsszeli Bizottság (Comission) tennivalóit is megha
tározta. A Bizottság
-  összegyűjti, elemzi a tagállamok illetékes hatósága

itól a bejegyeztetési eljárás keretében nekik beadott 
dokumentációkat, az elrendelt vizsgálatok eredmé
nyeit és a kockázatbecsléseket. Konzultál továbbá 
az állatkísérletekről. Egységes űrlapon, bizalmas 
ügykezeléssel a szükséges információkat minden ta
gállam illetékes hatóságának elküldi.

-  az egyes tagállamokban lefolytatott bejegyeztetési 
eljárások eredményei alapján vezeti a bejegyezte
tett anyagok jegyzékét és az anyagoknak úgyneve
zett EEC számot ad.

A veszélyes anyag csomagolása

Veszélyes anyag piacra csak előírásnak megfelelő 
csomagolásban kerülhet. Ezt a tagállam illetékes ha
tóságai ellenőrzik. A direktívában a csomagolással 
szemben a néhány, még nem ismert, de a biztonság 
szempontjából elengedhetetlen követelményt támasz

tanak. Például a T, Т+, C szimbólumokkal jelölendő 
anyagokat „ gyermeknek ellenálló” csomagolóeszközbe 
kell helyezni és a veszélyt tapinthatóan kell a gyengén- 
látók (idősek), vakok számára is jelezni.

Más esetben, az X, F, F* szimbólumokkal jelzett 
anyagoknál, a veszélyre a fogyasztót figyelmeztetni 
kell. A csomagolóeszközt, tárolóedényt, tartányt pe
dig úgy kell lezárni, hogy felnyitása után az eredeti 
állapotot már ne lehessen ismét helyreállítani.

Veszélyes anyagok címkézése

Veszélyes anyagot tartalmazó csomagolóeszközt, 
tárolóedényt, tartányt címkézni kell. A címkén fel kell 
tüntetni a veszélyes anyag nemzetközileg ismert, ke
reskedelmi megnevezését, a gyártó/forgalmazó nevét, 
címét, telefonszámát, a veszélyek jelképeit (szimbó
lumokat), az R és S mondatokat és az anyag EEC 
számát.

A címkék méretei a veszélyes anyag mennyiségétől 
függenek:

3 1 alatt legalább 52 x 74 mm 
3-50 1 között 74x105 mm

50-500 1 között 105 x148 mm
500 1 felett 148x210 mm

A jelképek a címke felületének legalább 10%-át 
fedik és nem kisebbek, mint 1 cm2. A tagállam saját 
jelzései és a szállításhoz szükséges jelképek (bárcák) 
is feltehetők.

Ipari felhasználás esetén a szakemberek részére — 
papíron vagy elektronikusan — Biztonsági Adatlapot 
kell a veszélyes anyaghoz mellékelni.

Bejegyzettnek kell tekinteni a veszélyes anyagot 
akkor, ha
-  nem több, mint 100 kg/év anyagot, ellenőrzött 

feltételek között, termékfejlesztés céljából végzett 
kutatásra használnak,

-  korlátozott számú felhasználó nem több, mint 1 
(+1) évig, megfelelő személyi feltételeket biztosítva, 
technológiai kutatáshoz használja fel. Ezekben az 
esetekben a felhasználó köteles nyilvántartást, el
számolást vezetni és azt kérésére az illetékes ható
ságnak bemutatni. A forgalmazónak meg kell győ
ződnie arról, hogy a felhasználó eleget tesz a meg
szabott feltételeknek.

Műszaki haladás, új információk, biztonság

A direktívában intézkednek a műszaki haladáshoz 
való folyamatos alkalmazkodásról. A tagállamok ille
tékes hatóságainak kötelessége minden új ismeret, ta
pasztalat, esemény, tény azonnali közlése, a Brüsszeli 
Bizottság és a többi illetékes hatóság tájékoztatása 
(Safeguard clause).

A bizottság a Miniszterek Tanácsa (Council) ré
szére 3 évenként készít beszámolót a veszélyes anya
gokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról. Az 
előírások nem utalnak ugyan rá, de a gyakorlat azt
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mutatta, hogy igen előnyös az illetékes hatóságok 
rendszeres találkozója.

Az Európai Közösséghez nem tartozó fejlett ipari 
államok szabályozásai

Ausztria. A veszélyes anyagokról szóló törvény 
(Chemikaliengesetz) a német mintát követi és így az 
EK szabályozáshoz jól alkalmazkodik.

Svédország. Kisebb változtatással, kiegészítéssel az 
EK vonatkozó direktíváinak megfelelően szabályoz. 
Eltérések: bevezették a „nagyon maró” veszélyes
ségi osztályt, egyes esetekben a használati utasítás
ban foglaltak betartására figyelmeztető felhívást kell 
adni. Bizonyos fizikai-kémiai és toxikus tulajdonságok 
együttes megléte esetén a címkén „veszélyes anyag” 
felirat alkalmazandó. Svédországban a veszélyes anya
gokkal két hatóság foglalkozik. (National Chemicals 
Inspectorate és a National Inspectorate of Explosives 
and Flammables) [14].

Svájc. Szigorú és részletes szabályozás a Méreg 
Törvény, a Végrehajtási Utasítás és az anyagjegyzékek 
[15]. A mérgező anyagokat toxikus tulajdonságaik 
alapján 5 osztályba sorolják.

Az 1  és 2  osztályba tartozó mérgeket fekete színnel 
és fehér keretben halálfejjel, keresztbe tett lábszár- 
csontokkal kell jelölni. Ilyen anyagot egyszeri alka
lomra adott engedéllyel lehet vásárolni. A S osztályba 
tartozókat sárga szín jelzi. Ez esetben a vevő aláírá
sával ismeri el az átvételt valamint azt, hogy az eladó 
felhívta figyelmét a termék tulajdonságaira és kérte a 
használati utasítás tanulmányozását. Az élénkpirossal 
jelzett, 4  és 5 osztályba tartozó anyagokat szabadon 
(polcról) lehet vásárolni.

Tevékenység szabályozása

A veszélyes anyagok előállítását szabályozó előírá
sok közül az ipari katasztrófák megelőzése érdeké
ben kiadott irányelv érdemel nagyobb figyelmet [16]. 
A környezet és az emberek tömege, az életfeltételek 
és a javak védelme megkívánja a nagyobb, időben 
és térben is igen kiterjedten káros hatásokat jelentő 
katasztrófák megelőzését. Mint ismeretes, a kataszt
rófák oka lehet a természet és/vagy az ember. Na
gyon veszélyesek azok, amelyeket az ember bizonyos 
ipari tevékenységek közben bekövetkezett nagyobb, 
súlyosabb balesetekkel, rendkívüli eseményekkel ké
pes okozni.

A nagyobb balesetek országhatárokon túl is hatnak, 
katasztrófákat okozhatnak.

Ennek megelőzésére dolgozták ki az ún. „Seveso” 
direktívát [20]. Hatálya meghatározott anyagokkal 
végzett bizonyos tevékenységekre (gyártás, eljárás, 
művelet, tárolás) terjed ki, abban az esetben, ha a 
berendezésekben egyidőben jelen lévő vagy keletkező, 
meghatározott tulajdonságú anyag mennyisége bizo
nyos határmennyiség felett van. A határmennyisége
ket „csak tárolás” esetére is rögzítették. A határ-

mkl

mennyiség nagysága az anyag tulajdonságaitól nagy
mértékben függ, néhány kg-tól többszáz t-ig terjed
het. A direktívában meghatározták az iparűző (üze
meltető), a tagállam és illetékes hatósága, valamintaz 
Európai Közösség szervezeteinek feladatait, felelőssé
gét.

Az iparűzőnek ezek szerint „mindent meg kell ten
nie azért, hogy nagyobb baleset bekövetkezését meg
előzze, illetve káros hatásait korlátok között tartsa” .

Az alkalmazott berendezések ez esetben hatósági 
felügyelet alatt állnak, kötelező a veszélyelemzés, a 
megfelelő kiképzés és összehangolt elhárítási tervek 
kidolgozása.

Az érvényes nemzetközi egyezmények közül itt cél
szerű megemlíteni a Helsinki Egyezményt [21], amely 
a határon túl terjedő hatásokról adandó tájékoztatási 
kötelezettséget van hivatva rendezni.

Veszélyes anyagok a munkahelyeken [22]

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) — ren
deltetésének megfelelően — a veszélyes anyagok mun
kahelyi felhasználásáról, a munkavállalók testi épsé
gének és egészségének védelméről dolgozott ki mege
gyezéseket és ajánlásokat. A nemrég megalkotott 171. 
egyezményben és a 177. ajánlásban elfogadták a „ve
szélyes anyag” fogalmat, tehát azt, hogy az anyag fi
zikai, kémiai és toxikus tulajdonságai alapján, azokat 
együttesen vizsgálva és tekintve kell az anyagokat osz
tályozni és a munkahelyi veszélyeket (kockázatokat) 
megítélni.

Az ILO egyéb dokumentumai

A már említett egyezményen és ajánláson kívül 
érdemes megemlíteni:
-  a munkahelyek általános követelményeit,
-  egyes anyagok használatának korlátozását,
-  egyes anyagok használatának tiltását

tartalmazó egyezményeket, különös tekintettel arra, 
hogy az abban foglaltaknak — mint azt az azbeszt 
betiltásának elmaradása is mutatja — korábban nem 
mindig tettek hazánkban eleget.

Az ILO 1985-ben jegyzékeket is kiadott a mérgező 
és az azonnal (akut) mérgező anyagokról. (Ez a két 
lista az alapja egyébként a Seveso direktívához csa
tolt, már említett határmennyiséget megadó anyag- 
jegyzékeknek.)

Szabályozások az Európai Közösségben

A termékek szabad forgalma mellett a szolgáltatá
sok, a tőke és a munkaerő szabad áramlása is az Eu
rópai Közösség célja és jellemzője. Az akadályok le
bontásában a tagállamok munkahelyek létesítésére és 
fenntartására, a munkavállalók egészségére és a kör
nyezet védelmére vonatkozó szabályainak közelítése 
(harmonizáció) tehát elengedhetetlen volt. A Közös
ség jogrendjének megfelelően adták ki azokat az irány
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elveket, amelyek a veszélyes anyagokkal végzett te
vékenységek nemzeti szabályozásához adnak útmuta
tót [19]. Elsőként említendők a munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem javításával foglalkozó, továbbá a 
munkahelyekre és a biztonsági szín- és alakjelekre vo
natkozó direktívák.

Közvetlenül a veszélyes anyagok elleni védelmet 
szolgálják a személyi (egyéni) védőeszközöket, mint 
terméket és azok használatát tárgyaló közösségi előí
rások, valamint a kémiai, fizikai és biológiai anyagok
kal szembeni védekezés alapkövetelményeit tárgyaló 
irányelvek.

A munkahelyen használt veszélyes anyagok közül 
direktívában foglalkoznak a vinil-klorid, az ólom és 
ionos vegyületei, valamint az azbeszt használatának 
korlátozásával/tiltásával.

A tagállamok vonatkozó szabályozásai közül a 
német szabályozások mellett figyelemre méltó az az 
angol szabályanyag, amelyet a gyakorlat számára 
a Chemical Industries Association egészített ki a 
„Responsible care” sorozatban kiadott útmutatókkal 
[24, 25, 26, 27, 28, 29].
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sA magyal* vegyipar ёб kérniaiudotnánvf-
B iz ta tó  e re d m é n y e k  j a n u á r b a n  az  ip a rb a n  és  a v e g y ip a rb a n

A januári termelés a 20 főnél töb
bet foglalkoztató ipari vállalkozások
nál 13,5%-kal több, mint 1993. janu
árjában. Az ipari termelés több mint 
négyötödét adó feldolgozóipar teljesít
ménye 16%-kal haladta meg az egy év
vel korábbi szintet. A foglalkoztatot
tak száma 11,6%-kal kevesebb a tavaly 
januári létszámnál, a termelékenység 
28,4%-kal emelkedett.

A januári termelés értéke 170,3 
milliárd Ft, az összes értékesítésé 160,3 
milliárd Ft volt.

Az ipari termelés több mint négyö
tödét adó feldolgozóipar januári telje
sítménye 16%-kal haladta meg az egy 
évvel korábbi szintet. A feldolgozóipar 
élelmiszeripar nélküli termelése 17,6%- 
kal magasabb a tavalyi értéknél.

Ennél is jobbak a vegyipar eredmé
nyei: 1994. januárjában a vegyipar ter
melési értéke folyó áron 35,8 milliárd 
Ft volt, ami 13,6%-kal haladta meg az 
elmúlt év azonos időszakát. A terme
lési értékből 9 milliárd Ft került ex
port piacokra, ami az előző év azonos 
időszakának 133%-a.

Nem érdektelenek a fontosabb ter
mékek természetes mértékegységben 
mért termelési adatai, amelyeket 1993- 
ra és 1994. januárjára az 1. táblázat 
tartalmazza.

Sz. G.

1. táblázat
Fontosabb termékek termelése az iparban

Megnevezés
Mérték-
egység

Termelés mennyisége Term, indexe 
(1993. jan. =  100%)

1993. év 1994. január 1994. január

Kénsav (100%-ra számolva) t 73 883 6 075 76,7
Marónátron (100%-ra számolva) t 129 725 10 958 125,3
Etilén t 276 454 26 077 110,1
Propilén t 195 202 19 013 104,5
Vitaminok kg 967 86 30,8
Alkaloidok kg 85 113 3 926 165,8
Szteroidok kg 12 459 1 572 270,1
Antibiotikumok kg 310 307 2 402 16,3
Propán-bután gázkeverékek ezer t 294 30 110,2
Benzin ezer t 2 243 216 114,4
Gáz- és tüzelőolaj ezer t 2 842 293 116,8
Fűtőolaj ezer t 1 973 113 66,8
Műanyag-alapanyag t 694 279 67 944 129,5
Polietilén t 258 583 25 319 129,8
Polipropilén t 136 105 13 576 126,4
Műbőr 1000 m2 8 131 510 76,1
Vegyi szálak t 22 779 1 910 137,7
Mosó-, mosogató- és áztatószer t 76 413 7 349 117,2
Szappan t 7 131 603 78,1
Műtrágya, hatóanyag-tartalomban t 230 337 21 785 118,3
Növényvédőszer, hatóanyagban t 14 592 990 86,7

A külfö ld i m ű k ö d ő tö k é  s z e re p e  a v e g y ip a rb a n

Az élelmiszeripar nélküli feldolgozó- 
iparban 1990-1992. között 2241 gazda
sági társaság alakult külföldi részvétel
lel, melyekben a külföldi tőke megha
ladta a 48 Mrd Ft-ot.

A feldolgozóiparban külföldi részvé
tellel 1992 végéig a gazdasági társasá
gok 45,3 százaléka a gépiparban, 30,1 
százaléka a könnyűiparban, 11,2 szá
zaléka a vegyiparban és 5,8 százaléka 
a kohászat területén jött létre.

Az 1993. I—III. negyedévben alakult 
416 társaságból 116 (27,9 százalék) 
a gépiparban, 167 (40,1 százalék) a

könnyűiparban, 46 (11,1 százalék) a 
vegyiparban és 54 (13 százalék) a 
kohászatban jött létre.

1990-1992 között a befektetett mint
egy 48 Mrd Ft 46,1 százaléka a gép
ipar, 20,6 százaléka a vegyipar, 15,6 
százaléka a könnyűipar és 12,9 száza
léka a kohászat területén realizálódott. 
A gépipari vállalkozásokba befektetett 
külföldi tőke 1991. évben érte el csúcs
pontját 15 Mrd Ft-nak (66,2 százalék) 
megfelelő értékben. A könnyűipari be
fektetések az 1990-es 39,1 százalékról

1991-ben jelentősen visszaestek és ez
zel 11,6 százalékos részesedést értek el.

A vegyesvállalatok működését ele
mezve megállapítható, hogy a külföl
diek érdeklődésének középpontjában 
továbbra is külföldön gyártott ter
mékek Magyarországon történő ela
dása áll (piacszerzés), de emellett ked
vező, hogy növekedett a beszállító, 
bérmunkáltató, termeltető céllal lét
rejött vállalkozások száma. Ez több
nyire az egyes vállalatok privatizáci
ójával összefüggésben is tapasztalható 
volt. Az a külföldi partner jelentkezett 
privatizációs szándékkal, akivel a vál
lalatnak tartós termelési, vagy értéke
sítési együttműködése volt.
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A vegyiparban 1990-92-ben 252, 
1993. I—III. negyedévben 46 gazdasági 
társaság alakult külföldi részvétellel. A 
külföldi részvétellel a vegyiparban ala
kult gazdasági társaságokban 1990-92- 
ben 9958 MFt-ot 1993. I—III. negyed
évben 1556 MFt-ot fektettek be.

A vegyiparban a külföldi töke sze
repvállalása alapvetően a vegyipari 
vállalatok privatizációjához kapcsoló

dik. A privatizáció keretében szerzett 
a Sanofi többségi tulajdont a Chino- 
inban, egy külföldiekből álló csoport 
vásárolta meg a Pannonplast több
ségi részvénycsomagját, a Henkel a Ti- 
szamenti Vegyiművek mosóporüzemét, 
valamint a Taurus ragasztószergyártó 
részlegét, a Colours (holland cég) a Ti- 
szamenti Vegyiművek porfestéküzemét 
stb. A vegyiparban külföldiek részvéte

A m a g y a r  g y ó g y s z e r ip a r  1993. évi té n y le g e s  és  1994. évi 
v á r h a t ó  e re d m é n y e i

A címben megjelölt témában tartott 
sajtótájékoztatót 1994. április 14-én a 
Magyar Gyógyszergyártók és Nagyke
reskedők Országos Szövetsége. A to
vábbiakban az ott kapott adatokat is
mertetjük.

A magyar gazdaság leghatékonyabb 
ágazatai közé tartozó gyógyszeripar az 
elmúlt években azzal is bizonyította 
innovatív erejét, hogy sikerrel tudott 
alkalmazkodni az itthoni és a külpi
aci versenykörülmények jelentős válto
zásaihoz. Az iparág 1993-ban az előző 
évhez képest több mint 25%-os árbe
vételnövekedést ért el. Ez nagy ered
mény, hiszen a vegyipar, sőt a teljes 
feldolgozóipar termelése gyakorlatilag 
nem változott. A belföldi gyógyszerér
tékesítés több mint 2 0 %-kal, az export 
több mint 30%-kal volt nagyobb az 
előző évinél.

A belföldi fogyasztásban a hazai 
gyógyszerkészítmények részesedése az 
import jelentős bővülése ellenére még 
mindig 50% feletti. A belföldi ipar szol
gáltatja a gyógyszer-alapellátás meg
határozó hányadát.

1993-ban a belföldi patikai és kór
házi gyógyszerfogyasztás termelői, ill. 
beszerzési áron 51 MrdFt volt, ebből

a 1 2  hazai gyártó (kicsik és nagyok) 
mintegy 850 terméke 27 MrdFt-ot tett 
ki, ami a fogyasztás 53%-a. A magyar 
gyógyszerpiacon jelenlévő több mint 
130 külföldi cég termékei 24 MrdFt- 
ot (47%-ot) képviseltek. A hazai gyár
tású készítmények fogyasztása az 1992. 
évihez képest 20%-kal növekedett. Ezt 
az eredményt gyártóink intenzív pro- 
mócióval, ezen belül az orvoslátogatói 
hálózat kiépítésével és megerősítésével, 
valamint számos szakmai szimpózium 
megrendezésével érték el.

Az export vonatkozásában kiemel
jük, hogy a korábbinál jóval munkaigé
nyesebbé vált keleti piacokon az orvos- 
látogatói és ügynöki tevékenység meg
erősítésével, vállalatközi együttműkö
dések kialakításával, az iparág kimoz
dult az 1991-1992. évi mélypontról.

A gazdálkodó egységek árbevéte
lük egyre nagyobb hányadát fordít
ják kutatásra, fejlesztésre. Ez alapve
tően szükséges ahhoz, hogy évről-évre 
újabb készítményekkel jelenjenek meg 
a piacon. Az iparra hosszú időn át 
jellemző 5-7% kutatási-fejlesztési há
nyadot néhány éven belül 1 0 % kö
rüli értékre szándékoznak emelni. En
nek szükségességét aláhúzza az a tény,

F e la v a t tá k  a C o lu m b ia n  T isz a i  C a rb o n  LTD k o ro m g y á rá t

Több mint tizenöt országból érkez
tek arra az ünnepélyes megnyitóra Ti- 
szaújvárosba, ahol Göncz Árpád, Ma
gyarország köztársasági elnöke fela
vatta az ország első koromgyárát, a 
Columbian Tiszai Carbon nevet viselő 
gyárat.

A CTC gyár 1993 decemberében 
kezdte meg a koromgyártást, első íz
ben Magyarországon. Évente 50 ezer 
tonna kemencekormot állít elő, mely 
— mint közismert — gumiabroncsok 
és más műszaki gumitermék nélkülöz
hetetlen alapanyaga, ami növeli a ter
mék kopásállóságát. A kormot színező

anyagként is használják a nyomdaipar
ban. A CTC gyár látja majd el teljes 
egészében a magyarországi piacot, és 
fennmaradó kapacitását — termelésé
nek mintegy 70%-át — külföldön érté
kesíti.

A Columbian Tiszai Carbon gyárat 
a TVK látja el a gyártáshoz szüksé
ges alapanyaggal. A gyár olyan fejlett 
technológiával állít elő kormot, amely 
megfelel az Európai Unió erőírásai
nak, sőt néhány esetben annál szigo
rúbb megkötéseknek is. A gyártási fo
lyamatban képződő gázok nem kerül
nek a szabad légtérbe, hanem elégetik

lével több jelentős vegyesvállalkozás is 
létrejött pl. TVK-AKZO (holland cég) 
festéküzem, DUNASTYR Rt. a Dunai 
Kőolajfinomítóból olasz többségi tulaj
donnal alakult polisztirol gyártó Rt. A 
Borsodchem francia cégekkel alapított 
közös vállalatot a növényvédőszer és 
intermedier gyártásra.

(Fórrá»: Ip a ri Szemle XIV. évf. 1. szám)

hogy a nemrég elfogadott törvény- 
módosítás szerint Magyarország ez 
év július 1 -től áttér a terméksza
badalmi rendszerre. Az elmúlt évek 
K+F munkáinak eredményességét bi
zonyítja, hogy 1994-ben 30-32 új ha
zai készítmény bevezetése várható és 
hasonló számú termék törzskönyvezése 
áll előkészítés alatt.

Előrehaladt a gyártók privatizáci
ója, a Chinoinban a SANOFI-Winthrop 
51%-os többséghez jutott, az EGIS- 
ben az Európai Újjáépítési és Fej
lesztési Bank (EBRD) 30%-kal, a 
HUMAN-ban a kanadai NOVOPHAR- 
MA 35%-kal részesedik. Ugyanakkor 
— a PHYLAXIA-SANOFI kivételé
vel — valamennyi hagyományos nagy 
gyógyszergyártó cégnél további priva
tizálásra alkalmas részek vannak. A 
vállalati belső — szellemi és anyagi — 
erőforrások és a külső tőkék bevonása 
együttesen minden bizonnyal megte
remtik hosszú távon is a jövedelem- 
termelő, exportorientált gyógyszeripar 
működésének alapjait.

Ez az év várhatóan meghozza a 
megyei gyógyszertári központok, mint 
nagykereskedők privatizációját is. Ez a 
folyamat azzal indul, hogy megkezdő
dik a gyógyszertári központokhoz tar
tozó patikai láncolat egy részének pri
vatizációja.

azokat, gőzt termelnek, amelyet vissza
forgatnak a TVK rendszerébe.

A beruházás teljes költsége 55 millió 
dollár, amelynek több mint felét Ma
gyarországon költötték el anyagbeszer
zésre, mérnöki munkára, illetve kivi
telezésre. A Columbian Tiszai Carbon 
Kft. 60%-ban a Columbian Chemicals 
Company tulajdona, 40%-ban a Tiszai 
Vegyi Kombináté. A gyár egy évnél rö- 
videbb idő alatt épült fel, az utóbbi 
évek legnagyobb vegyipari beruházása
ként. A korszerű üzem 65 új munkahe
lyet teremtett.

A Columbian Chemicals Company 
az ipari vegyianyagok nemzetközi gyár
tója és forgalmazója. A CCC elsődle
ges termékei, a magasfokon fejlesztett
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korom-fajták, a szintetikus vasoxidok 
és ferritek, több mint 70 állam kü
lönböző ipari piacainak igényeit elégí
tik ki. A Georgia állambeli, atlantai 
központú Columbian Chemicals Com
pany 1400 szakembert foglalkoztat az 
egész világon. Magyarországon kívül, a 
CCC-nek Észak-Amerikában, a Fülöp- 
szigeteken, Angliában, Olaszországban 
és Németországban vannak koromgyá
rai.

A CCC a Phoenix, Arizona köz
pontú multinacionális Phelps Dodge 
Corporation tulajdona és leányválla
lata. A Phelps Dodge Corporation 
jelentős nemzetközi bányászati kiter
melő és forgalmazó vállalat, tevékeny
sége 25 országra terjed ki. A vállalat 
közel 15 000 embert foglalkoztat az 
egész világon.

A Columbian Tiszai Carbon az első 
projekt Magyarországon, amely az Ov- 
carscas Private Investment Corpora-

A MAGYAR VEGYÉSZETI MÚZEUM 
ÚJ IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁSAI
M a g y a r  m ű s z a k i  é r té k e k  a z  ipa r-  és  v ilág k iá l l í tá so k o n  
( 1 8 4 2 - 1 9 9 2 )

Három új időszakos kiállítás nyílt a 
közelmúltban a várpalotai Magyar Ve
gyészeti Múzeumban.* A következők
ben ezeket ismertetjük.

Az Országos Műszaki Múzeum idő
szakos kiállítása (Magyar Vegyészeti 
Múzeum, Várpalota) először a 19. szá
zadi világkiállításokat, majd ezt köve
tően a magyar ipari kiállításokat, to
vábbá a 2 0 . századi hasonló rendezvé
nyeket mutatja be időrendi és temati
kus sorrendben.

A világkiállításokon elért magyar 
sikereket, a kiemelkedő hazai ipari 
kiállítások rendezését mindenkor be
folyásolta Magyarország gazdaságá
nak (mezőgazdaság, ipar, kereskede
lem stb.) állapota, fejlettsége, kultú
rája, hazánk történelmi sorsfordulói, 
valamint a nemzetközi körülmények. A 
bevezető néhány tabló adatokkal bizo
nyítja, hogy az elmúlt 150 évben a ma
gyar kiállítási ügy a nemzetközi fejlő
déssel lépést tartott.

Magyarok a 19. század, világkiállításain

E témakört a kiállítás 1 - 1 2 . tab
lója mutatja be. A múlt század 10 kie
melkedőbb világkiállítása közül 5 már 
a magyarok szempontjából is sikeres 
volt (1862. London; 1867. Párizs; 1873. 
Bécs; 1878. Párizs; 1900. Párizs). Az 
1851-es Londoni Világkiállításon a 2 0  

magyar kiállító alkotásai között a He
rendi Porcelángyár termékeit Viktó
ria királynő is megcsodálta. A látottak 
alapján megrendelte a későbbi »Vik
tória” néven emlegetett lepkés-virágos 
mintájú étkészletet. Az 1855-ös Párizsi

* A  M úzeum  nyitva: április 5. és no
vem b er 1. között hé tfő  kivételével m inden  
n ap  11-17 óra  között.

Világkiállításról, az önálló magyar osz
tály szerepléséről Simonyi Antal szá
mol be magyar nyelvű könyvében, a 
kiállítást a 2. tabló ismerteti. Az 1862- 
es Londoni Világkiállításon hazánkat 
már 188 kiállító képviselte, akik 87 díj
érmet és 82 oklevelet szereztek.

A 3. tabló után áll Ganz Abrahám 
budai öntödéjének kéregöntésfl kopá
sálló vasútikocsi kereke, amelyet 1867- 
ben Londonban már másodszor dí
jaztak. E világtárlaton mutatta be a 
pesti Zaretzky-féle gyufagyár a színes 
fejű gyufából kirakott „Gyuszer” gyá
rát ábrázoló gyufaképét, mely a 4. tab
lón megtekinthető. Ezen a világkiállí
táson már 343 magyar kiállító jelent 
meg.

Az 1873-as Bécsi Világkiállításon a 
pesti Láng László bemutatta első gőz
gépét, Jedlik Ányos pedig az 1000 Vol
tos „villamfeszítő telepét”. A magya
rok ezen az univerzális jellegű világ
tárlaton 1683 érmet és oklevelet sze
reztek.

Az 1878-as Párizsi Világkiállításon a 
díjazott magyar alkotások egyike volt a 
Kruspér István, a magyar mérésügy út
törője által tervezett szintezőműszer.

1900 táján malomiparunk már eu
rópai hírnevet szerzett: a magyar ma
gasőrlési eljárás, a Haggenmacher-féle 
síkszita, a kiterjedt lisztosztályozás és 
a Pekár-féle lisztpróba elterjedt alkal
mazása révén.

Az 1900-as Párizsi Világkiállításon 
Magyarország igen sikeresen szerepelt. 
A „Az új század küszöbét az elisme
rések özönében lépte át” hazánk. Pá
rizsban bemutatták a Bánki-Csonka- 
féle, 1893-ban szabadalmaztatott por
lasztót és az 1861-es, Jedlik Ányos ter
vezte dinamót. A világtárlaton elisme
rést szerzett a pozsonyi Kábelgyár Rt.,

mkl

tion (OPIC) és az Európai Újjáépí
tési és Fejlesztési Bank (EBRD) kö
zös finanszírozásában jött létre, va
lamint szintén ez az első eset Ma
gyarországon, amikor az OPIC köz
vetlen hitelt adott. A Bankers Trust 
a CTC pénzügyi tanácsadójaként haj
totta végre az első ún. „project finan
szírozási tranzakciót” Magyarországon 
és egész Közép- és Kelet-Európábán.

Sz. G.

mely cég kábel-mintatáblája a 9. tab
lón, az előtte lévő posztamensen pedig 
a Ganz gyár 4 pólusú, söntgerjesztésű, 
egyenáramú villanymotorja látható. A 
pécsi Zsolnay gyár eozinmázas termé
kei is elimerést váltottak ki Párizsban. 
A 12. tabló előtt van felfüggesztve egy 
Ganz gyári, két szénrudas, drótfonatú 
ívlámpa, alatta pedig posztamensen áll 
egy villás kézikapcsolókkal és műsze
rekkel felszerelt kapcsolótábla.

A 19. század magyar ipar ki állításai

A Kossuth Lajos által kezdeménye
zett, 1842. évi Élső Magyar Iparkiál
lítással foglalkozik a 13. tabló. Ez a 
tabló a pesti második, 1843-as és a 
harmadik, az 1846-os iparműkiállítást 
szemlélteti.

A 14. tabló az 1872-es kecskeméti, 
az 1876-os szegedi és az 1879-es székes- 
fehérvári kiállítást mutatja be. A tár
lóban Pick Márk szegedi szalámigyárá
nak doboza is megtekinthető egyebek 
mellett. A 15. tabló ismerteti a Bláthy- 
Déri-Zipernowsky tervezte transzfor
mátorokat, melyeket az 1885-ös Bu
dapesti Országos Általános Kiállításon 
mutatta be a Ganz cég váltakozóá
ramú erőátviteli rendszerével, számos 
ívfényfl és egyéb lámpájával. E beren
dezések a kiállítás egy részének esti vi
lágítását biztosították. A rendszer ré
sze volt a kézikaros, fokozatkapcsolásos 
ellenállás egység, mely a tabló előtt áll.

Az 1896-os budapesti Milleniumi ki
állítással foglalkozik a 17. és 18. tabló, 
valamint ezek tárlói. Látható például 
Mechwart András 1896-os oklevele, me
lyet a Ferenc József renddel együtt ka
pott meg.

Magyarok a S0. század világkiállításain

Századunk fontosabb kiállításait a 
19-25. tablók, tárlók és vitrinek mu
tatják be.

A 19. tabló az 1904-es St. Louisi-, 
az 1906-os Milánói- és az 1991-es To
rinói Világkiállítást mutatja be. A mi
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lánói világtárlaton Magyarország 240 
kiállítója kapott érem vagy oklevél 
díjat. Torinóban a Ganz cég erősáramú 
berendezéseinek volt sikere.

A 20. tabló előtt áll a győri Mayr 
Gyula órásmester által készített, az 
1911-es Torinói Világkiállításon siker
rel bemutatott zónaidős világóra, mely 
az 5 világrész 64 városában mérhető 
időpontokat egyszerre mutatta.

A 21. tabló az 1929-es Barcelonai- és 
az 1935-ös Brüsszeli Világkiállítással 
foglalkozik.

Az 1958-as Brüsszeli Világkiállítás 
magyar résztvevőinek 47 kitüntetésé
ből 22 Grand Prix volt. A 22-24. tab
lókon látható például a Grand Prix-t 
nyert termékek közül: a Magyar Op
tikai Müvek műszere, az ORION gyár

SZENTGYÖRGYI ALBERT 
(1893 Budapest -  1986 Wood 
Hole) 1937. orvosi Nobel-díj

A budapesti Orvostudományi Egye
temen végzett, 1917-ben doktorált. 
Külföldi intézetekben Berlinben, Prá
gában, Hamburgban, Leydenben dol
gozott. Cambridge-ben izolálta a hexu- 
ronsavat és doktorált kémiából. 1930- 
ban Klebelsberg Kuno hívására fogadta 
el a szegedi egyetem biokémiai pro
fesszori állását. Itt dolgozta ki a C- 
vitamin paprikából való előállításá
nak eljárását. 1937-ben kapott orvosi 
Nobel-díj at a biológiai égésfolyamatok 
terén végzett felfedezéseiért, különö
sen a C-vitamin, valamint a fumársav- 
katalízis vonatkozásában.

LÉNÁRD FÜLÖP (1862 Pozsony
-  1947 Messeihausen) 1905.

fizikai Nobel-díj

Pozsonyban, Budapesten, Heidel- 
bergben és Berlinben tanult fizikát 
és kémiát. Tanársegéd, majd 1907-től 
egyetemi tanár Heidelbergben, utóbb 
Kiéiben. 1910-től a heidelbergi egye
tem fizikai intézetének vezetője. 1897- 
től az MTA levelező tagja. 1905-ben fi
zikai Nobel-díjat kapott a katódsuga- 
rakkal kapcsolatos munkásságáért.

BÁRÁNY RÓBERT (1876 Bécs
-  1936 Uppsala) 1914. orvosi

Nobel-díj
Bécsben tanult orvosnak. 1900-ban 

doktorált. Szükebb területe az ideg- és 
elmekórtan. 1905-től a bécsi fülészeti 
klinikán tanársegéd. A világháború ki

rádiója, a Rajkai-féle gabonaszeletelő
gép. Látható még az ezüstérmes áram
mérő óra.

A 25. tabló az 1986-os Vancouveri-, 
az 1988-as Brisbanei és az 1992-es Se
villai Világkiállításról tájékoztat. Lát
ható például: a sevillai „magyar Ház” 
felirattal. A terem jobb oldalán, posz- 
tamensen áll a Heller-Forgó-féle hű
tőrendszer makettje, mely konstrukció 
az 1958-as Brüsszeli Világkiállításon 
Grand Prix-t nyert.

A 20. század magyarországi 
ipar ki állításai

A 26-29. tablók századunk hazai 
iparkiállításairól informálnak: az 1906- 
os „Márciusi Vásártól” a Budapesti

törésekor bevonul, majd orosz hadi
fogságba esik. Fogolycsere révén kerül 
Svédországba. Meghívják az uppsalai 
fül-orr-gégeklinika vezetőjének. A fül
ben lévő egyensúlyszerkezet, illetve a 
megbetegedése esetén bekövetkező re
akciókat vizsgálta. 1914-ben kapott or
vosi Nobel-díjat a belső fülben elhe
lyezkedő egyensúlyi szerv — vesztibu- 
láris apparátus — élet- és kortanára 
vonatkozó kutatásaiért.

ZSIGMONDY RICHARD ADOLF 
(1865 Bécs -  1929 Göttingen) 

1925. kémiai Nobel-díj

Bécsben és Münchenben járt egye
temre, elektrokémiát és szerves kémiát 
tanult. 1889-ben az erlangeni egyete
men doktorált. 1893-99-ig Grazban ta
nított. 1903-ban készítette el az ult
ramikroszkópot, mint a kolloid olda
tok vizsgálatának alapvető eszközét. 
1918-ban tervezte meg a membránszű- 
rőt, majd később az ultraszűrőt. 1925- 
ben kapott kémiai Nobel-díjat a kol
loid oldatok heterogén természetének 
magyarázatáért, valamint a kutatásai 
során alkalmazott módszerekért, ame
lyek a modern kolloidkémiában alap
vető fontosságúak.

HEVESY GYÖRGY (1885 
Budapest -  1966 Freiburg) 1943. 

kémiai Nobel-díj

A középiskolát Budapesten végezte, 
az egyetemre járást is itt kezdte. Ké
miát tanult. Felsőfokú tanulmányait 
Németországban fejezte be, Zürich

Ipari Vásárokon át az 1992-es tavaszi, 
Budapesti Nemzetközi Vásárig. A 26. 
tablón látható például az 1925-ös bu
dapesti rádiós szakkiállításon bemuta
tott rádió hangszórójával.

A vitrin után szabadon áll a csepeli 
Weiss Manfred Rt. két terméke: egy 
kézikaros répaszeletelő és egy háztar
tási célú kályha. Ezt követi az ORION 
gyári, 1957-es gyártású, első magyar 
televízió.

A kiállítás végén látható az 1937-es 
Budapesti Nemzetközi Vásáron először 
bemutatott Bródy Imre-féle kripton 
lámpa, továbbá a BNV érmék, díjak és 
dokumentumok. Ezek az 1974-től az új 
vásárterületen (Budapest, Albertirsai 
út 10.) 1992-ig működő Budapesti 
Nemzetközi Vásárok emlékei.

ben doktorált. 1911-től Manchester
ben dolgozva ismerkedett meg a ra
dioaktivitás elméletével. 1912-13-ban 
végzett kutatásai során fedezte fel a 
nyomjelzést, azaz az izotópok visel
kedését. 1922-ben fedezte fel a 72. 
számú kémiai elemet, a Hafniumot és 
kezdte meg a nyomjelzés biológiai al
kalmazását, ekkor még növényi, majd 
néhány év múlva állati szövetekben. 
Az izotópokat az orvostudomány szol
gálatába állította, tumorok kutatá
sára, anyagcsere-folyamatok vizsgála
tára használta fel. A nyomjelzés fel
fedezéséért és alkalmazásának kidolgo
zásáért kapta meg 1943-ban a kémiai 
Nobel-díjat (átadva 1944-ben), a ké
miai folyamatok kutatása során az izo
tópok indikátorként való alkalmazásá
ért.

BÉKÉSY GYÖRGY (1899 
Budapest -  1972 Honolulu) 

1961. orvosi Nobel-díj

Középiskoláit Németországban és 
Svájcban végezte, majd a berni egye
temen tanult fizikát, kémiát és ma
tematikát. 1923-ban a budapesti Tu
dományegyetemen doktorált. 1924-től 
foglalkozott akusztikával, illetőleg az 
emberi hallás mechanikai-fizikai folya
matainak kutatásával, a Posta Kísér
leti Állomáson. Az 1930-as években 6  

végezte a Magyar Rádió Stúdiójának 
akusztikai tervezését. 1940-től a bu
dapesti Tudományegyetem gyakorlati
fizikai tanszékének vezetője. 1946-tól 
a stockholmi egyetemen, 1947-től az 
Egyesült Államokban, a Harvard Egye
temen tanít. 1961-ben kapott orvosi 
Nobel-díjat elsősorban akusztikai ku
tatásaiért és a fül csigáiban létrejövő 
ingerületek fizikai mechanizmusának 
felfedezéséért.

M a g y a r  és  m a g y a r  s z á r m a z á s ú  N O B E L -d íja sa in k  
é l e t t ö r t é n e t e  c. k a m a ra  k iá llí tás
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WIGNER JENŐ (1902 Budapest 
-  ) 1963. fizikai Nobel-díj 

(megosztva)

Középiskoláit Magyarországon vé
gezte, Berlinben járt, ahol 1925-ben 
doktorált kémiából. Göttingenben, 
majd az Egyesült Államokban a Prin- 
centon és Wisconsin egyetemen taní
tott. Később a chicagói egyetemen ta
nár lett. Fő kutatási területe az atom
héj kvantummechanikája, az elemi ré
szek elmélete a szimmetria és in
variancia elvek vizsgálata. Az e te
rületen elért kimagasló eredményei
ért kapta 1963-ban (megosztva M. 
Goeppert-Mayerral (USA) és J. H. Jen- 
sennel) (NDK) a fizikai Nobel-díjat „az 
atommagok és az elemi részek elméle
tének fejlesztéséért, különös tekintettel 
az alapvető szimmetriaelvek fölfedezé
séért és alkalmazásáért”.

A z  u r á n  k ém iá ja

Ma már az urán Magyarországon 
is a jelen energiaforrása. 1959, 1971, 
1982, 1984, 1986, 1989: a hazai atom
reaktorok üzembe helyezésének évszá
mai. Az első a Központi Fizikai Ku
tató Intézet kutatóreaktora, a második 
a Budapesti Műszaki Egyetem kutató
oktató berendezése volt, majd követke
zett a Paksi Erőmű négy blokkja.

GÁBOR DÉNES (1900 Budapest 
-  1979 London) 1971. fizikai 

Nobel-díj

Budapesten és Berlinben tanul fizi
kát és matematikát. 1927-ben dokto
rált Németországban a katódsugárcső
ről írt tanulmányával. 1937-ben Ang
liába települt. Itt fő munkaterülete az 
elektronoptikai és híradástechnikai in
formációelmélet. Az elektronoptikai le
képzés tudományos vizsgálata vezette 
a holográfia feltalálásához. Egész ku
tató és feltaláló tevékenységét, vala
mint a holográfia felfedezését és fej
lesztését jutalmazták az 1971. évi fizi
kai Nobel-díjjal „a holográfikus mód
szer feltalálásáért és a kifejlesztéshez 
való hozzájárulásáért”.

Az uránérc kutatása és bányászata 
elengedhetetlen fontosságú. A kiállítás 
a Mecseki Bányászati Múzeum gyűj
teménye egy kis részének bemutatásá
val bepillantást enged uránkutatásunk 
és uránbányászatunk történetébe. Az 
eredeti nagy pécsi bányászati gyűjte
mény sajnos ma már nem látogatható, 
így a kiállításban néhány, az ókori

VÁLLALATISMERTETÖK IV.
T is z a i  Vegyi K o m b in á t  R t .  (T V K  R t.)

Székhelye: Tiszaújváros
Címe: H-3581 Tiszaújváros Pf. 

2 0 .
Telefon: 49-322-222
Budapesti 1163, Hősök fasora 2 0 -
kirendeltség: 22. Bp. 1631 Pf.: 27. 

Telefon: 252-4455, 252-
4925

Telefax: 271-0415
Telex: 224-199 tvk h

Fő tevékenységi köre: A TVK terme
lésének 80%-át a petrolkemikáliák és 
az olefinek alkotják. A fő termékcso
portok mellett a műanyagipari alapa
nyagok és késztermékek a teljes terme
lés jelentős részét képviselik. A TVK 
több mint 50 országgal áll üzleti kap
csolatban. A jövedelem több mint fele 
az exportból származik. A fő export- 
termékek a polietilén és polipropilén 
granulátumok, melynek jelentős piaca

van Európában és Dél-kelet Ázsiában. 
1990 óta a Tiszachem Rt. külkereske
delmi vállalat foglalkozik a TVK ex
port tevékenységének bonyolításával és 
a TVK termeléséhez szükséges anya
gok importjával.

Története: A TVK első gyára a fes
tékgyár 1961-ben kezdte meg a terme
lést. Ez az egység 1990 óta független 
részvénytársaságként működik AKZO- 
TVK Rt. név alatt.

1964-ben egy évi 550 000 tonna/év 
kapacitású ammónium-nitrát műtrá
gyagyár, az 1960-as évek végén pedig 
egy műanyagfeldolgozó üzem kezdte 
meg a termelést. Az utóbbi egység je
lenlegi kapacitása évi 1 2 0  0 0 0  tonna.

Az első polietiléngyár 1970-ben kezd
te meg a termelést. Az 1975-ben 
üzembe helyezett olefingyárban kü
lönböző olefineket — etilén, propilén,

mkl

POLÁNYI JÁNOS (1929 Berlin 
-  ) 1986. kémiai Nobel-díj 

(megosztva)

1933-ban családja Angliába költö
zött. Manchesterben járt egyetemre, 
kémiát és fizikát tanult. 1952-ben dok
torált. 1954-56-ig a Princeton egye
tem munkatársa. 1957-től a toron
tói egyetem tanársegéde, 1960-tól do
cense, 1960-tól professzor. 1979-80- 
ban Guggenheim-ösztöndíjas. 1986-ban 
kapott kémiai Nobel-díjat megosztva 
R. Herschbach-hal (USA) és Y. I. Lee- 
vel a „kémiai elemi folyamatok di
namikája terén végzett munkájukért”, 
ezzel döntő mértékben hozzájárultak 
a reakciódinamika névvel jelölt új 
fontos tudományterület kidolgozásá
hoz.

és középkori bányászattal kapcsolatos 
tárgyat is bemutatnak. Egy-egy vitrin
ben helyet kaptak a bauxitbányászat 
és a Selmecbányái bányászkodás em
lékei is. A kiállítás megemlékezik Dr. 
Szalag Sándorról (1909-1987), fizikus 
egyetemi tanárról, akadémikus, a ha
zai kísérleti kutatások úttörőjéről, az 
MTA Debreceni Atommag Kutató In
tézetének alapítójáról, és bemutatja az 
uránkutatás módszereit.

Dr. Kovács István

C4 - és Cs-frakciók — állítanak elő. 
1978-ban helyezték üzembe az első 
polipropiléngyárat, a másodikat 1983- 
ban, majd ezeket követte a harmadik 
és egyben legmodernebb polipropilén
gyár 1989-ben, amely lehetővé tette a 
magas etilén-tartalmú blokk kopolime- 
rek gyártását. A lineáris polietiléngyár 
1986 óta termel, a geotextília üzem pe
dig 1987 óta gyárt nem-szőtt textíliá
kat. 1991-ben kezdett termelni a leg
újabb polietiléngyár.

Éves forgalom: 32 700 millió Ft 
Alkalmazottak száma: 5 200 fő 
Vezérigazgató: Vanyó Pál 
Gazdasági vezérigazgató-helyettes: 

Csathó Géza
Termelési vezérigazgató-helyettes: 

Vígh László
Kereskedelmi vezérigazgató-helyettes: 

Dr. Kucsma János
Beruházási igazgató: Varga István 
Privatizációs és Humánpolitikai igaz

gató: Molnár Ferenc
Műszaki és Szolgáltató igazgató: Kál

mán György
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Termékek: 
I. Olefinek

II. Műtrágyák

etilén
propilén
Cí-frakció
Ős-frakció
ammónium-nitrát

III. Műanyagipari 
alapanyagok

polietilén (LDPE) 
lineáris PE (HDPE) 
polipropilén

IV. Műanyag kész- fóliák 
termékek tömlők 

zsákok

hordtáskák 
tasakok 
lemezek 
konténerek 
nem-szótt kelmék

T is z a m e n t i  V eg y im ű v e k  R t.

Székhelye: Szolnok 
Címe: Szolnok, Tószegi út 51.
Postacíme: H-5007 Szolnok, Pf.: 1. 
Telefon: 36-56-424-800
Telex: 23-658
Telefax: 36-56-376-732

Fő tevékenységi köre: Különböző szer
vetlen savak, szuperfoszfát, PK és 
NPK kevert műtrágyák, NPK szusz- 
penziós műtrágyák, kriolit, silica, vala
mint technikai és élelmiszeripari nátri- 
umpolifoszfátok előállítása.

Története: A gyárat 1951-ben fosz
for műtrágya előállítására alapították. 
A vállalat a 70-es évek végéig folya
matosan továbbépült, a 80-as években

a termelési szint állandósult. A 90-es 
évek elején két üzemet eladtak. 1993- 
ban részvénytársasággá alakult a kén
sav, kriolit, nátrium-tripolifoszfát és 
műtrágya üzemekkel.

Éves forgalom: 2 500 millió Ft 
Alkalmazottak száma: 600 fő 
Vezérigazgató: Szalay László 
Gazdasági vezérigazgató-helyettes: 

Dr. Tar Mihály
Főmérnök: Mondok István 

Termékek: technikai kénsav, 20% és 
60%-os óleum 
akkumulátorsav 
gyógyszerkönyvi kénsav 
analitikai kénsavak

klórszulfonsav
kriolit
silica
hidrogén-tetrafiuoro-borát 
termikus ipari foszforsav 
75% és 85%-os nátrium- 
tripolifoszfát
élelmiszeripari (tiszta) fosz
fátok: (foszforsav, nátri
um-tripolifoszfát, dinátri- 
um-pirofoszfát, tetranát- 
rium- pirofoszfát) 
hús- és tejipari foszfátke
verékek
granulált műtrágyák: SSP, 
PK, NPK
Folyékony műtrágyák: N- 
oldat, NP, NPK szuszpen
ziók

B e m u ta tk o z ik  a V egy ipari és  R e n d s z e rb iz to n s á g te c h n ik a i  
F e jlesz tő  K f t . ,  a T Ü V  R he in land  M a g y a ro rs z á g i  C s o p o r t  
új ta g ja

A TÜV Rheinland Magyarországi 
Csoport új leányvállalatának, a Vegyi
pari és Rendszerbiztonságtechnikai Fej
lesztő Kft.-nek, átvétele kapcsán 1994. 
ápriris 6-án tartotta sajtótájékoztató
val egybekötött bemutatkozását.

A Rajna-vidéki német műszaki felü
gyelet (TÜV Rheinland Gruppe) és a 
TÜV Rheinland magyarországi vezetői 
tájékoztatás adtak
-  a TÜV Rheinland Gruppe nemzet

közi szervezetéről és tevékenységé
ről;

-  a Magyarországi Csoport leányvál
lalatairól

-  és az 1994. január l-től átvételre ke
rült VRF Kft. rövid- és hosszútávú 
elképzeléseiről.
A TÜV Rheinland Csoport a világ 

közel 22 országában tevékenykedő hol
ding szervezet. Fő feladata, hogy az 
ipari biztonságtechnika, az energiafel
használás és a környezetvédelem te
rületén az érvényes előírások és ren
deletek ismeretében szolgáltatásokat

nyújtson. Ezek a szolgáltatások az em
ber, a dologi javak és a környezet vé
delmét célozzák meg. Erre a kapcsoló
dásra utal a szervezet háromszög alakú 
jele.

A kölni székhelyű TÜV Rheinland 
1989-ben nyitott hazánkban képvise
leti irodát, majd 1990-ben egyszerre 
két leányvállalatot is alapított

-  a TÜV Cert szervezet tagjaként 
minőségügyi rendszereket tanúsító 
EUROQUA Kft.-t

-  és a TÜV Rheinland Hungária Kft.-t.
A VRF Kft. 1994. január l-től ke

rült a TÜV Rheinland Hungária Ma
gyarországi Csoport tulajdonába. A 
Kft. jogelődje a Vegyi- és Robbanóa
nyagipari Felügyelet 1972-ben alakult 
a vegyiparban és feldolgozó ágazatok
ban előforduló tűzesetek, balesetek, 
robbanások kivizsgálása céljából.

Az 1976-os Környezetvédelmi Tör
vény életbelépésével tevékenységét szé
lesítette a környezetvédelemre vonat
kozó területek ellátására.

A Kft. átvételével a TÜV Rhein
land ezt a két, már gyakorlottan ma
gas színvonalon dolgozó tevékenységi 
ágat kívánja Magyarországon átfogóan 
meghonosítani: a környezetvédelmet 
(hatástanulmányok, zöld audit, szak
tudás, szakértés) és ipari biztonság- 
technikát (termelési rendszerek és fo
lyamatok biztonságtechnikai elemzése 
stb.).

Belső energiája, mozgékonysága ab
ban a komplexitásban rejlik, hogy a 
környezetvédelem és műszaki bizton
ságtechnika területén nemzeti akkre
ditált laboratóriumi háttérrel rendel
kezik, így a szakterületek speciális, 
egyedi feladatok megoldására is alkal
masak.

Az eddigi tapasztalatok birtokában 
lehetővé válik a közép-kelet-európai pi
acokra történő betörés is, mivel a Kft. 
aktívan részt vállal a szakterületekre 
vonatkozó EK Direktívák magyaror
szági adaptálásában és alkalmazásá
ban.

A TÜV Rheinland Magyarországi 
Csoport, a VRF Kft. részére kívánja 
közvetíteni azokat az ismereteket, me
lyek megismerése és átvétele a közös 
piaci csatlakozáshoz elengedhetetlenül 
szükséges.

K. E.
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

VÁLLALATI HÍREK

M agyar Viscosa Rt. Sikeresen 
újraindították a Mavilon üzemben a 
másfél éve nem / működő harmadik 
szálképző sort. így 75%-os lett a 
kapacitás-kihasználtság. 1994 második 
felében a negyedik sort is beindítják a 
kereslet növekedése miatt, ezzel teljes 
lesz a termelés. Március óta folyamatos 
a termelés a Mavibond üzemben is._

Budapesti Vegyiművek Rt. Áp
rilis elsejéig még nem ült össze a 
rendkívüli közgyűlés, melynek feladata 
lenne az új igazgatóság megválasztása. 
A megváltozott tulajdonviszonyok mi
att új tagokat kell választani, hiszen a 
dolgozók szereztek többséget a Munka- 
vállalói Részvénytulajdonosi Program 
szervezet révén a vállalatban. A BV 
Rt. negyven millió nyereséget ért el
1993- ban.

A cég nem tervez egyelőre fizetése
melést, mivel a költségek 20%-a bér és
1994- ben több terméküknek csökken a 
nyereségessége.

Sikeresen teljesítették a finn Kemira 
cég számára egy új formázási techno
lógiai sor beüzemelését. A nagy inten
zitású keverő berendezésben Kemifam 
Combi FL-t gyártottak le.

A cég áprilisig véglegesíti Minőségi 
Kézikönyvét, a félév végéig kell a 
rendszert a dolgozókkal ismertetni és 
szeptember vége a külső auditálás 
határideje.

Graboplast Rt. A győri műanyag
feldolgozó vállalat privatizációja le
het, hogy tőzsdei bevezetéssel végző
dik majd. A cég átalakulása 1990- 
ben kezdődött, amikoris külföldi tulaj
donosok 400 MFt-nyi alaptőkét meg
vettek, majd 1993 novemberben ezt 
300 MFt-nyi alaptőke-emeléssel 30%- 
ra növelték. Jelenleg a 2 milliárd 
332,5 MFt-nyi alaptőkéből 65,8% az 
ÁVÜ, 0,81%-a a dolgozók, míg 3,4% 
a helyi önkormányzatok kezében van. 
Az ÁVÜ döntése szerint az állami 
tulajdonrész 25-33%-át a menedzs
ment, 10-20%-át külföldi befektetők és 
ugyanennyit készpénzért vagy kárpót
lási jegyért a hazai befektetők vehe
tik meg, összesen az alaptőke 58%-át. 
A menedzsment 25% plusz egy rész- 
vénnyi tulajdona biztosíték lehet arra, 
hogy a céget nem vásárolják fel külföl
diek csak a piac megszerzéséért.

A Graboplast gazdasági mutatói a 
piaci helyzetét közvetve, de erősen 
és negatívan befolyásoló keleti piaci 
összeomlás ellenére nem rosszak. 1993- 
ban az árbevétel 3 milliárd 861 millió 
forint, adózott eredménye 151,2 MFt 
volt. Gyakorlatilag nincsenek rövid 
lejáratú hitelei, piaci pozícióit a már

látható építőipari fellendülés pozitívan 
befolyásolja majd. Tőketartaléka 72 
MFt, eredményt art aléka 249 MFt.

Chinoin Rt. A cég igazgatósági 
ülését 1994. március 21-én, Párizsban 
tartotta. Örömmel nyugtázták, hogy a 
Chinoin 1993-as működésében további 
összj avulás állapítható meg. Aggasztó 
ezzel szemben a növényvédőszer és az 
állatgyógyászati üzletág nem kielégítő 
nyeresége. Az igazgatóság szerint ezen 
amilyen gyorsan csak lehet, javítani 
kell.

J-F. Dehecq, a Sanofi és a Chinoin 
Igazgatóságának elnöke, 1994. március 
19-én a Kempinski szállóban tartott 
sajtótájékoztatón jelentette be a Sanofi 
és ezzel a Chinoin új közép- és kelet
európai startégiáját. Elégedetten szól
tak a hazai kutatók eddigi eredményei
ről, szakmai tudásáról. A preferált ku
tatási területek a szív- és érrendszeri 
betegségek, a trombózis, a központi 
idegrendszer problémái. A más vállala
tok által néha követett „gyarmatosító” 
politika helyett a Sanofi Európa e ré
szén az egymás megbecsülésére és az 
érdekek tiszteletben tartására teszi le 
a garast. Szintén méltatta Dehecq úr a 
másik Sanofi vállalat, a Phylaxia sajá
tos termékpalettájában, érdekes kuta
tói gárdájában rejlő lehetőségeket.

Új Chinoin-filozófiát fogalmaztak 
meg: Chinoin az egyes emberek, az 
állatok és a növények egészségesebb 
életéért dolgozó francia-amerikai-ma- 
gyar részvénytársaság; a Chinoin 1910 
óta az egészség szolgálatában.

Phylaxia-Sanofl Oltóanyagter
melő Rt. Javuló eredményeket mutat 
a cég: míg 1992-ben 122 MFt vesztesé
gük volt, 1993-ban már 27 MFt nye
reséget értek el. Termékeik 40-50%- 
át exportálják, agrobiológiai, gyógy
szer és gyógypremix termékeket gyár
tanak.

EGIS Gyógyszergyár Rt. A feb
ruár 21-i rendkívüli közgyűlésen ki
bővítették az Igazgatóságot (és ennek 
megfelelően módosították az alapsza
bályt). Bekerült az alaptőke emelés
sel 30%-os részvénytőkét szerzett Eu
rópai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(J. V. Burke, privát szaktanácsadó, P. 
W. Davis, Stanford Research Istitute 
International és W. Watson a bank 
dolgozója). Beválasztották az Igazga
tóságba Mihályi Györgyöt a cég mű
szaki vezérigazgatóhelyettesét). Elfo
gadták a három dolgozói képviselőt 
a Felügyelő Bizottságba: Berta József, 
Cserháti Gyula és dr. Körmöd József 
személyében. Előreláthatólag az EGIS

július első napjaiban jelenik meg a 
tőzsdén.

Kormányrendelet a tartósan  
állami tulajdonban maradó gaz
dálkodó szervezetekről. 1993 végén 
megjelent a 126/1992 VIII. 28. rende
let módosítása. Ennek két fontos kö
vetkezménye van. Egyrészt több, eddig 
az ÁVÜ-höz tartozó vegyipari cég át
került az ÁV Rt.-hez, másrészt meg
határozták ezeknél a legalacsonyabb, 
az ÁV Rt.-nél maradó üzletrészének 
arányát. Ez a NIKE, a Borsodchem, 
a TVK, a HUNGALU és a DUNA- 
FERR Rt. (Dunai Vasmű) esetén 25% 
-I- 1 részvény, a MÓL Rt.-nél pedig 
50% +  1 részvény. Minden előzetes nyi
latkozat ellenére a Richter Gedeon Rt. 
maradt az 50% +  1 részvény minimá
lis kötelező állami tulajdon kategóriá
ban. A kutató-fejlesztő intézményeknél 
új név a MÜKI Műanyagipari Kutató- 
Fejlesztő Kft. Nincs a listán a MÜKI, 
de nem került le a listáról a NEVIKI 
és a MÁFKI. Ezek a cégek nem alakul
tak át társasággá és felszámolás alatt 
vannak. A 12 éve privatizált, a gyógy
szeripar tulajdonában lévő Gyógyszer- 
kutató Intézet Kft.-nek most is 25%- 
nyi minimális ÁV Rt.-s tulajdont „ír 
elő” a rendelet, de ez már másfél éve 
nem „realizálódik”. Megint nincs a lis
tán az azonos gyógyszeripari tulajdon
nal bíró SZEVIKI Szerves Vegyipari 
Kutató Intézet Rt.

Alkaloida Rt. Pénztőke hiányában
meghiúsult a Pani[: amerikai gyógy
szergyár-tulajdonos alaptőke-vásárlása 
a cégben. Az Alkaloida nyeresége 1992- 
ben 141, 1993-ban 127 MFt volt. Az év 
elején az ÁV Rt. 476 MFt-nyi alaptő
kéjét árulta kárpótlási jegyért (10 je
gyért adtak 12 részvényt) de aluljegy
zés volt. Egyidejűleg az Állami Va
gyonkezelő 1 140 MFt-nyi alaptőkee
melést is végrehajtott.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 
A cég jegyzett (vagy részvény) tőkéje 
97,6 Mrd forint, 1992-ben a tőketar
talék 162 Mrd, a teljes eszközállomány 
326 Mrd, árbevétele 232,8 Mrd, adózás 
előtti nyeresége 1,6 Mrd volt, az adó és 
az osztalék kifizetése után 200 Mft ma
radt a vállalatnál. Ugyanebben az év
ben a belföldi kőolaj-kitermelés 1,8 Mt, 
a feldolgozott mennyiség 7 Mt volt. A 
teljes feldolgozó kapacitás 11 Mt. A ha
zai földgáz-kitermelés 5 Mrd köbméter 
(1988-ban még 6 Mrd, 2005-re 2 Mrd 
m3-re csökken), a teljes fogyasztás 10 
Mrd. A különözetből 2 Mrd m3 Jam- 
burgból, 2,8 Mrd Orenburgból érkezik. 
A fogyasztásból a nagy ipari fogyasz
tók évi 6 Mrd m3-t, a lakosság 2,3 Mrd, 
a kommunális és egyéb fogyasztók 1,9 
Mrd m3-t használnak.

dr. Körtvélyessy Gyula
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jakovlatból a gyakorlatnak 
MŰVELETI PRAKTIKUM

Szerkeszti: K O V Á T S  FER ENC

R o b b a n á s  ellen le fú v á ssa l  v é d e t t  s íkfalú  készü lékek  
k o n s t ru k c ió s  elvei

K E R E S Z T E S  JÁ N O S  *

A vegyi- és rokoniparokban (pl. az 
élelmiszeriparban) használt síkfalú ké
szülékek és berendezések (porszűrők, 
tároló tartályok, elevátorok) közel at
moszférikus nyomáson (p < 5000 Pa 
& 500 mm v.o.) működnek. A töltet 
robbanása esetén a nyomás a berende
zés tönkremeneteléig növekszik, a szer
kezet szilárdságától függően megköze
lítheti a zárt térben jellemző robbanási 
nyomás értékét (ргоь < 6 . . .  10 bart). 
Az üzemi terheléshez viszonyítva a 
szerkezet igénybevétele legalább két 
nagyságrenddel emelkedik.

A robbanás hatása ellen lefúvás
sal (hasadópanellel, hasadótárcsával) 
védett készülékekben a hasadó felü
let nyitónyomása legfeljebb néhány- 
szorosa az üzemi nyomásnak (p =  
0, 07 . . . 0 , 1  bart). A védelem megszó
lalása után a robbanási nyomás kor
látozott mértékben növekszik a lefúvó 
felülettől és a lefúvócső hosszától füg
gően. A kialakult redukált nyomás ál
talában pr =  0 , 3 . . .  1,5 bart között 
változhat, vagyis az üzemi terhelést 
legfeljebb egy nagyságrenddel növeli 
meg. A lefúvó nyíláson kiáramló gázsu

gár reakcióereje Fr =  10. . .60 kN. A 
nagyobb értékek nagyobb nyitónyomá
son és hosszabb lefúvócsövekkel adód
nak. A reakcióerő a redukált nyomás
sal ellentétben nemcsak a készüléket, 
hanem a kapcsolódó szerkezeteket (áll
ványzat, alapozás, födém) is terheli.

A redukált nyomás és a reakcióerő 
10~2 s-on belül alakul ki, ezért di
namikus hatásukkal is számolni kell. 
A robbanás hevességét jellemző K st  
bar-m/s értéke alapján porrobbanási 
osztályokba sorolt robbanó keverékek 
esetén az 1. táblázat szerint ajánlatos a 
dinamikus tényezőt kiválasztani.

1. táblázat
Dinamikus tényezők

Porrobbaná
si osztály

K s t ,
bar-m/s

f dinamikus 
tényező

St 1 0-200 1,20 . . 1,30
St 2 201-300 1,31 . . 1,40
St 3 301-... 1,41 . ■ (2,00)

Megjegyzés: A  zárójelben levő é r té k  a 
dinam ikus tényező elm életi legnagyobb  
értéke.

A robbanás nem üzemszerű álla
pot, hanem kis valószínűséggel, egy- 
egy alkalommal véletlenszerűen előfor
duló ritka esemény, amely a berende
zést az üzemi terheléstől eltérő mér
tékben és módon veszi igénybe. Ennek 
megfelelően a méretezés biztonsági fi
lozófiája is különbözik az állandó ter
heléssel igénybevett szerkezetekétől. A 
felesleges túlméretezés elkerülésére, de 
a kellő biztonság szavatolására az ame
rikai NFPA 68 szabvány a robbanáskor 
megengedhető redukált nyomást úgy 
korlátozza, hogy az ne lépje túl a re- 
pesztési nyomás 2/3-át a szerkezet leg
gyengébb pontján. Ha a repesztési nyo
mást az Rm szakítószilárdságot elérő 
feszültséget kiváltó terhelésnek tekint
jük, akkor az előbbi feltétellel a meg
engedett feszültség

amely a szerkezeti anyagban ébredő 
valódi feszültség.

Az így definiált megengedett fe
szültség azonban nagyobb, mint az öt
vözetlen szénacélok (vagy az auszteni- 
tes ötvözött acélok) folyáshatára (vagy 
egyezményes folyáshatára).

Ebből következik, hogy a dinami
kus tényezővel figyelembevett redukált 
nyomással terhelt leggyengébb szer
kezeti elem korlátozott maradó alak- 
változása megengedhető olyan mérték
ben, hogy azok kijavítás nélkül ne aka
dályozzák a berendezés további rendel
tetésszerű használatát.

a)

b)
1. ábra. Sík lemezek merevítése kerettel ét a szélek felhajltídsával (a); a merevítőkeret terhelése (b) 

1 m erevítőkeret; 2 fe lh a jto tt szélű lemezek; S alsó tartó k ere t

* M iskolci Egyetem , V egyipari Gépek 
Tanszéke, Miskolc
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

A leggyengébb szerkezeti elemeknek 
a széleiken befogott sík határoló felü
letek tekinthetők, amelyek a redukált 
nyomás hatására kihajlanak s görbült 
felületté deformálódnak. A legnagyobb 
kitérés a lemez középpontján mérhető, 
amelyből következtetni lehet az átla
gos megnyúlásra. Különböző méretű, 
3 =  3 mm vastagságú acéllemezekkel 
végzett kísérleteink kiértékelése után 
arra a következtetésre jutottunk, hogy 
a számított átlagos fajlagos nyúlás két
szerese a lemez helyi maximális nyú
lását szolgáltatja. Az (l) feltételnek 
megfelelően így a megengedett fajlagos 
nyúlás

em <0,3A5, (2)
ahol As a lemez szakadó nyúlása. Mi
vel a sík lemez az első robbanás után 
maradó alakváltozást szenvedve lapos 
héjfelületté deformálódik, egy esetle
ges második, vagy ismételt robbanás 
alkalmával ennek megfelelően más fel
tételek szerint következik be alakválto
zás, illetve a lemezben ébredő feszült
ségek különböznek az első robbanás le- 
fúvásakor ébredő feszültségektől (felte
hetően azokat nem lépik túl, vagy ki
sebbek náluk).

Az előbbiekből következik, hogy a 
szélükön merevített lemezek méreteit 
(hosszúságát és szélességét) korlátozni 
kell a megengedett kihajlás, illetve az 
ezzel összefüggő^ fajlagos nyúlás beha
tárolása miatt. így például s =  3 mm 
vastag lemezekből olyan mezők ala
kíthatók ki, amelyeknek egyik mérete 
500 ... 700 mm, a másik méret leg
feljebb 1000 ... 1200 mm (1. ábra). 
A lemezek széleit felhajtva és szük
ség szerint a felhajtott sávokat mege
rősítve merevített (bordázott) sík felü
letet kapunk, ha a mezőket ezen bor
dázat mentén megfelelő módon össze
kapcsoljuk. A bordázat egyéb szerke

zeti elemekkel együtt olyan zárt ke
retszerkezetnek fogható fel, amelyek a 
redukált nyomásból származó egyenle
tesen megosztó szimmetrikus erőrend
szer terhel (1. az 1. ábrát). Az egyes 
zárt keretek terhelése a terhelési sáv a 
szélességével és a redukált nyomással, 
valamint a dinamikus tényezővel

q =  f p r a.  (3)

Nem térve ki a számítás részlete
ire, végeredményben az adódik, hogy 
a sarokmereven kialakított keretszer
kezet „rúdjai” hajlítottak és húzottak. 
A közbülső összekötő rudak a szimmet
rikus terhelés folytán hajlításmentesek 
és húzottak. A merevítő keretszerke
zetben azonban csak rugalmas alak- 
változás engedhető meg. A jellemző 
igénybevétel a hajlítás lévén, valamint 
a terhelés rövid és igen ritka voltára te
kintettel az eredő megengedett feszült
ség fm <  0,9ReH lehet (hasonlóan a 
nyomástartó edények vizsgálati állapo
tához).

A hasadópanel(ek) kinyílása után a 
reakcióerő(k) a berendezést külső erő
ként terheli(k) a lefúvás irányában és 
helyén. Feltételezhető, hogy a készü
lékben kialakuló belső redukált nyo
más és az ezzel ellentétes irányú terhe
lést jelentő reakcióerő egyidejűleg veszi 
igénybe a síkfalú szerkezetet, ezért az 
általuk keltett feszültségek szuperpo- 
nálhatók. Ennek eredményeként a me
revítő keretek egyes rúdjaiban a mér
tékadó feszültség kisebb is lehet, mint 
a redukált nyomásból számított érték. 
A keretek csomópontjait azonban a re
akcióerők túlterhelik, ezért főleg víz
szintes irányú lefúvás esetén a szerke
zet alaktartóssága érdekében megfelelő 
átlós irányú merevítéseket is szükséges 
lehet alkalmazni. Célszerű ezeket úgy

beépíteni, hogy a reakcióerőből szár
mazó rúderő húzóerő legyen.

A síkfalú berendezést alátámasztó 
állványszerkezet a robbanási nyomás 
lefúvásakor nagyságrenddel nagyobb 
terhelést kap, mint normális üzemi ál
lapotban. Vízszintes irányú lefúvatás 
esetén az állványzatot az eltolódás és 
felborulás ellen egyaránt rögzíteni kell. 
Fontos körülmény, hogy az állvány
zat egyes oszlopaiban megváltozik az 
erő iránya (egyes nyomott oszlopok 
húzottá válnak), az alapozást, illetve 
a födémeken elhelyezett berendezések 
esetén az épület teherhordó szerkezeti 
elemeit ennek megfelelően kell mére
tezni.

A fentiekből egyértelműen követke
zik, hogy robbanást nyomás ellen nem 
védett meglévő berendezést csak úgy le
het hasadó panelek beépítésével robba
nás ellen lefúvással védett szerkezetté 
átalakítani, hogy az igénybevételeknek 
megfelelően a teherviselő szerkezeti ele
meket (beleértve az állványzatot és a 
csatlakozó épületszerkezeteket is) meg
erősítjük.

A készülék tömítéseit, a csavarköté
seket úgy kell méretezni, hogy a robba
nási nyomás lefúvásakor a tömör zá
rás biztosított legyen. A csavarok ru
galmasan alakváltozhatnak.

A robbanás után a készülékben 
visszamaradó éghető anyag meggyul
lad. A tűz gyors eloltásáról gondos
kodni kell a szilárdság biztosítása és a 
hőokozta deformációk elkerülése céljá
ból.

A védelem kettős célt szolgál: egy
részt a berendezés épségének megőrzé
sét, másrészt a környezet biztonságát 
a robbanás káros hatásával szemben. 
Ezt a célt azonban csak szakszerűen 
tervezett, gondosan kivitelezett és üze
meltetett berendezésekkel lehet elérni.

T ű z  eg y  kozm etika i  g y á r b a n

A Fire Prevention 1993. decem
beri számában olvastam a következő
ket, ami némileg meglepett, ismerve a 
Nyugat-Európában érvényes előíráso
kat.

1993. február 8-án hajnalban (3.42) 
riasztották a tűzoltókat Meyerside-ban 
egy kozmetikai gyárhoz.

A tűz egy 75 m X 45 m alapte
rületű csarnokban tört ki, ahol sem
milyen tűzelválasztó nem volt. Be
tonpadló, részben téglafalak, részben 
acélszerkezet. A tetőszerkezet acélke-

N a g y - B r i t a n n iá b a n

retben azbesztcement-szendvicslapok 
üvegszál erősítéssel.

A tűzoltást nehezítette, hogy a hely
színen nem voltak tűzcsapok, csak 500 
m távolságban, ahonnan a tűzoltók a 
vizet vételezték az oltáshoz.

A tűz nagyon gyorsan terjedt; mint 
később feltételezték, a csarnok végé
ben lévő készárú-raktárban elektromos 
targoncákra felrakott termékek gyul
ladtak ki. A csarnokban konténerek
ben etil-acetátot tároltak. Ezek a kon
ténerek felhasadtak a tűz melegétől és

a kiáramló etil-acetát okozhatta a tűz 
gyors terjedését.

50 tűzoltó 8 szivattyúval oltott 2,5 
órán át, amíg ellenőrzésük alá vonták 
a tüzet. A tűz keletkezési okát a későb
biekben csak valószínűsíteni sikerült. 
A megrakott targoncák akkumuláto
rait töltötték szombat óta és a töltő va
lamilyen elektromos hibája okozhatta 
a tüzet. Más valószínűsíthető okot nem 
találtak, a dohányzás nem merült fel, 
mert nagyon szigorú előírások voltak 
ellene. Találtak egy nem szabványos 
gáztűzhelyet, amely azonban ebben az 
időszakban nem üzemelt. Egyéb ok 
nem merült fel. Azonfelül az egész gyár 
elhagyott volt 36 órán át.

A tűz okozta kár 2,2 millió £.
Négyesi György
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Ccweóületi élet —

Egyesületünk ezévi aktívaértelezle- 
tét 1994. április 20-án tartotta a 
MTESZ F6 utcai székhazában. Az ak
tívaértekezlet első napirendi pontjaként 
dr. Orbán István vezérigazgató (EGIS) 
tartott előadást „A hazai gyógyszeri
par helyzete és jövője” címmel. Beve
zetőjében az előadó azzal a kérdéssel 
foglalkozott, hogy mi a magyar gyógy
szeripar, van-e egyáltalán ilyen, vagy 
nincs. Megállapította, hogy nem a tu
lajdonviszonyok, hanem a társadalmi 
funkció határozza meg egy gyártási ág 
helyzetét. Tehát addig létezik magyar 
gyógyszeripar, amíg az mintegy 20 ezer 
főt foglalkoztat és folyamatosan ér
téktöbbletet termel a magyar társa
dalomnak. A tulajdonviszonyok válto
zása ugyanis nem írja le a vállalatot 
abból a körből, amelyben működik.

Ezt követően az előadó a gyógyszer- 
ipar világgazdasági helyzetével foglal
kozott, és ismertette azokat a válság- 
jelenségeket, amelyek a világgazdaság 
gyógyszeriparára hatottak az elmúlt 
évtizedekben. Ennek első üteme bio
lógiai jellegű volt, a közismert Thali- 
domid botrány bekövetkeztében, mely
nek hatására erősödött a hatósági és 
tudományos igény, rendkívül költséges 
vizsgálati módszereket írtak elő. En
nek hatására emelkedtek a gyógysze
rárak és előfordult olyan eset is, hogy 
a kész gyógyszernek csak 2-3 százaléka 
volt az anyagköltség. Ez hozta létre a 
válság második ütemét, ami a gyógy
szerpiac kettéhasadásához vezetett.

A nemzetközi válságjelenségek kihí
vást jelentenek a magyar gyógyszeri
par számára is. Ezek az alábbiak:

-  minőségbiztosítás és a minőségi igé
nyek exkalációja,

-  kutatás, ami egyre költségesebb és 
egyre kisebb a találati arány (jelen
leg már 10~3),

-  piaci kihívás; ezzel különösen a gaz
dasági rendszerváltás után kellett 
szembenéznie a magyar gyógysze
riparnak, mind az üzemi, mind a 
gyógyszerengedélyezési szférában.

-  tőkeigény, a magyar gyógyszeripar 
számára ez a legnagyobb kihívás, 
mivel a privatizáció nem oldotta 
meg kielégítését.
Az előadó szerint a kihívás ellenére 

van lehetőség a magyar gyógyszeripar
nak a fennmaradásra és a túlélésre, 
amihez azonban meg kell találnia a 
stratégiáját.

Az előadást élénk vita követte, 
ami főleg a magyar gyógyszszeripar 
versenyképessége körül alakult ki.

A második napirendi pont tárgya az 
egyesületi szakértői rendszer tovább
fejlesztése volt. Dr. Náray-Szabó Gá
bor elnök ismertette azt a javaslatot, 
amelyet a MTESZ-nek egy ad hoc bi
zottsága dolgozott ki és amely az egye
sületek véleménye alapján a közeljövő
ben másodszor kerül a Szövetségi Ta
nács elé. A javaslat szerint szakértői 
engedélyt az a felsőfokú végzettségű 
kérelmező kaphat, aki legalább 1 éve 
a MTESZ valamelyik tagegyesületének 
tagja, legalább 5 éves szakirányú szak
mai gyakorlata van és akit egyesületé
nek szakterülete szerint illetékes szer
vezete támogat.

Nem felsőfokú végzettségűeket is 
szakértői nyilvántartásba lehet venni, 
ha legalább 10 éves szakmai gyakor
latuk van, de a nyilvántartásba vett 
szakértő önálló szakértői tevékenységet 
nem folytathat. A javaslat szerint ki
emelt szakértői cím adható annak a 
szakértőnek, aki felsőfokú végzettség
gel saját szekterületén legalább 10 éves

BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
K E M O M E T R IA  ’93  s z e m in á r iu m
(Balatonfüred 1993 október 18-20.)

Közel félszáz szakember találkozott 
ezévben Balatonfüreden a szokásosan 
évenként megrendezett KEMOMET
RIA szemináriumon. Ezek az emberek 
visszajáró vendégek, egymást jól isme
rők, ennek megfelelően a szeminárium 
légköre optimális volt, szabad, kötet
len, vitatkozó kedvű, egyszóval termé
keny.

A szemináriumon az elméletről és a 
gyakorlatról egyaránt szó volt. Nehéz 
megmondani, vajon ez az örvendetes

teljesség annak köszönhető-e, hogy a 
résztvevők egyaránt érkeztek tudomá
nyos és gyakorlati műhelyekből, avagy 
annak, hogy ma Magyarországon alig
hanem folyamatos a diszciplína ered
ményeinek terjedése. Ez utóbbit min
denképpen katalizálja a minőségelle
nőrzés és minőségbiztosítás — szeren
csére — ránk nehezedő „gondja”. Az 
alkalmazás másik katalizátora ismere
tesen a számítástechnika, különösen a 
programok bő választéka.

működéssel vagy nemzetközi gyakor
lattal és legalább 1 világnyelv közép
fokú ismeretével rendelkezik.

Dr. Náray-Szabó Gábor bevezetőjé
ben elmondta, hogy folyamatban van a 
megállapodás az illetékes minisztériu
mokkal a szakértői rendszerek egysége
sítéséről, illetve arról, hogy az illetékes 
minisztériumok fogadják el és ismerjék 
el a MTESZ szakértői listáját.

Az élénk vitában kihangsúlyozták a 
minősítettek preferencia értékű meg
különböztetését, aminek azonban nem 
szabad kompetencia jellegűnek lennie. 
Arra is rámutattak, hogy a szakér
tés komplex feladat és egy probléma 
megoldásánál a műszaki mellett jogi, 
nyelvi, gazdasági problémák is felve
tődnek. Ezért lenne jó szakértői irodát 
működtetni a MTESZ keretén belül.

A harmadik naporendi pont az egye
sületi élettel kapcsolatos alábbi témák
kal foglalkozott:
-  A Magyar Kémikusok Egyesülete

1993. évi tevékenységének összefog
lalása

-  A Magyar Kémikusok Egyesülete
1994. évi programja

-  Védegylet a magyar iparért
-  Mit kíván a magyar reálértelmiség? 

című felhívás
A napirend első két témáját Gálosi 

György főtitikár ismertette, amelyet 
néhány felszólaló kommentált, illetve 
kiegészített.

Az aktívaülés második felében az 
1994. évi kollektív kémiai Széchenyi- 
díjasok alábbi előadásai hangzottak el:
-  Dr. Bernáth Gábor (SZOTE Gyógy

szerészi Vegytani Intézet): „Telített 
heterociklusok”

-  Dr. Kálmán Alajos (MTA KKKI): 
„A röntgendiffrakciós molekulaszer- 
kezet-kutatás három évtizede”

-  Dr. Sohár Pál (ELTE Általános és 
Szervetlen Kémiai Tanszék): „Szer
kezetkutatás spektroszkópiával”

Sz. G.

Hogy a ló másik oldalára ne essünk, 
idén a rendezők alapozó ismeretek áta
dását is tervezték, olyanokét, amelyek 
a helyes, megokolt és megbízható alkal
mazás felé igazíthatnak. Négy össze
foglaló előadás hangzott el, és ezek kö
zül háromnak mondanivalója „Kemo- 
metriai tanulmányok” címmel, leírva, 
füzetalakban is a résztvevők kezébe ke
rült. Ennek az idei kísérletnek várha
tóan és remélhetően folytatása is lesz. 
Horváth Péter a statisztikai módsze
rek kémiai alkalmazásának félévtizedes 
eredményeit és tanulságait tekintette 
át, Kolossváry István bámulatosan tö
mören, ennek ellenére világosan érthe
tően bemutatta a problémás esetek
ben használható regressziós eljáráso
kat (PCA, PLS, Ridge), Szepesváry Pál
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Egyesületi élet

a statisztikai döntések során megfon
tolandó gondolatmenetről beszélt, míg 
Kemény Sándor és Deák András G. Ta- 
guchi minőségfilozófiáját mutatta be.

Mind a fenti előadások többségén, 
mind a 14 többin a résztvevők kedvvel 
elvitatkoztak. Különösen áll el azokra 
az előadásokra, amelyek általános té
maválasztásuk, vagy éppen közelítés- 
módjuk miatt felszabadították a kie
gészítés, az ellentmondás vagy a két
kedés csatornáit. Teljesség igénye nél
kül, inkább a tematika szemlélteté
sére, emlékeztetek itt Bujtás Piroská
nak és társainak „TLC kalibrációs gör

A fórum megtartását a Magyar 
Vegyipari Szövetség CEFIC (Európai 
Vegyipari Szövetség) tagságából követ
kező kötelezettsége indokolta: a tagok
nak el kell fogadniuk a Responsible
Care® (Felelős Gondoskodás) progra
mot. Előzetesen számos hazai vegyi
pari vállalat írta alá a megfelelő szán
déknyilatkozatot. Ez — együtt a prog
ram állandó aktív művelésével és az 
eredményeknek a MAVESZ-ba, illetve 
a CEFIC-hez való jelentésével — ele
gendő ahhoz, hogy a cég kijelenthesse, 
hogy tagja a „Felelős Gondoskodás” 
klubnak. A MAVESZ által elkészített 
anyagot néhány nappal a fórum előtt a 
MAVESZ Környezetvédelmi Bizottság 
véleményezte.

Amint ez az előadásokból is kide
rült, gondolkodásmódjában és végre
hajtási formájában a Felelős Gondos
kodás nagyon hasonló az ISO 9000 
szabványsorozat szerinti minőségbiz
tosításhoz (és az Európai Közösség ál
tal most bevezetésre kerülő ún. Eco- 
audit rendszerhez). A fórum költségei 
szokatlanul alacsonyak voltak a szá
mos, jónevü külföldi résztvevő ellenére, 
minden bizonnyal azért, mert a CE
FIC szponzorálta. A CEFIC résztve
vőkön túl a Du Pont, Rhone Poulenc, 
Dow, Nobel, Akcros, ICI, Arco, Shell 
képviselői vettek részt, illetve tartot
tak előadást. Ezen túlmenően vendé
gek érkeztek Lengyelországból, Cseh
országból, Szlovákiából és Svájcból is.

A program három részből állt. A 
külföldi előadók plenáris előadásait 
követően négyfelé oszlott hallgatóság 
munkacsoportokban (kettő a Felelős 
Gondoskodás, kettő a Minőségbizto
sítás témakörében) speciális témákat 
dolgozott ki. Ennek a formája az volt, 
hogy a külföldi moderátor bevezetése 
után adott kérdésekről mindenki ki
fejtette a véleményét, majd végül — 
szinte szavazásszerűen — egységes ál
láspontot alakítottak ki.

bék vizsgálata”, Rajkó Róbertnek „Új 
eljárás robusztus becslésekkel kapott 
eredmények jellemzésére”, Madarász 
Jánosnak „Hibaelemzés királis egyedek 
reszolvatálhatóságának DSC mérése
ken alapuló előrejelzéséről” és Héberger 
Károlynak „Kombinatorikus módszer 
statisztikailag egyenértékű jellemzők 
(faktorok) közötti választásra” című 
előadására.

A fel nem villantott, például gyógy
szergyárakból, a budapesti, miskolci 
és veszprémi egyetemről érkezett hoz
zájárulások nem kevésbé bővelkedtek 
eredeti ötletekben és emiatt végig le

A harmadik részben, az utolsó na
pon a magyar raportőrök plenáris ülé
sen ismertették a munkacsoportban fo
lyó munkát és azok végeredményét. 
Ezzel a módszerrel lehetővé vált, hogy 
minden résztvevő hatékonyan a teljes 
témakörről áttekintést kaphasson.

Lehetetlenség az elhangzott előadá
sok és a résztvevők által kézhezkapott 
anyagok akár vázlatos ismertetése is. 
Mivel az ISO 9000-ről ma már Magyar- 
országon szinte mindenki tud, inkább 
a Felelős Gondoskodás programról szá
molnék be részletesebben.

A Responsible Care® 1984-ben Ka
nadában indult. Alapgondolata az, 
hogy az (eddig kizárólagosan) vegyi
pari vállalatok elkötelezik magukat a 
környezetüknek (saját dolgozók, vásár
lók, lakosság és környezet), hogy a fel
használt és gyártott termékek az enge
délyezettnél nagyobb kockázatot nem 
jelentenek ezekre. A kockázat területe 
egyaránt jelenti a környezetvédelmet, 
a biztonságtechnikát és az egészségvé
delmet. A program kimondott célja, 
hogy a vegyipari vállalatok ezzel az ak
tív vállalással helyettesítsék a hatósá
gok korlátozó, passzív tevékenységét. 

Hat területen folyik a munka:
-  a lakosság informálása. Ennek egyik 

célja a lakosság megnyerése, a má
sik pedig a veszélyhelyzetben való 
viselkedés elsajátítása (a fejlett or
szágokban törvény mondja ki a ve
gyi üzem közelében élők jogát az is
meretekhez).

-  a vegyipari folyamatok biztonsága. 
Ez magában foglalja a kutatás- 
fejlesztést, termelést, szállítást.

-  a környezet-károsodás megelőzése 
(pollution prevention).

-  forgalmazás. Meg kell adni a vá
sárlónak mindazt az információt, 
ami az anyag biztonságos kezelésé
hez szükséges.

-  a dolgozó biztonsága és egészsége.

kötötték az érdeklődő hallgatóságot. 
Ez az, amit egy megrendezésre érde
mes szeminárium indikátorának tart
hatunk.

A konferencia jó lebonyolításáért 
a Magyar Kémikusok Egyesületét, a 
szervezés megkönnyítéséért az Orszá
gos Műszaki Fejlesztési Bizottság me- 
cénási tevékenységét illeti köszönet. A 
szeminárium kedvező összbenyomása 
mind a résztvevők, mind a rendezők 
csapatát a szemináriumok ezen soro
zatának folytatására bátorította.

Szepesváry Pál

-  a termék sorsának nyomonkövetése. 
Néhány példa erre a gondolatra: 
Németországban bevezették a cso
magolóanyagok kötelező visszavál
tását. Ide tartozik az ún. életciklus 
analízis is (Life cycle analyses). Ez 
olyan részletes vizsgálat, mely a tel
jes élettartamában felméri egy-egy 
termék környezeti hatását és alkal
mas arra, hogy pl. a leginkább kör
nyezetkímélő csomagolási módot ki
válasszuk.

A Felelős Gondoskodás munkamód
szere rendkívüli módon hasonlít a mi
nőségbiztosításra. Tehát ez is egy ve
zetési módszer, mely politikai nyilat
kozattal kezdődik: a felső vezetés el
határozza, hogy csatlakozik, biztosítja 
a programhoz szükséges anyagi és em
beri forrásokat. Ezt követően ugyan
úgy van folyamat leírás, szervezet ki
alakítás, személyzet biztosítás, auditá- 
lás és a szokásos állandó pozitív vissza
csatolás a fejlődés biztosítására, mint 
a minőségbiztosításnál. Természetesen 
nagyon fontos a munkavállalók meg
nyerése is. A minőségbiztosításhoz ké
pest új gondolat itt, hogy a saját dol
gozók a legjobb követek a cég jó hí
rének terjesztésében. Mindenki azt ja
vasolta, hogy a Felelős Gondoskodást 
együtt célszerű bevezetni a minőség- 
biztosítással.

A magyar résztvevők igen aktívan 
vettek részt a fórumon a külföldiek 
nagy megelégedésére. Utóbbiak ígére
tet tettek arra, hogy meg próbálják 
szerezni a CEFIC támogatását a hazai 
bevezetéshez. Egybehangzó volt a ma
gyar résztvevők panasza a hazai szabá
lyozások (törvények, rendeletek, szab
ványok) ötletszerűségére, belső ellent
mondásaira, a vizsgálati módszerek hi
ányára.

A nagyon hasznos fórum alkalmat 
adott nemcsak az ismeretszerzésre, 
hanem új kapcsolatok létesítésére és a 
régiek megújítására is.

Dr. Körtvélyessy Gyula

A F ele lős  g o n d o s k o d á s  é s  a M in ő s é g b iz to s í tá s  kérdéseivel 
fo g la lk o z ó  n em ze tk ö z i  fó ru m  (Eger, 199Jj. április 21-22.)
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TÁJÉKOZTATÓ MUNKATÁRSAINK 
RÉSZÉRE

Munkatársaink figyelmét az alábbi
akban hívjuk fel a Magyar Kémikusok 
Lapja Szerkesztőségének leadott közle
mények tartalmának és külső formájá
nak egységesítése céljából:

Tartalmi célkitűzések

1. A Magyar Kémikusok Lapjának 
elsődleges tartalmi célkitűzése össze
foglaló közlemények és egyes nagy je
lentőségű eredmények ismertetése, ké
miai alaptudományok, vegyipari mű
veletek, a kémiai technológia, a ve
gyészmérnöki tudomány, az üzemtech
nika tárgyköréből; továbbá a hazai 
vegyipar problémáit érintő, műszaki
gazdasági helyzetét áttekintő cikkek 
megjelentetése. Célunk a gyakorlatban 
közvetlenül felhasználható, általános 
érdeklődésre számító információk köz
lése.

Nem tartozik a lap célkitűzései közé 
alaptudományokban elért tudományos 
részeredmények ismertetése.

2. A közlemények témájának kidol
gozására vonatkozóan kérjük munka
társainkat, hogy mondanivalóikat tö
mören fogalmazzák. Mellőzzék az ön
célú történeti áttekintést, az általános 
bevezetést, illetve ezeket csak a cikk 
megértéséhez okvetlenül szükséges ter
jedelemben adják meg. Ennek megfele
lően kérjük, hogy közleményeik ne ha
ladják meg a 10-15, ritkán gépelt ol
dalt.

3. A közlemények tartalmáért, a 
publikálhatóságért a szerzők felelősek. 
Ez vonatkozik az iparjogvédelmi közöl
hetőségre is.

4. A közlemények hosszú átfutási 
idejére való tekintettel kérjük, tüntes
sék fel az összefoglaló jellegű közlemé
nyek végén, hogy az irodalmi és sa
ját anyagok összegyűjtését mikor zár
ták le. (Pl. Az irodalomgyűjtés lezárva:
1995. június.)

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.

* A  m agyar vegyipar és kém iatudo
mány, G yakorlatbó l a gyakorla tnak , Egye
sü le ti é let s tb . rovatok rövid közleményei, 
c ikkfordításai vagy töm örítvényei

Címoldal. Főcím az oldal felső ré
szének közepén (kis betűkkel), kétszer 
aláhúzva, alatta jobb oldalt a szerző 
vagy szerzők neve (nagy betűkkel), 
egymás alatt. Az utónév jobb felső ré
szén csillag(ok), a munkahelyet feltün
tető lábjegyzetre való utalás céljából. 
Kérjük, hogy a közlendő sorrendben 
adják meg a szerző és társszerzők ne
vét. (Tudományos minősítést, munka
helyi beosztást nem közlünk.) A cím
oldal alján (lábjegyzet) a fentieknek 
megfelelő sorrendben tüntetendő fel a 
szerző és társszerző(k) munkahelye.

A főcím után két sor kihagyással 
kezdjük a szöveget.

Címek. 1. rendű cím középen két
szer, 2. rendű cím középen egyszer alá
húzva; 3. rendű cím sorba zárva, egy
szer aláhúzva. (A címek akár egyszerű, 
akár decimális számozását kerüljük!)

Ábra- és táblázathivatkozások. Az áb
rákat és a táblázatokat arab számmal 
kérjük ellátni és azokra a szövegben 
minden esetben hivatkozni kell. Mel
lőzzük a felesleges „számú” szócska rö
vidítését (pl. l.sz. táblázat). Az ábra- 
és táblázathivatkozások helyén, azokat 
a kéziratoldal bal margóján ismételjük 
meg, és a táblázathivatkozást kék, az 
ábrahivatkozást piros irónnal keretez
zük be a margón.

Képletek. A kézzel írt, szöveg kö
zött levő képletekre különös figyel
met kell fordítani. Bonyolult képlete
ket célszerű jól olvasható kézírással be
írni. (Szabályos betűkkel berajzolni.) 
A közleményben alkalmazott képle
tek, egyenletek közül csak azokat szá
mozzuk meg jobb oldalon sorszámmal, 
amelyekre a szövegben a sorszám meg
jelölésével később hivatkozunk.

Ha a szerző a képletek megrajzolását 
nem kívánja a szedőre bízni, azokat 
kétszer aláhúzott, zárójelbe tett római 
sorszámmal kell ellátni és külön lapra 
rajzolni. Ez esetben a képlet helyét 
a margón be kell jelölni és zöld 
irónnal bekeretezni. Természetesen a 
szövegben a római számmal kell a 
képletre hivatkozni. Lehetőség szerint 
kerüljük a vegyes (szedendő és rajzolt) 
képletek közlését.

A matematikai egyenleteket ele
gendő kézzel beírni. Gondoljunk arra, 
hogy a matematikai egyenletek mennyi
séget kifejező tényezőit dőlt betűsen 
kell szedni. Ezért ezeket kérjük egyszer 
aláhúzni. (Figyelem! Ne a teljes egyen
letet húzzuk alá, hanem külön-külön 
az egyes tényezőket.)

Irodalmi hivatkozások. A hivatko
zás helyén szögletes zárójelbe zárt, 
pont nélküli szám. Több hivatkozás 
esetén az egyes számokat ne tegyük

külön-külön szögletes zárójelbe, ha
nem vesszővel válasszuk el egymástól.

Irodalomjegyzék. Az irodalomjegy
zéknek tartalmaznia kell az idézett mű 
alább felsorolt bibliográfiai adatait, a 
következő sorrendben:

A szerző családneve és utónevének 
kezdőbetűje. Az utónév kezdőbetűje 
után pont, ha nem magyar a szerző, 
az utónév előtt vesszőt kell tenni. 
Több szerző esetében az egyes neveket 
nagy kötőjellel kell elválasztani. 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. Folyó
iratcímek esetében a folyóirat rövidí
tése kerül a mű címe helyébe, utána 
pont következik. Ezt követi az év
folyam száma (kötetszám) aláhúzva 
(utána vessző), majd az idézet kezdő 
oldalszáma (utána pont), végül a meg
jelenés éve gömbölyű zárójelben.

Abracímek és ábraaláírások. Külön 
lapon készítendő el. Az ábrák szám
vagy betűjelzésének magyarázatát 
minden esetben az ábraaláírásban kö
zöljük. A közlés módja: betű vagy szám 
(félzárójel, illetve pont nélkül, alá
húzva, utána kis betűvel kezdve a ma
gyarázószöveg, azután pontosvessző, 
majd a következő betű, ill. szám stb.)

Táblázatok. Külön lapon készítendők 
el. A cím középen kétszer aláhúzva, fö
lötte, jobb oldalt, a táblázat száma, 
egyszer aláhúzva. Kérjük, hogy a táb
lázat oszlopait külön bevonalazni és a 
fejrovatokban levő szöveget a mérték- 
egységtől zárójel helyett vesszővel el
választani szíveskedjenek.

A „blokk”-ba* kerülő cikkek 3 hasá
bos szedéssel készülnek. Kérjük figye
lembe venni, hogy hasáb szélessége 53 
mm, ezért lehetőleg kisméretű tábláza
tokat csatoljanak a kézirathoz.

Összefoglalás. Kérjük, hogy a köz
lemény rövid tartalmi kivonatát (10 
gépelt sor terjedelemben) magyar és 
angol nyelven a kézirathoz mellékel
jék. Az összefoglaló elkészítésénél fel
tüntetendő a szerző(k) családneve és 
utóneve, utána kettőspont. A család
név és az utónév betűtípusa dőlt (egy
szer aláhúzva). Ezután következik a 
közlemény címe (kétszer aláhúzva). Az 
összefoglaló ne a közleményből levon
ható következtetések felsorolása, ha
nem rövid tartalmi ismertetése legyen. 
Csak a magyar nyelvű összefoglaló alá, 
bal oldalon, a következő szöveg gé
pelendő: [Magy. Kém. Lapja, 50, 00 
(1995)]

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.
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A számítógépi programokat facsimi
lében közöljük, ezért azokat jó (kont- 
rasztos) minőségben kérjük mellékelni.

A „blokk”-ba kerülő ábrák esetében 
kérjük figyelembe venni a hasáb 53 
mm-es szélessége adta korlátokat.

Az ábrákon minden felirat nagy be
tűkkel kezdődjék, diagramok, nomog- 
ramok paramétereinek megnevezésétől 
a mértékegység rövidítését zárójel he
lyett vesszővel válasszuk el. Az ábrá
kon a jelmagyarázatot, ábracímet ne 
tüntessük fel (lásd: Abracímek és áb
raaláírások). A magyarázó számok, ill. 
betűk után se pontot, se félzárójelet 
ne tegyünk ki. Kerüljük a diagramok 
vonalainak extrém jelölését, mert eze
ket a nyomda az ábraaláírásban nem 
tudja kiszedni (pl. körbe zárt pont, há
romszög vagy négyzet, közepén pont
tal stb.). Ezek helyett számokat alkal
mazzunk.

A mértékegységek jelölése

A mértékegységek használatára és 
jelölésére az 1976. július 1-jén ha
tályba lépett 8/1976. (IV. 27.) MT. 
számú kormányrendelet 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).

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- 1-K- 1=J-s-1> 
m_1 K_1
Hőátadási tényező: J s- 1m-2 K“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-, htxa-, 
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
(Сг2зСв), kalcium-bisz[hexa-kloro-fosz- 
fát (V)], difoszforsav, bisz-diszulfidion.

A hiper-, hipo-, meta-, orto-, para-, 
per-, piro-, poli-, szemi-, szub-, szuper- 
stb. előtagot egybeírjuk azon össze
tevő nevével, amelyre vonatkozik. Ha 
az összetevő neve kötőjellel tagolt a 
poli- előtag után zárójelbe tesszük 
azt a részt, amelyre az előtag vo
natkozik. Pl. perklórsav, hipoklór-

sav, peroxi-dikénsav, metakovasav, po- 
liszulfid, poli(vinil-klorid).

A szerves vegyületek nevének tago
lására, az alábbi elvek az irányadók:

A csoportfunkciós nomenklatúra sze
rint képzett nevekben a funkciós cso
port kötőjellel kapcsolódik az előtte 
álló atomcsoport (kötőjellel tagolt) ne
véhez. Pl.: etil-alkohol, benzoil-azid, 
benzoil-cianid, dietil-éter, bisz(2-klór- 
etil)-éter, metil-klorid, etil-metil-keton, 
metil-propil-szulfid, difenil-szulfoxid, 
dietil-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-valeri áns av.

A telítettlenségre, 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.

Kézirat leadása mágneslemezen

Felhívjuk munkatársaink figyelmét 
arra, hogy lapunk számítógépes sze
déssel készül. Gyorsabb és pontosabb 
munkánk érdekében kérjük szerzőin
ket, hogy akinek módjában áll, kéz
iratához mellékelje a cikket 5 1/4 
vagy 3 1/2 inch-es, IMB PC formá
tumú floppy lemezen. A lemezt ter
mészetesen rövid időn belül visszajut
tatjuk. A cikk megírásához lehetőleg 
a Word (DOS/WINDOWS), a Word
Perfect vagy az ÉKSZER valamely 
verzióját használják. Ez utóbbi besze
rezhető a CheMicro Kutató Fejlesztő 
Kft-nél. Mágneslemez leadása esetén is 
a szerkesztőségnek szüksége van a ki
nyomtatott anyagra!
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Az ördög az ipari szintézisnél is a 
részletekben rejlik

Hagyományosan nagyvolumenben 
gyártott szerves alapanyag az etilén- 
glikol (főleg a gépkocsik hűtőfolyadé
kénak jelentős alkotóelemeként hasz
nálják); etilén-oxidból állítják elő kata
lizált hidrolízissel, aminek során azon
ban a nagy hőfejlődés miatt mellékre
akciók is végbemennek.

Újabb átlátszó ipari szerkezeti anyag 
a polikarbonát (pl. gépkocsik külső 
világításának védőburkolata), aminek 
egyik komponenseként jelentős mennyi
ségű dimetil-karbonátra is van szük
ség, amit hagyományosan metanol és 
szén-monoxid, ill. foszgén kondenzáci
ójával gyártanak.

Azokon a helyeken, ahol az etilén- 
glikol mellett számottevő mennyiség
ben dimetil-karbonátot is tudnak érté
kesíteni, alkalmazható egy új techno
lógia, mely ikertermékként állítja elő 
mindkét vegyületet. Etilén-oxidot eh
hez szén-dioxiddal kell előbb jól kéz- 
bentartható reakcióban ciklikus etil- 
karbonátészterré átalakítani, majd ez
zel metilalkoholos transzészterezést vé
gezni: a nyert termékek az etilén-glikol 
és a dimetil-karbonát. Az átésztere- 
zés hagyományos észterező katalizáto
rokkal megy végbe 80-130 fokon, 7 
bar nyomáson. Légköri nyomásra ejtve 
kihajtható az észter-glikol elegyből a 
feleslegben használt metilalkohol. Az 
üstmaradékból 155 fokon és 11 bar 
nyomáson lehajtható az etilén-glikol- 
dimetil-karbonát azeotrop, ami váku
umban megbontható.

[Forrás: CEN. 70 No. 18, p. 25. (1992. 
m ájus 4.)]

Nobel-díjas a tudomány és a 
demokrácia viszonyáról

1992 májusában Glenn T. Seaborg, 
az USA Nobel-díjas kémikusa, az 
Eszak-Michigan Egyetem tanévnyitó
ján, a tudomány és a demokrácia 
összefüggésével is foglalkozott a követ
kezők szerint:

„Legértékesebb erőforrásunk intelli
genciánk és alkotókészségünk. Nemzet
ként büszkék vagyunk arra, hogy törté
nelmünk során új technológiáknak vol
tunk úttörői; a jövőben nemcsak attól 
fog sok függeni, hogy innovációra ké
pesek leszünk-e, hanem attól is, hogy 
felkészültünk-e ezen újdonságok alkal
mazására és megvalósítására a terme
lésben. Az Egyesült Államok kiemel
kedő helyzetét a világban és magas 
életszínvonalát jelentős mértékben a 
tudománynak és a műszaki megvalósí
tásnak köszönheti... Vezető szerepünk

előzmény nélküli jólétet, egészséget és 
nemzeti erőt adott nekünk. Újabban 
azonban más országok részéről kihívás 
érte vezető szerepünket.

Nem kételkedhetünk abban, hogy 
a tudományos műveltségnek, a termé
szettudományos és matematikai isme
reteknek most nagyobb a jelentőségük 
mint valaha, és megdönthetetlen bi
zonyítékunk van arra, hogy nem csak 
hogy nem javul ifjúságunk képessége 
a kívánalmakkal összhangban, de ag
godalomra okot adó mértékben rom
lik. Míg nemzetünknek rohamosan nö
vekednek az igényei a képzett polgár
ság és a műszakilag gyakorlott munka
erő iránt, addig csökkent ezen igényt 
kielégítő képességünk.

Fiatalságunk természettudományos 
képzését általában kell emelnünk (nem 
csupán azokét, akik tanulmányaik so
rán hivatalos tudósokká, matemati
kusokká vagy mérnökökké kívánnak 
válni), mert nagy számban van szük
ségünk olyan emberekre, akik a tu
dományban kiismerik magukat, vagy 
képzett munkások, akik szert tettek 
a mind bonyolultabb műszaki fel
szerelések gyártására, üzemeltetésére 
és javítására. Hagyományos, a kör
nyezetre ártalmas iparunkban meg
szűnnek munkahelyek és ezeket állan
dóan változó társadalmunkban meg
nyíló újak pótolják, amikhez új mű
szaki ismeretekre és ezek alkalmazásá
nak rugalmasságára van szükség.

A rendelkezésünkre álló tudomá
nyos ismeretek szinte elképzelhetetlen 
sebességgel bővülnek... Nemcsak olyan 
elismert csúcstechnikai ágakban van 
új ismeretekre és képességekre szük
ség, mint a mikroelektronikában, de a 
mai farmernek is... a munkához szük
séges jártasságra van szüksége a ro
varélettanban, a műtrágyázásban, az 
időjárás befolyásolásában, a hibrid ve
tőmagvakról, az állattenyésztésről, en
nek gépi és komputerizált vezérléséről, 
a pénzügyi támogatásról, a nemzetközi 
árutőzsde-egyezményekről és kereske
delmi módozatokról.

Nemcsak a hivatásos természettu
dósoknak, matematikusoknak, mérnö
köknek és a nem hivatásszerűen ez
zel foglalkozóknak kell megérteniök a 
bonyolult műszaki berendezéseket, de 
a lakosság széles rétegeiben is szük
ség van a tudomány átfogó megérté
sére. A tudományos ismeretek szere
pével találkozhatunk már Thomas Jef
ferson híres, sokat idézett, mélysége
sen igaz mondásában: Nem ismerek 
más helyet ahová a társadalom leg
főbb hatalmát helyezhetném, mint ma
gát a népet; ha viszont az a vélemé
nyünk, hogy nem elég felvilágosult ah
hoz, hogy ellenőrzését üdvös meggon-

doltsággal gyakorolja, úgy nem az a 
megoldás, hogy ezt elvegyük tőle, ha
nem az, hogy az ehhez szükséges in
formációval általában és folyamatosan 
felfegyverezzük.”

[Forrás: CEN. 70 No. 19, p. 3. (1992. 
m ájus 11.)]

Kutatók-fejlesztők szerződéses 
munkaviszonyban

A szakmák elkülönülésének előreha
ladtával eddig is alkalmaztak a mun
kacsúcsok időszakára és ennek követ
keztében korlátozott munkaidőre meg
határozott feladatra külső szakértő
ket, dolgozzanak azok elkülönült válla
lati szervezetben (alvállalkozók) vagy 
egyéni, ill. csoportos szakértőként (pl. 
üzemszervezők, piackutatók, a válla
latot átvilágító szekvéleményt adók, 
folyamat-, ill. nyilvántartás vezetők, 
szoftveresek). A vegyipar eddig elzár
kózott az elől, hogy saját kutatásában- 
fejlesztésében ne saját munkaerőket al
kalmazzon (akiknek vezetői a válla
lati törzskarhoz tartoznak), noha az e 
területen végzett konkrét munka idő
szakos a külső gazdaság hatására is, 
de mindenekelőtt a vállalatvezetés tu
datos célkitűzései következtében: így 
nem jelenthet egyenletes tevékenységet 
akár a terhelésben, akár az egyes té
mákban és azok megvalósítási stádiu
maiban.

A mai globális gazdasági környezet 
kikényszeríti az innovációs versenyfu
tást, a szűkülő profitrátát és a mind
inkább rövidülő időtartamot az ötlet
től az ipari, ill. kereskedelmi haszno
sulásig. Ezért mindenekelőtt Ameriká
ban betört a szerződéses munkaviszony 
az üzemi titkokat nagyon védő, rend
szeres K+F tevékenységet végző vegyi
parba is. Persze ehhez megfelelő számú 
szabad szakmunkaerőpiac is szükséges, 
amelyben a külsős munkaviszony koc
kázatát nem elsősorban a nagyobb jö
vedelem reményében vállalják, hanem 
erre a munkanélküliség szorítja őket rá.

Az USÁ-nak csupán a vegyipar
ban az alkalmazottak száma 1993-ban 
16 000 fővel tovább csökkent 1 millió 
főre, viszont az országban létrehoztak 
1991 és 93 között összesen 1,9 millió új 
munkahelyet, de ezek 28%-át már meg
határozott időre szerződtetett munka
erőkkel töltötték be. így tett a vegyi
par néhány vezető cége is (pl. Hoechst, 
Celanese, Du Pont, Henkel), eközben 
azonban kikristályosodtak egyes álta
lános kiválasztási szempontok is, jele
sül:

1994. X L I X .  É V F O L Y A M .  6. S Z Á M mkl Alii.



Szemle ... Szemle ... Szemle

-  a kutatás-fejlesztésnek az elvárt si
ker tekintetében kockázatos terüle
tei,

-  a cég szempontjából periférikus szak
területek (pl. analitika, számítás- 
technika, folyamatvezérlés, biológia, 
környezetvédelem),

-  sohasem alkalmaznak a K-fF-ben 
csupán szerződéses munkaerőket, ha
nem csapatukba saját szakkádere
ket is beosztanak,

-  különös gonddal kell ügyelni arra, 
hogy a csapaton belül irigység, po
zícióféltés ne váljék meghatározóvá 
(ez a feltétele a siker reményének),

-  a „külsők” munkaeredménye és ma
gatartása alapján közülük egyese
ket később tartósan alkalmaznak; ez 
mind a cég, mind a szerződéses al
kalmazott számára siker.
A már több éve tartó gazdasági pan

gás és visszaesés Nyugat-Európában 
a vegyiparon belül a petrolkémiát és 
a műtrágyaipart sújtja leginkább. Az 
Európai Petrolkémiai Termelők Szö
vetsége (APPE) 1993 decemberében 
szimpóziumot tartott a lehetséges kö
zös kilábalási taktikáról, ahol a javas
lat évi 1,6 millió tonna fölös etilénka
pacitás átmeneti leállítására vonatko
zott, de eziránt a gyártóknál csak 600 
kt-ra mutatkozott érdeklődés. A javas
latot elvetették; az ideológiai indoklás 
az volt, hogy „a konszenzus nem piac- 
konform módszer”.

1994 tekintetében már optimistáb
bak a nyugat-európai prognózisok: 
1/2-2  1/2%-os igénynövekedést vár
nak a szerves-, a szervetlen és a felü
letaktív vegyi anyagokban, valamint a 
műanyagok, a gyógyszerek, a színezé
kek, a festékek területén, de megmarad 
a recesszió a kémiai szálak és a műtrá
gyák területén. Az USA vegyiparára 
vonatkozó prognózis ennél jobb; mégis 
cikkeznek a minden fejlődés alapját ké

pező kutatás-fejlesztés terén ideiglene
sen szerződtetett szak- és segéderőkről.

Nem gondolkozhatnának el erről a 
magyar vegyiparban is?

[Forrás: C hem ical and E ngineering News 
72. No 9, p  25 (1994. február 28.); Process 
E ngineering 75. No 2, p 29 (1994. február)]

Német vegyiparpolitika a 
kilencvenes évtizedre

A német vegyipar is megérzi a glo
bális iparpolitika szükséges változását, 
ami mindenekelőtt a „3 nagy” (BASF, 
Hoechst, Bayer) beruházáspolitikáján 
érződik. A német vegyipar eredményt- 
jelző gazdasági mutatóiban 1993-ban 
1992-höz képest az alábbi visszaesés 
volt érzékelhető:
-  értékesítés —7,5%
-  létszám —8,5%
-  bérek —4,6%
-  belföldi beruházások az 1990. évi 

12,7 milliárd márkás csúcsról vissza
estek 1993-ban 9,5 milliárdra.
Tudatos cselekvésként eközben vál

tozások észlelhetők a beruházások al
lokációiban is (belföld, ill. külföld, kül
földi régió, belföldi, ill. külföldi új ter
melési profil). Az allokációs összegek
ről az 1983 és 1993 közötti időszakra 
az 1. táblázat tájékoztat (mértékegység 
milliárd DM):

1. táblázat

A beruházás allokációja
Terület év

1983 1985 1987 1989 1990 1993

Belföld 6 7 9,7 11,6 12,7 9,5
Külföld 3 4,5 4,5 8 7,8 9,3

A külföldi és a belföldi vegyipari 
beruházási éves növekmények e szer

kezetátalakító hatásukban együtt ve
endők figyelembe: amikor a belföldi 
beruházás nekilódul (1985-1987, ill. 
1989-1990), akkor a külföldi stagnál, 
ill. visszaesik, amikor a belföldi növek
mény pedig viszonylag szerény (1983- 
1985) akkor a külföldi üteme ezt meg
haladja, ill. amikor a belföldi erőtelje
sen visszaesik, akkor a külföldi jelen
tékenyen nő. 1993-ban a külföldi már 
szinte azonos a belföldivel, de együt
tesen mégsem érik el a legjobb évét 
(1990). Meghatározott földrajzi terüle
teken és technológia profilokban tuda
tosan változott a német vegyipar ipar- 
politikája, jelesül:
-  a nyolcvanas években megjelent kö

zel-keleti petrolkémiai alapanyagok 
versenyképessége mellett Nyugat- 
Európában új versenytársként meg
jelent a távol-keleti is, azonban in
kább a továbbfeldolgozott vegyipari 
tömegtermékek formájában (műa
nyagok és szintetikus szálak),

-  az ott újonnan létesült közepes gaz
dasági hozamú termékek számára 
a szükséges kiegészítő vegyitermé
kek gyártását helybe hozza a német 
vegyipar (BASF Indiában színezék
éé textilsegédanyagipart épít fel, 
a Hoechst és a Bayer Kínára ve
szi az irányt ugyancsak színezékben, 
de műszaki alapanyagokban és köz
benső termékekben is),

-  ezzel szemben a fejlesztés Német
országban a csúcstechnológiai mű
anyagokra, a finomkémiára irányul 
(vitaminok, kozmetikák, illat- és 
aromaanyagok. Összehasonlításul: a 
BASF 1994 és 1998 között 480 mil
lió márkát allokált ezekre a súlypon
tokra, míg a Bayer kínai invesztíci
ója 300 millió DM).
[Forrás: V D I-N achrichten  48. No 9, p 1 
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Berty József: Kísérletek komputeren

A szerző rövid irodalmi áttekintést ad számítógépek 
laboratóriumi kísérletekhez való alkalmazásáról. Bému- 
tatja a matematikai-fizikában alkalmazott „gondolat” kí
sérletek kiterjesztését a vegyészmérnöki kinetika terüle
tére. A metanol szintézis példáján teszt-feladatot ismer
tet egy meghatározott aktivitási katalizátor tanulmányo
zására különböző pórus-térfogatnál. A közlemény további 
része csőreaktorok hőmérséklet eloszlásának hatását és a 
pórus diffúziónak a max. termelésre gyakorolt hatását ér
tékeli.

[M agy .  K i m .  L a p j a  4 9 ,  269  (1994)]

Móra László: Wartha Vince szellemi hagyatéka.
Emlékezés születése 150. és halála 80. évfordulóján

Wartha Vince (1844-1914) a magyar kémiai technoló
gia tudomány úttörője, egyetemi tanulmányait Zürichben 
és Heidelbergben végezte. Hazatérve 1870-től 40 éven át 
a budapesti József Műegyetem kémia technológia tanszé
kének alapító-professzoraként tanított. Jelentős tudomá
nyos munkát folytatott, például módszerét a víz állandó 
és változó keménységének meghatározására külföldön is 
alkalmazták. Neve a kerámia terén vált ismertté, midőn 
előállította a színes fémfényű máz válfaját, amelyet eo- 
zinnak keresztelt el, és amely a pécsi Zsolnay-gyárnak vi
lághírt szerzett. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, 
majd másodelnöke volt, számos egyesület vezetésében vett 
részt. Munkásságát és szellemi hagyatékát több száz pub
likációja őrzi.

[M agy .  K é m .  L a p j a  4 9 ,  276  (1994)]

Antal Istvánné: Az Európai Közösség támogatása a 
kémiatudomány és technológiafejlesztés terén

A tanulmány a kémiatudományokban és a vegyészmér
nökségben érdekelt európai szervezetek nézeteit tükrözi, 
csatlakozva az EK Bizottság Negyedik Keretprogramjá
hoz. A kémiai tudományok és technológiák a környezet, az 
élettudományok és technológiák, valamint az energia pél
dáin illusztrálja. A fizikai, az anyag- és az élettudományok 
határterületein található általános témák közül a katalí
zis, az új anyagok, a modellezés, a nemlineáris folyamatok 
és a szubmikro technológiák témaköreit emeli ki.

[M agy .  K é m .  L a p j a  4 9 ,  281 (1994)]

J. Berty: Experiments on Computers

A short summary is given about applying computers 
in laboratory experiments. The author demonstrates the 
expansion of theoretical experiments used in Mathematics 
and Physics to the field of chemical engineering kinetics. A 
test is shown through the example of methanol synthesis 
to study a catalysator of given activity at different pore 
volumes, in the further part of the article the effect of 
temperature and the further part of the article the effect of 
temperature and the effect of pore diffusion to maximum 
production are discussed.

L. Móra: Vince Wartha’s Intellectual Inheritance.
To the Memory of the 150th Anniversary of his Birth and 
80th Anniversary of his Death

Vince Wartha (1844-1914) was a pioneer of Hungarian 
chemical technology. Studied in Zurich and Heidelberg 
Universities. When he returned to Hungary in 1870 
professor Wartha as founder of chemical technology 
department taught at József Technical University from 
1870 for 40 years. He is well-known also by research 
activity. His method for determination of constant and 
changing hardness of waters was used also in other 
countries. His name was also well-established in the freld 
of ceramics when produced a coloured metallic glaze what 
the called cozin and became a world-famous product by 
the Zsolnay Factory of Pécs, Hungary. Professor Wartha 
was member and later co-president of the Hungarian 
Academy of Sciences. His works and intellectual heritage 
are preserved in hundreds of publications.

Mrs. I. Antal: European Community Support for 
Development o f Chemical Sciences and Technolo
gies

This report expresses the views of European organiza
tions concerned with chemical engineering, in connection 
with the Fourth Framework Programme of the Commis
sion of the EC. Importance of chemical sciences and tech
nologies are illustrated by examples of five target areas, 
as Information and Communication, Industrial Techno
logies, Environment, Life Sciences and Technologies and 
Energy. Out of the generic themes at the boundaries of 
Physical, material and life sciences, Catalysis, Novel Ma
terials, Modelling, Non-linear Processes and Very Small 
Scale Technology are emphasized.
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Dénes Béla — Ormós Zoltán: Őrlő-görgős fluidizá- 
ciós száritó és granuláló berendezés folyadékok 
szárazanyag-tartalmának kinyerésére

A szerzők ismertetik a folyamatos üzemű fluidizá- 
ciós szárító és granuláló berendezést, amely őrlő-görgős 
szemcseaprítóval van felszerelve. A szemcseaprító sze
lektív aprítást végez. Alkalmas a szárítás során végbe
menő szemcseméret-növekedés kompenzálására és a szem
cseméret szabályozására. Ismertetik a szemcseaprító ki
alakítását, elhelyezését valamint működését. Bemutatják 
a szemcseaprító fontosabb paramétereinek a szemcsemé
retre gyakorolt hatását. Számos szervetlen és szerves vegy
ipari termék oldatból, olvadékból, illetőleg szuszpenzióból 
történő kinyerésére végeztek kísérleteket. Az eredmények 
alapján összefoglalják a fontosabb technológiai paramé
terek értékeit (légsebesség, levegő hőmérséklete, folyadé
káram, folyadékkoncentráció stb.), a fajlagos termelési és 
vízelpárologtatási kapacitás adatokat, valamint a kelet
kezett szemcsés anyagok fontosabb fizikai tulajdonságait 
(szemcseméret, nedvességtartalom).

[M a g y .  K é m .  L a p ja  ^ 0 ,  2 8 7  (1994)]

Méry Sándor: Távvezetéki folyadékszállítás fázisha- 
tár-érzékelése színmérő alkalmazásával

A távvezetéki folyadékszállítás üzemeltetőjének a ter
mékek minősége megőzése érdekében gondoskodni kell a 
fázishatárok érzékeléséről. A dolgozat a fázishatár érzéke
lésének szükségességét, lehetőségeit tárgyalja, bemutatja a 
színmérésen alapuló eszközök mérési alapelveit, összefog
lalja műszaki jellemzőit és a hazai alkalmazás lehetőségeit 
elemzi.

[M a g y .  K é m .  L a p ja  ^ 0 ,  2 9 3  (1994)]

Vértes Attila — Nagyné Czakó Ilona — Nagy Sándor — 
Kuzmann Ernő — Homonnay Zoltán: A Mőssbauer- 
epektroszkópia gyakorlati alkalmazásai III. Oldat- 
vizsgálatok Mössbauer-spektroszkópiával

A  gyorsfagyasztott oldatok általában megőrzik ere
deti tulajdonságaikat, így a „kvencselés” lehetővé te
szi az alapvetően szilárdtestvizsgálati módszerként ismert 
Mössbauer-spektroszkópia alkalmazását ezen a területen. 
A cikk szerzői felvázolják azokat az eredményeket és le
hetőségeket, amelyeket a Mössbauer-spektroszkópiának 
köszönhet az oldatszerkezettel foglalkozó kutató. A be
mutatott példák a vas (Il)-sók hidratációját, szolvatá- 
ciós vizsgálatokat, komplexképződés vizsgálatát, ón(II) és 
ón(IV) közötti elektroncserét, valamint az ún. kapilláris 
Mössbauer-spektroszkópiát foglalják magukba.

[M a g y .  K é m .  L a p ja  ^ 0 ,  298  (1994)]

mkl

B. Dénes — Z. Ormós: Fluidized Bed Drier and 
Granulator Equipped with Grinding Rolls for the 
Recovery of Solid Content from Liquids

The fluidized bed technique is suitable for the produc
tion of solid particles from solutions or suspensions. This 
paper discusses this process and the attainment of steady 
particle size distribution of the direct product. The elo- 
borated fluidized bed drier is presented; it was equipped 
with special grinding rolls for the size reduction of overg
rown particles. The effects of grinder on the particle size 
are discussed. Many organic and inorganic compound was 
produced by this process. The technological parameters, 
the production capacity and physical characteristics of the 
products are summerized.

S. Méry: Interface Detection w ith  Color Sensor on 
Liquid Transport Line

The liquid transport line users has to take care of the 
interface sensing for preservation of products quality. This 
article treats the necessity and possibilities of the interface 
sensing, presents the principies of the color sensors, 
summarizes technical data and analyses the possibilities 
of home using.

A. Vértes — Mrs. Nagy I. Czakó — S. Nagy — E. 
Kuzmann — Z. Homonnay: Practical Applications 
of Mossbauer Spectroscopy III. Investigation of 
Solutions by Mossbauer Spectroscopy

Quick-frozen solutions, as a rule, keep their original 
structure. Therefore quenching makes it possible for the 
chemist to use Mossbauer spectroscopy, a method of solid 
state research, on this field too. The authors give a review 
of the results and possibilities related to the Mossbauer 
method on the research of the structure of solutions. The 
examples presented include the hydration of iron(II) salts, 
solvation studies, complex formation, electron exchange 
between tin(II) and tin(IV), as well as the method called 
capillary Mossbauer spectroscopy.

All. 1994. X L I X .  É V F O L Y A M .  7. S Z Á M



magyar kémikusok lapja
XLIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Kísérletek komputeren

Bevezetés

Mikor Európát elhagyva 1957-ben az USA-ban az 
Union Carbide Corporation Kutató és Fejlesztő rész
legénél kezdtem dolgozni, a laboratóriumokban és 
irodákban még az elektromechanikus számológépek 
voltak használatban. Az elektroncsövekkel és néhány 
elektromechanikus relével dolgozó központi kompu
tert akkor cserélték le az első tranzisztoros IBM mo
dellel.

Két évvel később, 1959-ben az Union Carbide, az 
akkor legnagyobb etilén-oxid és -glikol üzemét már 
átállította komputeres irányításra. Ez volt a petrol
kémiai iparban az első termelő üzem, ahol az anyag
mérlegeket és kihasználásokat a komputer azonnal ki
számította, amint a termékösszetételt a gázkromatog- 
ráfról leolvasta. Valamennyi szabályozást a komputer 
vette át és a technológiai változókat a biztonsági kor
látokon belül tartotta.

1959 végén, a vállalat kutató és fejlesztő részlegé
ben, Charlestonban (West Virginiában), közreműkö
désemmel — az előző tapasztalatok alapján — megé
pült az első kísérleti üzem közvetlen komputeres sza
bályozásra és kiértékelésre. Ebben a kísérleti üzem
ben propán és propilén keverékek oxidációját tanul
mányoztuk: propilén-oxid előállítása volt a cél (Lemon 
et al, 1964). A reakció „degenerált robbanás” (Szabó, 
1948) jellegű volt, de lehetett szabályozni. A sokkom- 
ponensű termék kisebb molekulasúlyú vegyületekből 
állt, amelyeknek az elválasztását jól lehetett számí
tani. Ez azért volt fontos, mert a részleges átalakulás 
miatt szükséges visszatápláláshoz az elválasztó folya
matot nem építettük meg a kísérleti üzemben, hanem 
a komputeren egyidőben számított elválasztás adata
inak megfelelő mesterséges keveréket tápláltunk be a 
reaktorba (Dean et al, 1965).

Mint történelmi érdekességet megemlítem, hogy a 
kísérleti üzemben használt — és eredetileg tüzér
ségi vagy rakétakontroll céljára épített — Ramo- 
Woodridge 300 komputer havi bérleti díja 4000 dollár 
volt és a havi karbantartás költsége további 1000 dol
lárt tett ki. Ez ma — 33 évi infláció után — kb. négy
szer nagyobb összegnek felel meg. A mai pénzben kb. 
havi 20 000 dollárért bérelt komputernek mindössze

* B erty  R eaction E ngineers, L td . 1806 B ent P ine Hill, 
Fogelsville, PA 18051, USA

Sajtó  a lá  rendezte: dr. Benedek Pál, E ö tvös Lóránd T udo
m ányegyetem , T T K , K T C S.

B E R T Y  J Ó Z S E F *

8 kilobit memóriája volt. Ezzel annyira kellett takaré
koskodni, hogy a programok egy nagy IBM kompute
ren készültek, gépi kódban és ezek kerültek aztán az 
RW-300-ba. Ma egy kézi kalkulátornak nagyobb me
móriája van és zsebben elfér, ám az RW-300 gép két 
laboratóriumi helyiséget igényelt.

Ettől kezdve minden kísérleti berendezés, amivel az 
Union Carbidenál dolgoztam, komputeres irányításra 
és kiértékelésre épült (Dean and Angelo, 1971).

Komputerek alkalmazása számításokra

Már 1957-ben nagyon csábító volt a numeri
kus integrálás lehetősége azoknak a differenciál
egyenleteknek a megoldására, amelyeknek analitikus 
megoldása nem volt. Az integrális csőreaktorok ese
tében ilyen differenciál egyenletrendszer megoldása 
volt szükséges a konverzió számításához, valamint 
a koncentráció- és hőmérséklet-gradiensek „a priori” 
meghatározásához. A numerikus integrálás a reaktor- 
tervezést az empirikus alapokról az egzakt megoldá
sok felé terelte.

A nagy lelkesedésben a reaktor-tervezés minden va
lós és nem létező problémája megoldásra került, de 
minden csak nagyon egyszerű kinetikai kifejezéseken 
alapult. Mikor kiderült, hogy az egyszerű kinetikai 
egyenletekkel majdnem semmit sem lehet leírni azon 
a fokon, amit a műszaki-gazdasági tervezés megkö
vetel, akkor kezdődött el az érdeklődés a tényleges, 
bár még mindig empirikus, kinetikai egyenletek kísér
leti meghatározására. Ennek egyik eredménye lett a 
belső visszakeveréses (CSTR) laboratóriumi reaktor 
(Berty, 1969, 1974), amelyben ipari áramlási körül
mények között lehetett mérni a kinetikát és az átviteli 
sebességeket.

Kísérlet-sorozatok statisztikus tervezése és kiérté
kelése már az elektromechanikus gépek használatával 
nagyon elterjedt és a komputerek tömeges megjele
nése tovább segítette ennek a fegyelmezett és terve
zett kísérleti módszernek a használatát.

A regresszióanalízisen kívül a szóráselemzésre is 
készült számítási program.

A laboratóriumi reaktor-kísérletek kiértékeléséhez 
fontos eszköz a mérleg kiegyenlítés (Almásy, 1968).

Harminc évvel ezelőtt a Union Carbide évi kb. 
160 000 tonna kapacitású etilén-oxid és -glikol üzeme 
szintéziskörének tervezésekor először alkalmaztak
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komputeren egy folyamatábra kiértékelő programot 
(flowsheeting). A számítást több száz változatban is
mételték meg a leggazdaságosabb megoldás meghatá
rozására. Később a Monsanto bevezette a FLOWT- 
RAN nevű folyamatábra kiértékelési programot. Mos
tanában már számos ilyen flowsheeting program kap
ható a legkülönbözőbb igények kielégítésére. A legis
mertebb talán az ASPEN program.

Ma már speciális esetben néha egyszerűbb egy 
jó minőségű „spreadsheet”-re saját folyamatábra- 
programot írni, mint a nagyon nagy, kész programok
nak mindössze egy kis részét használni.

A fenti példákat csupán a kinetika és reaktor- 
tervezés területéről emeltem ki és talán a kevésbé is
mert részeket mutatják be. A vegyészmérnöki felada
tok egyéb területén is hasonló nagy fejlődésre vezetett 
a komputerek alkalmazása. Egy magyar könyv részle
tezi a vegyészmérnöki termodinamika komputerrel se
gített számításait (Benedek és Ölti, 1985) és egy másik 
mű ugyancsak magyar szerzőktől — az elválasztási és 
más műveletek számításánál, valamint kémiai techno
lógiai hálózatok tervezésénél használt számításokat és 
programokat ismerteti (Pallai, 1993).

Most egy újabb komputer alkalmazási terület leírá
sára térek át.

„Gondolat-kísérletek” komputeren

A matematikai fizikában alkalmazott gondolat- 
kísérleteket ma már ki lehet terjeszteni a vegyészmér
nöki kinetika területére, ahol a bonyolultabb rendsze
reket már nem lehet egyszerűen áttekinteni és képte
lenség valamennyi összefüggést egyszerre figyelembe 
venni. A lehetőség alapja a jó tesztfeladat, amitől azt 
követeljük meg, hogy a fizikai és kémiai törvények
nek tegyen eleget vagy — szerényebben kifejezve — 
legalábbis ne sértse azokat. Egy jó tesztfeladatban bo
nyolult elveket és lehetőségeket lehet „kísérletileg” ta
nulmányozni, illetőleg megérteni. Természetesen nem 
lehet matematikailag meg nem határozható jelensé
geket kipróbálni, mint például különböző összetételű 
katalizátorokat összehasonlítani. Ellenben jól lehet ta
nulmányozni egy meghatározott aktivitású katalizá
tor teljesítményét különböző pórus-térfogatnál. Ilyen 
tesztfeladatok bemutatására térek át.

és termodinamikai egyensúlyának részletes leírása is
meretes. Nem használtunk ellenben egyetlen leírt ki
netikát sem, mert azokban ilyen-olyan feltételezések 
(például sebességmeghatározó lépés) és egyszerűsíté
sek szerepelnek, márpedig a tesztfeladat céljára fontos 
az egzakt leírás.

A következő feltételezett reakció-mechanizmust vá
lasztottuk az UCKRON példában:

1. 2(H2 + X i X 2)
2. СО + X 2 <-» X 3
3. X 2 +  X 3 <—* X 4 +  X i
4. X 4 <-CH3OH + X!

r1 = k 1 H X j -  k -xX 2  

r2  — k2  СО X 2  — k—2X 3 
r3  k3 X 2 X 3  — k—3 X 4Xi 
r4 - k4 X 4  — k - 4  M X 1

Az első négy reakció összege adja a metanolszinté
zist:

M. 2H2+CO <—► CH3OH R \f  =  r i/2  — t2 =  r3 — r4.

A jobboldali utolsó egyenlet a kinetikai kontinuitást 
jelenti a reaktor stacionárius állapotában. A fenti 
kifejezésekben:
X x jelzi a katalizátor aktív felületnek üres hányadát, 
X 2  az adszorbeált H2 hányada,
X 3  a formaldehidnek megfelelő közbensőtermék há

nyada,
X 4  a kemiszorbeált metanol hányada a katalizáto

ron.
H, C és M jelzi rendre а H2, СО és CH3OH aktivitását 
a gázfázisban.

Dimenziómentes aktivitásokat használva koncent
ráció helyett, а к sebességi együtthatók dimenziója 
azonos a reakció sebességével. így az egyensúlyok ki
fejezése is egyszerűbbé válik.

A VEKRON példában a fenti négy reakción kívül 
a fordított vízgáz reakció is szerepel:

5. C 02 + J f2 «  СО + X 3  r5  — k3  D X  -  k - 5  C X 5

6. X 5  ~  H20  + X x r6 = fc6X5 -  k-e W Xx

Ezek a már említett 1. reakcióval összegezve:

Az UCKRON és a VEKRON tesztfeladat

Ezek részletes leírása megjelent az irodalomban 
(Berty, 1988; Berty et al, 1989; Árva és Szeifert, 
1989) és itt csak rövid összefoglalásukat ismertetem. 
Az elnevezések a kutatásban együttműködő felek 
neveiből lettek kikovácsolva:

1. Union Carbide + University of Akron = 
UCKRON

2. Veszprémi Egyetem +  University of Akron = 
VEKRON

A metanolszintézist használtuk mindkét példában a 
kémiai reakció modelljének. Ennek az iparilag felhasz
nált kémiai reakciónak az összes fizikai tulajdonsága

mkl

1. H2 4- Xx X 2  — kx H Xx — k—xK2

adják a fordított vízgáz reakciót:

W. C 02 + H 2 ~ C 0  + H20  r5 =  r6
rl — 2 %  +  Rw

D és W a széndioxid és víz aktivitása a gázfázisban 
X 5  a víz által elfoglalt aktív felület hányada.
Nagy gondot kell fordítani a termodinamikai kon

zisztencia követelményeire. Erre a célra az elemi fo
lyamatokhoz szabadon választható (reakció entalpia 
és egyensúlyi állandó) paraméterek számszerű értékeit
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úgy állapítottuk meg, hogy azok lineáris kombináci
ója az ismert termodinamikai értékeket adja a teljes 
reakcióra a következők szerint:

UCKRON: Д HM =  2Д ЯХ + Д Я2 + ДЯ3 + Д Я 4 
VECRON: ДЯ*у = Д ЯХ + Д Я5 + ДЯ6 
UCKRON Км  = (fej fej Л4) /  (А:?.! fc_2 fc_3 4 ) 
VECRON = (ifcifcsfcej/íit-ifc-sfc-e)

Az egyes elemi folyamatok aktiválási energiájára 
előírtuk, hogy:

E{ = E -i +  ДЯг.

A sebességi állandó legyen konzisztens a termodi
namikai egyensúlyi állandóval:

Ki = y ~ = =  K 'rA H i/R T

Ezekhez még hozzátettük, hogy

X i 4- X 2  + X 3  + X 4  + X$ — 1 
dX i _  dX 2  _  dAa _  <1 X 4  dX 5

dí dt dt dt dí

ahol az utolsó egyenlet az állandósult állapot krité
riuma CSTR reaktor esetében — mint az UCKRON 
példánál már említettük.

Ezekkel a megkötésekkel kissé komplikált, ám eg
zakt és explicit reakció-sebesség fejezhető ki a meta
nolra: Rm  és vízre: R-w, mint /(T,H,C,D,M,W) függ
vény. Ezt neveztük az „igazi” kinetikának. Az analiti
kai kifejezés levezetése Szeifert Ferenc érdeme (Berty 
et al, 1989) mind az UCKRON, mind a VEKRON pél
dára. Az explicit kifejezés leírása kissé hosszadalmas 
és a fenti referenciában lehet megtalálni.

Az UCKRON teszfeladat használatát komputeren 
végzett kísérletekre a következő két példán fogjuk 
látni.

Csőreaktorok hőmérséklet-elszaladásának határa

Csőreaktorban a hőmérséklet a csőhossz mentén 
változik: T(z). Ebben a példában exoterm reakció
ról van szó, a hőmérséklet a reaktor elején növekszik, 
majd maximumon keresztülhaladva csökken és a Tw 
falhőmérséklethez konvergál, ha Tw eléggé alacsony 
(1. ábra). Ha azonban a falhőmérséklet egyébként vál
tozatlan feltételek mellett, egy kritikus értéket meg
halad, a reaktor hőmérséklete a reaktorhossz valami
lyen z értékénél hirtelen megszalad és ezt követően az 
előző eset maximumánál nagyobb hőmérsékleten te
tőzik (2. ábra). Ez a hőmérséklet a katalizátorra és a 
reaktorra is káros.

Hűtött visszakeveréses (CSTR) reaktorban az ál
landósult állapot feltétele az, hogy a hőtermelés és 
a hőátadás sebessége egyenlő legyen. A hőstabilitás 
feltétele pedig az, hogy a hőmérséklet emelkedésével

a hőátadás sebessége gyorsabban nőjön, mint a hő
termelés sebessége. Ebből kiindulva a hőmérséklet-el
szaladást meghatározó jelenséget abban láttam, hogy 
a hőmérséklet csőhossz szerint vett (d2T/dz2) máso
dik deriváltja — valamilyen z értéknél — pozitívvá 
válik, azaz a T(z) hőmérséklet-függvény felfelé kezd 
görbülni. Ezt már 25 évvel ezelőtt javasoltam (Berty, 
1968), amiben Dente és Collina négy évvel megelőztek 
(1964). Egyik közlemény se keltett különösebb érdek
lődést. Végre van Welsenaere és Froment (1970) kö
vetve Barkelew (1959) empirikus becslését, a hőmér
séklet elszaladás határának kritériumot adott, ami a 
megfelelő visszakeveréses reaktor termikus stabilitá
sának első kritériumával egyenlő:

T -  Tw < RT 2 /E .

Ez a kifejezés a T  belső hőmérséklet és a Tw 
csőfal hőmérséklet közötti legnagyobb megengedhető 
különbséget adja meg.

Az ipari tapasztalat azt mutatta (Nelson, 1974), 
hogy ez a hőmérséklet-különbség túlléphető 30-50%- 
kal, de ennek okára sem ő, sem más nem adott ma
gyarázatot. A magyarázatot majd húsz évvel később 
adtam meg (Berty, 1992).

Az egzakt összefüggés levezetéséhez a hűtött csőre
aktor egy differenciális elemére felírt hőmérlegből kell 
kiindulni. Egy n-rendű reakció esetén, ahol r = kCn, 
a hőmérleg a következőképpen alakul:

(pcp/0) = ( -A H r)k0 e -E/ RTCn -  U0 a(T -  Tw),

ahol в a reakcióidőt jelenti,
p a reagáló anyag sűrűsége,

Cp a hőkapacitás,
U0  a hőátadási tényező, 

a az egységnyi reaktortérfogathoz tartozó hő
átadási felület.

Az egyenlet tulajdonképpen a T  — f( z )-пек a T' 
első deriváltja. A T  = f(z) hőmérséklet z szerinti T" 
második deriváltja:

d2T Г Г E
dz2 ~ X [RT24een +

n í  dC\
Cqeen VdT/ “

ahol qgen = (—A H r)r.
A hőmérséklet-elszaladás ott kezdődik, ahol = 

0, azaz a második derivált negatív értékéből pozitívvá 
válik. A fenti egyenletben csak a szögletes zárójelben 
levő kifejezés lehet zéró. Az első két tag nem más, 
mint a reakció hőforrás-sűrűségének hőmérséklet sze
rint vett teljes deriváltja (Perlmutter, 1972); a má
sodik tag többnyire elhanyagolható. А Ща tag pedig 
a hőátvitel sebességének a deriváltja. A hőmérséklet 
elszakadás egzakt kritériuma, némi megokolt egysze
rűsítések után, a következő alakra hozható:

T - T w < R T 2 /E .
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0 2 U 6 8 10 12

Reaktor hossz, m
1. ábra. Csßreaktor szimuláció. UCKRON-1 tesztfeladat (Tyy = 485,S K )

Reaktor hossz, m
8. ábra. CsSnaktor szimuláció. UCKRON-1 tesztfeladat (Ту/ =  485,4 К)

Ez formailag ugyanaz, mint az előbb idézett van 
Welsenaere és Froment (1970) kritérium. A nagy 
különbség ott van, hogy ez nem a legmagasabb 
hőmérsékleti helyhez tartozik, mint amaz, hanem az 
inflexió (7jnf) hőmérsékletéhez:

Tini - T w <  R T 2/Е.

Ez kisebb, mint az (elszaladás nélküli) maximá
lis hőmérséklet (Tmax). így hát az inflexiós hőmér
séklet és a falhőmérséklet közötti különbség is ki
sebb. A most levezetett összefüggés ezek szerint az 
inflexiós hőmérséklet megengedett, maximumát adja 
meg (T[nf — Tw). A hőmérséklet-elszaladási kritérium

mkl

és az iparban észlelt maximális különbség között az 
eltérés abból adódik, hogy a régi levezetésben a ha
tárérték helye rosszul volt megadva (Tmax — Tw).

Ezt mutatja az első két ábra közötti különbség. Fi
gyeljük meg, hogy a hőmérséklet-elszaladás a fal hő
mérsékletének már 0,1 К-on belüli emelésével bekö
vetkezik. (Ezt a hőmérséklet-emelést a digitális gé
pek hibahatáráig lehet csökkenteni.) Amint az 1. áb
rán látható, 485,3 К falhőmérsékletnél a T = f(z)  
hőmérséklet-függvény T" második deriváltja érinti a 
zéró értéket, de nem tud áttörni. A 2. ábrán 0,1 fokkal 
magasabb falhőmérsékleten a második derivált érin
tés helyett fokozottan pozitívvá válik. (Figyeljük meg 
azt, hogy a 2 . ábrán a hőfokskála kisebb egységek-
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ben van megadva. Az inflexió pontos helyét elég nehéz 
látni, de könnyű a komputeren kiszámolni.)

Laboratóriumi kísérletekben az inflexió helyét na
gyon nehéz lenne gyakorlatilag megtalálni és így to
vábbra is a maximális hőmérsékletet kell figyelni és 
a biztonsági határ alatt tartani. Ezt a határt pedig 
az inflexiós pontra számított értékből kell tapaszta
lati szorzóval számítani. A következő kísérleti tervet 
állítottuk fel az előző felismerés ellenőrzésére, már
mint arra, hogy a hőmérséklet-elszaladás a hőfok
csőhossz görbe inflexiójánál kezdődik, amikor az ot
tani hőmérséklet-különbség a T  belső hőmérséklet 
és a Tw falhőmérséklet között az R T2/ E  értéket 
meghaladja. Egyben azt is látni akartuk, hogy az 
előbbi hőmérséklet-emelkedés a belső visszakeveréses 
(CSTR) reaktor termikus stabilitásának a határával 
is egyenlő. Hozzá kell tenni, hogy ez a kritérium mérv
adó ezen kívül még egy esetre: katalizátor-szemcse 
külső felülete és a reagáló gáz hőmérséklete közötti 
különbségre is (Aris és Amundson, 1958).

A kísérleti terv így alakult:
• Csőreaktor teljesítményét és a hosszanti, belső T 

hőmérséklet-lefutást fogjuk számítani, különböző 
falhőmérsékleteknél, hogy megtaláljuk azt a falhő
mérsékletet, amely az elfutás előtti felső határ. Va
lamennyi esetben a belső T  hőmérséklet és a fal 
Tw hőmérséklet-különbséget megjegyezzük, mind 
az inflexió helyénél, mind a legmagasabb Tmax 
belső hőmérsékletnél.

• Az előzőekkel azonos körülmények között szimulá
ciós számításokat végzünk belső visszakeveréses re
aktorral (Berty, 1989).

• A kétféle reaktorban kapott hőmérséklet-emelkedést 
összehasonlítjuk annak megállapítására, hogy a 
visszakeveréses reaktorban elszaladáskor adódó hő
mérséklet-emelkedés — csőreaktor esetében az inf
lexiós pontnál, vagy a legmagasabb hőmérsékletnél 
adódó különbséggel egyezik-e?

• Ezeket a kísérleteket komputeren fogjuk végezni az 
UCKRON példán.
A számítási eredményeket a következő felsorolás 

mutatja:
1. A fal-hőmérséklet a hőmérséklet-elszaladásnál: 

485,4 K.
2. Hőmérséklet-emelkedés a belső visszakeveréses 

reaktorban az elszaladásnál, a belső gáz és a fal 
között: 22 K.

3. Hőmérséklet-emelkedés csőreaktorban az inflexió 
helyén: 23 K.

4. Hőmérséklet-emelkedés csőreaktorban elszaladás 
nélküli esetben, a max. hőmérésklet és a csőfal 
között: 32 K.

5. Hőmérséklet-emelkedés csőreaktorban elszaladás 
utáni esetben, a max. hőmérséklet és a csőfal 
között: 69 K.

A 2. és 3. számítás azt mutatja, hogy e két 
esetben nincs számottevő különbség a hőmérséklet
emelkedésben. Ez azt bizonyítja, hogy a korlátozó 
hőmérséklet-emelkedés valóban az inflexió helyén 
mérvadó. Az összehasonlítással éppen ezt kellett iga

zolni. Miután a feltételezett összefüggés azonos ered
ményt adott a hőmérséklet-emelkedésre a visszake
veréses reaktornál az elszaladáskor és a csőreaktor
nál az inflexió helyén — a feltételezést a korlá
tozó hőmérséklet-emelkedés helyéről — bizonyított
nak vettük.

A második példa szintén összefügg a hőmérséklet
elszaladás jelenségével.

Pórusdiffúzió hatása a maximális termelésre

Ha a maximális termelést a hőmérséklet-elszala
dás korlátozza, akkor egy pórusdiffúzióval befolyásolt 
katalizátorral nagyobb termelést lehet elérni, mint 
egy ugyanolyan aktivitású katalizátorral, amelyiknél 
diffúziós befolyás nincs.

Az előbbi következtetésre Szeifert (et al, 1989) dol
gozatának értelmezése adott alapot. A S. ábra adja 
Szeifert munkájának összefoglalását. Ezen az „igazi” 
kinetikai kifejezéssel, valamint a pórusdiffúziót is fi
gyelembe vevő kinetikai kifejezéssel számított órán
kénti termelést ábrázolták a falhőmérséklet függvé
nyében. Ahogy elvárható, a diffúzióval gátolt kata
lizátor esetében a termelési sebesség alacsonyabb a 
nem-gátolt, „igazi” kinetikával számolt termelési se
bességnél minden hőmérsékleten. Viszont az is megfi
gyelhető, hogy 485 К falhőmérséklet esetén az „igazi” 
kinetikával számított termelési sebesség nagyon hir
telen nő. Emlékeztetünk arra, hogy a hőmérséklet-el
szaladás határán járunk. Viszont a pórusdiffúzióval 
gátolt esetben még szó sincs elszaladásról ezen a hő
mérsékleten.

A két eset összehasonlítására vezessünk be egy új 
mennyiséget: az egységnyi falhőmérséklet-emelkedés 
okozta termelés-növekedést. Ez nem egyéb, mint a 
termelés-falhőmérséklet görbéhez húzott érintő irány- 
tangense. A két eset akkor hasonlítható össze, amikor 
ez a mennyiség, vagyis a két iránytangens azonos. A 
S. ábrán egy gyakorlati szempontból megválasztott 
iránytangensű érintőt húztunk mindkét görbéhez. Az 
így kijelölt két eset most már összehasonlítható és az 
látható az ábrán, hogy a diffúzióval gátolt esetben na
gyobb a termelés, habár nagyobb hőmérsékleten.

Weisz és Prater (1954) levezették, hogy az effektiv 
aktiválási energia diffúziós befolyásra csökken. Ered
ményük szerint az efektív aktiválási energia a belső 
aktiválási energiának legfeljebb felére csökkenhet:

Ee{ =  E íd In rj \  
2d In ф ) = lim E ldlnr?\ 

2d In ф )
E  
2 ’

ahol Eef az effektiv aktiválási energia 
ф a Thiele modulus
77 a diffúzióval lassított és a diffúziómentes 

reakciósebesség hányadosa.
Csőreaktorokban a hőmérséklet-elszaladás kritéri

uma Berty (1992) szerint — amint az előző példában 
is megmutattam — :

ДГ =  тш  - T w < R T 2  

Ee f '
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S. ábra. A  hűtéti hőmérséklet hatása a termelékenységre

M e ta n o l- te rm e lő  k a ta liz á to ro k  je llem ző  a d a ta i
1 . táblázat

Katalizá
tor

Tc kata
lizátor 

hőfok, К

ф Thiele 
modulus hatásfok

r reakció- 
sebesség, 
mol/m3s

Eef aktiválá
si energia, 

kJ/mol

AT, számí
tott

kát.-gáz, К

AT, becslés 

kát.-gáz, К
505 0,490 0,880 12,3 100,5 18,2 < 21,1

1.
507 0,515 0,870 13,5 100,5 20,0 < 21,3 

hőmérséklet-elszaladás
509 0,541 0,859 14,8 100,5 21,9 > 21,4
511 0,569 0,848 16,2 100,5 24,0 > 21,6
527 1,661 0,481 20,6 69,5 30,4 < 33,2

2.
529 1,739 0,465 21,9 69,5 32,4 < 33,5 

hőmérséklet-elszaladás
531 1,820 0,449 23,3 69,5 34,4 > 34,0
533 1,904 0,433 24,7 69,5 36,6 > 34,4

Belső visszakeveredéses reaktorok (CSTR) hősta
bilitását Wagner (1954), Van Herden (1953), Aris és 
Amundson (1958) és Magyarországon László (1961) 
tanulmányozták. A kísérleti berendezést és mérést 
magam írtam le (1982).

Elsőrendű katalitikus reakcióra a hőstabilitás krité
riuma:

T -  Teát <
R T 2 Со 

C '
A kritérium konzervatív megközelítése, figyelembe 
véve, hogy a reagens Cq beráplálási és C kimenő 
koncentrációjának aránya mindig nagyobb egynél:

ДТ = T  — Tcat <
RT 2

^ 7 '

Az előzőekből már látni, hogy amint a diffúzió csök
kenti az effektiv aktiválási energiát, a megengedhető

mkl

A T  hőmérséklet-különbség növekszik, mert nagyobb 
belső hőmérsékleten nagyobb a reakciósebesség és a 
reakcióhő, de ezt egyébként adott hőátadási körülmé
nyek között, ki lehet vinni a reaktorból. Az imént 
mondott elvek hatását lehet látni az 1 . táblázatban. 
Ebben két katalizátor metanol termelése van össze
hasonlítva azonos belső aktivitásnál, de két különböző 
pórusszerkezet és emiatt különböző effektiv aktiválási 
energia esetére, egyébként azonos feltételek mellett. 
A belső aktiválási energia E  =  112,6 kJ/mol. Az ef
fektiv aktiválási energia 100,5, illetőleg 69,5 kJ/mol, 
amit a Weisz és Práter képlettel számoltak.

Amint az 1. táblázat reakciósebesség oszlopában 
látható, a kisebb effektiv aktiválási energiájú kata
lizátoron másfélszer annyi metanolt lehet termelni, a 
hőmérséklet-elszaladás határán, mint a nagyobb akti
válási energiájú katalizátoron (21,9/13,5 = 1,6). Igaz 
viszont, hogy 12 K-nel nagyobb hőmérsékleten. A

274 1094. Х Ы Х .  É V F O L Y A M .  7 .  S Z Á M



CSTR modellel számított A T  hőmérséklet-emelkedés 
az utolsó előtti oszlopban, a Berty-képlettel számított 
becslés pedig az utolsó oszlopban látható. Mindkét 
katalizátor esetében a hőmérséklet elszaladás előtti 
hőmérsékleten, a számított hőmérséklet-növekedés jól 
egyezik a becsléssel.

Sok évvel ezelőtt tényleges laboratóriumi katalizá
tor-vizsgálatot végeztünk a maximális termelés meg
állapítására. A hőmérsékletet fokozatosan emeltük és 
a maximális megengedhető hőmérsékletet vagy a meg
követelt szelektivitás elvesztése, vagy a hőmérséklet
elszaladás jelezte. A technikusok jelezték, hogy egyéb
ként azonosnak tűnő jó katalizátorok között vannak 
olyanok, amelyeket „kicsit tovább lehet erőltetni”. 
Akkor nem tudtam magyarázatot adni a jelenségre. 
Most úgy látom, hogy az egyébként azonosnak tűnő 
katalizátorok közötti finom eltérés a pórusszerkezet (a 
pórusdiffúzió) enyhe különbségéből adódott.

Összefoglaló értékelés

Amint a két példán látható, komputeren lehet kí
sérleteket végezni elvi problémák tisztázására. Meg
felelő tesztfeladattal, mint amilyenek az UCKRON és 
VEKRON problémák, nem kell katalizátort tölteni a 
laboratóriumi reaktorba és azzal kísérletezni, hanem 
a példafeladatot tartalmazó floppy lemezt töltjük a 
komputerbe és azon kísérletezünk. Persze így is sok 
feladat marad, amelyeket a tényleges laboratóriumi 
kísérletekkel kell még megoldani, de a lehetőségek nö
vekednek és azokat mindenképpen ki kell használni. 
A lehetőségek kihasználását csak az elképzelő tehet
ség korlátozza.
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A z irodalomgyűjtés lezárva: 1993. novem ber

Szemle . . .  'Szemle . . .  Szemle . . .
A Föld ózonvédőpajzsa

Az USA Űrkutatási Hivatala 
(NASA) közreadta az Északi Félteke 
sarkvidékére (50. -  80. -  délkörök kö
zötti tartomány), valamint az Egyen
lítő környékére (10. -  déli -  és 20.
-  északi szélességi körök között) a 
felső sztratoszféra vegyelemzését, min
denekelőtt a védő ózonpajzs megválto
zása szempontjából. A főbb megállapí
tások a következők: _
-  ózonlyuk sem az Északi-, sem a Déli 

Sark fölött nincs, de az ózonréteg 
elvékonyodott,

-  az Egyenlítő fölött az ózonréteg 
10%-kal vékonyodott el,

-  az ózonbomlást a sztratoszféra felső 
rétegeibe jutott klórvegyületekből 
(perhalogénezett szénhidrogének,

sósav, klórnitrát) keletkezett klór- 
monoxid napfény gerjesztett, a té
lutó jégkristály-, ill. szulfát-aero
szoljain katalizált reakciója idézi 
elő, amikor is az ózonból oxigénmo
lekula keletkezik,

-  a Déli Sark felett 1989-ben volt 
a legnagyobb a felső sztratoszféra 
rétegekben a klór-oxid töménység 
(1,5 milliomodré8z). Az Északi Sark 
felett legfeljebb 1,0 ppm-et mértek,

-  az Egyenlítő feletti ózonvédőpajzs 
vékonyodásért a szulfátaeroszolok 
felelősek, amik a Fülöp-Szigetek 
Pinatubo tűzhányójának 1991. évi 
kitöréséből kerültek oda fel.
A jelenséget az emberi és a termé

szeti tevékenység együttesen idézi elő 
(mint az adoma szerinti rátarti pa
raszt, aki jégveréskor maga is csépha-

daróval verte az érett búzát, mondván: 
nosza Uramisten -  nézzük mire me
gyünk ketten!).

A Princeton USA Egyetemen meg
állapították, hogy az ózonréteg véko- 
nyodása a légkör lehűlésével jár (elő
ször a sztratoszférában, majd az alatta 
fekvő troposzférában, mert a kevesebb 
ózon kevesebbet nyel el az ózonpajzs
ban a napsugárzás energiájából). Ez el
lene hat a légkörben az üvegházhatás 
okozta melegedésnek. Az újonnan be
álló egyensúlyi hőmérséklet szintet ed
dig még nem sikerült prognosztizálni.

[Forrás: Eur.Ch. 1992. No 10. p 7; 
(1992. március 2.) CEN. 70. No 9, p 22; 
(1992. március 2.)]

S. Gy.
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Wartha Vince szellemi hagyatéka
Emlékezés születése 150. és halála 80. évfordulóján

M Ó R A  L Á S Z L Ó *

Az alkalom tiszteletre int: 150 éve született és 80 éve halt meg Wartha Vince, a magyar 
kémiai technológia óriása. De tiszteletet érdemel a megemlékezés szerzője Móra László is, a 
magyar kémiatörténet biográfiai nagy öregje, aki épp Wartha halálának évében látta meg a 
napvilágot. A magyar vegyipari és kémiatudomány-történet számos magas szintű biográfiát, 
élményszerű életrajz leírást és ipartörténeti monográfiát köszönhet több mint fél évszázados 
munkásságának. Szerzőnk több mint 30 éve foglalkozik Wartha Vince személyével és ő a szerzője 
az 1967-ben megjelent egyetlen magyar nyelvű könyvirodalomnak is. Szerkesztőségünk, és úgy 
gondoljuk, hogy az egész vegyésztársadalom megemlékezése közlésével őt is köszönti e jeles 
alkalomból és jó egészséget, sok boldogságot kíván.

Az évfordulókra írott visszatekintés, megemlékezés 
akkor igazán tanulságos, ha nemcsak azt vázolja, hogy 
a jubiláns a maga korában mit alkotott, hanem azt is 
nézi, mit lehetne ebből ma hasznosítani. Vörösmarty 
mondása: „A múltat tiszteld a jelenben és tartsd a 
jövőnek” szellemében Wartha Vincére is úgy kell em
lékeznünk, hogy a polihisztor tudós gazdag hagyaté
kából keressük a példákat, gondolatokat, amelyek — 
mutatis mutandis — felhasználhatók napjainkban is. 
De a rövid számvetés azért is szükséges, mert úgy tű
nik Wartha Vince is azok közé a nagy magyar tudósok 
sorába tartozik, akiről az utóbbi időben keveset hal
lunk, mintha kissé megfeledkeztünk volna róla.

Élete

A középiskola minden serdülőkorú gyermekre meg
határozó, a tanárok általában mély hatást gyakorol
nak felfogásukra, világnézetükre. így volt ez a katona
családból származó Wartha Vincénél is, akiFiumében 
1844. július 17-én született. A k.u.k. élelmezési tiszt 
apát szerencsére rövidesen áthelyezték Szegedre, ahol 
fia a kegyestanítórendiek „nagy-gymnasiumának” ta
nulója lett. Ismeretes, hogy a piaristák gyakorlati
asan gondolkodtak, és az életre nevelve nagy súlyt 
helyeztek a reáliák és a modern nyelvek oktatására 
is. Erre vallanak Wartha bizonyítványai, melyekben 
a mennyiségtan, földrajz és történet jeles, a termé
szettanok kitűnő, latin-görög és magyarból jó, német
ből és franciából kitűnő osztályzatokat kapott. A tu
dás alapjainak elsajátításán túl a szegedi évek leg
főbb eredménye, hogy a németajkúnak született diák 
az alföldi metropolisban és híres iskolájában szívvel- 
lélekkel magyarrá vált, aki hazája iránti szeretetét tet
teivel, munkásságával bizonyította.

A reáliák iránt vonzódott, ezért 1860-ban beiratko
zott a budai József politechnikumba. A Várban mű
ködő szakiskola kezdetleges viszonyai azonban nem 
elégítették ki, ezért egy év múlva Zürichbe ment és 
korának egyik legjobb műszaki főiskoláján, az Eid- 
genössiche Technische Hochschulén műszaki kémi
kus (Technischer Chemiker) diplomát szerzett. Utána 
Heidelbergben folytatta tanulmányait, ahol Bunsen 
és Kirchhoff intézetében insigni cum laude doktorrá

* 1016 B u d ap es t, G ellérthegy u. 20-22.
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avatták. Visszatérve Zürichben 1866-ban magánta
nárrá habitálták és mint az analitikai laboratórium 
vezetője sikeres kutatásokat végzett, eredményeit né
met, angol és francia folyóiratok publikálták. Szép 
karrier előtt állott, amikor 1867-ben az első hívó szóra 
hazajött, hogy a kiegyezéssel megindult fejlődést ve
gyészeink képzésével segítse. Azóta is sokan mentek 
ki és maradtak külföldön, közülük kevesen követték 
Wartha példáját, hogy tudásukat itthon kamatoztas
sák. Ma is az ipari szerkezetváltáshoz szükséges csúcs- 
technológiákhoz értő szakemberképzésnél kellenének a 
nyugati tapasztalatokkal bíró oktatók, tudósok, akár
csak száz évvel ezelőtt az Ausztriától független hazai 
vegyipar kifejlődése időszakában.

A József Műegyetemen először az ásványtan-földtan 
tanszéken helyettes tanár, majd a vegytani tanszék 
kettéválásával 1870-ben felállított „vegyiparműtani” 
tanszék élére került professzornak. Ezen az 1882-ben 
kémiai technológiára átkeresztelt katedrán nevelt ve
gyészgenerációkat 42 éven át. Hozzá hasonlóan, nem 
sokkal előbb Than Károly is felcserélte bécsi karri
erjét a pesti tudományegyetem katedrájával, így vál
tak mindketten a magyar kémiatudomány megalapo
zóivá. Tudománytörténeti jelentőségüket Ilosvay La
jos az 1900. évi rektori beszédében így fogalmazta 
meg: „Addig míg Than Károly a tudományegyetemre, 
Wartha Vince a műegyetemre nem került, kémiai kér

dések tudományos megoldásával — a szó igaz értel
mében — nálunk nem is foglalkoztak.”

Tudományos munkássága mellett magánélete is sze
rencsésen alakult; özvegyemberként 1887-ben felesé
gül vette Hugonnai Vilmát, az első magyar orvos
nőt. Harmonikus házasságukból egy kislányuk szüle
tett. A mostani 1994-es nemzetközileg „család évé
nek” nyilvánított esztendőben példaképül szolgálhat 
a Wartha-család kiegyensúlyozott, mintaszerű családi 
élete, mely kihatott kettőjük tudományos és közéleti 
sikereire is. Erről Wartháné azt írta bécsi barátnőjé
nek, hogy végtelenül boldog nagy kultúrájú férje és 
gyönyörű leánykája mellett, mert mint vallotta: „A jó 
házastársak képezik alapját a család és az állam felvi
rágzásának. Jó viszonyban élve egymás között, kétsze
res munkabírást fejt ki mindegyik fél, a munka pedig 
a jó egészség fenntartója és az anyagi jólét megalapí
tója.” Szerényen éltek csendes környéken a Népliget 
melletti tisztviselőtelepi Szabóky utcai földszintes kis
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családi házukban. Wartha 1910 után megbetegedett 
és rövidesen nyugdíjba ment (1912). Agyhoz kötve, 
bénán töltötte utolsó éveit, míg 1914. július 20-án 
szenvedéseitől megváltotta a halál.

Sokoldalú tudományos munka

Kutatásai a kémia számos területére kiterjedtek, 
polihisztor voltát tanúsítják az általános kémia, az 
analitika, a fizikai-kémia és metallurgia, valamint a 
kémiai technológia témában megjelent félezernél több 
(662) publikációja. Közülük csak a fontosabbak fel
sorolása oldalakat igényelne. Ezért példaként csupán 
a kémiai technológiában végzett jelentősebb munkáit 
említjük: a magyar ásványvagyon ipari hasznosítá
sát célozták ásványkémiai viszgálatai; a hazai kő
szénfajták elemzésével pedig a főváros világítógázzal 
való ellátása érdekében foglalkozott. Kiemelkedő si
kerrel végződtek vízkémiai kutatásai, amikor a víz 
változó keménységének meghatározására új, gyors és 
gyakorlatias eljárást dolgozott ki; módszere a „víz lú
gossági fokának megállapítására” nemzetközileg elis
mert, és 1880-től a szakirodalom máig is Wartha ne
vével jegyzi. Az egészséges ivóvizünk biztosítása érde
kében részt vett a káposztásmegyeri vízmű és a Duna- 
víz tisztítására folytatott vizsgálatokban.

Ugyanakkor a magyar borok piaci versenyképessé
gének fenntartása céljából elemezte a hazai borokat 
és ezek alapján javításukra, illetve a hamisított, fes
tett borok felismerésére, kiszűrésére eljárásokat dol
gozott ki. A minőségi termeléshez adott tanácsai ma 
is időszerűek: „Mit szóljuk ahhoz, amikor azt állít
ják, hogy Magyarország túlságosan sok bort termel 
és hogy ebben a körülményben rejlik a bor árának a 
csökkenése... Azt hiszik, hogy a mi borainknak azért 
nincs kelendőségük, mert sok a borunk, és a világért 
sem akarják elhinni, hogy ennek oka a legtöbb eset
ben az, hogy rossz a borunk és hogy a kereskedő rossz 
termékért nagyobb árat nem ígérhet. Tehát nem arra 
kell törekedni, a régi hagyomány szerint: „keveset és 
rosszat” , hanem minden erővel arra, hogy sok egy
fajta és jó minőségű bor kerüljön a piacra” — írta A 
magyar borról c. dolgozatában (1881). Az elsők kö
zött volt, aki hazánkban felismerte a fotográfia jelen
tőségét a kutatásban, ezért már 1875-ben fotokémiai 
vizsgálatokat végzett, majd mikrofotókat készített tu
dományos alkalmazás céljaira.

Fenti kiragadott példákban is kidomborodik mo
dern felfogása az elmélet és gyakorlat, az alapkutatá
sok és az alkalmazott tudományok kölcsönhatásáról. 
Száz évvel ezelőtt, a millennium idején mondott egyik 
rektori beszédében (A tudomány viszonya a gyakor
lathoz, 1896) hangzottak el a sokszor idézett neveze
tes szavak: „Az elvont tudomány teszi alapját a tisz
tán műszaki tudományoknak. A tudományos alap nél
kül ipar sem létezhetik... Az elméletnek helyes és ész
szerű gyakorlati alkalmazása szülte az újkor bámu
latos eredményeit. Kézzelfoghatóan látjuk, hogy egy 
nemzet fejlődésében minő szerep jutott a tudomány 
ápolásának. Valóban életrevaló ipar csak ott fejlődhe

tik, ahol a tudományt fejlesztik.” E gondolatait nem 
ártana szó szerint újra meg újra idézni a költségvetési 
vitáknál a kutatás-fejlesztés dotációjának megállapí
tásakor.

Sikeres kerámiai kutatások

A pártoknak és mozgalmaknak, amikor céljaikat rö
vid jelszavakba igyekeznek önteni, figyelmükbe ajánl
ható volna Wartha hitvallása, amelyet allegorikus 
mondatában így fogalmazott meg: „Három a szín ha
zánk nemzeti zászlaján és három a szó, ami rajta ra
gyog: Tudomány, Művészt és Ipar!” A tudomány és 
ipar egységére, kölcsönhatására vonatkozó nézeteire 
az előzőekben már utaltunk, a kettőnek kapcsolatát 
a művészethez pedig Wartha agyagipari kutatásaival 
szemléltethetjük. A kutató vegyészt ugyanis a művé
szi szép iránti fogékonysága vezette a kerámia terü
letére, ahol legnagyobb sikerét aratta. E termékeknél 
nem csupán az anyag minősége, hanem a formának és 
a színeknek szépsége, vagyis az esztétikai szempont a 
döntő.

De a kerámiához vonzotta kultúrtörténeti érdeklő
dése is, amelyet Az agyagipar technológiája c. köny
vében (1892) így indokolt: „Az agyagedények készíté
sénél már a legrégibb koroktól kezdve a festők és raj
zolók a magán- és közéletből választották témáikat... 
— ezért állapítja meg Wartha találó bölcsességgel — 
A nemzetek műveltségi fokát sokkal biztosabban meg 
lehet ítélni a keramikai (keramos =  agyag) termékek 
minőségéről — mint Liebig szerint — a fogyasztott 
szappan mennyiségéről” [1]. Ebben az első magyar 
nyelven írott kerámiai szakkönyvben bevallja, hogy 
a párizsi kiállításon látott Massier-féle fémcsillogású 
edények (lustre a reflex metallique) hatására kezdett 
foglalkozni lüszterkísérletekkel.

A fémfényű díszítéseket már a kínaiak, perzsák és 
a spanyol mórok is ismerték, majd a reneszánsz ide
jén Itáliában újra felfedezték. Leghíresebb mesterük 
Giorgo Andreoli volt, kinek sikerült Gubbioban ara
nyos, réz- és gyöngyházszínű lüsztert előállítani, eljá
rása titkát azonban magával vitte a sírba.

A régi módszerek kutatásával később többen meg
próbálkoztak, mint erről Wartha a sevresi porcelán- 
gyár igazgatójának, Theodor Deck könyvéből (La fa
ience. Paris, 1887) értesült. Megtudta például, hogy 
Deck kénréz, kénvas, kénezüst, vörös és sárga okker 
megfelelő súlyrésznyi keverékét finomra törve borecet
tel keverte és vastag rétegben a mázas felületre kente, 
majd szabad láng fölött vörös izzásig hevítette. Egy 
idő múlva kivette a tárgyat, letörölte a kormot, mire 
előtűnt a fémfényű réteg.

E leírás alapján kezdte el kísérleteit Wartha a József 
Műegyetem akkori kémiai technológia tanszék Esz- 
terházy utcai (ma Puskin utca) pavilonépület alagso
rában készített próbakemencében. A kísérleteket az
után Zsolnay Vilmossal együttműködve részben Pé
csett folytatta. Első ízben 1891 szeptemberében járt 
a pécsi gyárban, utána tapasztalataikról sűrű levélvál
tás keretében tájékoztatták egymást. E leveleket Zsol-
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nay unokája, Matty asovszkyné Zsolnay Margit 1966- 
ban Wartha-életrajzom megírásához rendelkezésemre 
bocsátotta, és belőlük megállapítottam, hogy már az 
1891. nov. 24-én kelt levelében Wartha beszámolt a 
vörös színű lüszter előállításáról, amelyet szerényen 
„Deck-Wartha eljárásnak” nevezett. A további kí
sérletekben döntőnek bizonyult, hogy 1892. nyarát 
Wartha családjával együtt Pécsett töltötte, így a mun
kát a gyárban zavartalanul folytatta.

Törekvését siker koronázta, és röviddel ezután új 
eljárását levélben rögzítette, melyet — elsőbbségi jo
gának megóvása céljából — 1892. december 13-án 
zárt borítékban letétbe helyezett a Magyar Tudomá
nyos Akadémián. Halála után az iratot Ilosvay Lajos 
a Wartháról készülő emlékbeszédéhez magához vette 
és erről az MTA III. oszt. 1918. márc. 18-i ülésén 
be is számolt [2]. Az értékes dokumentum azonban 
nem került vissza a helyére és évtizedeken át isme
retlen helyen lappangott, míg 1966-ban az Iparművé
szeti Múzeumban ráakadtam és elsőízben publikáltam 
a Wartha monográfiámban [3] (1 . ábra).
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1. ábra. Részlet a Wartha-eljár ás leírásából, amelyet elsőbbségi joga 
megvédésére zárt borítékban a Magyar Tudományos Akadémián 

helyezett letétbe (1892)

Az Iparművészeti Múzeum Adattár 370/Klt. sz. 
Wartha iratot eredeti helyesírásban, betűhíven közöl

jük:

„Budapest 1892. deczember 13-án

A rézoxidullal vörös festett fémlüszteres kerámiai 
termények előállítása.

Ha a Deck-féle vagy Deck-Massier-féle eljárással dolgo
zunk akkor sikert csak akkor érünk el, hogyha az ismeretes 
réz- v. ezüsttartalmú keverékkel bemázolt tárgyakat előbb 
a tokos kemenczében (:muffel-kemencze): a kezdő vörös 
izzásnál oxidáljuk és csak azután a tok belsejébe beve
zetett redukáló gázzal (:mely lehet hidrogén, széndioxid, 
kénessav, világító gáz, Siemens gáz, vízgáz): redukáljuk. 
Némelykor szükséges ismételni és felváltan oxidálni és re
dukálni, annál jobb lesz az eredmény. Ha az oxidált tár
gyakról levakarjuk a kérget akkor a felület sárgás színű és 
ha most már ugyanazon tárgyakat úgy csupaszon redu
káló gázokkal kezeljük a máz lágyulási mérséklet mellett 
akkor is létre jön a szép vörös CujO-szín. A máz tehát az 
oxydáló tűzben veszi fel az illó réz v. ezüst vegyületeket. 
Deck mindezekről egy szóval sem tesz említést.

II.
Ha ólommentes bárminő fajansz v. porcellán mázban 

rézoxydot oldunk és oxydáló tűzben simára olvasztjuk 
a mázat s’csak akkor vezetünk a kemenczébe redukáló 
gázokat, akkor minden gondolható vörös színezetten lép 
fel a CuíO-nal festett máz. Ha hosszabb ideig tart a 
redukáló láng hatása akkor szép fémlüszterek keletkeznek. 
Chrómmal v. kobalttal festett rézmázokkal oly hatásokat 
lehet előidézni, mint aminőt a valódi chinai flambé 
tárgyakon látni. Ezen eljárást lehet muffel kemenczében 
is végezni.

Dr. Wartha Vince 
akad.r.tag 

műegyetemi tanár.”

Az eozin prioritásáról

A jó hírről lelkes örömmel számolt be Zsolnaynak, 
és az 1893-ban írt egyik levelében jogos büszkeséggel 
jelenti ki: „Das berühmte durchsichtige Rubin- und 
Silberlüszter des Giorgo Andreoli ist kein Geheimniss 
mehr.”* A gubbioi és faenzai lüsztertechnika titkát 
négy évszázad múltán tehát Wartha fejtette meg és 
azután Zsolnay gyárában kifejlesztette. így állították 
elő a színes fémfényű máz azon válfaját, melyet közö
sen eozinnak neveztek el. A görög Eosz, a hajnal is
tennője, átvitt értelemben hajnalpírt jelképezett, így 
a név találóan illett a rubinvörös tárgyak csodás szí
nére. Eozin-kutatásairól Wartha még több helyen be
számolt, így az MTA 1899. május 7-i közgyűlésén is, 
ahol bemutatta sajátkezűleg díszített fajansztárgyait, 
melyeket a műegyetemi laboratóriumban égetett. A 
pécsi Zsolnay gyár eozintermékei azután a milleniumi, 
majd az 1900. évi párizsi világkiállításon óriási sikert 
arattak. A tárgyak mellé helyezett kis vörös eozintáb- 
lákon arany betűkkel díszlett a felírás: Millenniumi 
technika dr. Wartha Vince tanártól és Zsolnay Vil
mos gyárostól.” Egy ilyen kis táblát a Zsolnay unoka 
1966-ban pécsi lakásán még mutatott nekem. Célszerű 
lenne előkeresni néhányat a közelgő budapesti világ- 
kiállításra.

* Giorgo Andreoli h íres  átlátszó  ru b in - és ezüstlüsztere  tö b b é  
m ár nem  titok .
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A kérdésre, hogy mi késztette arra, hogy találmá
nya lényegi összefoglalását zárt levélben letétbe he
lyezze, ő maga nem nyilatkozott. Feltehetően ebben 
szerepet játszott az a nyílt levélváltás, mely Wartha 
és Petrik között lezajlott a Művészi Ipar c. folyóirat 
hasábjain. Az 1891. évi karácsonyi tárlaton kiállított 
fémfényü tárgyakról ugyanis Petrik Lajos felsőiparis
kolai tanár azt írta, hogy azokat Wartha a tőle kapott 
eljárás szerint készítette. Warthát érthetően sértette 
ez a megjegyzés, és nyílt levelében határozottan cá
folta: „Erre az állításra csak azt válaszolhatom, hogy 
arról az eljárásról, melyet én használtam, Petrik úr
nak nincsen fogalma, ami kitetszik minden sorából. 
Ha azt hiszi, hogy a vörös lüszter előállítása a Deck- 
féle eljárás szerint sikerül, mihelyt az ember szó sze
rint végrehajtja, úgy nagyon, de nagyon téved!... Ho
gyan kell azt biztosítani? Ezt most nem árulom el, 
hanem a kitalálást Petrik úr leleményességére bízom” 
— írja a Művészi Iparban (1892. 1. sz. 67. o.) Petrik 
erre nem tudott felelni, választ nem kapott tőle, ami 
Wartha igazát mutatja.

Hosszú évtizedek múlva, az ügyet felmelegítve az 
Építőanyag 1969. évfolyamában, ismét olvashattunk a 
vitáról és a prioritásról (125. és 134. o.). A cikk írója, 
Grofcsik János szerint ugyanis az eozin kidolgozásá
ban Wartha és Petrik egyenlő arányban vett részt. A 
meglepő állítást arra alapozza, hogy Zsolnay recept
gyűjteményében Warthánaklegelső 18 receptje után a 
sok mástól kapottak között Pefrifc-receptek is találha
tóak. Sajnos csak a receptek számát említi bizonyíté
kul, ahelyett, hogy kémikushoz méltóan a Wartha- és 
Petrik-receptek elemző összevetésével próbálta volna 
igazolni állítását.

A kerámiában jártas szakemberek szerint a siker 
azonban nem annyira a recepteken, hanem a készítés
kor, elsősorban pedig az égetéskor alkalmazott fogá
sokon múlik. Erre vonatkozólag pedig a koronatanú 
unoka, M. Zsolnay Margit 1974-ben kiadott könyvé
ben a kortárs hitelével a következőket állapítja meg: 
„Nagyatyánk Petrik Lajostól, a budapesti ipariskola 
igazgatójától is kért égetési tanácsot. Petriknek kez
detben Warthával ellentétben az volt a véleménye, 
hogy az eozin nagy kemencében porcelántűznél is 
égethető lesz, de csakhamar be kellett látnia téve
dését. Végül is nagyatyánknak Warthával együtt si
került megoldania az égetés nehéz kérdését.” A for
rásértékű gyártörténetben Petrik személye e tévedé
sén kívül másutt nem szerepel. Ugyanakkor a könyv 
más részén a kortárs saját élményei és az egykori le
velek alapján egyértelműen leszögezi: „Biztos csak az, 
hogy nagyatyánk Warthától kapta az alapot, a nagy 
értéket, a piros eozint. A sokféle mázat, az eozin gaz
dag színskáláját és remek, változó színjátékát azon
ban egyedül dolgozta ki. Valószínű, hogy Wartha fel
fedezése vezette erre az útra” [4].

Az eozin tárgyak világszerte sikert arattak még 
Olaszországban, a fajansz névadó városában, Faen- 
zában is. Az itt létesült nemzetközi kerámiai gyűjte
ményben — Korach Mór visszaemlékezése szerint: — 
„Talán a legnagyobb feltűnést a Zsolnay-gyár eozin- 
kerámiái keltették, s ezeknek technikai és tudományos

kialakítása Wartha Vince műve volt. Magam is tanúja 
voltam az első világháború után a velencei Biennálén, 
hogy mekkora tömeg vette körül állandóan az eozin 
tárgyakat a Zsolnay vitrinben” [5]. A tudomány- és 
technikatörténet ma már tényként fogadja el Wartha 
prioritását és hervadhatatlan érdemeit az eozin kísér
leti kimunkálásában.

A pedagógus és ismeretterjesztő

Eötvös Loránd szerint csak az lehet jó tanár, aki 
maga is kutatója szakterülete egy-egy részének, mert 
csak így lehetnek eredeti gondolatai, melyeket meg
oszthat tanítványaival. Wartánál is széleskörű tudo
mányos munkája előnyösen hatott pedagógiai tényke
désére. Az általa bevezetett kémiai technológia stúdi
umot saját kutatásainak tapasztalatai és a külföldön 
látottak alapján, valamint a legújabb szakirodalom 
felhasználásával állandóan bővítette. Ezért az okta
tásban a tankönyvet nem tartotta meghatározónak és 
azok közé a professzorok közé tartozott, kik hallgató
ikat az előadások figyelésére, jegyzetelésére, majd az 
adott irodalom alapján önálló felkészülésre szoktat
ták. Tankönyvet is pályája végén írt (Chemiai tech
nológia, 1906) és annak is csak első része jelent meg.

Ezzel szemben nagy súlyt fektetett a demonstrá
lásra; kezdve a tárgyak lerajzolásától a gyakorlaton 
át az üzemek és a gyárak helyszíni tanulmányozásáig 
több napos kirándulások keretében, amikor hazánk 
tájait is megismertette diákjaival. Az egyes gyártási 
folyamatok bemutatására pedig számos modellt készí
tett, például korongoló berendezést és égető kemencé
ket, melyeken hallgatói elsajátíthatták az agyagipari 
mesterséget. E hagyományokat követték tanítványai
ból lett utódai, különösen Varga József, majd Korach 
Mór és Szebényi Imre professzorok, utóbbiak vezetése 
alatt létesültek a 60-as, 70-es években a legkorszerűbb 
félüzemi berendezések a kémiai technológia üzemcsar
nokában [6].

Szaktudásával, igazságérzetével igazi tekintélye volt, 
közel két méteres magas alakjára így nemcsak jelké
pesen néztek fel tanítványai. Tanítás közben nevelt is, 
erre Korach akadémikus így emlékezett: „Előadásából 
nem érződött ki a formáló szándék, s éppen azért úgy 
éreztük, mintha öntudatlanul formált volna bennün
ket egytől egyig... Szinte kézzelfoghatóan néhány rö
vid előadás során alakított belőlem technológust mint 
ahogyan egy szobrász formálja az agyagot.” Szuggesz- 
tív egyéniségével tehát példája követésére buzdította 
hallgatóit. Olyan vegyészmérnök-generációkat nevelt, 
melyekből kiváló egyetemi és középiskolai tanárok, 
szakemberek származtak. A Wartha-iskolából kikerül
tek közül elég, ha néhány kiválóságot említünk: Pfei
fer Ignác, ’Sigmond Elek, Szarvasy Imre, Varga József 
professzorokat, és az utóbbinak tanítványai közül Be
nedek Pált, Polinszky Károlyt és Szebényi Imrét, kik 
mérnöki szemléletüket közvetve Wartha tanításaira 
vezetik vissza. (Sajnos egyetlen vegyészképző intéz
ménynek sem névadója, miután a veszprémiek törek
vése, hogy egyetemüket Wartháról nevezzék el a 60-as 
évek elején sikertelen maradt.)
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Munkabírását, szervező tehetségét a közélet számos 
terén kamatoztatták. A József Műegyetemen több íz
ben dékán, ill. rektor, aki sokat tett a képzés korsze
rűsítésére és megfelelő elhelyezésére. Javaslatára ke
rült a műegyetem a lágymányosi telepen felépítésre, 
és vezették be például 1907-ben a vegyészmérnöki 
szakosztály és vegyészmérnöki cím elnevezést. Kie
melkedő tudományos munkája elismeréséül az MTA 
levelező (1873), majd rendes tagja (1891) lett, és 1908- 
tól 1910-ig mint másodelnöke működött. Igen aktívan 
tevékenykedett a Természettudományi Társulatban, 
hosszú időn át első titkára, ill. elnöke volt. Szerkesz
tette a Természettudományi Közlönyt, és a vegytani 
rovat vezetőjeként kisebb-nagyobb cikkek tömegével a 
természettudományokat értő és kedvelő olvasóközön
séget nevelt.

2. ábra. A  Magyar Kémikusok Egyesületének 1955-ben alapított 
Wartha Vince-emlékérme (B. Farkas Sándor alkotása)

Utoljára, de nem utolsósorban említjük, hogy pro- 
fesszorsága mellett másodállásban, mint könyvtári
gazgató 30 éven át vezette a Műegyetemi Könyvtárat. 
Amikor e tisztséget átvette (1870) az állomány pár 
ezer könyvből állott, és 1897-ben több mint félszáze
zer, szakok szerint rendezett gyűjteményt adott át. A 
könyvekről két ízben is jól szerkesztett nyomtatott ka
talógusokat jelentetett meg a kora idején legnagyobb 
műszaki könyvtár értékes állományáról. A köteteket 
tartalmuk szerint osztályozta és helyezte el; Warthá- 
nak a vegyész alaposságával kialakított szakcsoporto
sítását 60 éven át használták, és csak 1937-ben tért át 
a műegyetemi könyvtár a nemzetközi decimális rend
szerre.

A könyvtárosok az intézet igazi megszervezője 
iránti tiszteletüket azzal fejezték ki, hogy a műemlék- 
jellegű épületük nagyolvasóját Wartha-teremnek ke
resztelték. Alakját, nemes arcvonásait a budapesti és 
veszprémi műszaki egyetemeken festmények, szobrok 
őrzik, képmása a várpalotai Magyar Vegyészeti Múze
umban és afaenzai Nemzetközi Kerámiai Múzeumban 
egyaránt látható. Tiszteletét, megmecsülését hirdeti a 
Magyar Kémikusok Egyesületének 1955-ben alapított 
Wartha Vince emlékérem is [2 . ábra), amelyet évente 
adományoznak kiemelkedő vegyészmérnöki alkotáso
kért. Mindamellett emlékezetét ércnél maradandób
ban őrzik tanításai, melyek a ma emberének is gondo
latokat adnak, ötletekkel szolgálnak. Ezért ajánlható 
szellemi hagyatéka ápolása annak az intelemnek meg
felelően, amelyet Rados Gusztáv rektor tett Wartha 
ravatalánál: „Eszményeid és eszméid, melyekért lel
kesedtél, küzdöttél és dolgoztál, tovább élnek, mert 
az eszmék halhatatlanok!”
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Az Európai Közösség támogatása a kémiatudomány és technológia- 
fejlesztés terén

A tanulmányról

Az Európai Közösség (EK) integrációs politikájá
ban jelentős szerepe van a tudomány és technológia 
közösségen belüli erőforrásai egyesítésének, hogy csök
kenthető legyen az Egyesült Államokkal és a Japánnal 
szembeni lemaradás. Ezért az EK rendszeresen meg
hirdeti Kutatási és Műszaki Fejlesztési Keretprogram
jait. Az első program 1984 és 1987, a második 1987 és 
1991, a harmadik pedig 1991 és 1994 közötti időszakra 
szól. (Figyelemre méltó az egymást követő keretprog
ramok közötti szándékos időbeli átfedés!)

Az Európai Közösségek Tanácsa 1992 folyamán 
több ülésen is foglalkozott a Negyedik K+F Keretpro
grammal, 1998. április 29-én Luxemburgban elfogadta 
az 1994-1998 közötti időszakra szóló Negyedik Keret- 
program politikai dokumentumát, és 1998. június 16-i 
brüsszeli ülésén elfogadta a végső javaslatot.

Míg a Közösség 1990-1994 között 5,7 milliárd 
ECU-t költ K+F-re, a Negyedik Keretprogram összege 
11,625 milliárd ECU, ehhez adódik még 1,475 mil
liárd ECU az European Atomic Energy Community 
kutatási és oktatási programjának támogatására, azaz 
összesen 18,1 milliárd ECU.

A program négy ún. „tevékenységi körre” oszlik, 
amelyek a következők [1 ]:
-  kutatási, műszaki fejlesztési és ismeretterjesztő prog

ramok megvalósítása vállalkozások, kutatóintézetek 
és egyetemek együttműködésében,

-  közösségi kutatási, műszaki fejlesztési és ismeretter
jesztő programok megvalósítása harmadik országok 
és nemzetközi szervezetek részvételével (bevonásé- 
val),

-  közösségi kutatási, műszaki fejlesztési és ismeret- 
terjesztő programok eredményeinek elterjesztése és 
megvalósítása,

-  a tagországok kutatóinak a továbbképzését és nem
zetközi mobilitását ösztönző eszközök (elsősorban 
posztdoktorális szinten, és nemzetközi tudomány és 
technológia (TéT) kutatóhálózatok — „networks" 
— kiépítésével).
Ezeket a „tevékenységi köröket” bontja tovább a 

program funkcionális, illetve szakmai területekre; ösz- 
szesen 49 tématerületre. Ezek közül 85 tartozik az első 
„tevékenységi körbe” (9 az Információs és távközlési 
technológiák, 9 az Ipari technológiák, 4 a, Környezet, 9 
az Élettudományok és 4 az Energia fejezetcím alatt), 
a második „tevékenységi kör” öt széles témát ölel fel 
a nemzetközi TéT együttműködés különféle területein. 
Az egyes fejezeteken belül számos lehetőség adódhat a

* M agyar K ém ikusok Egyesülete, T itk á rság  
A  cikkben szereplő dokum entum ok eredeti példányai az 

érdeklődők rendelkezésére állnak az M K E  T itkárságán , a 
„K iadványok” cím ű gyűjtőben .

A N T A L  IS T V Á N  NÉ*

tématerületek közötti mozgásra. (A Keretprogramban 
előirányzott összeg 1 2 %át kívánják félretenni az ún. 
„horizontális támogatásokra”.)

Várható, hogy a Negyedik Keretprogram nyitottabb 
lesz a közép- és kelet-európai országok számára. (A 
Harmadik Keretprogram 15 tématerülete közül csak öt 
volt nyitva előttünk.)

A Negyedik Keretprogram dokumentumaihoz [2, 
8, 4] csatlakozva készítette el „AZ EURÓPAI KÖ
ZÖSSÉG TÁMOGATÁSA A KÉMIAI KUTATÁS 
ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS TERÉN” (COM
MUNITY SUPPORT FOR R+TD IN CHEMICAL 
SCIENCES AND TECHNOLOGIES) című tanulmá
nyát a kémiai tudományok és technológiák képvise
letét ellátó, következő öt európai szakmai szervezet: 
CERCS (Chairmen of the European Research Coun
cil’s Chemistry Committee — Az Európai Kutatási 
Tanács Vegyipari Bizottsága Elnökei), a CEFIC (Eu
ropean Chemical Industry Council — Európai Vegy
ipari Tanács), a COST (European Cooperartion in 
the field of Scientific and Technical Research: Tech
nical Committee on Chemistry — Európai Kooperá
ció a Tudományos és Műszaki Kutatások Terén: Ké
miai Műszaki Bizottság), az ECCC (European Com
munities Chemistry Council — Európai Közösségek 
Kémiai Tanácsa) és az EFCE (European Federa
tion of Chemical Engineering — Európai Vegyészmér
nökszövetség). Tanulmányukat az Európai Közössé
gek Bizottságának, az Európa-parlamentnek és az EK- 
tagállamok kormányainak címezték.

Ezt a dokumentumot osztották szét publikálásra 
Prágában, 1998. szeptember 8 -án az EFCE közgyű
lésén, ahol a Magyar Kémikusok Egyesülete részéről 
Dr. Edelényi András, a Nemzetközi Kapcsolatok Bi
zottsága elnöke vett részt.

Mivel Magyarország jelenlegi helyzete, politikai és 
gazdasági törekvései azt kívánják, hogy nemzetközi 
kapcsolatainkon belül erősítsük a K+F tevékenységet, 
úgy éreztük, hogy hasznára leszünk vegyésztársadal
munknak, ha időben és részletesen ismertetjük ezt a 
dokumentumot, amely iránymutató jellegű nemcsak 
az európai, hanem a magyar vegyipari kutatás és tech
nológiafejlesztés számára is.

Bevezetés

A kémia a lehetőségek tudománya, amely új vegyü- 
leteket alakít ki és tanulmányoz, hogy az emberiség 
és a környezet szolgálatába állítsa őket. Alapvetően 
molekulatudomány, amelynek célja az anyag viselke
dését és átalakulásait irányító törvények megértése. 
A vegyészmérnökség az a mérnöktudomány, amely
nek segítségével a kémia ipari valósággá alakítható. A 
folyamati műveletek, a méretnövelési technikák és a
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szerkezeti anyagok felhasználásával olyan kellő tiszta
ságú, hasznos termékek gyárthatók, amelyek maximá
lisan hatékonyak az anyag- és energiafelhasználásban, 
ugyanakkor minimális környezeti behatásuk van.

A kémiai és vegyészmérnöki kutatás széleskörű te
vékenységet jelent, és döntő fontosságú az Európai 
Közösség (EK) számára. Ezek az alapvető tudomány
ágak nélkülözhetetlenek a tudomány alapjainak meg
erősítésében és megújításában, és közvetlenül befo
lyásolják a világméretű versenyképesség szorításában 
lévő ipart, és fontos összetevői más elméleti és mér
nöki tudományok, ipari szektorok — mint például a 
biológia és biotechnológia, az anyagtudományok és 
-technológiák, az információtechnológia, a föld- és 
környezettudományok, a gyógyszer- és orvostudo
mány — határterületeinek.

Európa sikerének záloga az európai ipar számára 
döntő fontosságú kémia és vegyészmérnökség tudo
mánya. Az Európai Közösségek Bizottsága dokumen
tuma [5] megállapítja: „Az elmúlt harminc évben a 
Nyugat-Európában végbement gazdasági fejlődés és 
a szociális változások egyik leglényegesebb tényezője 
a vegyipar volt. Ez valójában olyan innovatív szektor, 
amely a természetes anyagok helyére beépülő vagy 
azokat helyettesítő, és az eddigi folyamatoktól és tech
nológiáktól eltérőeket igénylő új termékek és anyagok 
előállításával jellemezhető” .

Az európai vegyipar fontos szerepet játszik a nem
zeti és a nemzetközi gazdaságban azáltal, hogy hoz
zájárul Európa fellendüléséhez, és javítja a mo
dern társadalom életminőségét. A világ vegyianyag- 
termelésének mintegy 30%-át adja, és több, mint két 
millió embert foglalkoztat.

A vegyiparnak a világpiacon mutatott naprakész 
versenyképessége két tényező, az önerős kutatás és fej
lesztés, valamint a tudományos intézményekkel foly
ta to tt több, mint 100 éves szoros és hatékony együtt
működés kombinációjára épül. Ahhoz, hogy megtart
hassa nemzetközi versenyképességét, az ipar ezen in
tézmények kettős, egymásba fonódó szerepétől függ; 
először is a csúcsminőségű kutatásban gyakorlott, 
egyetemet végzett személyekről kell gondoskodnia, 
másodszor innovatív kutatást kell folytatnia a meg
lévő metodikák kihasználására és új jelenségek felfe
dezésére.

/
Életbevágóan fontos, hogy a vegyipar megtartsa 

nemzetközi vezetőszerepét, különösen az USA és Ja
pán részéről megnyilvánuló erős és egyre növekvő ver
seny közepette. Ez csak úgy érhető el, ha a kormá
nyok továbbra is engedélyezik a technológiai innová
ció hasznosítását szabadpiaci gazdasági körülmények 
között. A kormányoknak bátorítaniuk kell, és fenn kell 
tartaniuk az új tudományos ismeretek létrejöttét, va
lamint a fiatalok oktatását és képzését, hogy megte
remthessék az alapot és az eszközöket az ipari fejlő
déshez és ezáltal mindannyiunk életének javulásához.

A vegyipar mint a közösségi és a nemzeti Kuta
tási és Technológia Fejlesztési (K+TF) keretprogra
mok pénzalapjainak fő forrása úgy gondolja, hogy az 
ilyen nyilvánosan támogatott programok lényegesek 
a sarkalatos és alaptechnológiai kutatásban, amelyre
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a későbbiek során példával is szolgálunk. Az EK és a 
nemzeti kormányok az előrelátás és az ösztönzés ér
tékes forrásai lehetnek a különböző iparágak és kuta
tóintézetek közti egyre növekvő együttműködésben. 
A közösségi és a nemzeti európai K+TF támogató 
programok jobb koordinálása nyüvánvalóan nagyobb 
szinergizmushoz és általános hatékonysághoz vezet.

A vegyészek és vegyészmérnökök közösségének meg
győződése, hogy a K+TF Keretprogram kiváló közve
títő az együttműködésen alapuló K+TF állami támo
gatásának megszerzéséhez. Ezért üdvözöljük a Bizott
ság munkaokmányainak [2, 3, 4] közzétételét a „Ne
gyedik Keretprogram”-ban, és támogatni tudjuk an
nak csaknem teljes tartalmát. Az európai ipar hosszú
távú tudományos szükségleteinek tudatában azonban 
szorgalmazzuk, hogy a Keretprogramban, illetve a 
nemzeti támogató programokban nagyobb hangsúlyt 
kapjon az alaptudomány, különösen az alapkémia és 
-vegyészmérnökség európai kooperációjának támoga
tása. Ezen innováció-orientált területek példáit a kö
vetkező fejezetekben adjuk meg: az egyikben a tu
dományoknak és technológiáknak a Negyedik Keret- 
programban vázolt különböző szektorokkal történő le
hetséges együttműködését, a másikban pedig az ala
pul szolgáló általános technológiákat.

A kémiai tudományok és technológiák mint a 
problémamegoldás eszközei

A Negyedik Keretprogram dokumentumaiban [2, 
3, 4] a Bizottság felhívja a figyelmet a Maastrichti 
Egyezmény révén kínálkozó, a kutatáspolitika koor
dinálásában megnövekedett lehetőségekre. A kémiai 
tudományok és technológiák -  széleskörű alkalmaz
hatóságuknak köszönhetően -  döntő szerepet játsza
nak a Keretprogram céljainak elérésében. A Bizottság 
Munkadokumentumában [3] megállapított célterüle
tek mindegyikére kimutatható a kémiai és a vegyész- 
mérnöki alapkutatások szükségessége és hasznossága; 
azonban a hely szűke miatt csak néhányukat tárgyal
juk. A jelen összeállítást készítő szervezetek minde
gyike sokkal részletesebb saját javaslatot nyújtott be, 
jelenleg csak a mindenki által elismerten elsőbbséget 
élvező, fontos témákat emeljük ki.

A Bizottság dokumentuma [3] hét célterületet sorol 
fel, amelyek közül a következő ötöt tárgyaljuk: infor
máció és kommunikáció, ipari technológiák, környe
zet, élettudományok és technológiák, valamint ener
gia.

A kémiai tudományok és technológiák fontosságát 
már kifejtettük ezen összeállítás bevezetőjében, ezek 
sajátságos szerepét a Keretprogram kulcsfontosságú 
területein a következő példákon illusztráljuk.

Információ és kommunikáció

A molekulamodellezésre és -tervezésre, valamint 
a komplex kémiai folyamatok szimulálására szolgáló 
modern, nagyteljesítményű komputerek alkalmazha
tósága egyre szélesebbkörű lehet, és az alapkutatás
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támogatását, valamint a lehetséges felhasználók kö
zötti elterjesztést igényli.

A mikroelektronika gyártási folyamatai erősen tá
maszkodnak a kémiára. Számos, a mikroelektrokémi- 
ában használt funkcionális anyagot kémiai módsze
rekkel terveznek meg, és állítanak elő. A vegyiparnak 
nagy szerepe van az elektronikai ipar know-how-val, 
vegyszerekkel és anyagokkal való ellátásában.

Ipari technológiák

A vegyi folyamatok összekapcsolt egységművele
tek sorozatán alapulnak. Az egységműveletekre és 
a feldolgozás-technológiára irányuló alapkutatások 
(amelyek magukba foglalják a folyamattervezést és 
-szabályozást), nélkülözhetetlenek az ipar azon tö
rekvéseinek támogatásában, amelyek a termelékeny
ség fenntartására, valamint az energia- és nyersanyag
felhasználás hatékonyságának javítására irányulnak.

Napjainkra a gáznemű, a folyékony és a szi
lárd hulladékok kezelési technológiáit nagymérték
ben szabványosították, de az egyre szigorodó kör
nyezeti követelmények következtében és a hagyomá
nyos szennyezettség-szabályozás növekvő ipari költsé
gei miatt ez a stratégia már nem elegendő. A jövő fel
dolgozóüzemei további, a környezetbarát vegyi műve
letek koncepcióján alapuló fejlesztést igényelnek. Ez 
a kezelésre szoruló hulladékok mennyiségének, vala
mint az energia- és a nyersanyag-felhasználásnak a 
csökkentését jelenti a vegyi folyamat során oly mó
don, hogy ezeket már az innovációs lánc kezdeti lé
péseinél célul tűzik ki. Léteznek olyan folyamatok, 
amelyek egyesítik a kémiai reakciót és a hőátvitelt, 
valamint felújítható anyagokat használnak, és a reak
ciókinetika, a katalízis, az új szintézismenetek és az 
újszerű egységműveletek legújabb ismeretein alapsza
nak.

Jelentős módon járul hozzá a már említett célokhoz 
a katalízis, amely a nyersanyagok felhasználásának 
nagyfokú hatékonyságát teszi lehetővé, és kis ener
giafogyasztást eredményező új folyamatokat adhat. A 
membrán- és elektrokémiai folyamatok, a szuperkri
tikus folyadékokban végzett műveletek és a mikro
hullámú és plazmatechnológiák szintén új, nagyha
tékonyságú gyártási folyamatokhoz vezethetnek. A 
megújítható anyagok használata a fontos vegyi anya
gok gyártásának új útjaival kecsegtet.

Az ipari technológiákban az innováció a legtöbb 
esetben az új anyagoktól és a feldolgozás új mene
tétől függ. Fontos tanulmányterület az anyagkutatás, 
beleértve újabb polimer-, kerámia- és kompozitanya- 
gok szintézisét, és az ezek tulajdonságainak kideríté
sére szolgáló módszereket is. Az újfajta elektromos, 
mágneses, optikai és biológiai tulajdonságú anyagok 
fejlesztésével jó alkalom adódik a rentábilis felhasz
nálásra.

Környezet

A K+TF képessé teszi az ipart arra, hogy nagyobb 
mértékben környezetbarát termékeket és folyamato

kat, az anyagok esetleges felszabadulásának megelő
zésére jobb módszereket, valamint megbízható ellen
őrzési módokat ajánljon.

Az egyik legkritikusabb terület az atmoszféra meg
értése, ezért életbevágóan fontos a gázkinetika és 
az atmoszférakémiával kapcsolatos heterogén-/felü
letkémia laboratóriumi alapkutatásainak támogatása. 
A gázemissziókból a szén-dioxid eltávolítására vagy 
megkötésére szolgáló folyamatok nagyfokú technoló
giai kihívást jelentenek.

Újabb kihívás a tudomány és a technológia számára 
az az igény, hogy biztosítsák a jóminőségü vízforrások 
hozzáférhetőségét. Az új, sokkal bonyolultabb ellenőr
zési technikák, ezeken belül a kémiai érzékelők fejlesz
tése nagyban elősegíti a probléma megoldását.

A tudományoknak és technológiáknak nagy mér
tékben hozzá kell járulniuk a talajméregtelenítés 
problémája megoldásához. Ez technikailag bonyolult 
dolog a szennyezőanyagok, a talajok és a szennyezett
ség eredetének változatossága következtében. A lé
tező méregtelenítési technikák a következők: elégetés, 
biodegradálás, vízextrahálás, rögzítés és elszigetelés. 
Egyikük sem tekinthető véglegesnek; új technológiák 
szükségesek, különösen az in-situ kezeléshez.

A hulladékfeldolgozás számos műszaki problémát 
vet fel a társadalom számára. Jelenleg a pirolízis 
és az elgázosítás a két legjobb folyamat a hulla
dékok hőfeldolgozására, de mindkettőben nehézséget 
okoz a kezelendő anyagok sokfélesége. Előrelépés vár
ható a jobb energiavisszanyerés felé. A tiszta hulla
dékkezelési technológiák fejlesztésére új lehetőség a 
szuperkritikus (körülmények között végzett) oxidá
ció (super-critical oxidation), valamint a műanyag- 
hulladékok hőhatásra és vegyi úton történő depoli- 
merizálása.

/
Elettudományok és technológiák

A biomolekuláris kémia gyorsan fejlődő tudomány- 
terület a biológia, a biokémia és a biofizika határán. 
Az élő sejtek közötti, a sejtek és a molekulák közötti, 
valamint a különböző méretű molekulák közötti köl
csönhatások kulcsfontosságúak a biológiai folyamatok 
meghatározásában (sejtnövekedés, sejtkémia, immun
válasz, vírusfertőzés, vegyianyagokat szállítórendsze
rek — drug delivery systems). A biomolekuláris kémi
ára példa a molekulafelismerés és az enzimkatalízis, 
amely fontos a mikroorganizmusok, a növények és az 
emlős szervezetek genetikus viselkedésének meghatá
rozására. Ez nagy hatással van a biológiai rendsze
rekkel foglalkozó valamennyi iparra, mint például az 
agrokémiai, a biotechnológiai, a gyógyszer- és élelmi
szer iparra.

Energia

A fejlesztés számára beláthatatlan területet jelen
tenek a tiszta energiaforrások, a hatékonyabb energia
felhasználás, a hulladékhasznosítási technológiák, az 
újabb leválasztási folyamatok, a tiszta technológiák 
és a sokat ígérő elektro-szintetikus megoldások. Ehhez
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több tudományág együttműködésére (vegyészek, fizi
kusok, anyagtudománnyal foglalkozók) és a vegyész- 
mérnökök közös munkájára van szükség.

A modern társadalom energiaszükségleteinek kielé
gítéséhez hozzájárulhat a kémiai folyamatokból szár
mazó energia. A kémiatudományok és -technológiák 
elősegítik az energiaátalakítás és -tárolás nagymér
tékű fejlesztését (fejlett elemrendszerek, üzemanyag
cellák, fotó-galván berendezések, fúziós energia). Nagy 
előrehaladás történt az üzemanyag-cellákban és az 
elemekben lejátszódó alapfolyamatok megértése te
rén, de számos probléma — különösen anyag- és fe
lületi probléma — maradt még megoldatlan ezen be
rendezések méretnövelése során.

Tisztább és hatékonyabb hagyományos energiafor
rás nyerhető az üzemanyagok kénmentesítésével, a ki
áramló gázok kezelésével, valamint a szennyvizekben 
levő szerves lények lebontásával.

Fokozott energiamegtakarítás érhető el a fémek új
rahasznosításában az új leválasztási módszerek alkal
mazásával, és végső soron az új elektrokémiai fejlesz
tések magukban foglalják majd az elektronikus anya
gok gyártására szolgáló elektro-szintetikus kémiát, va
lamint a mikroszkopikus méretű elektrokémiát.

A kémiai tudományok és technológiák mint 
általános témák

A Negyedik Keretprogram hangsúlyozza az általá
nos témák fontosságát. Felismeri a kutatás jelentősé
gét azokon a területeken, amelyeket várhatóan a jövő 
technológiái vetnek fel. Ezen összeállítás bevezetőjé
ben megmagyaráztuk a kémiai tudományok és tech
nológiák életbevágóan fontos voltát; azon bizonyított 
képességüket, hogy más ipari szektorokban is képesek 
támogatni az innovációt. Ezt illusztrálják a következő 
példák:
-  A szintetikus polimerek előállítása és feldolgozása 

nemcsak a textil- és az űriparban hozott létre új 
technológiákat, hanem az élelmiszer-csomagolásban, 
a bevonatok terén stb. is.

-  A kémiatudományban és vegyészmérnökségben köz
ponti szerepet betöltő tisztítási folyamatok fejlesz
tése képezte alapját a félvezetőiparnak, új anya
gok előállításának, valamint az új élelmiszer-kezelő 
technológiáknak.
Az általános témák a fizikai, az anyag- és az élettu

dományok határterületén találhatók. Ipari társadal
munk műszaki alapjához nagymértékben hozzájárult 
a következőkben bemutatandó néhány példa is.

Katalízis

Az élő szervezetekben a legtöbb kémiai folyamat 
katalitikus folyamat, enzimeknek mint aktív anyagok
nak a közreműködésével; a természet kedveli a zárt 
ciklusokat és a lépcsőzetes folyamatokat. A jelenlegi 
katalízistechnológiában még nem értük utói a termé
szetes folyamatok kis energiafogyasztását és hulladék-
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termelését. Mindazonáltal ipari világunkban a katalí
zis már fontos tényező. A katalízis alapos megismerése 
új alkalmazási területek új technológiáinak kifejlesz
tését teszi majd lehetővé, különösen a környezetmér
nökségben. Tisztább, jobban elviselhető ipari folya
matok kifejlesztése válik lehetővé új katalizátorokkal, 
és új megközelítésbe kerülnek olyan problémák, mint 
amilyenek a kipufogó gázok tisztítása és a talajméreg
telenítés.

/
Uj anyagok

A legtöbb technológiában az innováció kulcslé
pései az új anyagok; az új technológiák kifejlesz
tésével az anyagok teljesítményére vonatkozó köve
telmények fokozódnak. Tipikus példák erre a hő
álló profilszalagok, a vezetőképes kerámiák, a jövő 
információ-feldolgozásához szükséges speciális tulaj
donságú anyagok, vagy a nagyhőmérsékletű szuperve
zetők és különösen az ún. „smart” (ügyes, értelmes) 
anyagok, amelyek aktívan reagálnak a környezetben 
végbemenő változásokra. Ezeket a követelményeket 
csak a mérnökök, vegyészek, fizikusok és anyagtudó
sok, valamint a lehetséges felhasználók közti szoros 
együttműködéssel lehet teljesíteni.

Modellezés

A kémiai rendszerek viselkedésének komputeres szi
mulálásával mind mikroszkopikus, mind makroszkopi
kus szinten lehetővé válik a bennük rejlő tulajdonsá
gok meghatározása, és ez az eljárás hatékony eszköz 
a komplex folyamatok kinetikájába történő betekin
tésre. Ide tartoznak a Föld magas lékörében végbe
menő folyamatok, az égés — ahol százával kell figye
lembe venni a kapcsolódó kémiai reakciókat —, vala
mint a molekulák és a biológiai anyag közti kölcsön
hatások és szerkezetek. A további fejlődés a kompu
teren alapuló modellezésben segíteni fog az új anya
gok, gyógyszerek, új technológiák és feldolgozó üze
mek kifejlesztéséhez szükséges kísérletek számának je
lentős mértékű csökkentésében, valamint abban, hogy 
az ökológiai rendszerek komplexitásába jobb betekin
tést nyerhessünk.

Nemlineáris folyamatok

Az emberi agy reagálása olyan lineáris rendszerekre 
kiképzett, amelyekben az okozat közvetlenül és előre 
megjósolhatóan függ össze. Számos rendszer azonban 
nem ilyen módon viselkedik, és így nehézséget jelent
het, vagy egyszerűen lehetetlen bármely változás ha
tásának a kiszámítása. Erre példa a gázok és folya
dékok turbulenciája, az anyagok megszilárdulási fo
lyamatai, valamint olyan jelenségek, mint az emberi 
szívdobogás, vagy a közlekedési dugók. Ezek a rend
szerek képesek arra, hogy lineáris tulajdonságaikat 
hirtelen oszcillációra, vagy éppen kaotikusra változ
tassák. Ismeretesek hasonló tulajdonságokkal rendel
kező kémiai rendszerek, illetve kifejleszthetők ilyenek.
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Ezek a rendszerek viszik előre különféle területek új
szerű problémamegközelítését. Ilyen például a kémiai 
reaktorok tervezése, vagy az időjárás előrejelzése.

Igen kis méretű (szubmikro) technológiák

A szubmikro-technológiák, amelyek kis helyen, 
vagy rövid idő alatt működnek, képesek kiaknázni 
a potenciálisan igen hasznos alkalmazási területek
kel rendelkező anyagok új tulajdonságait. Az igen rö
vid időtartalmú, vagy az igen kis (nanométer nagy
ságrendű) távolságok szintjén meglévő működőképes
ség alkalmat teremt olyan fizikai hatások hasznosítá
sára, amelyek az alkalmazott anyag átmeneti állapo
tának tulajdonságaitól, szerkezetének méreteitől vagy 
kémiai tulajdonságaitól függenek. Ezen felül a nano- 
szerkezetek előállítása előnyös lehet bizonyos moleku
latípusok önszerveződési képességére. Ezen a terüle
ten a kínálkozó alkalmakat csak különböző tudomány- 
és mérnöki területek szakértőinek együttes erőfeszíté
sével lehet kihasználni.

Az előbbiekben megemlített példák csupán néhány 
témát jelentenek azok közül, amelyekben a kémia és 
a vegyészmérnökség lényeges összetevőként szerepel. 
Más általános témák is hozzátartoznak a hivatkozott 
keretprogram-javaslatokhoz, ilyenek az élettudomá- 
nyok, az egész Földre kiterjedő változások megértése 
és ellenőrzése, a mezőgazdaság fejlesztése és az élel
miszerek minőségellenőrzése.

1980 1985 1991
1. ábra. A  vegyipari eladások nemzetközi összehasonlítása 1980-1991 

között

Következtetések

Ez a beszámoló hangsúlyozza a kémiai tudományok 
és technológiák fontosságát Európa ipari erejének, 
versenyképességének és jólétének biztosításában. Az
1. és S. ábra világosan mutatja, hogy Európa számára 
mennyire fontos a kémiai tudományokon és technoló
giákon alapuló ipar. Európának tőkét kell kovácsol
nia saját erejéből, és el kell kerülnie gyenge pontjai-

füt_-ro
j f
£

TDc_-2

0  vegyszerek Й  egyéb termékek
2. ábra. A vegyszerek és az összes többi termék kereskedelmi mérlege 

Nyugat-Európdban 1985-1991 között

nak támogatását. Ezen összeállítás támogató szerve
zetei nyomatékosan sürgetik a Közösség intézményeit, 
hogy tegyenek határozott és széleskörű intézkedéseket 
a Negyedik Keretprogramban szereplő kémiai tudo
mányok (vegyészet) és kémiai technológiák (vegyész- 
mérnökség) érdekében.

Európa jóléte és fellendülése a következőktől függ:
• energiatakarékos, minimális energia-felhasználású 

és a tiszta környezetet megóvó új termékektől és 
feldolgozástól;

• jól fejlődő és erőteljes tudományos közösségtől, 
amely az új alaptudás forrásául szolgál és serkenti 
a tudomány tanítását Európa összes népe számára;

• az ipari társadalom tudományos és technikai alap
jait, a technológiai innováció szükségleteit és a jólét 
megteremtésében az ipar fontosságát megértő és el
fogadó népességtől;

• a kormányok pozitív hozzáállásától, amely biz
tosítja, hogy a jólétet világméretekben az első
rendű fontosságú tudáson alapuló korlátozottságú 
és egyenlő elbánásban részesülő vállalatok versenye 
teremthesse meg.
Ezt az összeállítást a több, mint 200 000 vegyészt 

és vegyészmérnököt, valamint a vegyipart képviselő 
szakmai szervezetek terjesztették elő. A résztvevő 
szervezetek akarják és képesek arra, hogy gazdag 
fantáziával és teremtő munkával közreműködjenek a 
társadalom szükségletei révén jelentkező kihívások és 
lehetőségek megoldásában.
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Választás technológiák között 
piaci megfontolásból

Az USA propilén-oxid igénye 1991- 
ben 1,2 millió tonnát tett ki, de ka
pacitáskihasználás csak 85%-os volt. 
A gazdasági pangás még nem érte 
el a mélypontot. A fő ipari szárma
zékokból (poliuretánok, ill. propilén- 
glikol) a vegyipari végtermékeket (ru
galmas és szilárd habok, ill. telí
tetlen poliésztergyanták) felhasználó 
gépkocsi-, valamint kárpitosipar, ill. 
a dohány-, élelmiszer- és kozmetikai 
ipar (propilén-glikol nedvesség stabili
záló szer), továbbá vázanyaggal erő
sített műszaki műnyagok ipara: va
lamennyien értékes és gyakran lu
xusigényeket kielégítő tartós fogyasz
tási cikkeket állítanak elő és mint 
ilyenek: konjunkturafüggőek; várható 
ezért, hogy 1992-ben, de akár 1993-ban 
is a meglévő polipropilén kapacitások 
kihasználása tovább fog az USA-ban 
csökkenni 65-70%-ra.

A propilén-oxid amerikai piacán kö
zel azonos arányban kettő nagy ter
melő osztozik: a Dow Chemicals a pro
pilént a klórhidrin közbeeső termé
ken keresztül hipoklorittal oxidálja, az 
Arco Chemicals pedig izobután köz
vetlen oxigénezésével, közbenső ter
mékként tercier-butilhidroperoxidot ál
lít elő és ezzel oxidálja a propilént pro- 
pilén-oxiddá és ikertermékként tercier- 
butil-alkoholt nyer, amiből metil-terci- 
er-butiléter ólommentes kopogásgátló 
adalékot állít elő motorhajtó benzin
hez. Van azonban az Arconak egy 
másik kidolgozott közvetlen oxidációs 
eljárása is, ami etil-benzolból indul 
ki, amit oxidálószerként etilbenzolhid- 
roperoxiddá oxigénez. Ezt propilén
nel reagáltatja egy második szinté
zis lépcsőben, aminek során ikerter

mékként propilén-oxidot és alfametil- 
benzil-alkoholt kap, mely utóbbit szti- 
rollá alakítja át vízlehasítás révén. 
Mindkét cégnek világszerte több pro
pilén-oxid üzeme van.

Az amerikai kapacitásfelesleg da
cára az Arco 1992. évi fél-kapacitás 
belépéssel, etilbenzolos eljárására, évi 
500 000 tonnás új propilén-oxid üze
met épít, a Dow pedig meglévő nátri- 
um-hipoklorittal oxidáló üzemét kalci- 
um-hipoklorittal oxidálóvá alakítja át, 
kihasználva a klór iránti jelentős igény
csökkentést, mert a perhalogénezett 
szénhidrogének felhasználása a hűtő-, 
a kozmetikai- és a festékiparban foko
zatosan csökken nemzetközi megálla
podás következtében, (ok az ózonpajzs 
védelem a sarki felső sztratoszféra réte
gekben) így a sóléelektrolizáló üzemek 
csak kevesebb ikertermék marónátront 
tudnak kibocsátani, amit a Dow felsza
baduló szódatermelésével akar pótolni.

Új termelőként lép be 1994-ben Te
xaco Chemicals évi 180000 tonna pro- 
pilén-oxiddal az izobutános peroxidáló 
eljárás szerint.

Az új kapacitásokat mindkét cég a 
világ prognosztizált évi 4%-os propi
lén-oxid felhasználás növekedésével in
dokolja, de a technológia kiválasztásá
nál súlyosan esett latba a sztiroligény 
prognosztizált évi 3%-os növekedése is 
a világon (Arco), ill a tetraetil-ólom 
további kiszorulása motorhajtóbenzin 
kopogásgátlójaként (Texaco).
[Forrás: CEN  70. No 9, p 9; 1992. m árc. 2.]

Diszkó-ruházati kémia

Anatole France apokrif francia tör
ténelemkönyvében (Pingvinek szigete) 
a ruha feltalálását az első petyhüdt

emlőjü ősnőnek tulajdonítja (nyak- és 
karkivágású zsák a mell alatt madzag
gal összehúzva), a Chicago Tribune új
ság 1992. február 11-i számában pedig 
egy olvasói levél a diszkó ruházatot an
nak tulajdonítja, hogy Delbert Meyer- 
nek, az Amoco cégnél, a hatvanas évek
ben, sikerült palládium-katalizátoros 
hidrogénezéssel a tereftálsav tisztító
lépcsőjének hozamát 17%-kal megjaví
tania, ami lehetővé tette alső- és felső- 
ruházati cikkeknél a tartós, sima, vé
kony, nem tapadó, nedvszívó, pamut
tal és gyapjúval keverhető, mosható 
és vasalást nem igénylő poliészter- 
textíliák felhasználását. így jött létre 
a duplán kötött szövetből készült alak
tartó zakó, a feszes fényes nadrág, a 
gyűrhetetlen rikítószínű nyakkendő, a 
kreppelt női blúz és a bolyhos férfi
ing: enélkül pedig ki tudna a diszkóban 
táncolni!

Ehhez képest sem gyakorolt jelen
téktelen hatást a szórakoztató elekt
ronikára a poliészter mágnesszalag és 
az ABC áruházi láncokra az üdítői
talos és egyéb palackos áruk terén az 
üvegvisszaváltás kiszorítása poliészter 
edényzettel.

Mindezek nélkül az emberiség sze
gényebb és topisabb lenne! Ez azonban 
nem érvényes már a mai fiatal generá
cióra, aki divatosnak tartja a szakadt 
és gyűrött ruhát, feltéve, hogy pamut
ból készült és így kényelmesebb, mert 
könnyebb és nedvszívóbb, mosógépben 
mosható és különben sem vasalják.

Delbert Meyer ma nyugdíjas; az őt 
interjúvoló újságírót talpig pamutban 
fogadta; igaz, a francia nők sem járnak 
már korccal összehúzott zsákban!

[Forrás: CEN. 70. No 9, p 154; 1992. 
m árc . 2 ]

S. Gy.
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Őrlő-görgős fluidizációs-porlasztásos szárító és granuláló berendezés 
folyadékok szárazanyag-tartalmának kinyerésére

D E N C S  B É L A *  
O R M Ó S  Z O L T Á N *

Az eljárás ismertetése

A fluidizációs-porlasztásos eljárás alkalmas oldat
ban és szuszpenzióban lévő szilárd anyag kinyerésére 
szemcsék formájában. Az eljárás elméleti és gyakorlati 
kutatási eredményeivel kapcsolatosan számos publi
káció és szakkönyv jelent meg (pl. [1-15]) az elmúlt 
évtizedekben, amelyek az eljárás iránti stabil érdek
lődést jelzik. Az eljárás széleskörű elterjedése — kü
lönösen Magyarországon — a 90-es évekre prognosz
tizálható.

Az eljárás lényege a következő: meleg gáz (rendsze
rint levegő) segítségével olyan poralakú, vagy szem
csés szilárd anyagot fluidizáltatunk, amely kémiai 
összetételét tekintve megegyezik a folyadék fázisban, 
pl. oldatban lévő oldott komponenssel. A feldolgo
zandó oldatot a fluidizált rétegbe — a fluidizáló szem
csék felületére, mint szárítási felületre — porlasztjuk. 
Az oldószer a meleg gáz hatására elpárolog, az ol
dott komponens pedig visszamarad a fluidizált réteg
ben, ahonnan folyamatosan elvezetjük. A kilépő leve
gőt portalanítjuk és a port visszavezetjük a fluidizált 
rétegbe.

A fluidizáló szemcsék méretét az oldatból rárakódó 
szilárd anyag fokozatosan növeli. A szemcsék növeke
désének ez a módja a felületi rétegződés. Ugyanak
kor a folyadékkal nedvesített felületű szemcsék agglo
merációja is végbemegy, amely gyors szemcseméret- 
növekedést eredményez. A szemcsenövekedési folya
matokat a stacionárius üzemállapot kialakítása érde
kében kompenzálni kell. Ennek legelterjedtebb mód
szere a szemcsevisszavezetés (recirkuláció) [3, 5-9]. 
A fluidizált rétegből kilépő szilárdanyagot frakcionál- 
ják, adott alsó mérethatárnál kisebb szemcséket köz
vetlenül, adott felső mérethatárnál nagyobb szemcsé
ket pedig aprítás után visszavezetik a fluidizált ré
tegbe. Bizonyos esetekben szükség lehet ezen felül 
a két mérethatár közti anyag (a termékfrakció) egy 
részének őrlésére és visszavezetésére is. A recirku- 
lációs szemcseméret-stabilizálás megvalósításához te
hát különböző kiegészítő berendezések alkalmazására 
van szükség (pl. frakcionáló berendezés, szilárdanyag- 
adagolók, aprító-berendezés stb.), amelyek a techno
lógiát bonyolultabbá és költségesebbé teszik. Ennek 
ellenére a stacionárius szemcseméret-eloszlás csak vi
szonylag szűk mérettartományban szabályozható. így 
a változó igényeknek szemcseméret tekintetében ne
héz maradéktalanul eleget tenni.

Speciális esetben más módszerekkel pl. a szem- 
cse(felület) hőmérsékletének gyors és periodikus vál
tozásával vagy a szemcse belsejében (pórusaiban) 
lévő folyadék (oldószer) hirtelen elpárologtatásával 
is lehetséges a stacionárius szemcseméret kialakítá-

* M TA  M űszaki K ém iai K u ta tó  In tézet, Veszprém

sa [4]. Ezekhez a folyamatokhoz azonban magas (150- 
200 °C) réteghőmérséklet szükséges, amely nagy
mértékben korlátozza a feldolgozható anyagok kö
rét, ugyanakkor energia-felhasználás szempontjából is 
kedvezőtlen.

A berendezés ismertetése

Kifejlesztettünk egy eljárást és berendezést, amely
nek lényege az, hogy a szemcsés anyagot a stacioná
rius szemcseméret-eloszlás kialakítása és szabályozása 
érdekében már a fuidizált rétegben a kívánt mérték
ben részlegesen aprítjuk. így a fluidizált rétegből ki
lépő szemcsés anyagot néhány kivételes esettől elte
kintve utólagos műveleteknek (pl. frakcionálás, őrlés, 
recirkuláció) nem szükséges alávetni [12]. Az eljárást 
és berendezést öt országban szabadalmaztattuk [13].

A berendezés vázlatos kapcsolási rajzát az 1 . ábrán 
mutatjuk be. A hengeres fluidizációs berendezésben 
a fluidizált réteg alsó zónájában található a görgők
ből kialakított szemcseaprító, amelyet változtatható 
fordulatszámú elektromotorral hajtunk meg. A szem
cseaprító, illetve a görgők elhelyezési módja kétféle 
lehet. A görgők közvetlenül a rétegtartó alátét fölött, 
a fluidizált réteg alsó zónájában helyezkednek el. A 
görgők és a hengeres készülék belső falfelülete között 
szabályozható nagyságú nyílás, rés alakítható ki (Sa 
ábra).

A szemcse aprító főtengelyét meghajtjuk, ekkor a 
görgők a készülék belső fala mentén körbe haladnak 
és őrlés közben a saját tengelyeik körül elfordulnak. A 
görgők és a készülék belső falfelülete szükség szerint 
érdes (pl. rovátkolt stb.). A résméretnél nagyobb 
szemcsék a görgők által kifejtett nyomó- és nyíróerők 
hatására több darabra törnek szét. A résméretnél 
kisebb szemcsékre a görgős aprító csak részleges 
aprítóhatást fejt ki. A résméretnél lényegesen kisebb 
szemcséknél legfeljebb csak felületi kopást idéz elő. A 
görgőket tartó karokon egy-egy teleszkópszerű rugós, 
helyzetbeállító szerkezet található. Ez alkalmas a 
résméret beállítására, továbbá lehetővé teszi, hogy a 
rugóerő ellenében a beállított résméret szükség esetén 
időlegesen megnövekedjen. így védjük az aprítóelemet 
az esetleges deformáció, vagy törés ellen.

A görgők másik elhelyezési módját a 8 b ábrán mu
tatjuk be. A görgők a speciális kialakítású rétegtartó 
alátéttől szabályozható távolságra, vele párhuzamos 
síkban helyezkednek el, ill. haladnak körbe. A résállító 
szerkezet a főtengelyen van elhelyezve. Ez az elrende
zés lehetővé teszi, hogy a szemcseaprítót körtől eltérő 
keresztmetszetű berendezésekben is alkalmazzuk.

A szemcseaprító mindkét változata kiegészíthető 
keverőlapátokkal is, amelyek közvetlenül a rétegtartó
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1. ábra. Őrlő-görgős jtutdtzdció s-porlasztásos szárító és granuláló berendezés kapcsolási vázlata
1 fluidizációs berendezés; 2 fluidizált ré teg ; S 6rl6-görg6s szem cseaprító; 4 m otor; 5 pneu m atik u s porlasztó ; 6 fo lyadéktartály ; 7 
sz iv a tty ú ; 8 v en tillá to r; 9 kalorifer; 10 pillangó szelep; 11 ciklon; 12 cellás adagoló a por visszavezetéséhez; IS  cellás adagoló a

term ékelvételhez; Ц  zsákos porszűrő

2. ábra. A z őrlő-görgős szemcseaprító elhelyezésének módját 

a függőleges tengelyű órlő-görgók; b v ízszintes tengelyű őrló-görgök

alátét fölött helyezkednek el. Szerepük a fluidizációs 
rendellenességek megszüntetésén túlmenően az, hogy 
a fluidizált réteg alján nagyobb valószínűséggel elő
forduló nagy szemcséket a görgők elé, ill. alá tereljék, 
továbbá, hogy a még nem stabilizálódott agglomerá
tumokat széttörjék.

A szemcseaprító őrlő hatását és így a szemcsemé
retet is a görgők geometriai mérete, a görgők száma, 
a résméret, valamint a szemcseaprító fordulatszáma 
határozza meg. A tervezés során adott cél elérése ér
dekében bizonyos határok között szabadon megvá
laszthatjuk a görgő méretét, valamint a görgők szá
mát. Az üzemeltetés megkezdése előtt szükség szerint 
beállíthatjuk a résméretet, amely egyúttal meghatá
rozza a termékben előforduló legnagyobb szemcsék

rrikl

méretét is. A szemcseaprítót meghajtó tengely fordu
latszámával bizonyos határok között lehet a termék 
szemcseméret-eloszlását szabályozni, szükség szerint 
akár üzem közben is.

Kísérletek a szemcseaprító hatásának vizsgálatára

Kísérleteket végeztünk D = 0,106 m átmérőjű la
boratóriumi méretű berendezésben, amelynek kiala
kítása lényegében a 2 a ábrán látható. A görgők átmé
rője Dg = 0,015 m, magasságuk pedig Yg =  0,03 m. 
A kísérletek célja a résméret (r) és a fordulatszám (n) 
hatásának vizsgálata a keletkező termék szemcsemé
retére. Modellanyagként répacukor vizes oldatát hasz
náltuk. A kísérletek során a két vizsgált paraméter ki-
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vételével a többi technológiai paramétert állandó ér
téken tartottuk. Ezek a következők voltak:
-  A nyugvóréteg magasság/átmérő aránya: Ym/D  = 

0,85, ez esetünkben G r  = 0,7 kg rétegtömeget 
jelent.

-  A rétegkiterjedés mértéke: Y /Y m — 1,5-1,7: meg
jegyezzük, hogy ez a paraméter a mozgásállapotot 
jellemzi és szoros kapcsolatban van a levegősebes
séggel.

-  Az oldat koncentrációja: c — 700 g/1 (56,5 m/m%) 
répacukor.

-  Az oldat betáplálás (porlasztás) sebessége: w = 0, 5
1 /h - ........................................

-  A fluidizációs levegő belépési hőmérséklete: -Лэе — 
100 °C.

A stacionárius szemcseméret kialakítása és 
szabályozása

A S. ábrán bemutatjuk a fluidizációs berendezés
ből kilépő szilárd anyag átlagos szemcseméretének (d) 
időbeli változását. Az ábrán az idő dimenziómentes 
egységekben (t*) szerepel, a tényleges kísérleti idő és 
a szilárd anyag átlagos tartózkodási idejének hánya
dosaként (t/t). A szemcseaprító nélkül (mechanikus 
keverővei) végzett kísérlet során az átlagos szemcse- 
méret rövid idő alatt elérte a d = 2 mm értéket, amely 
kb. 4-szerese a kiindulási szemcseméretnek (5. ábra,
1. görbe). Az ismert összefüggéssel [2] kiszámítottuk 
az átlagos szemcseméret időbeli változását felületi ré
tegződéssel történő szemcsenövekedés esetén (S. ábra,
2 . görbe). A mért és a számított görbe tendenciájá
ban megegyezik, mindkettő a folyamat instacionárius 
jellegét mutatja. A mért görbe azonban a számított 
görbe fölött helyezkedik el. Ez arra utal, hogy a felü
leti rétegződés mellett agglomerációs szemcsenöveke
dés is végbemegy.

2,0
e
£

1,6

1,2

0,8

0A

2 U 6 8 Ю 12

S ábra. A  termék átlagot tzemcteméretének időbeli változása

1 mért instacionárius görbe (szemcseaprító nélkül); S számított 
instacionárius görbe; S mért stacionárius görbe (szemcseaprí- 
tóval); 4 szemcseaprító fordulatszáma az idő függvényében

Az őrlő-görgős szemcseaprítóval végzett kísérletnél 
(S. ábra, S. görbe) (r = 3 mm) n = 80 min-1 fordu
latszámon az átlagos szemcseméret a kiindulási szem

csemérethez közeli állandó értéket vett fel. Lecsök
kentettük a fordulatszámot n = 50 m in-1  értékre, az 
átlagos szemcseméret megnőtt és kb. egyszeres átla
gos tartózkodási idő alatt állt be az új stacionárius 
értékre. Stacionárius állapotban az átlagos szemcse
méret ingadozása az átlagértékhez viszonyítva max. 
± 5%.

A résméret hatása

Az őrlő-görgők felülete és a készülék belső fala közti 
távolság, az ún. rés méretének változtatása jelentős 
hatással van a keletkező szilárd anyag szemcsemé
retére. A stacionárius szemcseméret-eloszlás a vizs
gált különböző résméretek esetén kialakult. Az átla
gos szemcseméret stacionárius értéke a résméret nö
velésének hatására a vizsgált tartományban lineárisan 
(közelítőleg háromszorosára) növekszik (4 - ábra).

4• ábra. A termék átlagot szemetemé rétének változása a tzcmcscapritó 
résmérete függvényében

5. ábra. A termék átlagos szemcseméretének változása a szemcseaprító 
fordulatszáma függvényében

A fordulatszám hatása

Az 5. ábrán látható a stacionárius állapotban 
elvezetett szilárd anyag átlagos szemcseméretének 
változása a fordulatszám függvényében. Az átlagos 
szemcseméret a fordulatszám növelés hatására az n = 
10-60 min-1  tartományban számottevően csökken, 
az n =  60-120 min-1 tartományban pedig alig 
változik^határértéket tart. A határérték számításaink 
szerint d/, =  0,99 mm. A vizsgált tartományban
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a fordulatszám növelésével a stacionárius átlagos 
szemcseméret kb. 35%-kal csökken.

A kísérleti eredmények alapján látható, hogy a 
szemcseaprító alkalmazása esetén kialakul a stacio
nárius szemcseméret-eloszlás. Ugyanakkor a szemcse
méretet viszonylag széles intervallumban szabályoz
hatjuk a szemcseaprító résméretének és fordulatszá
mának megváltoztatásával.

Az eljárás gyakorlati alkalmazásai

Az elmúlt években számos oldat, szuszpenzió, va
lamint olvadék szárazanyag tartalmának kinyerésére 
végeztünk kísérleteket, illetve dolgoztunk ki techno
lógiát laboratóriumi és nagylaboratóriumi méretű be
rendezésekben. Közülük a legfontosabbakat a techno
lógiai paraméterekkel együtt az 1 . táblázatban foglal
tuk össze. Megjegyezzük, hogy a táblázatban felso
rolt anyagok kb. 70%-ával konkrét ipari igény alap
ján foglalkoztunk. A technológiai paraméter-értékek 
széles tartományban változnak: a fluidizációs levegő 
sebesség v =  0,45-1,2 m/s, a levegő belépő hő
mérséklete 7be = 70-400°C, a kilépő hőmérséklete 
pedig Tki =  33-170°C, a feldolgozandó folyadék 
szárazanyag-tartalma c — 11-70 m/m%. A készülék 
egységnyi keresztmetszetére vonatkoztatott vízelpá- 
rologtatási kapacitás qv = 27-178 kg/m2/h, a ter
melési kapacitás pedig qt =  7-187 kg/m2/h.

Az eljárással az 1. táblázatban ismertetett anyagok 
és paraméterek esetén folyamatos üzemben, egy lépés
sel (egy berendezésben) közvetlenül száraz, pormentes 
szemcsés anyag állítható elő stacionárius körülmények 
között. A szemcseméret alsó határa dm = 0,1-0,4 
mm, felső határa d\{ = 2, 5-3 mm, az átlagos szem
cseméret pedig d  = 0, 5-1,5 mm tartományban van. 
Néhány anyag stacionárius szemcseméret-eloszlás gör
béjét a 6 . ábrán mutatjuk be. A glükózt vizes oldat
ból, a nátrium-karbonátot Na2CO3-10 H20  olvadé
kából nyertük ki. A semleges NH4N03-t olyan vizes 
folyadék-fázisból állítottuk elő, amelyben az NH4NO3 
oldott állapotban, a semlegességet biztosító adalé
kanyag pedig szuszpendált állapotban volt jelen. A 
búzakeményítőt kis mennyiségű kötőanyagot is tar
talmazó vizes szuszpenzióból nyertük ki. A 6 . áb
rán látható, hogy a keletkezett szemcsés anyag fő tö
mege (90 m/m%) viszonylag szűk méretintervallum
ban van. Például glükóz esetén (lásd 1. görbe) ez a 
méretintervallum X90 = 0, 1-1 mm, az átlagos szem
cseméret d = 0,6  mm[ búzakeményítő esetén pedig 
Z90 =  1-2 mm, illetve d — 1, 55 mm.

Megjegyezzük, hogy az 1. táblázatban szereplő iz
zítósó nátrium-klorid és nátrium-karbonát keveréke, 
amely olvadék formájában vas és egyéb fémtárgyak 
hőkezelésére szolgál. A sókeveréket a kohászati fel- 
használás után tisztítják (pl. ciánmentesítik). A tisz
títás után keletkezett oldatból nyertük ki a táblázat
ban feltüntetett paraméterek mellett az izzítósó ke
veréket, amely így újra felhasználható. Megjegyezzük 
továbbá, hogy a „mészkarbamid” elnevezésű szem-

mkl

6. ábra. Néhány termék stacionárius szemcseméret-elosztás görbéje

1 glükóz; £ n á triu m -k arb o n á t; S semleges am m ó nium -n itrá t; 4 
búzakem ényítő

esés műtrágya 60 m/m%  karbamidot és 40 m/m% 
kalcium-karbonátot tartalmaz.

A vizsgált anyagok többségénél a szemcsék dön
tően felületi rétegződéssel növekednek. A szemcsék 
jó közelítéssel gömb alakúak, a porozitásúk kicsi (ál
talában 10 m/m% körüli vagy ennél kisebb), a me
chanikai szilárdságuk pedig viszonylag nagy. Az ilyen 
tulajdonságú szemcsékből álló halmaz gördülékeny- 
sége jó, ami megkönnyíti az anyag kiszerelését, to
vábbá összetapadásra kevésbé vagy egyáltalán nem 
hajlamos, ami a tárolásnál előnyös. A tömör szemcse
szerkezet nagyobb halmazsűrűséget és egyben kisebb 
tárolókapacitás-igényt is jelent.

A keletkező szemcsés anyag nedvességtartalmát 
a technológiai paraméter értékek (pl. levegő be
lépő hőmérséklet, folyadék adagolás) változtatásával 
könnyen és megbízhatóan a kívánt értékre állíthat
juk be. A vizsgált anyagok többségénél a nedvesség- 
tartalom xn = 0,05-1 m/m% tartományban van.

Az eljárás és berendezés a vegyi- és rokon ipará
gakban széles körben alkalmazható folyadékok szá
razanyag-tartalmának kinyerésére. Figyelemmel kell 
lenni azonban néhány korlátozó tényezőre. Az eljárás 
során keletkező szemcsés anyag mindazokat a kom
ponenseket tartalmazza, amelyek a folyadék fázisban 
jelen voltak. így az eljárás és berendezés nem alkal
mazható például bepárlás — kristályosítás — elvá
lasztás —- szárítás — formázás műveletsor helyettesí
tésére abban az esetben, ha a kristályosítás elsődleges 
célja az anyag tisztítása. A berendezés méretének és 
egyben a termelési kapacitás nagyságának felső ha
tárt szab mind gazdasági, mind pedig technikai szem
pontból a ventillációs energiaigény növekedése. Iro
dalmi adatok és gyakorlati tapasztalataink alapján a 
berendezés átmérőjének célszerű felső határa általá
ban D = 2-2,5 m, amely 100-500 kg/h vízelpáro- 
logtatási kapacitást jelent a technológiai paraméter
értékektől függően. A levegő hőmérsékletét a hőközlés 
módja (gyakori megoldás a gőz-levegő hőcserélő) és az 
anyag olvadáspontja vagy bomlási hőmérséklete hatá
rozza meg, illetve korlátozza. A folyadék koncentráci
ójának alsó határát gazdaságossági szempontok kor
látozzák. Általában c = 10-20 m/m% száraz anyag-
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T echnológiai p a ra m é te r-é r té k e k
1 . táblázat

Anyag Folyadék- тЪе, ^kii c, Qt,
fázis* m/s °C °c m/m% kg/m2/h kg/m2/h

NaCl Old. 0,47 125 55 22 65 18
NaA102 Old. 0,77 400 170 50 92 92
A1(H2P 0 4)3 Old. 0,67 230 128 52 52 56
ZnS04 H20 Old. 1,10 205 95 29,6 178 76
K2 Cr20 7 Old. 0,90 200 65 11,4 93 12
Izzítósó keverék Old. 0,64 150 60 25,9 86 30
Na2C 03 Olv. 0,74 200 110 37,1 98 58
Na2S04 Olv. 1,10 190 110 31,0 107 48
Ca(N03)2 Olv. 0,83 210 130 69,5 84 187
FeS04 H20 Olv. 0,93 210 120 26,7 137 50
CO(NH2)2 Old. 0,50 100 50 40 27 18
KC1 Old. 0,45 215 105 20 85 21
Levéltrágya Old. 0,74 130 57 41,7 45 32
Semleges NH4N03 Old., S. 0,88 110 52 70,3 34 81
Mészkarbamid Old., S. 0,51 125 50 67 46 95
Cukor Old. 1,2 100 68 56,5 27 35
Glükóz Old. 0,48 120 60 30 23 10
Béta-ciklodextrin s. 0,64 80 38 52 51 55
Tejcukor Old., s. 0,38 120 50 58 23 32
Búzakeményítő s. 0,94 110 57 ' 50 39 39
Na-benzoát Old. 0,76 95 36 35,1 65 35
Oxitetraciklin Old. 0,55 110 33 20 49 21
Vitator (B12) Old. 0,87 105 60 30 54 23
Celluláz enzim Old. 0,84 70 40 19 29 7
„Premix” gombaölőszer s. 0,56 160 65 65 56 105
Folpet, gombaölőszer s. 0,45 110 44 61,6 27 43

* O ld. o ld at, Olv. olvadék, S. szuszpenzió

tartalom alatt célszerű a folyadékot bepárlással (pl. 
filmbepárlás) töményíteni lehetőség szerint minél ma
gasabb koncentrációig.

Kutató-fejlesztő munkánk során üzemi berende
zés know-how-t és gyártástechnológiát dolgoztunk 
ki cink-szulfát-monohodrát, oxitetraciklin, nátrium- 
benzoát, valamint különféle levéltrágyák oldatból tör
ténő kinyerésére, továbbá semleges nitrogén műtrá
gya ammónium-nitrát tartalmú szennyvízsűrítmény
ből és mésziszapból történő előállítására. Kísérleti be
rendezés know-how-t és technológiát dolgoztunk ki 
„Premix” gombaölőszer szusz penzióból történő kinye
résére vízben diszpergálható granulátumok formájá
ban. A különböző levéltrágyák és a semleges nitrogén
műtrágya gyártására üzemi berendezés, a „Premix” 
gombaölőszer gyártására pedig kísérleti berendezés 
épült fel és került üzembehelyezésre.

Megjegyezzük, hogy a bemutatott eljárás és be
rendezés kis módosítással alkalmas nedves szilárd 
anyagok szárítására, továbbá alacsony olvadáspontú 
kristályhidrátok, például vas(II)-szulfát-heptahidrát, 
réz(II)-szulfát-pentahidrát, részleges vagy teljes víz
telenítésére is. Terveink alapján készült üzemi be
rendezések — egyenként 100 kg/h kapacitással —

vas(II)-szulfát-monohidrátot állítanak elő vas(II)- 
szulfát-heptahidrátból.

D
D(x)
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áh
ám
dM
Gr
n
4v
qt

Tbe
The
t
t
t*
X
X n

JE L Ö L ÉSEK

folyadékkoncentráció, m/m%
készülékátmérő, mm
kumulatív áthullási görbe, m/m%
görgőátmérő, mm
átlagos szemcseméret, mm
átlagos szemcseméret határértéke, mm
átlagos szemcseméret minimális értéke, mm
átlagos szemcseméret maximális értéke, mm
fluidizált réteg tömege, kg
fordulatszám, min-1
fajlagos vízelpárologtatási kapacitás, kg/m2/h 
fajlagos termelési kapacitás, kg/m2/h 
résméret, mm
belépő levegő hőmérséklet, °C 
kilépő levegő hőmérséklet, °C 
idő, h
szilárdanyag átlagos tartózkodási ideje, h 
dimenziómentes időkoordináta (= t/t)  
szitaméret, mm 
nedvességtartalom, m/m%
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Ждо : szemcseméret intervallum, amely az anyag 90 
m/m%-át tartalmazza, mm 

V : levegő lineáris áramlási sebessége, m/s 
w : folyadék-betáplálás sebessége, 1/h
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A z  irodalomgyűjtés lezárva: 1992. decem ber

MKE HÍREK
Az MKE Intézőbizottsága 1994. 

május 12-én tartotta soron következő 
ülését.

Napirendi pontként az IB meg
kezdte az 1995-ben tartandó tisztújító 
közgyűlés előkészítését. A témára való 
tekintettel az IB ülésen részt vett az 
MKE Ellenőrző Bizottságának elnöke 
is.

A szervezeti egységek tisztújítására 
1994. szeptember 1. és 1995. február 
15. között kerül sor. A küldöttek 
listájának beküldési határideje 1995. 
március 1. lesz.

1994. novemberében alakítják meg 
a jelölő bizottságot. Az Elnökségbe 
jelöltek listája 1995 áprilisában kerül 
közzétételre.

A tisztújító közgyűlést -  az előzetes 
tervek szerint -  1995 májusában rende
zik meg.

Az egyebek között Gálost György 
ügyvezető főtitkár beszámolt az 1994. 
évi rendezvények részvételi alakulásá
ról, amely közel a várakozásnak megfe
lelő. Az ügyvezető főtitkár beszámolt 
továbbá az 1994 áprilisi Aktíva Érte
kezlet visszhangjáról is. Ennek kapcsán 
döntött az IB arról, hogy a szakértői 
rendszerrel a nyári szünet után fog fog
lalkozni.

Döntés született az 1994. évi 
MTESZ díj javaslatról is.

Az alábbiakban tájékoztatásul is
mertetjük a szakosztályok és állandó 
bizottságok jelenlegi tisztségviselőinek 
névsorát.
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Elnök: Sándor János 
Titkár: Orbán Júlia (DATORG) 

Műanyagipari Szakosztály:
Elnök: Dr. Fehér Erzsébet (Pan- 

nonplast Rt.)
Titkár: Székelyné dr. Pécsi Zsuzsa 

(Műanyag Kút. Feji. Kft.)
Műszaki Kémiai Szakosztály:

Elnök: Dobó László (ny)
Titkár: Fonyó Zsolt (BME) 

Mütárgyvédelmi Szakosztály:
Elnök: Orcsik Éva (Parlament Mű

szaki Osztály)
Sugárkémiai Szakosztály:

Elnök: Dr. Földiák Gábor (Izotóp 
Int.)

Titkár: Dr. Takács Erzsébet (Izotóp 
Int.)
Számítástechnikai és Kibernetikai Szak
osztály:

Elnök: Dr. Jedlovszky Pál (BME) 
Titkár: Molnár Erika (BME) 

Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosz
tály:

Elnök: Dr. Pallós László (ny) 
Titkár: Dr. Domány György (Rich

ter Gedeon Rt.)
Szervetlen Vegyi- és Műtrágyaipari Szak
osztály:

Elnök: Zalai György (ny)
Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosz
tály:

Elnök: Perjési Zsolt (MFF)
Titkár: Búzás Attiláné (MFF) 

Kémia és Vegyipartörténeti Szakosztály: 
Elnök: Dr. Szabadváry Ferenc (ny) 
Titkár: Vámos Éva (Műszaki Mú

zeum)
Vállalatgazdálkodási Szakosztály:

Elnök: Dr. Nagy András (Chinoin 
Rt.)
Vegyipari Gépészeti Szakosztály:

Elnök Dr. Takács István (Richter 
Gedeon Rt.J

Titkár: Körmendi Gyula (SZEVIKI) 
Ifjúsági Bizottság: Elnök: Kenessey 
Gábor (BME)
Nyugdíjas Kémikusok Köre: Dr. Tóth 
Béla

Állandó Bizottságok

Érdekvédelmi Bizottság:
Elnök: Dr. Banai Endre (Pannon- 

plast Rt.)
Műszaki Tudományos Bizottság:

Elnök: Dr. R át ősi Ernő 
Titkár: Dr. Rácz László (MÓL Rt.) 

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága: 
Elnök: Dr. Edelényi András 
Titkár: Antal Istvánná 

Oktatási Bizottság:
Elnök: Dr. Bazsa György (KLTE) 
Titkár: Dr. Harta Katalin (Stein

metz Gimnázium)
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Távvezetéki folyadékszállítás fázishatár-érzékelése színmérő alkalma
zásává]_______________________________________________________

MÉ RY S Á N D O R *

Folyadékok nagy távolságra történő szállítását gyak
ran szállító távvezetékeken végzik, a megoldás gazda
ságossága és biztonsága miatt. A távvezetékek mind 
jobb kihasználása különböző termékek, vagy eltérő 
minőségi előírásoknak megfelelő hasonló termékek 
egymás utáni szállítását is megköveteli az üzemelte
tőktől. A napi igényekhez rugalmasan alkalmazkodó 
üzemeltetőnek meg kell oldania a többfajta termék 
folyamatos szállításával járó műszaki feladatokat, kö
zöttük a termékek minőségének megőrzését. A minő
ség romlásának megelőzése az egymásután szállított 
termékek elválasztásával vagy határfelületük érzéke
lésével érhető el. A dolgozat röviden összefoglalja a 
szállítási módokat, a határfelületek érzékelésének le
hetőségeit és a határfelület színmérőkkel való érzéke
lését — annak eszközeit ismerteti.

A távvezetéki szállítás módszerei

Folyadék-halmazállapotú közegek szállításának leg
gazdaságosabb módja a távvezetéki szállítás. Bizo
nyítja ezt a napjainkban is folyó távvezeték-beruhá
zások és korszerűsítések sokasága [1]. A távvezetéki 
szállítások jelentős része a szénhidrogének (gáz, kőo
laj és termék) eljuttatását szolgálja a felhasználóhoz. 
A termékek — benzinek, gázolajok és vegyipari alap
anyagok — szállítását általában azonos csővezeték
hálózaton végzik. Egy a Párizs-Le Havre termékszál
lító távvezetéket ismertető közlemény [2] szerint a 
vezeték-rendszerben egyidejűleg 30-40 féle termék is 
jelen lehet.

Egymástól különböző termékek szállítására elvá
lasztó elemek alkalmazásával, vagy azok mellőzésével 
működő üzemeltetési gyakorlat alakult ki.

Elválasztóelemes szállítás

A módszer lényege a csővezeték teljes keresztmet
szetét kitöltő, megfelelő tömítést biztosító elasztikus 
elválasztó elem alkalmazása a különböző közegek ha
tárfelületén. Belátható, hogy e megoldás csak igénye
sen tervezett és kivitelezett távvezetékek esetében al
kalmazható. (Azonos csőátmérő, az elválasztóelemek 
behelyezésére és kivételére szolgáló — esetleg auto
matizált — szerelvények stb.)

Hátrányt jelent az üzemeltetés folytonosságának 
rendszeres zavarása az elválasztóelemekkel történő 
manipuláció idejére, valamint azok különböző helyek
ről történő sérülés-mentes visszaállítása az indító
pontra vagy pontokra.

* O la jipari Fővállalkozó- és Tervező R t., B u dapest

Elválasztó elem nélküli szállítás

A módszer lényege a különböző termékek egymás 
utáni szállítása elválasztóelem nélkül. Ez esetben a 
különböző termékek egymással keverednek. E keverék 
elkülönítése szükséges a szállított termékek minőség- 
megőrzése érdekében.

E megoldás többletigényt nem támaszt a távveze
ték kialakításával szemben, és — bár a keverék tá
rolása, újrafeldolgozása, bekeverése, megsemmisítése 
stb. nem minden esetben egyszerű — az üzemeltetés 
folytonosságát kevésbé zavarja. A módszer alkalmazá
sának feltétele a szállítási sorrend tervezése, a várható 
keverék mennyiségének becslése, a keverék határfelü
leteinek érzékelése és leválasztásának automatizálása.

Megjegyezzük, hogy a szállítási ütemterv szerint az 
egymást követő A és В termékek összeférhetetlensége 
esetén egy C terméket szivattyúznak A és В termék 
közé.

Hasonló megoldás alkalmazható egyes esetekben a 
keverék mennyiségének csökkentése vagy a határfelü
letek érzékelhetősége javításának érdekében is. A tár
gyalt kérdés szempontjából ez nem tekinthető külön 
szállítási módnak.

A keverék mennyisége

Az elválasztó elem nélküli szállítás esetében a ke
verék mennyiségének ismerete alapján lehet meghatá
rozni a termékek minőségmegőrzése érdekében szük
séges intézkedéseket.

A keverék mennyiségét rendkívül sok tényező be
folyásolja. Ezek között a szállított termék anyagjel
lemzői és minőségi előírásai mellett a csővezeték (át
mérő, hossz), indító- és fogadóállomások kialakítása, 
szerelvények típusa, a szállítási paraméterek (áram
lási sebesség, szállított mennyiség stb.) és a tároló
terek adatai (tárolási lehetőségek, kapacitások stb.) 
meghatározóak. Jelentős a szállító vezeték nyomvo
nala domborzati viszonyainak és a szállítási ütemterv 
jellemzőinek (a termékváltás gyakorisága, leállások és 
újraindulások száma stb.) befolyása is.

Ebből következik, hogy a különböző termékek ke
veredésének mértékét nem lehet a gyakorlat számára 
kielégítő pontossággal számítani. A szakirodalomból 
ismert több, meghatározott üzemi körülmények kö
zött ellenőrzött közelítő módszer a keverék mennyi
ségének becslésére, melyek közül vázlatosan а К. K. 
Botros által ajánlott eljárást [3] ismertetjük.

A termékek közötti határfelület az 1. ábra szerint 
változik az idő függvényében a szállítás során. Az áb
rázolt esetben az A közeg sűrűsége nagyobb, mint а В 
közeg sűrűsége. Ellenkező esetben a határfelület fordí
tott. Az ábra az 50-50%-os koncentrációtól értelme
zett X  távolságban jelöli az egyes közegek Сд, illetve
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1. ábra. A  ét В  termék közötti határfelület változása

C a. és C e  az A  és В közeg koncentrációja; x а  С л  és C E 
koncen tráció-távo lsága az 50-50% -os koncentrációtól m érve

CB koncentrációját, amelyek (1) és (2)-ből számítha
tók;

CB =  0, 5(1 + X (U )°'5 {KL)-°'b) (1)
CA = l - C B, (2)

ahol: U = szállítási sebesség (ms-1)
L — csővezetékhossz (m)
К  — turbulencia tényező (m2s-1 )

А К  tényezőt — amely a Reynolds-szám és így 
a kinematikai viszkozitás függvénye — turbulens 
áramlást feltételezve határozták meg a 2 . ábra szerinti 
eredménnyel.

Az A és В termékekre vonatkozó minőségi követel
ményeket figyelembe véve megválasztható egy CAmax 
és САт;п koncentráció és számítható (3) és (4) alap
ján az imax és xmjn hossz, amelyből a csőátmérőnek 
megfelelően meghatározzák a keverék mennyiségét (5. 
ábra).

г max =  (2CAmax -  1 ){U )-°'5 {KL)° ' 5  (3)

*min =  (2C Amin -  1)(U )-°'S(KL ) 0 -5  (4)

А К  tényezőt meghatározó Reynolds-számot az A 
vagy В közeg viszkozitásával, vagy ezen viszkozitásér
tékek átlagával számítják.

mkl

További pontosításra ad lehetőséget, ha Arrhenius 
összefüggésével (5) a keverék kinematikai viszkozitása 
szolgál alapadatként.

^keverék d~ ^ В log В , (5)

ahol V : a kinematikai viszkozitás
A fentiek szerint számított mintapélda;

A csővezeték átmérője: 100 mm
A csővezeték hossza: 100 km
Szállítási sebesség: 
Kinematikai viszkozitás:

1 ms-1

VA  = 0,77 ■ 10-6  m2s-1 
v B  = 6 ,40  10-6  m2s-1

Koncentráció:
^Amax = 99%
CAmin — 1%

A számítás eredményét az 1. táblázat tartalmazza.
1 . táblázat

A  s z á m ítá s  e red m én y e

A számításnál figyelembe vett 
kinematikai viszkozitás

A keverék- 
hossz,

Атах — -^mim m

"A 360
"В 240

°>5í/(A+B) 320
k̂everék 300

A számítási eljárásban figyelembe vett közelítések, 
valamint a fenti eredmények — 240 és 360 m-es 
szélsőértékek — megkövetelik a határfelület méréssel 
történő pontosítását az üzemeltetői gyakorlat során.

A határfelület érzékelése

A határfelületek érzékelésére az adott szállítási fela
datban szereplő termékek fizikokémiai tulajdonságait 
és minőségi paramétereit elemezve kell megtalálni azt 
a jellemzőt — vagy jellemzőket —, amelyeknek mé
rése a szállítási sebességet és a változást figyelembe 
véve is határozottan jellemzi a szállított termék vál
tozását. Az 1930 után rohamosan épülő — vegyipari
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2. ábra. К  tényező a Reynolds-szám függvényében

S. ábra. A  keverék mennyiségének értelmezése



alapanyagok és motorhajtóanyagok szállítására terve
zett — távvezetékek üzemeltetői kezdettől fogva ke
resték a megoldást. A termékminőségi előírások szi
gorodásával 1950 után az alábbi megoldásokat hasz
nálták a határfelület érzékelésére.

Sűrűségmérő alkalmazása. A sűrűségmérőket nagy 
pontosságuk teszi alkalmassá a feladat megoldására, 
amennyiben az egymást követő termékek sűrűsége 
jelentősen eltér egymástól. Ez csökkenti olajipari 
alkalmazásuk lehetőségét, mert az egyes termékek 
sűrűsége gyakran közel azonos.

A sűrűségmérőt a csővezeték átmérőjének, a szállí
tási sebességnek és a termékútvonal elzárószerelvénye 
működési idejének függvényeként kb. 800-1500 m-rel 
építik be a fogadóállomás előtt. A sűrűségmérő a vál
tozást érzékelve automatikusan működteti a szerelvé
nyeket. A módszert ma is elterjedten használják, fi
gyelembe véve annak korlátáit a szállítási ütemtervek 
készítésekor.

Radioaktív sugárzásmérő alkalmazása. A berende
zés a gamma sugár abszorpció elvén érzékeli a határ
felületet. A csővezeték egyik oldalán elhelyezett ko
balt 60 sugárforrásból eredő gamma sugár egy részét 
a szállított termék elnyeli. Az elnyelés mértéke termék 
függő.

A gamma sugár elnyelését a csővezeték ellentételes 
oldalán elhelyezett nagynyomású argonnal töltött 
ionizációs kamra segítségével mérik és következtetnek 
az áramló közegre.

A berendezés előnyének tartották, hogy a csőveze
ték megbontása nélkül beépíthető. Alkalmazása nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az érzékenység 
bizonytalansága miatt, amihez még a radioaktív su
gárforrás kezelésével kapcsolatos kényelmetlenségek is 
járultak.

Színmérésen alapuló eszközök alkalmazása. A szín- 
mérő eltérő színük alapján azonosítja a termékeket. 
Az egyes termékek színe — vagy színezése — a mi
nőségi előírásokban követelményként szerepel. Az ér
zékelőt a fővezetékbe — vagy mintavételi vezetékbe 
— építik be az áramlásra merőlegesen. A berendezés 
két részből áll. A csővezeték egyik oldalán elhelyezett 
fényforrásból, amelyből származó fénysugár áthatol 
a szállított közegen, és egy vevőfejből, amely egy — 
vagy több — optikai érzékelőt tartalmaz.

Az optikai érzékelő jelének szűrése, erősítése után a 
berendezés az igényektől függően analóg vagy diszk
rét kimeneteket biztosít. Különböző kivitelű beren
dezések állnak rendelkezésre normál és kompenzációs 
kivitelben, nyomásálló tokozású, illetve gyújtószikra
mentes védelmű elektronikával.

Térfogat mérésen alapuló becslés. Az eljárás nem 
közvetlen határfelület érzékelés, hanem annak helyet
tesítésére szolgáló közelítő módszer. (Ez indokolja em
lítését.)

A szállító vezetékbe szivattyúzott termék mennyi
ségének és a keverék mennyiségének különbsége meg
határozza a tároló telepen letölthető — változatlan 
minőségű — termék mennyiségét. Amennyiben a ke
verék mennyisége meghatározható, a feladott és elvett

anyagáramok alapján becsülhető a határfelület hely
zete.

Az eljárás hátránya, hogy telemetriái rendszert igé
nyel az adatgyűjtéshez és bonyolult szállítási feladat 
esetén megnő a számítások bizonytalansága. Az ily- 
módon nyert becslés csak egyszerű vezetékhálózat és 
szállítási ütemezés mellett ad elfogadható eredményt.

A módszerek értékelése. A műszaki gyakorlatban 
számos esetben, egy-egy módszer nem javasolható ki
zárólagosan az adott feltételrendszer ismerete nélkül. 
Általában kimondható, hogy a közvetlen módszerek 
kedvezőbbek a közvetettekkel szemben és az eltérő el
veken alapuló módszerek párhuzamos alkalmazása és 
eredményeik összevetése adja az üzemi gyakorlat szá
mára a legkedvezőbb megoldást.

A színmérő műszer

A gyakorlatban az emberek szubjektiven látják és 
érzékelik a színeket. A színmérés objektivitásának 
megteremtése érdekében értelmezte a „ színingermérő 
észlelőt” és a „színingermérő rendszert” a Nemzetközi 
Világítástechnikai Bizottság. Ennek lényege a trikro- 
matikus rendszer, amely „három alkalmasan válasz
tott alap színérzékelési inger additív keverésén” ala
pul [4, 5].

A határfelületek érzékelésére szolgáló színmérő mű
szer „egydimenziós” mérésen alapszik, amely színmin
ták vizuális vagy műszeres méréssel történő összeha
sonlítását végzi. Az érzékelő felépítését a 4- ábra mu
tatja be.

A fény áthalad az áramló közegen és egy része 
elnyelődik, illetve szóródik. Az elnyelés mértékét a 
fényhullámhossz, a közeg elnyelési tényezője, a kö
zegkoncentráció és a fény közegben megtett útjának 
hossza határozza meg. A mérőcella optikai szűrőt és 
fotoérzékelőt tartalmaz, amelyet a mért közeg elnye
lési tényezőjének maximális érzékenységéhez kell meg
választani. A referenciaág optikai szűrőjét és foto- 
érzékelőjét a minimális érzékenység figyelembevételé
vel választják meg. A referenciamérés feladata a közeg 
zavarosságának, illetve a háttérszóródásnak a kom
penzálása.

Az áramló közeg elnyelőképessége az átvilágításhoz 
használt fény spektrumában nem azonos. A látható 
fény hullámhossztartományában — 400.. .700 nm —
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5. ábra. Különböze színű közegek elnyelőképessége a látható fény tartományában 
1 S aybolt 14,3; S  Saybolt 19,4; S Saybolt 25
Megjegyzés: A  Saybolt színskála az o lajiparban  h aszn á lt m inták a lap ján  tö r té n i összehasonlításra é p ü li  színazonosító rendszer, 
am elynek h a sz n á la tá t az A STM  D 156 „Test for C o lo r o f Petroleum  P ro d u c ts” írja  é li .

Színmérők jellemző műszaki adatai 

(Zárójelben az átlagostól jelentősen eltérő értékek)

Technológiai és beépítési adatok

-  Üzemi nyomás: 10. ..100 bar (500 bar)
-  Üzemi hőmérséklet: —25. ..150°C (300°C)
-  Közegáramlási sebesség: 1 ms-1
-  Csővezeték átmérő: 25.. .150 mm (300 mm)
-  Csatlakozás: 1/2”. . .2”

Műszeradatok

-  Fényforrás: Halogén izzó; Xenon izzó
-  Fényforrás élettartama: 20 000 óra
-  Érzékenységi spektrum: 400...700 nm (1800 nm)
-  Fény útja a közegben: 2.. .100 mm
-  Érzékenység: ±  0,1% (Egyezred-rész koncentráció 

átlátszó közegben)
-  Pontosság: ±  1 ... ±  2%
-  Linearitás: 1%
-  Válaszidő: 1.. .2 s /
-  Érzékelő: Szilikon fotocella
-  Kimenet analóg: 4.. .20 mA/500 Ohm
-  diszkrét: 1 A/220 V
-  Energiafogyasztás: 25 VA

Kivitel

-  Környezeti hőmérséklet: —25.. .55°C (70°C)
-  Védettség: IP 65, IP 20
-  Villamos védettség: nyomásálló tokozás; gyújtószik

ramentes kivitelezés
-  Ház anyaga: rozsdamentes acél
-  Opció: Gőzfűtésű érzékelőfej; Automatikus érzékelő 

tisztítás

az elnyelőképesség változását mutatja az 5. ábra 
különböző színű közegekre.

Az érzékelő optikai szűrőjét és fotoérzékelőjét az 
elnyelőképesség görbéjének legmeredekebb szakaszán, 
míg a referenciaként szolgáló ág elemeit a görbe leg
laposabb szakaszára választják. Az ennek eredménye
ként létrejövő elnyelőképesség különbséget a 6 . ábra 
szemlélteti.

6. ábra. Színérzékelő érzékenysége különböző színű termékekre

Az érzékelő jeleinek különbségét erősítve állítja elő 
a mikroprocesszoros központi elektronika az analóg és 
diszkrét kimeneteket további feldolgozásra.

Az ismertetett műszer tipikus megoldásnak tekint
hető, a beszerezhető eszközök igen változatosak meg
jelenésük, kivitelük tekintetében. A rendelkezésre álló 
adatok összesítését tartalmazza a következő felsorolás 
a katalógusok műszaki adatainak figyelembevételével.
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Költségadatok

-  Műszerár: 1.. .2 MFt
-  Mintavevő: 0,1...0,5 MFt
-  Szerelés: 0 ,1...0,5 MFt

A színmérő alkalmazása a hazai termékszállító 
rendszerben

A hazai termékszállító rendszeren radioaktív érzé
kelők alkalmazása érdekében folytak kísérletek a 70- 
es évek végén, de az üzemi tapasztalatok nem vol
tak kedvezőek. A termékminőségi követelmények szi
gorodása és a gazdálkodó szervezetek mind erősebb 
törekvése a veszteségeik csökkentésére teheti aktuá
lissá ismét a határfelületek érzékelésének megoldását. 
A közel tíz gyártó és felhasználó adatait és tapaszta
latát figyelembe véve a színmérők hazai alkalmazását 
alapos elemzésnek kell megelőznie. Néhány kérdés a 
teljesség igénye nélkül:

1. A hazai ipar által előállított termékek és felhasz
nált színezőanyagok elnyelőképességének vizsgálata 
alapján kell ellenőrizni a határfelületek érzékelésé
nek lehetőségeit. 1991-ben egy hazai fejlesztő-kutató 
laboratóriumban ellenőrző méréssorozatot végeztek, 
amelynek eredményei biztatóak egy ipari, folyamatos 
mérő alkalmazására.

2. A mintavétel rendszer kialakítása — akár a fo
lyamatos mérés, akár az időszakos ellenőrzés céljára

— rendkívüli jelentőséggel bír. A nem reprezentatív 
minta vagy a mintavétel következményeként jelent
kező holtidő a mérés eredményét leronthatja. Külö
nösen fontos lehet, hogy a mintavétel a csővezeték ke
resztmetszetében hol történik. Az 1. ábrát és a minta
példa adatait figyelembe véve 300 s-os késést is okoz
hat a helytelen — pl.: csőfalhoz közeli — mintavétel.

3. A folyamatos üzem megvalósításához vizsgála
tok szükségesek az egymást követő karbantartási, tisz
títási ciklusok meghatározásához és ennek, valamint 
a távvezeték üzem működéséhez megfelelő szerelést, 
szerelvényezést kell kialakítani.

A hazai szénhidrogén termékszállító távvezeték
hálózat igénye közel 20 határfelület-érzékelő beépíté
sét teszi szükségessé a termékminőség megőrzése ér
dekében. Ennek megvalósítása — az anyagi eszközök 
szabta határon túl optimális esetben is 3.. .5 évet vesz 
igénybe. Időszerű lenne egy-két típus esetében hazai 
referencia helyek kiépítése, majd az itt szerzett ta
pasztalatok alapján a szállító kiválasztása.

IROD ALOM

[1] Copenhaver, W. E.: P ipe  Line In d u stry , 76, 47 (1993).
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A z irodalomgyűjtés lezárva: 1993. jú n iu s

Szemle . . .  'Szemle . . .  Szemle . . .

Utólagos változtatások hatása 
készülékek méretezésére és 

beemelésére

Szinte elkerülhetetlenek az utóla
gos változtatások a kiviteli tervezés so
rán, különösen akkor, ha az építés- sze
relést utólag meg akarják gyorsítani. 
Ez onnan ered, hogy a főberendezése
ket korábban kell specifikálni és ennek 
következtében vegyipari gépgyárakban 
megrendelésbe adni, semmint hogy a 
csővezetékezési, szerelvényezési, belső 
szerkezeti és tornyok esetén a bee- 
melési kiviteli tervek (fekvő végszere
lést feltételezve) elkészülnének. Ilyen 
lehetőségekre a készülék specifikálása
kor már figyelemmel kell lenni, per
sze szem előtt tartva, hogy minden bi
zonytalanság növeli a ráfordításokat és 
ezért az ilyen jellegű fenntartásoknak 
gazdasági határt kell szabni.

Miből erednek ezek a bizonytalan
ságok?
-  csonkok elrendezése és mérete;

-  a csonkokhoz csatlakozó csővezeté
kek mérete, súlya, nyomvonalveze
tése és ezzel nemcsak a csonkokat 
érő terhelés, hanem ezek csökken
tése miatt utólag előírt támaszok, 
amiket a készülék falára kell erősí
teni (gyakran ráhegeszteni);

-  eltérő a belső részek felerősítése 
fekvő és álló végszerelés esetére, 
különösen pl. a vízszintes desztil
láló tányérok beerósítése, ezenkívül 
megváltozhat ezek szerkezete is és 
ezzel súlyuk és beerősítési-tömítési 
módjuk;

-  segéd-emelőszemek/horgok lehetnek 
szükségesek a vízszintesen készre- 
szerelt tornyok függőlegesbe állítá- 
sánál-beemelésénél pl. félmagasság
ban, az ezekhez kapcsolódó emelő
sodronyok letörhetik az emelés so
rán útjukba kerülő szerelvényeket 
és a szemeket meg a hőszigetelés- 
alapmázolás előtt kell a palástra he
geszteni.
{Forrás: С ЕР. 88. No 7, p 68; 1992.

július]

Amerikai tőke a Chinoinban

A Sanofi, a francia Elf Aquitaine 
vegyi cég gyógyszer-leányvállalatának 
1991-ben már volt 40% tőkerészese
dése az újpesti Chinoin gyógyszergyár
ban, amikor az USA Eastman Kodak 
vegyi cég Sterling Winthorp gyógy
szer leányvállalatával egyességet kö
tött arra, hogy a világ gyógyszerpi
acán történő térhódításuk előkészíté
sére egyesítik erőiket és ennek során 
a Sterling 30 millió dollárért megvá
sárolta a Sanofi tőkerészesedésének fe
lét annak tudatában, hogy a Sanofinak 
opciója van arra, hogy a közeljövőben 
megvásárolhassa a Chinoin részvénye
inek többségét. Ez időközben megtör
tént 65% tőkerészesedésre.

{Forrás: CEN. 70 No. 22, p. 11. (1992. 
jú n ius 1.)]

S. Gy.
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A Mössbauer-spektroszkópia gyakorlati alkalmazásai III.
Oldatvizsgálatok Mössbauer-spektroszkópiával

Mint ismeretes, a Mössbauer-spektroszkópia tipi
kus szilárdtestvizsgálati módszer, ezért a fenti cím
ben jelzett vizsgálatok esetleg lehetetlen vállalko
zásnak tűnhetnek az olvasó előtt. Természetesen 
arról van szó, hogy az oldatot lefagyasztott ál
lapotban mérjük, illetve valami más ravasz mód
ját eszeljük ki annak, hogy a visszalökődés-mentes 
magrezonancia-abszorpció megvalósulhasson (1. a Ka
pilláris Mössbauer-spektroszkópia című részt a közle
mény végén).

Természetesen a lefagyasztásnál körültekintően kell 
eljárni, hisz a szondaként használt Mössbauer-nuklidot 
pontosan ugyanolyan kémiai környezetben szeretnénk 
viszontlátni fagyasztás után, amilyenben eredetileg 
volt. Megjegyezzük [1], hogy az oxidációs szám és 
a kovalens kötés kevéssé érzékeny a lefagyasztásra, 
ugyanakkor a koordinált ligandumok és oldószermo
lekulák geometriai elrendeződése érzékenyebben rea
gál az ilyen változásra. Minthogy a „szilárd” anyagok 
közül az üvegállapotúak „emlékeznek” leginkább az 
eredeti oldatszerkezetre, a Mössbauer-spektroszkópus 
is ebben az állapotban szeretné találni a mintáját az 
ún. kvencselés (gyorsfagyasztás) után.

A folyadékszerkezet minél tökéletesebb megőrzése 
érdekében az alábbi lehetőségek valamilyen kombiná
ciójával élhetünk:
a) az oldott anyag koncentrációjának növelése egé

szen az eutektikus pontig,
b) az oldat előhütése a fagyásponthoz közeli hőmér

sékletre,
c) az oldat viszkozitásának növelése adalékkal (pl. 

glicerinnel),
d) a fagyasztási sebesség növelése (ideális hülési 

sebesség: 8-10 K/s),
e) üvegképző anyagok (pl. metanol, etanol stb.) 

adalékolása.
A következő példák a Mössbauer-módszer alkal

mazhatóságát szemléltetik az említett területen.

Vas(ll)-sók hidratációja

Minthogy a különböző anionokat tartalmazó vas(II)- 
sók vizes oldata alig mutat valami variációt a Möss- 
bauer-paraméterekben, feltételezhető, hogy a Fém
ionok hexakvokomplexek formájában vannak jelen 
ezekben az oldatokban [2]. Ha azonban a víz aktivi
tását lecsökkentjük valamely jól oldódó sóval (pl. az

* E ö tv ö s L oránd T udom ányegyetem , M agkém iai L ab o ra tó 
rium , B u d a p es t

mkl

V É R T E S  A T T I L A *
N A G Y N É  C Z A K Ó  IL O N A *

NAGY S Á N D O R *
K U Z M A N N  E R N Ő *

H O M O N N A Y  Z O L T Á N *

1. ábra esetében LiCl-dal), a kvadrupólusfelhasadás 
csökken, jelezve, hogy a nagy fölöslegben bevitt ani
onok (az adott esetben pl. a Cl~-ionok) kezdik kiszo
rítani a vizet a Fe2+ belső koordinációs szférájából.

i  (mm s*')

1. ábra. A  FeClj  -LiCl-H? О rendszerről cseppfolyós nitrogén 
hőmérsékletén felvett Mössbauer-spektrumok. A  feltüntetett számok a 

megfelelő tömegszázalékokat jelentik

Szolvatáció vizsgálata

Az ón(IV)-halogenidek a következő egyenlet szerint 
szolvatálódnak donor oldószerekben:
SnX4 + 2D ^  D2SnX4, К  =  [D2SnX4]/([SnX4][D]2)

Alacsony permittivitású közegben (pl. szén-tetra- 
kloridban vagy benzolban) csupán két species van je
len az oldatban, nevezetesen, a szolvatálatlan ón(IV)- 
halogenid (a 2 . ábra jobb oldali csúcsa), valamint a 
torzított oktaéderes szimmetriájú szolvatált alak (en
nek felel meg a 2 . ábra bal oldali csúcsa). A két jól 
elkülönülő csúcs területéből megállapítható a fenti 
egyensúlyi állandó.

A különböző donor oldószerekre vonatkozó adatok 
(1 . táblázat) szerint a szolvát stabilitási állandója 
erős növekedést mutat az oldószer donicitásával [3]. 
(A Gutmann-iéle donicitás vagy donorszám (DN) 
az SbClö kcal/mol egységben kifejezett szolvatációs 
entalpiáját jelenti az illető oldószerben.)

A szolvatáció különösen érdekes esetét vizsgálták 
azok a Mössbauer-spektroszkópiai mérések, amelyek 
eredményeit a S. ábrán látjuk [4].
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2. ábra. SnBrt -oldat Móssbauer-spektruma (0,18 то! SnBr,  + 1,00 
mól ecetsav-anhidrid 1 kg benzolra számolva)

A spektrumok alapján megállapítható, hogy a 
vas(III)-klorid dimer vagy polimer állapotban van 
benzolban (felső spektrum), míg etanolban (alsó ^
spektrum) monomerként fordul elő. A közepes per- 
mittivitású és donicitású acetonban és piridinben vi
szont a két forma egyensúlyban van egymással.

1 . táblázat
A  D 2S n C l4 szo lv á t

M ö ssb a u e r-sp e k tro sz k ó p iá v a l n y e r t  s ta b i l itá s i  
á lla n d ó ja  a  d o n o r o ld ó szer (D ) tu la jd o n sá g a i 

függ v én y éb en

Oldószer Donicitás
(DN)

Permitti- 
vitás, (e)

K,
(mol/kg)-2

Ecet sav- anhidrid 10,5 20,7 3,2
Aceto-nitril 14,1 38,0 25,2
Aceton 17,0 20,7 38,9
Tetrahidrofurán 20,0 7,6 93,2

Az ábrán bemutatott spektrumok megértéséhez rö
viden utalnunk kell a paramágneses spinrelaxáció 
elméletére. Ha a paramágneses Fe(III)-ionok eléggé 
messze vannak egymástól az oldatban (vagyis a spin
spin relaxáció lelassul közöttünk), valamint ha a hő
mérséklet eléggé alacsony (és így a spin-rács relaxáció 
is lassú), akkor a spektrumban ahhoz hasonló mágne
ses felhasadás figyelhető meg, mint a ferro-, ferri- és 
antiferromágneses anyagokban. Innen a sok csúcs a 
monomernek tulajdonított legalsó spektrumban. Di
mer vagy polimer esetében azonban a higítás nem 
tudja eltávolítani egymástól a vasatomokat, így a pa
ramágneses anyagokra általában jellemző, mágneses 
felhasadás nélküli spektrumszerkezetet tapasztaljuk.

Komplexképződés oldatokban

Komplexképződés során a koordinációs kötés meg
változtatja a központi (vas)atom elektronszerkezetét, 
ami esetenként világosan megnyilvánul a Mössbauer- 
spektrumban, s így lehetőséget ad a folyamat nyomon 
követésére, illetve a stabilitási állandó meghatározá
sára.

100.0
99.0 4 .\
980 * /  Benzol
970 •
96.0 : f
95.0 •

J
94.0 *

*4
t . I . 1 i i . I .

100.0 •
99.0 Ч / л Ч •* t;9 8.0 r .r i • ,
970 \
96.0 s. •• Aceton
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S. ábra. FeCls -oldatok Móssbauer-spektrumai 4,2 K  en 
(Koncentráció: 0,014 mol/dm3, illetve acetonban: 0,01 mol/dm 3)

Példaként a nagy spinű vas(II)-ionok átalakulását 
említjük kis spinű bipiridil komplexszé [5] vizes olda
tokban. A 4■ ábrán látható spektrumokat két kom
ponensre lehet bontani: a nagy spinű [Ре(Н20)б ]2 + 
ionokra jellemző nagy kvadrupólusfelhasadású N dub- 
lettre, valamint a kis spinű [Fe(bip)3]2+ ionokra jel
lemző kis kvadrupólusfelhasadású К dublettre. A 
spektrumok mellé írt számok a
[Fe(H20 )6]2+ +  3(bip) ^  [Fe(bip)3]2 + + 6 H20  (1)

reakció teljes végbemeneteléhez szükséges a , a ’-bipi- 
ridil mennyiség százalékában fejezik ki a ténylege
sen hozzáadott komplexképző relatív mennyiségét. 
Amint a 103%-hoz tartozó spektrumon látjuk, a reak
ció csaknem a sztöchiometriai egyenletnek megfelelő 
mértékben lezajlik, a stabilitási állandó tehát megle
hetősen nagy. Figyelemre méltó eredmény az is, hogy
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—I--------- 1_____ 1 ? V  I______ I_____ L
- 2 - 1 0  1 2 3

vlmm s ' 1)
4- ábra. FeCli vizet oldatáról cseppfolyós levegő hőmérsékletén nyert 

Mössbarier spektrumok.

A fe ltü n te te t t  szám ok az o ld a th o z  a d o tt  a , a ’-b ip irid il m ennyi
ségét fejezik ki sz töchiom etria liag  szükséges m ennyiség  száza
lékában  (1. az 1. egyenletet)

nem tapasztalhatóak átmeneti, kevert ligandumokra 
utaló komponensek a spektrumokban.

_ _ i_ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ i '
-1 0 1 2 3 4 5

v (mm s"1)

5. ábra. 119 SnCIt (0,063 mol/dm3)  és SnCl? (0,057 mol/dm3 )  vizes 
oldatának Mössbauer-spcktruma összekeverés után 2, illetve 3900 

másodperccel

A Mössbauer-mérésekből sikerült megállapítani az 
elektroncsere sebességi állandóját különböző hőmér
sékleteken. Az elektroncsere aktiválási energiája 85±8 
kJ/mol-nak adódott az Arrhenius-görbe alapján. A 
viszonylag magas aktiválási energia érthetővé válik, 
ha feltételezzük, hogy a folyamat átmeneti komplexen 
keresztül zajlik, valószínűleg a következő séma szerint:

[119Sn(IV)Cl6]2-  + [Sn(II)Cl4]2-  ^
^  [119SnSnCl10]4_ ^

^  [119Sn(II)Cl4]2-  + [Sn(IV)Cl6]2 - .

Elektroncsere ón(ll) és ón(IV) között oldatokban

A szokásos izotóp-nyomjelzéses technikával szem
ben a Mössbauer-spektroszkópiának nagy előnye, 
hogy az elektroncsere folyamata kényelmesen követ
hető, anélkül, hogy az egyes komponenseket fizikailag 
szét kellene választani.

A bemutatott példában [6] az SnCl4-et 119Sn 
Mössbauer-izotóppal készítették, míg az SnCl2-t ter
mészetes ónból állították elő, amelyben a 119Sn há
nyada igen csekély, így a kettőt nagyjából azonos 
koncentrációban feloldva az utóbbi alig-alig vehető 
észre az előbbi mellett. Ez jól érzékelhető az össze
keverés után 2 másodperccel felvett spektrumon (5. 
ábra felső spektruma), amelyen gyakorlatilag csak az 
SnCl4 egyetlen csúcsa van jelen. Hosszabb idő eltel
tével a 119Sn mintegy fele két vegyértékűvé válik az 
elektroncsere miatt, amit a 3-4 mm/s-nál megjelenő 
új kvadropólusos dublett jelez (1. az 5. ábra alsó spekt
rumát, amely valamivel több mint egy órával készült 
az összekeverés után).

mkl

Kapilláris Mössbauer-spektroszkópia

Az eddig felsorolt vizsgálatokban az oldatszerke
zetre vonatkozó következtetéseket kivétel nélkül a le
fagyasztott minták alapján nyerték. Mint a beveze
tőben említettük, van más módja is annak, hogy az 
oldott anyag rezgéseit korlátozva kedvező feltételeket 
teremtsünk a visszalökődés-mentes magrezonancia- 
abszorpcióra, akár szobahőmérsékleten is. Mindössze 
annyit kell tennünk, hogy az oldatot bevisszük egy 
speciális porózus szilikátüveg (ún. szomjas üveg) 4 nm 
körüli üregeibe [7-9]. A szomjas üvegben való viselke
dés szerint az oldatok három csoportra oszlanak:

1. A porózus üvegben felvett oldatspektrumok 
azonosak a megfelelő gyorsfagyasztott oldatokéval. Ez 
a viselkedés jellemző a vizes oldatokra. A jelenség 
értelmezése kézenfekvő: az üregek falával csak az 
oldószer érintkezik, az oldott anyagot teljes egészében 
oldószer-molekulák veszik körül. (Ezt a szituációt 
érzékelteti a 6 . ábra bal oldali rajza.)
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6. ábra. A Mössbauer-aktiv molekulák (üres karika) és 
oldószermolekulák (z-ezett karika) lehetséges elhelyezkedése a szomjas 

üveg pórusaiban

V (mm s )
7. ábra. SnClt Mössbauer-spektrumai

a) 80 К -re közvetlenül lefagyasztva; b) szom jas üvegben 80 l i 
en m érve; c) szom jas üvegben szobahőm érsékleten m érve 2

2. A szomjas üvegben felvett oldatspektrumok tel
jesen eltérnek a megfelelő gyorsfagyasztott oldatoké

tól. Ez a viselkedés jellemző például az Snl4 szén- 
tetrakloridos oldatára. Ugyancsak kézenfekvő a ma
gyarázat: az oldott anyag az üregek falán koncentrá
lódik, s kémiai kölcsönhatásba lép azzal (1. a 6 . ábra 
középső rajzát). Ez különösen akkor fordul elő, amikor 
a Mössbauer-aktív molekula viszonylag nagy méretű.

3. A szomjas üvegben felvett folyadékspektrumok 
két komponenst tartalmaznak. Az egyik azonos a 
fagyasztott folyadékkal nyert spektrummal, a másik 
különbözik tőle. Ez a viselkedés jellemző például a 
szobahőmérsékleten cseppfolyós SnCl4-re (7. ábra). A 
viselkedés oka világosan látszik a 6 . ábra jobb oldali 
rajzán.

A kapilláris hatás alig igényel magyarázatot a 2. 
esetben, hiszen az üvegfalhoz kötődött molekulák, 
kvázi maguk is egy „szilárd” test részét képzezik, 
ahol adottak a visszalökődés-mentes magrezonancia- 
abszorpció feltételei. Kvalitatíve eléggé érthető azon
ban az 1. eset is, hiszen egy ilyen apró üregben csupán 
néhány rétegnyi oldószermolekula fér el, ami az ide- 
oda mozgásukat jelentősen korlátozza.
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'Szemle . . .  Szemle . . .  Szemle . . .

Génmódosított emse tejéből 
véralvasztó fehérje

Noha a sertéshúst szívesen fogyaszt
juk, nem szoktunk erre az élettani ro
konunkra büszkék lenni, annak elle
nére, hogy 6 is mindenevő mint mi. 
Ennek megfelelően az emberi foga
zathoz hasonló élelemőrlő szerkezet
tel közkonyhái moslékkal jól lehet táp
lálni. Túlnyomórészt szőrtelen, fehér
bőrű, az emberhez ragaszkodó, bizo

nyos intelligencia tüneteket is kimu
tató állat (lásd cirkuszi produkciók), 
amit George Ortue/ílegkeserűbb antiu- 
tópiájában, az Állatfarmban, az ember 
olyan örökösének tett meg, amik ösztö
nösen fokozatosan alakítják ki a dikta
tórikus és kegyetlen társadalmi beren
dezést a farm állatai között és felveszik 
az emberi szokásokat is (pl. az ágyban 
hálást és az alkoholizmust).

A Virginiai Műegyetem közölte, 
hogy 30 transzgénezett sertéssel ren

delkezik; ilyen emsék tejéből a vér
alvadást elődiéző humán protein C-t 
(hPC) lehet monoklonális antitestek
kel kivonni. Az első transzgénezett élő 
sertést 1990-ben állították elő három 
lépcsőben (tejelő hPC kiválasztó egér, 
sertésmáj, sertésembrió, amit élő em
sébe implantáltak).

[Forrás: C E . 99. No 5, p  21; 1992. 
május]

S. Gy.
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P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Az O rszágos M űszaki Fejlesztési B izo ttsá g  a K özponti M űszaki 
F ejlesztési A lapról szóló  törvény fe lh ata lm azása  alapján az 1991-re  
m eghirdetett pályázat fo ly ta tásak én t 1994 . évre a k u ta tás-fejlesztés  
s e g íté s e  érdekében ism éte lten  m eghirdeti az

Alkalmazott kutatási-fejlesztési pályázatot
a fejlesztési tevékenységek pénzügyi támogatására.

Ennek keretében fo lya m a tosan  pályázni lehet pénzügyi tá m o g a tá sér t  
olyan k u ta tási-fe jlesztési fe la d a t m egoldásához, am ely  korszerű, piacké
p es ipari, mezőgazdasági, humán egészségügyi terméket, vagy szol
gáltatást eredm ényez, hozzájárul az infrastruktúrának, a környezet 
állapotának, az egészségügy színvonalának fejlesztéséhez é s  figye
lem m el van az energiagazdálkodás, a környezetgazdálkodás és mi
nőségbiztosítás nem zetközi feltételeire is.

Ezzel a pályázati rendszerrel az O M FB az egyéni kezd em én yezések et, 
az eredeti ö tletek et kívánja tám ogatn i.

Pályázhat minden fejlesztéssel foglalkozó jogi személy, egyéni vállal
kozó. kutató stb.. helyesen kitöltött pályázati űrlapon.

A pályázati űrlapokat, a k itö ltési ú tm u ta tó t és  a bírálati s ze m p o n to 
kat az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Pályázati Irodájában
(B u d a p est V., Szervita  tér 8 .)  lehet m egvásárolni, szem ély esen , m unka
napokon 10.00-12.00 és 14.00-15.30 óra között.

Az űrlapok ára 500,- Ft.
A pályázatokat a k itö ltö tt pályázati űrlapokon leh et benyújtani az 

Irodához postán vagy szem ély esen , m unkanapokon 1 0 .0 0 -1 2 .0 0  é s  1 4 .0 0 -  
1 5 .3 0  óra között. (Cím: O M FB  Pályázati Iroda 1052 B u d a p est. Szervita  
tér 8. Postacím: 137 4  B u d a p est, 5. Pf. 5 6 5 .)

A pályázatok  értékelése fo lyam atosan  történik. A pályázatokkal 
k a p cso la to s  döntésről az Iroda a pályázót írásban értesíti és a d ö n té st  
nyilvánosságra  is hozza.

B u d a p est, 1 994 . m ájus

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
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A M AGYAR VEGYIPARI DOLGOZÓK  
SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE  

VEGYÉSZ ALAPÍTVÁNYÁNAK  
KURATÓRIUM A

PÁLYÁZATOT HIRDET
az alum ínium -, gum i-, gyógyszer-, kőolaj-, gáz-, m űanyag-, vegyipari

k u tatás é s  fe jle sz tés  terü letén
a piaci v ersen y k ép esség et jav ító  technológ iák  k idolgozása vagy a már 
m eglévők korszerűsítése tárgykörében, különös tek in tette l a m űködő  

gyártási eljárások környezetvédelm i korszerűsítésére.
Pályadíjak:

1. díj 150 000 Ft
II. díj 120 000 Ft

III. díj 90 000 Ft
IV. díj 70 000 Ft
V. díj 40 000 Ft

Azon pályam unkák ju talm azására , am elyek nem érik el a d íjazottak  
szín von alá t, de vegyipari alkalm azásuk je len tő s , a kuratórium  100  ezer 
forin tot fordít. A kuratórium csak  m egfelelő  m élységb en  k idolgozott  
pályam űvekkel foglalkozik. Ö tletek et és  kidolgozatlan  javaslatok at nem  
tud elbírálni.

A kuratórium fenntartja a jo g o t a pályadíjak ö ssze g én ek  á tc so p o r to 
sítására .

A pályázat jeligés.
A pályázók személyi adatait (név, munkahely, munkakör, lakcím ) zárt 

borítékban kell m ellékelni.
A pályázato t két példányban, gép elve  kell beküldeni a V D SZ  

„V egyész A lapítvány K uratórium ának” (1 0 6 8  B u d a p est, Benczúr u. 45 ., 
fe lv ilá g o s ítá s  a 2 1 8 -1 8 7 6 -o s  te le fo n on ).

B eküldési határidő: 1994. október 1.
A pályam unkák elb írálásának határideje: 1994. decem ber 1.

B u d a p est, 1994. április.
VDSZ „Vegyész Alapítvány Kuratóriuma”
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\A Magyar vegyipar és kéMiaiudoittány.

V a rg a  J ó z s e f  é re m  é s  d í ja k  á t a d á s a

Az MTA Kémiai Tudományok Osz
tálya, a NITROIL Vegyipari Termelő- 
Fejlesztő Rt., a Magyar Szénhidrogén
ipari Kutató-Fejlesztő Intézet, a Bu
dapesti Műszaki Egyetem, a Veszpré
mi Egyetem és a Magyar Kémikusok 
Egyesülete által alapított Varga Jó-

zsef érmet 1994-ben a kémiai tech
nológia területén végzett kiemelkedő 
munkássága elismeréséül dr. Szebényi 
Imre egyetemi tanárnak (BME Kémiai 
Technológia Tanszék) adományozták.

Varga József díjat kapott Dr. Péchy 
László a Veszprémi Egyetem ny. egye

szolgait at ások minőseget es nem a 
fejlesztési folyamatok eredményeit, il
letve a rendszer sikeres változását elis
merő díjak. Az NMD célkitűzése a kül
földi minőségi díjakhoz hasonlóan ez 
utóbbi. Ez azt jelenti, hogy a díj a piac 
igazolta kiváló minőségű termékek és 
szolgáltatások előállítási és fejlesztési 
képességét ismeri el.

A Nemzeti Minőségi Díjat a tervek 
szerint évente adnák ki, lehetőleg a Mi
nőségi Világnap alkalmával (minden év

T e r m é k d í j a s "  vegy ipar i  g y á r tm á n y o k

A termékdíjat rendszerint olyan ter
mékeknél, a termék árába beépítve al
kalmazzák, amelyek használatuk során 
vagy használatuk után a környezetet 
szennyezhetik, környezeti problémákat 
okozhatnak, vagy a mennyiségük mi
att, vagy pedig azért, mert bizonyos 
veszélyes, környezetre káros anyagokat 
(pl. nehézfémeket, halogénezett szén- 
hidrogéneket, foszfort, PVC-t) tartal
maznak.

A termékdíjaknak ösztönző és fede
zetképző funkciója van. Az ösztönző 
funkcióit termékdíj-differenciálással ak
kor biztosítják, ha a szennyező ter
mék felhasználását csökkenteni kíván
ják egy adott témakörön belül. Ez fel
tételezi, hogy van legalább egy jobban 
környezetkímélő alternatív termék a 
piacon. Az ösztönző hatás eredményes
sége a keresleti rugalmasság és a ter
mékfelhasználás lehetőségének függvé

N ö v e k e d n e k  a z  ipari é s  a v e g y ip a r i  b e r u h á z á s o k

Az Ipari Szemle 1994/1. száma Mo- 
gyorósyné dr. Halász Rózsa tollából ta
nulmányt közöl az 1991-93. évek ipari 
beruházásairól. A tanulmány nagy ér
deme, hogy korrigálja az új számviteli 
törvénnyel 1992-ben életbe lépett új 
statisztikai besorolási rendszert és az 
adatokat összehasonlíthatóvá teszi.

Az ipari beruházások értékvolume
nét és azok ágazati szerkezetét az 1. 
táblázat tartalmazza. 1993-ra a táblá
zatban csak előzetes adatok szerepel

nek, amibe nem kerültek be a 10 fő 
alatti gazdálkodó egységek adatai, te
hát az előző éveknél kisebb körre vo
natkoznak. Örvendetes az éves beru
házási költségek növekvő tendenciája, 
ami az infláció ellenére is fennáll. Ki 
kell emelni, hogy a vegyipari beruházá
sok értékvolumene alapján a vegyipar 
értékesítési részarányánál jelentősebb, 
nagyobb súlyt képvisel.

A vegyiparban jelentősebb fejlesz
tések a műanyag alapanyaggyártás és

mkl

temi tanára, műszaki alkotási díjat 
Palkovtcz István (NITROIL Rt.), egye
temi díjat Dr. Scholtz József docens 
(VE) és Dr. Savinszky János docens 
(BME).

Az érmet és a díjakat május 16-án 
Dr. Markó László akadémikus, az MTA 
Kémiai Tudományok Osztályának el
nöke nyújtotta át az Akadémia szék
házában.

novemberének második hetében). Az 
első díjátadás 1995-re várható.

A díjazottak felmérése, pályázataik 
elbírálása a nemzetközi gyakorlatot 
ésszerűen figyelembe vevő, a hazai va
lósághoz igazított módszertan alap
ján történne. Tekintettel Magyaror
szág EK-hoz tervezett csatlakozására, 
a magyar termékek exportpiacainak 
megoszlására és más szakmai szem
pontokra, valószínűleg az EFQM ki
adta Európai Minőségi Díj működési 
modellje és gyakorlata lesz mérvadó. 
(Ipari Szemle 1994/2)

Sz. G.

nye. A termékdíj döntő részét az el
használt termék visszagyűjtésére és 
hasznosítására, ártalmatlanítására, il
letve az azt megvalósító beruházások 
finanszírozására fordítják.

Magyarországon az üzemanyag ter
mékdíj tapasztalatai alapján, jelenleg 
a gumiabroncsokra és a hűtőgépekre 
kivetendő termékdíj bevezetésének elő
készületei vannak folyamatban. Mind
három termékdíjra jellemző, hogy a 
termék árát csupán néhány százalék
kal növelik, ezáltal gyenge az inflációs 
hatása. (Ipari Szemle 1994/2)

Sz. G.

feldolgozás, valamint a gyógyszeripar 
vállalatainál realizálódtak. 1990-91- 
ben még általában jellemzők a világ
banki hitellel megvalósuló beruházá
sok. 1992-93-ban jelentősebb beruhá
zások többségében a vegyestulajdonú 
társaságoknál realizálódtak. A vegy
ipar valamennyi szakágazatában jel
lemzőek a környezetvédelmi beruházá
sok és a minőségbiztosítási rendszer ki
építése.

A petrolkémiai és műanyag-alap
anyag gyártók részben vegyesvállalati 
formában (DUNASTYR Rt.), rész
ben világbanki hitellel (BORSOD- 
CHEM Rt.) létesítettek új nagykapaci-
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A magyar kormány 2006/1993. szá
mú határozatában kimondta: létre kell 
hozni a Nemzeti Minőségi Díjat és 
ki kell dolgozni feltételrendszerét. Az 
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
ban a közelmúltban készült el a Díj 
létesítésére vonatkozó kormányelőter
jesztés. Az előterjesztő a Díj alapítását 
kormányrendelettel, illetve a későbbi
ekben törvénnyel kívánja szabályozni.

Magyarországon több minőségi díj 
létezik. Ezek azonban a termék vagy

E lk é s z ü l t  a N e m z e t i  M in ő s é g i  Díj ( N M D )  a la p í tó  ja v a s l a ta



A magyar vegyipar és kémiatudomány

Az ipari beruházások struktúrájának változása
1. táblázat

Megnevezés 1989 1990 1991 1992* 1993 előzetes***
Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft %

Bányászat 15,5 18,8 10,9 12,5 10,4 11,1 3,6 2,5 2,9 3,0
Villamosenergia ipar 14,4 17,5 17,1 19,7 13,6 14,6 19,8 13,8 21,0 21,6
Kohászat 6,7 8,1 5,2 6,0 3,7 4,0 2,7 1,9 1,5 1,5
Gépipar 11,7 14,2 13,3 15,3 25,7 27,5 53,4 37,3 17,8 18,3
Építőanyagipar 6,7 8,1 9,3 10,7 5,6 6,0 4Д 2,9 3,9 4,0
Vegyipar (gázgyártás-
sál és elosztással együtt) 18,1 21,9 22,4 25,8 22,0 23,5 45,7 31,7 38,6 39,6
Könnyűipar 8,4 10,2 8,3 9,6 12,1 12,9 12,6 9,5 10,9 11,2
Egyéb ipar 1,0 1,2 0,4 0,4 0,4 04 0,5 0,4 0,8 0,8
Ipar (élelmiszeripar nélkül): 82,5 100,0 86,9 100,0 93,5 100,0 143,4 100,0 97,4 100,0

Forrás: KHS évkönyvek, évközi beszámolójelentés
* Az előző éveknek megfelelő szakágazati tartalom szerint
** Az 1993. évi ad ato k  a 10 fő feletti gazdálkozó egységekre vonatkoznak

tású üzemeket. A TVK Rt.-nél ameri
kai tulajdoni többséggel új koromgyár 
kezdte meg működését.

A gyógyszeripar 1990. évi beruházá
sai döntően világbanki hitel igénybevé
tel valósultak meg. A vállalatok több
ségénél 1991-92-ben is jelentős beru
házási forrás állt rendelkezésre: az el
múlt három és fél évben közel 15

VÁLLALATI HÍREK

Shell Hungary Rt. A részvénye
sek 1994. május 13-án megtarott éves 
közgyűlésükön jóváhagyták a vállalat 
1993-as mérlegét és üzleti jelentését. A 
800 MFt-ban meghatározott osztalék a 
részvényesek döntése értelmében teljes 
egészében visszaforgatásra kerül. így a 
jelenleg 2,9 Mrd Ft összegű törzstőkét 
3,7 milliárdra emelték az 1993-as 1,7 
milliárdnyi emelést követően.

1993-ban a vállalat 713 MFt nettó 
profitot ért el, amely az 1992. évinél 
12%-kal magasabb. A vállalat vagyoni 
alapja 2,1 Mrd Ft-tal emelkedett a 
Shell töltőállomás hálózatba való be
fektetések következtében.

A nettó árbevétel meghaladja a 30 
Mrd Ft-ot, amely némileg magasabb, 
mint 1992-ben. Az árbevétel közel 
90%-a a hálózaton keresztüli üzema
nyag eladásokból származik, de emel
kedik az egyéb termékekből származó 
bevétel is. A Shell Hungary a nehéz 
gazdasági körülmények között is fenn
tartotta üzemanyagpiaci részesedését, 
amikor a benzin és gázolaj iránti ke
reslet 5-8%-kal csökkent és a konkur- 
rencia erősödött. A töltőállomásháló

Mrd Ft értékű gyógyszeripari beru
házás valósult meg. A döntően ex
portbővítő beruházásokon túl nagy je
lentőségűek a minőségbiztosítási rend
szer kialakítására, a környezetvéde
lemre, a kereskedelem- és kutatásfej
lesztésre irányuló befektetések.

A műanyagfeldolgozó iparban foly
tatódtak a Világbank által finansziro-

zat terjeszkedése 10 új állomás léte
sítésével és 4 régebbi állomás teljes 
felújításával folytatódott. Új termékü
ket a Shell Helix motorolajat bevezet
ték a piacra. Központi szerepet ját
szik üzleti stratégiájukban az autómo
tor sport támogatása. Jelentősen emel
kedett az üzem- és kenőanyagok háló
zaton kívüli forgalma.

Ugyancsak nő a vegyipari termé
kek eladása. A vegyszerkereskedelem, 
amint a Mary В. Bonnerrel, a Shell 
Hungary Rt. vegyipari igazgatójával 
készült és a Magyar Kémikusok Lapja 
áprilisi számában megjelent interjú
ból kitűnik, még mindig csak kis ré
sze a Shell magyarországi kereskedelmi 
tevékenységének. Fő tevékenységi te
rületük: oldószerek, műanyagok (PP, 
EPS, PB, PÉT) speciális kaucsukok, 
mosószer alapanyagok, uretánok, ipari 
vegyszerek és finom vegyszerek forgal
mazása.

Az üzemanyag-beszerzési források 
bővülése és a szigorú költséggazdálko
dás fontos szerepet játszott a vállalat 
profitabilitásában.

zott szerkezetátalakítási program kere
tében indított beruházások. A vegyes
tulajdonú társaságoknál külföldi tőké
vel megindultak a modernizációs fej
lesztések. A nem privatizált vállalatok
nál a rekonstrukciós, technikai színvo
nalat változatlan kapacitás mellett nö
velő beruházások voltak jellemzők.

Sz. G.

A személyi állomány továbbképzé
sére költött 20 MFt-ot kulcsfontosságú 
beruházásnak tekintik és a környezet- 
védelem, a fokozott egészség- és mun
kavédelem a vállalat vezetésének és al
kalmazottainak kiemelt felelősségeként 
jelölték ki.

A vállalat 25 MFt-ot költött a tár
sadalom három területének támogatá
sára, a magyar kultúrára (Nemzeti Ga
léria, Budapesti Fesztivál Zenekar), a 
kisvállalkozások fejlesztésére (Életpá
lya Alapítvány), oktatásügyre (egyete
mek és AIESEC), valamint számos ki
sebb témára, beleértve különféle jóté
kony ségi célokat.

A részvényesek elfogadták a Shell 
Hungary 1994-es üzleti stratégiáját, 
s további beruházásokat terveznek az 
üzemanyagpiacon betöltött jelenlegi 
stabil pozíció fenntartására, valamint 
megbízást adtak a további lehetőségek 
figyelemmel kísérésére azért, hogy ja
vítsák az üzemanyagkereskedelemhez 
szükséges ellátás biztonságát és hogy 
beléphessenek az olajipar egyéb piaci 
szegmenseibe.

Vegyipari bérek alakulása. A 10
főnél nagyobb létszámmal rendelkező 
szervezetek az összes hazai ipart te
kintve 1994 januárjában 27 117 Ft 
bruttó és 19 542 Ft nettó átlagkerese-

mid1994.  X L IX .  É V F O L Y A M .  7. S Z Á M 305



A magyar vegyipar és kémiatudomány

1. táblázat

Név Alaptőke, MFt Főbb tevékenység

BAUXIT Bakonyi Bauxitbánya Kft. 1554 bauxit kitermelés
ALOXID Almásfüzítői Timföld Kft. 2071 különféle timföldek gyártása
MOTIM Magyaróvári Timföld
és Műkorund Kft. 1098 műkorund, alu-szulfát
Ajkai Alumíniumipari Kft. 1768 timföld, gallium, alu-ötvözet
Inotai Alumínium Kft. 1200 tömb, huzal, szalag
KÓBÁL Kőbányai Könnyűfémmű Kft. 897 fólia, szalag pigment
MATALUCON Fémszerkezeteket Gyártó
és Forgalmazó Kft. 221 lemeztermékek, tartályok
Vegyes tulajdonú társaságok HUNGALU részesedés
ALCOA-KÖFÉM Kft. (1993) 49,9% félgyártmány
MOTIM-KERLANE Kft. (1991) 50,0% kerámiaszál
TUNGSRAM-SCHREDER Rt. (1983) 30,0% elektronikai termékek

tét értek el. Ugyanezen adatok a vegy
iparban 33 676 és 23 362, tehát jelen
tősen meghaladják az átlagot és en
nél jobban csak a pénzügyi tevénység- 
gel foglalkozók keresnek. Az emelkedés 
1993 januárjához képest 24,8%, a vegy
iparban 24,2% a bruttó kereseteket te
kintve.

Bérmegállapodás a vegyipar
ban. Pászty György a MAVESZ elnöke 
és Szabó János a Vegyipari Szakági 
Szakszervezeti Szövetség elnöke aláír
ták az 1994-re szóló bérmegállapodást. 
A vegyiparban a minimálbér 11 500 
Ft, az átlagbérnövekedés 17,5% vagy 
5 000 F t/fő/hó. Néhány konkrét szám 
a különböző vállalatok adataiból: 

Magyar Viscosa: Márciustól 20% 
(több éves lemaradást kell pótolni)- 

Nitrogénmüvek Rt.: 22% . 
Budapesti Vegyiművek: a munka- 

vállalók tulajdonosok lettek, három 
éven belüli visszafizetést vállaltak, te
hát nem terveznek emelést.

Északmagyarországi Vegyiművek: a 
felszámolás alatt lévő cég volt 2500 
dolgozójából ma 900-an vannak, és 
további 300-as csökkentés várható.

Forte Rt.: 20%-os bérnövekedés

Egyesült Vegyiművek: dolgozói tu
lajdon, 27,3% béremelés.

Budalakk Titán Kft.: idén nem vár
ható fizetésemelés, de a tavalyi, jelen
tős mozgóbérek idén is megmaradnak.

Graboplast Rt.: félévig nem tervez
nek béremelést

Caola Rt.: a tulajdonos Benkő és 
társai, 16,5% emelés.

Mi a helyzet a magyar alumíni
umiparban? A HUNGALU Magyar 
Alumínium Részvénytársaság, mint 
vállalatcsoport (holding) az 1963-ban 
alapított Magyar Alumíniumipari 
Tröszt 1991-es átalakulásával jött létre. 
Több kft.-t tömörít magába. Ezek kö
zül a nagyobbakat a 1. táblázatban mu
tatjuk be (100%-os Hungalu tulajdon):

Három helyen gyártanak timföldet: 
az ajkai, az almásfüzítői (ALOXID) 
és a mosonmagyaróvári (МОТГМ) 
timföldgyárban.

A magyar állam -  a stratégiai 
vállalatok konszolidációja keretében,

2. táblázat

együtt a Borsodchemmel, TVK-val, 
NIKE-vel és a Péti Nitrogénművekkel 
-  1993-ban felvásárolta a HUNGALU 
Rt. mintegy 4,5 milliárd forintnyi tőke 
és kamattartozását. A tulajdonos ÁV

Rt. kezdeményezni fogja a Pénzügymi
nisztériumnál a hitelek elengedését.

A vagyoni struktúra 1993. december 
31-én:

ÁV Rt. 19 986 MFt (90,1%)
Állami Fejlesztési Intézet 2 131 MFt 

(9,6%)
Önkormányzatok 84 MFt (0,3%)
Alaptőke 21 453 MFt (100,0%)
Nagyon valószínű, hogy az 1993- 

as 410 kt-ás alumínium-termelést 275 
kt-ra kell előbb-utóbb csökkenteni, de 
a Borsodchemnek időt kell hagyni 
arra, hogy a marónátront más piacon 
el tudja helyezni. így nem gyűrűzik 
tovább a FÁK piacok kiesése miatt 
az alumíniumiparban előállt válságos 
helyzet.

Borsodchem Rt. Megállt a vesz
teségtermelés Kazincbarcikán. A ha
zai alumíniumipar visszafejlődése mi
att nehezen tudják csak eladni a ma
rónátront, ezért nagy részét expor
tálni próbálják. Nőtt a PVC világpi
aci ára és ez kompenzálja a lúg mi
atti veszteséget. A TVK-MOL vegy
ipari benzin szállítási egyezményhez 
hasonló Borsodchem-TVK szerződést 
kívánnak létrehozni az etilén szállítá
sára, hogy hosszú távra biztosítsák a 
PVC-hez az alapanyagot. Az MDI be
ruházás hitelének elengedése után az 
üzem 70-80%-os kapacitással termel. 
Tavaly 3,6 MFt volt a nyereség, idénre 
18,5 milliárd forint termelési értékre 
számítanak.

Tiszai Vegyi Kombinát. Néhány 
év múlva jól eladható lesz a cég, mely 
1992. január 1-én alakult részvénytár
sasággá. Alaptőkéje 24 milliárd, fel
halmozott vagyona 7 milliárd forint, 
100%-ban az ÁV Rt. tulajdonában. Le
ányvállalataiban 1 milliárd 664,6 mil
lió tőkével rendelkezik. Ezeket a 2. táb
lázat részletezi.

Cég TVK hányad,
%

Befektetés Tevékenység

Polipack 65,3 1989 csomagolás
TiszaChem 75 1990 kereskedelem
AKZO-TVK 49 1990 festékgyár
Tiszatextil 50 1991 geotextília
TTA 25 1991 kereskedelem
CCTK Kft. 40 1992 koromgyár
Chemopetrol Rt. 50 1993 benzin, keresk.
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A TVK 4,9 milliárdos adóssága és 
1992-ról áthúzódó 547 milliós veszte
sége ellenére 1993-at több mint 200 
MFt-os nyereséggel zárta. A Chem 
System tanácsadó cég javaslatára a 
TVK nem főprofilba tartozó egységeit 
már eddig is és ezt követően leválaszt
ják és privatizálják. Várhatólag néhány 
év múlva, amint a poliolefinek ára újra 
felemelkedik, a TVK gazdaságosan ér
tékesíthető lehet, a múlt év végi kor
mányrendelet szerint 25% +  1 szavazat 
erejéig, mely az AV Rt. tulajdonában 
marad.

Nitrokémia Rt. A vállalatnak je
lenleg 4 074 MFt-nyi az alaptőkéje, 
az 1993-as adózás előtti nyeresége 110 
MFt. Teljesen elkelt az egymilliárd fo
rintos, államilag garantált, de az ál
lamkötvényeknél 2 százalékponttal na
gyobb kamatozású, három éves futami
dejű kötvény. 5 bank vásárolta meg, a 
befolyt pénzt a cég környezetvédelmi 
és termékfejlesztési célokra fordítja.

1994. január 31-én elkelt a Nitroké
mia Rt. zárt körben kibocsátott egy
milliárd forint névértékű kötvénycso
magja. Az államilag garantált, és a fu
tamidő végén részvényekre cserélhető 
kötvénykonstrukciót azzal a céllal dol
gozták ki a CORVINBANK Rt. szak
emberei, hogy olcsó tőkepiaci forrást 
találjanak magyar iparvállalatoknak. 
Az alepelv szerint ezt csak olyan cé
geknél lehet alkalmazni, ahol döntő az 
állami tulajdon, határozott stratégiá
val rendelkeznek, és a management el
fogadja a konstrukciót. Az elképzelést 
mintegy 25 cég képviselőjével ismertet
ték, akik között 12 állami nagyválla
lat reprezentánsai is helyet kaptak. A 
sort a Nitrokémia értékpapírjai nyitot
ták meg, de a közeljövőben más cégek 
részéről is várható kötvénykibocsátás.

A Nitrokémia kötvényei hároméves 
futamidejűek, a tőkét a kibocsátó egy 
összegben a lejáratkor fizeti vissza. A 
változó kamatozású értékpapírokat öt 
bank (ebben a csoportban megtalálha
tóak kis-, nagy- és vegyesbankok is) 
vásárolta meg. A kötvény félévente ka
matozik. Ennek mértéke két százalék- 
ponttal haladja majd meg a 90 na
pos diszkont kincstárjegy aukcióinak 
átlaghozamát. A kamatokat esedékes
ségkor tőkésítik, és csak lejáratkor fi
zeti ki a Nitrokémia. A konstrukció 
fő előnye, hogy az állami garancia -  
azaz a nagyfokú biztonság -  mellett 
a kötvényvásárló a lejáratkor feltéte
lesen részvényre válthatja át a kötvé
nyét. Amennyiben ehhez a lehetőség
hez egy határozott vállalati stratégia 
is társul, úgy -  a kibocsátók meglá
tásai szerint -  a Nitrokémia privatizá
ciója 3-4 év múlva a tőzsdéig vezet
het. A frissen szerzett forrásokat első
sorban környezetvédelemre és termék- 
fejlesztésre fordítja a Társaság.

A vállalat és egy jelentős nyugati 
cég a közelmúltban szerződést írt alá, 
mely szerint a Nitrokémia technológiai 
know-how-t adott el egy olyan gomba
ölőszer gyártási eljárására, amely egy
ben kiváló minőséget is garantál. A 
2 millió dollárt kitevő licencdíj akon 
túlmenően a szerződés arra is kiter
jed, hogy a nyugati partnernél 1995- 
ig megépülő gombaölőszer gyár ré
szére a Nitrokémia évente kb. 2 mil
lió dollár értékben intermediert is szál
lít, továbbá olyan mennyiségű hatóa
nyagot vásárolhat vissza, amelyből to
vább formálva ugyancsak 2 millió dol
lár összegben hazai és külföldi érté
kesítésre nyílik lehetőség. A szerződés 
ugyanis a piac-felosztásra is kiterjed, 
így a kooperáció orvosolja azt a gon
dot is, amely abból fakad, hogy a Tár
saság hiába építene meg itthon egy új 
terméket előállító üzemet, ha a nyu
gati piacokon előírt, ma már több mil
lió dollárba kerülő regisztrációhoz nin
csenek meg az anyagi forrásai. Hiány
zik a nyugati konszerneknél meglévő 
értékesítési hálózat is, amelyen keresz
tül a termék eljuthat az igényes fo- 
gasztóhoz. A több éves kutató-fejlesztő 
munka eredménye tehát a kapott li- 
cencdíjon felül a 90-es évek közepétől 
további árbevételt jelent a Nitrokémia 
Rt. számára.

A vállalatnál Réti Tamás vezérigaz
gató megbízatása és munkaviszonya 
1994. május 31-én lejárt, és azt nem kí
vánta meghosszabbítani. Az új vezér
igazgató megbízása érdekében az ÁV 
Rt. pályázatot hirdetett, melynek ha
tárideje 1994. május 24-e volt.

A pályázatokat egy bíráló bizott
ság értékelte. A bizottság értékelése 
alapján az AV Rt. Igazgatósága ja
vasolta a Nitrokémia Rt. Közgyűlésé
nek, hogy a pályázók közül Mihálovics 
Lászlót -  a korábbi beruházási igaz
gatót -  válassza meg. A Nitrokémia 
Rt. 1994. május 31-i rendkívüli Köz
gyűlésén Mihálovics Lászlót vezérigaz
gatónak, egyúttal az Igazgatóság tag
jának megválasztotta. Vezérigazgatói

megbízása 1994. június l-től határo
zatlan időre szól.

CHINOIN R t. 18 milliárd forint 
volt az 1993-as árbevétel és több mint 
2,2 milliárd az eredmény, a jelenlegi 
51%-os tulajdonos, a Sanofi-Winthorp 
már csak úgy tudja növelni tulajdoni 
arányát, ha a piacon vesz részvényt, 
mivel az állami részt birtokló Vagyon
kezelő Rt. már a teljes tőkéjét (ki
véve a tartósan a tulajdonában maradó 
25% +  1 szavazatot) piacra dobta il
letve dobja kárpótlási jegyért. A jelen
legi „fekete” árfolyam már háromszo
ros, mert mindenki a tőzsdei beveze
tésre spekulál, mivel nem hivatalos in
formációk szerint a kölföldi tulajdono
sok 50 ezer forint körüli összegért vet
ték a 40-51% közötti részvénycsoma
got.

EGIS Rt. Több mint 15 milliárd fo
rintos forgalmat tervez 1994-re a cég. 
Hosszútávon olyan vállalkozássá kell 
válnia, mely versenyképes a világ bár
mely területén. Ez a forgalom 20%- 
os növekedését jelenti minden terüle
ten, kivéve az alapanyag-gyártást, ahol 
a koncepciónak megfelelően stagnálás 
vagy csökkenés várható. Nem tervez
nek létszámcsökkentést, de növekedést 
sem. Nagyon fontos, hogy fiatalítsa
nak, mert a létszámstop miatt a dip
lomások átlagéletkora nő.

Sikeres az EGIS hosszú távú együtt
működése a Japán Tobacco-val. A leg
nagyobb eredmény az, hogy a két 
cég összecsiszolódott, a szigorú ja
pán követelményrendszer beépült az 
EGIS kutatásába, a hazai diplomások 
szakmai beszámolóikban, adataikban, 
munkájuk értékelésében és nyelvtudás
ban is rengeteget fejlődtek.

Porán Poliuretán Gyártó és 
Értékesítő K ft., Sajóbábony. Úgy
látszik, lehet Észak-Magyarorszáon is 
gazdaságosan vegyi céget működtetni. 
Mint ismeretes, a Porán évekkel ezelőtt 
levált az akkor még teljes Eszak-

S. táblázat
A Pannonplast vállalatcsoport 1994-ben

Cég neve Időpont Alaptőke,
MFt

Tulajdonos Tulajdoni 
hányad, %

Pannonplast
Műanyagipari
Rt.

1991.06.01.

1993.09.

2 000 

200

ÁVÜ
Onkormányz átok 
Külföldi befektetők
ÁVÜ
dolgozók
Önkormányzatok,
egyéb

93
7

51.0 
26,35
15.0

7,65
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S. táblázat folytatása

Cég neve Időpont Alaptő
ke, MFt

Tulajdonos Tulajdoni 
hányad, %

PoliFoam Kft. 1984.11.01. 300,9 Pannonplast 54,4
Budapest Bank 24,9
Furukawa (japán) 9,5
Itochu (japán) 3,8
egyéb 7,4

Dexter Szerszám-
gyártó Rt. 1989.09.19. 393 Pannonplast 48,9

egyéb 51,1
Recyclen
Műanyagfeld. Kft. 1989.06.19. 116,75 Pannonplast 78,6

Agita GmbH 15,3
P. Stegmaier 6,1

Pannonpipe Kft. 1990.09.14. 1 224 Pannonplast 50
Solvay & Cie S.A. 25
Wienerberger
Rohr und Umwelt-
technik GmbH 25

Curver Curver R. (holland) 60
Rubbermaid Kft. 1992.04.14. 250 Pannonplast Rt. 40
Multicard
Hitelkártyagy. Kft. 1989.10.02. 43 Pannonplast Rt. 50

Pénzjegynyomda 50
Greiner-Pannon- C. A. GreinerAz
plast Kft. 1992.07.15. 630 Sühne GmbH

(osztr.) 50
Pannonplast 50

Pannon-Lucky Lucky Ltd
Műanyagipari Rt. 1992.07.10. 1 128 (dél-koreai) 50

Pannonplast 50
Aim and Bt., 1987.10.29.
majd Kft. majd Pannonplast 70

1994.01.01. 140,52 Tealia Ltd. 30
Pannon-Tara 1993.12.15. 120 Pannonplast 70

Tealia Ltd. 30
Pannon-Effekt 1993.12.15. 167 Pannonplast 70

Tealia Ltd. 30
Pannon-Mobil 1993.12.15. 66 Pannonplast 70

Tealia Ltd. 30
Műanyagipari
Kutató és 1993.01.01. 67 ÁV. Rt. 67,2
Fejlesztő Kft. Pannonplast 32,8

magyarországi Vegyiművek állami vál
lalatról. (Azóta több Kft., pl. Inter- 
med, Sagrochem) is kivált az EMV- 
ból, mely csődöt jelentett.

A Poran-ban a poliuretán szivacs 
termelés megkétszereződött, a dolgo
zók száma a természetes fogyás miatt 
300-ról 235-re csökkent), tehát a ter
melékenység igen jelentősen nőtt.

Pannonplast vállalatcsoport.
Néhány kiigazítást és jelentős kiegé
szítést szeretnénk tenni a május havi,

a vállalatok privatizációs helyzeté
vel foglalkozó táblázatunkhoz. Kézhez 
kaptuk a Pannonplast Rt. és leányvál
lalatainak 1993-as helyzetéről szóló hi
vatalos összeállítást (S. táblázat), ame
lyet közreadunk, a következő meg
jegyzésekkel: a Pannon-Tara, Pannon- 
Mobil és a Pannon-Effect megalakulá
sával megszűnt a holdinghoz közvetle
nül tartozó termelő tevékenység, min
dent önálló jogi személyiségű leány- 
vállalatokba vittek. Mivel ezek még
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a múlt év végén megalakultak, a Te- 
alia Ltd. pénzügyi befektető 30%- 
os külföldi részaránya biztosítja, hogy 
nyereségadó-kedvezményt élvezzenek. 
Szerepel a táblázatban a Műanyagipari 
Kutató Fejlesztő Kft., amely a felszá
molás alatt álló MÜKI állami tulaj
donú ipari kutató intézet 25 dolgozójá
ból, néhány berendezésének az AV Rt. 
általi apportálásával és a Pannonplast 
forgótőkéjéből létrejött új Kft.

A Pannonplast összes árbevétele 
1993-ban 8 140 MFt, exportja 1 514 
MFt volt, jelentős nyereséget és oszta
lékot értek el. 1994-re 9 577 MFt ár
bevételt és 1 783 MFt tőkés exportot 
terveznek. Több cégüknél tőkeemelést 
hajtanak végre, be kívánják vezetni 
a Pannonplast-ot a Budapesti Érték
tőzsdére.

Dr. Körtvélyessy Gyula
Magyar Ásványolaj- és F51d- 

gázkísérleti Intézet. Harminc vál
lalkozás vette bérbe március folyamán 
Veszprémben a felszámolás alatt lévő 
Magyar Ásványolaj- és Földgázkísér
leti Intézet épületét. Néhány labora
tóriumban még dolgoznak kutatók -  
de már magánvállalkozóként. A helyi
ségek többségében azonban a korábbi 
funkciótól nagyon is eltérő tevékenysé
gek folynak, készül bennük cipő, cso
magolnak kozmetikai anyagokat, tárol
nak alkatrészeket és különböző árufé
leségeket. Végleges megoldást azonban 
a főépület hasznosítására éppen úgy 
nem találtak, mint a veszprémi és péti 
kísérleti üzemekre. Az utóbbiakban fé
lig kész gyártósorok várnak gazdára. 
Nem akadt vevő a nagyértékű műszaki 
könyvtár és a műszaki folyóirat gyűjte
ményre sem. Gondot okoz a felhalmo
zódott veszélyes hulladék tárolása. A 
MAFKI volt péti kísérleti üzeme mel
lett például 2 700 tonnányi veszélyes 
hulladékot kénytelen tárolni a felszá
moló, az áramtalanítás költségét haj
landók az árból is leszámítani.

A Magyar Ásványolaj- és Földgáz
kísérleti Intézet felszámolása 1992. ok
tóberében kezdődött, amikor az adós
sága már meghaladta a harmincmillió 
forintot. Elfogytak az intézet kutatási 
megrendelései, sőt ekkorra már felélte 
vagyonának jelentős részét is. Bár a fel
számoló még reménykedik abban, hogy 
a Veszprémi Egyetem megveszi az épü
letet. Azonban újabb hasznosítási for
mát ajánl: irodaháznak vagy szállodá
nak kínálja a parkkal és nagy parko
lóval rendelkező egykori kutatóintéze
tet, amelyet fekvése, területe erre al
kalmassá is tesz.

(Ipari Szemle, 1994/2)



Cfyakorlafból a gyakoriéinak
JELLEMZŐ ANYAGI 
TULAJDONSÁGOK
F o r r á s p o n t  é s  o lv a d á s p o n t

Nagyon sok tiszta vegyület forrás
pontja és olvadáspontja az irodalom
ban megtalálható [1, 2, 3].

A Tf forráspont az irodalomban 
nem szereplő és új vegyületekre ki
számítható. А Тоы olvadáspont számí
tására jelenleg még nincs megbízható 
módszer. A forráspontot 1,01325 bar 
nyomásra vonatkoztatva adják meg ál
talában.

Számítása Ogata és Tsuchida [4] 
szerint a következő képlet segítségével 
történik:

Tf = py + q (°C),

ahol: а p, у és a g-érték a vegyüle
tekre vonatkoztatott szerkezeti állan
dókat jelenti. Ezek az 1. táblázatban 
szerepelnek. A táblázat alján 5°C pon
tosságnál nagyobb eltéréssel számít
ható vegyületek у állandói találhatók.

Példa:
Számítsuk ki a propil-klorid (C3 H7 CI) 

forráspontját.
Az 1. táblázatból RC1 esetére p = 

1,348; q = —93,5; R propil csoport 
у = 1 0 2 , 0  értékkel, így

Tf = (1,348 ■ 1 0 2 ,0 ) -  93,5 = 44,0.

Az irodalomban található mért ér
ték Tr = 46,5°C.

Eltérés: 2,6°C.

* 1118 B u d ap es t, M énesi ú t  3.

C Z E R M A N N  JÁ N O S  *

1 . táblázat
Szerves vegyületek 

forráspont-meghatározásához 
szükséges szerkezeti állandók 

értéke

(Az alsó táblázat 5°C-nál nagyobb 
eltéréssel számítható csoportokra vo
natkozó у állandó értékeket tartal
mazza.)

RX P q (R)

RH 1,615 -209,4 Me, t-Bu
RC1 1,348 -  93,5
RBr 1,260 -  59,6
Rí 1,198 -  19,8
ROH 0,896 + 4,4 Me, t-Bu
MeOR 1,217 -  82,0 Me
EtOR 1,137 -  51,4
ROR 2,158 -130,0 Me, Hep
PhOR 0,849 + 104,2
RONO2 1,016 + 7,3
RSH 1,191 -  52,2
RSMe 1,146 -  24,0 Me
RSEt 1,080 + 6 , 8

RSR 1,937 -  58,8 Me, Hep
r n h 2 1,194 -  71,8
RNHMe 1,180 -  58,0
RNHEt 1,081 -  25,3
RHNPr 0,991 + 9,6 1
RNMe 1,193 -  54,5 Me
r n o 2 0,923 + 35,6 |ме, Et
HCOR 1,140 -  39,4
MeCOR 1 ,0 2 2 -  2 , 6

EtCOR 0,918 + 29,0
RCN 0,960 + 19,0
RCOC1 1,040 -  5,3

az 1 . táblázat folytatása
HCOOR 1,073 -  28,6
MeCOOR 1 , 0 0 0 0 , 0 *

EtCOOR 0,963 + 24,3
PhCOOR 0,766 + 152,7
RCOOH 0,903 + 69,2
RCOOMe 1 , 0 0 0 0 , 0

RCOOEt 0,963 + 24,3
RCOOPr 0,911 + 50,2
RCOOPh 0,766 + 152,7
(r c o )2o 1,286 + 64,5 Hep
c ic h 2c o o r 0,721 + 86,4
c i2c h c o o r 0,745 + 99,1
BrCH2COOR 0,745 + 1 0 1 , 2

NCCH2COORO,565
CH2=

+ 160,3

CHCOOR 0,918 + 29,0

* norm ál sorozat

R У R У

Me 55,5 t-Am 1 2 2 , 0

Et 77,1 Neopent 125,0
n-Pr 1 0 2 , 0 n-Hex 171,0
izo-Pr 92,0 izo-Hex 168,0
n-Bu 124,0 n-Hep 191,5
szek-Bu 113,0 n-Okt 2 1 0 , 0

izo-Bu 116,5 Vinil 71,0
t-Bu 96,0 Allil 104,0
n-Am 149,0 2-Butenil 127,0
izo-Am 140,5 Fenil 197,0

Megjegyzés: Me m etilcsoport -CH3 , E t 
e tilcsoport -C3H5 stb .
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Cqyfsiiteli í’h’t

BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
V eg y ip a r i  v á l la la to k  h e ly z e te  M a g y a r o r s z á g o n
(Solymár, 1994■ április 8.)

Az ankét a Magyar Kémikusok 
Egyesületének Műszaki Tudományos 
Állandó Bizottsága kezdeményezésére, 
az MTA Kémiai Technológiai és Kör
nyezetvédelmi Munkabizottsága, és a 
Pest-megyei Műanyagipari Kft. (PEMÜ) 
közreműködésével, a PEMU Kft., és a 
MÓL Rt. anyagi támogatásával való
sult meg.

Az ankét célját az MKE képvisele
tében elnöklő ár. Rátosi Ernő megnyi
tójában úgy határozta meg, hogy az a 
korábbi két hasonló rendezvény foly
tatásaként lehetőséget adjon a vegyi
par újabb területeinek, a műanyagfel
dolgozás és a szerves vegyipar képvi
selőinek bemutatkozására, tapasztala
taik és elképzeléseik ismertetésére, va
lamint a résztvevők véleménycseréjére.

A rendezvényen az akadémiai intéz
mények, az egyetemek, az ipari cégek, 
kutatóintézetek és szövetségek képvi
seletében mintegy 80 meghívott vett 
részt.

A megjelenteket Sarlós Bernát, a 
PEMU Kft. vezérigazgatója köszön
tötte, aki egyben bemutatta az ankét- 
nak helyet adó céget. Ismertette a cég 
történetét, vázolta az MRP megvaló
sításának menetét a PEMÜ-nél. El
mondta, hogy szinte valamennyi mű
anyagfeldolgozási technológia megho
nosodott a cégnél. Továbbra is ve
zető pozíciót kívánnak betölteni a 
műanyag termékgyártásban, alkalmaz
kodva a vevők igényeihez.

Dr. Geleji Frigyes, az OMFB elnök- 
helyettese elemezte a magyar vegyi
par ágazatainak reagálását a legutóbbi 
években jelentkezett kihívásokra. Rá
mutatott a műszaki fejlesztés jelentő
ségére, és ismertette a Központi Mű
szaki Fejlesztési Alap iránti vegyipari 
igények, valamint az elbírálás eredmé
nyeinek alakulását. Elemezte az inno
váció szervezeti megoldásait.

Dr. Körtvélyessy Gyula, a SZEVIKI 
Rt. tudományos igazgatóhelyettese tá
jékoztatást adott az ipari kutatóinté
zetek átalakulásának és privatizáció
jának állásáról. Vázolta a hazai és a 
külföldi K +F piac helyzetét, és érté
kelte az OMFB pályázati rendszerének

tapasztatalait a kutatóintézetek szem
pontjából. Ismertette az ipari kutató- 
intézetek SZEVIKI elképzelése szerinti 
jövőképét a küldetés, a saját kocká
zatú kutatások, a piac, a témakoncent
ráció, és a tulajdonlás tekintetében. Je
lezte, hogy a SZEVIKI realizálásköz
pontú fejlesztési stratégiájában a kör
nyezetvédelem és a profit kapnak el
sőbbséget.

Mariok Béla, a PEMÜ Kft. főmér
nökség vezetője ismertette a PEMÜ 
üzletágait. A PEMÜ szervezetileg nyolc, 
egy vagy több termékfőcsoportra épülő 
üzletágból és a központból áll, vala
mint számos vegyesvállalatban része
sedéssel rendelkezik. Emellett egyre 
fontosabbá válnak a külső partnerek 
részére nyújtott egyes szolgáltatásaik a 
külkereskedelem, a környezetvédelem, 
a minőségellenőrzés, és a szakoktatás 
területén.

Mariok Gyula, az Elastogran Kemi- 
pur Poliuretán System Kft. ügyvezető 
igazgatója a vegyesvállalatok előnyei
ről tartott előadást. Elmondta, hogy 
Magyarországon a rendszerváltás előtt 
a vegyesvállalatok előnyöket élveztek a 
„normális” magyar vállalatokkal szem
ben. Mára a korábbi előnyök valójá
ban elkoptak, és egyéb megfontolások 
késztetik a külföldieket magyarországi 
tőkebefektetésre. Ismertette a cégénél 
szerzett tapasztalatokat.

Valovits Emil, a Budapesti Vegyi
művek Rt. vezérigazgatója bemutatta 
cégüket, amelyben többségi tulajdon
nal rendelkezik a vállalat MRP szerve
zete. Termelésük felét növényvédősze
rek, negyedét a klóralkáli-elektrolízis 
termékei, fennmaradó részét szerves 
növényvédőszerek, gyógyszer interme
dierek és egyéb termékek alkotják. 
A BVM a jövőben a meglévő tech
nológiák minőségjavító és környezet- 
védelmi célzatú korszerűsítésére és a 
nagy hozzáadott értékkel rendelkező 
gyógyszer és növényvédőszer interme
dierek választékának szélesítésére tö
rekszik. Rámutatott a piac irányította 
minőségfejlesztés, az ISO 9002 küszö
bön álló bevezetésének, a számítógépes

hálózat kiépítésének, és az alkalmazott 
kutatás bővítésének jelentőségére.

Dr. Faix Frigyes, az Egyesült Ve
gyiművek Rt. vezérigazgatója bemu
tatta a céget, amely 100%-ban ma
gyar tulajdonságú társaság, és rész
vényeinek 78%-át az MRP Szervezet 
és a menedzsment vásárolta meg. Az 
EVM Rt. gyártás- és gyártmányfej
lesztésében a környezetvédelmi kérdé
seket kiemelten kezeli. Az elmúlt évek
ben jelentős beruházásokkal korszerű
sítették a háztartásvegyipari termékek 
gyártását és kiszerelését. Jelenleg az 
ipari tisztító- és fertőtlenítőszerek, va
lamint az ipari segédanyagok gyártás
fejlesztésével foglalkoznak. Az idén be
vezetik az ISO 9002 minőségbiztosí
tási rendszert. A társaság hosszútávú 
működése biztosított, az alkalmazot
tak önmagukkal és vezetőikkel szem
ben is magasabb igényeket támaszta
nak.

Matajz Imre, a Magyar Gazdasági 
Kamara FÁK Üzleti Klubjának el
nöke a FÁK-beli lehetőségekről tar
tott előadást. Ismertette az oroszor
szági gazdasági helyzetet és felhívta 
a figyelmet a befejezetlen beruházá
sokban való magyar részvétel lehető
ségére. Jelezte, hogy az orosz adósság 
törlesztése orosz tulajdon felvásárlásá
val -  akció keretében -  esetleg orosz 
vegyipari vállalatok is listára kerülhet
nek. Utalt az egyidejű kormányzati és 
vállalati kapcsolattartás fontosságára.

A hozzászólók sorában Benkő László, 
a CAOLA Rt. elnök-vezérigazgatója a 
cég privatizációjáról tartott előadást, 
amelyben kitért a külföldi privatizá
ció veszélyeire, az MRP program meg
valósítására, és a hazai magánbefekte
tők részvételével végbement privatizá
ció sikereire. Jelezte, hogy cégük törek
vése a hagyományos piacok visszaszer
zése, és összefogásra szólított fel a ha
gyományos termékek vásárlása érdeké
ben.

Dr. Kovács István, a Magyar Vegyé
szeti Múzeum igazgatója ismertette új 
kiállításaikat és a múzéum támogatá
sára kérte a jelenlevőket.

Az ankét végén az érdeklődők üzem- 
látogatáson vettek részt, amelynek so
rán megtekintették a PEMÜ Kft. Su
zuki karosszéria alkatrész, Teflon és 
Gépgyártó részlegét, valamint a poliu
retán autó napellenző gyártó üzemét.

Rácz László
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Egyesületi élet

P V C  é s  K ö rn y e z e tü n k ” kollokvium

A Magyar Műanyagipari Szövetség 
és a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Műanyagipari Szakosztálya „PVC és 
Környezetünk címmel egynapos kol
lokviumot tartott 1994. május 10- 
én. A témának az adott aktualitást, 
hogy a csomagolóanyagokra vonatko
zóan előkészítés alatt lévó termékdíj 
törvény felvetette a PVC-vel kapcso
latban a vitatott és egymástól eltérő 
álláspontok ütköztetését.

A kollokvium első részében előa
dások hangzottak el a PVC gyártás 
környezetkímélő aspektusairól, a PVC

XXII. F A T IP E C  K o n g r e s s z u s

1994. május 15-19. között került 
megrendezésre a XXII. FATIPEC Kong
resszus és a WORLD’COAT 94 kiállí
tás a Budapest Kongresszusi Központ
ban a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Lakk- és Festékipari Szakosztályának 
szervezésében.

Ezúttal rövid információt adunk a 
kongresszus eredményeiről, a tudomá
nyos programról és értékelésről lapunk 
későbbi számában közlünk részletes 
beszámolót.

A kongresszus több mint 500 részt
vevő -  ebből közel 450 külföldi -  jelen
létében zajlott. A több, mint 80 elő
adást 10 szekcióban tartották meg az 
előadók. 13 plenáris előadás hangzott 
el.

feldolgozás egészégügyileg kifogástalan 
segédanyagairól, a PVC újrafeldolgo
zás technológiájáról és termékeiről, a 
kémiai reciklálásról és a kedvező öko
lógiai mérlegről. Megállapították, hogy 
az Európai Közösség jogszabályai nem 
diszkriminálják a PVC csomagolóa
nyagokat.

A Kollokvium második részében 
kerekasztal megbeszélésre került sor 
Kondor Katalin újságíró vezetésével, 
amelyen az alábbiak vettek részt:

Kovács F. László elnök-vezérigazgató 
(Borsodchem Rt.)

Bognár János a Lakk- és Festéki
pari Szakosztály titkára, a kongresszus 
szervező bizottságának elnöke a kong- 
reszust bezáró eseménysorozat zársza
vában kihangsúlyozta, hogy a kong
resszus célja volt az iparág fejlődési 
irányainak követése. Az egyik fontos 
irányzat a káros anyagok jelenlétének 
csökkentése, mellyel számos előadás 
foglalkozott.

A World’Coat 94 kiállítás minden 
bizonnyal jól szolgálta a tudomány és a 
gyakorlat kapcsolatainak elmélyítését.

Dr. Horkay Ferenc a FATIPEC lekö
szönő elnöke a Szövetség gyarapodását 
jelentette be. A Szövetség végleges tag
jai sorába vette fel a Cseh és Lengyel 
Köztársaság szakembereinek egyesüle

dr. Banai Endre fejlesztési igazgató 
(Pannonplast Rt.)

dr. Gyulai István igazgató (Ökoló
giai Intézet)

Olessák Dénes főosztályvezető (IKM) 
dr. László Péter főosztályvezető 

(KTM)
dr. Pukánszky Béla főmunkatárs 

(BME Műanyag és Gumiip. Tsz.)
A kerekasztal megbeszélésen az IKM 

és KTM képviselői is kifejezték állás
pontjukat a PVC gyártók, feldolgozók 
és kutatók mellett a PVC környezetvé
delmi megítéléséről.

Általános volt az a vélemény, hogy a 
PVC alkalmazás megítélésénél az EK- 
hoz hasonlóan a készülő környezetvé
delmi törvényben nincs szükség diszk
riminációra.

tét, valamint jelöltként vette fel Spa
nyolországot. A görög, az orosz és ro
mán egyesületek csatlakozási szándé
kukat jelentették be.

A köszönetnyilvánítások után Dr. 
Horkay Ferenc átadta a FATIPEC el
nöki tisztét a belga egyesület képvise
lőjének, A. Clause úrnak, a következő 
XXIII. Fatipec Kongresszus ugyanis 
Belgiumban, Brüsszelben kerül meg
rendezésre 1996. júniusában.

Az új elnök rövid videofilmmel be
mutatta Belgiumot és Brüsszelt, majd 
köszönetét mondott a budapesti kong
resszus szervezőinek, és bejelentette, 
hogy örömmel várja a XXIII. FATI
PEC Kongresszus résztvevőit Belgi
umba, melynek témája a környezet -  
törvényhozás -  innováció forrásai, ki
hívásai a festékiparban.

Dr. Banai Endréné
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Fellendülési remények a világ 
petrolkémiai iparában

Az amerikai és nyugat-európai pet
rolkémiai cégeket 1993-ban még min
dig a pangó kapacitáskihasználás, vesz
teség, ill. nyereségstagnálás jellemezte, 
de az év végén az USA-ban több ter
méknél nőtt a kapacitáskihasználás és 
a profitráta (vö. az 1. táblázattal).

1. táblázat

Termék Kapacitás-
kihasználás,

%

Profit
ráta,

%

Etilén 90,8 4,42
Sztirol 94,7 5,2
Nagysűrűségű
polietilén 84,8 0,7
Polipropilén 91,5 1,2
Poli-
(vinil)klorid 98,4 0.67
Nyugat-Európában 1993 végén meg

szűnt a termelés csökkenése és az ága
zat nyereségrátája elérte az 1978. évi 
szintet -  ami ugyan még csak 1/6-a 
az 1989 januárinak és l/5 -e  a kilencve
nes évtizedben eddig elért 1991 januári 
csúcsnak - , de az olefinalapú műanya
goknál már érzékelhető volt az export.

Távol-Keleten ugyan növekedtek az 
etilénkapacitások, de a világ többi 
részén nem, és ebből az USA-ban azt 
a következtetést vonták le, hogy az 
USA belső piacán emelkedni fognak a 
petrolkémiai- és a műanyag-alapanyag 
árak; ezek prognózisa 1995-re USD/t- 
ban: etilén 500; sztirol 550; HDPE 
700; polipropilén 640; PVC 740. A 
profitráta emelkedése azonban csupán 
a PVC-nél lesz érzékelhető 4,68%-ra.

[Forrás: C hem ical W eek, p.26. (1994. 
m árc iu s 23.)]

Amerikai tanácsok 
Nyugat-Európa petrolkémiai- és 

poliolefin iparának

A fejlett vegyiparú országokban az 
utóbbi évtizedekben vezető iparág volt 
a petrolkémia és a tömegtermék mű
anyagoké, de a kilencvenes évtized
ben a gazdasági válság szinte minden
ütt sújtotta, kivéve ott, ahol a szén- 
hidrogén nyersanyagokhoz olcsón hoz
záférnek (pl. Közel-Kelet), vagy ahol 
nagyon korszerű üzemeket építettek 
az utóbbi években (pl. Kelet-Ázsia 
csendes-óceáni partvidéke). Különösen 
nehéz helyzetben van Nyugat-Európa, 
mert őt még az USA is szorítja. Ez
zel foglalkozott az European Chemical 
News 1994. január 3/10. száma, ami

ről „Petrolkemikáliák ármozgása 1993- 
ban” címmel a Magyar Kémikusok 
Lapjában már beszámoltam.

Az Amerikai Vegyipari Gyártók 
Intézete (CMAI) elemzi az európai 
helyzetet és ad tanácsot a nyugat
európaiaknak a petrolkémiai iparpoli
tikára, miután a nyugat-európai pet
rolkémiai termelők 1993-ban elutasí
tották Szövetségük (APPE) javasla
tát arról, hogy egyezzenek meg a 
legkevésbé kedvező helyzetű etilénü
zemek leállításáról kb. 1/2-1 millió 
tonna éves kapacitással annak érdeké
ben, hogy helyreállítsák az etilénigény 
és a kiépült kapacitásuk egyensúlyát.

A CMAI szerint le kell számol- 
niok azzal az illúzióval, hogy az ole
finszármazékokban Nyugat-Európa is
mét netto exportőr lehet (az 1984. évi 
1,2 Mt-ás pozitív exportszaldó 1993-ra 
200 kt-ás negatívra váltott). 1988-ban 
mind az etilén termelőkapacitás, mind 
az etilénigény 15-15 Mt-val kiegyen
lített volt, ami közel 100%-os kapa
citáskihasználást tett lehetővé. Akkor 
még világszerte petrolkémiai konjunk
túra volt és ezért Nyugat-Európában 
is új etilénüzemek épültek, amelyek
kel 1994-re megközelítik a 19 Mt-t. Az 
etilén-felhasználás viszont 1991-ig eny
hén visszaesett, ezért az időközben be
következett olefinszármazék-importot 
figyelembe véve (polietilén, polipropi
lén, etilén-oxid pl. Szaud-Arábiából) 
a kapacitáskihasználás 1994-re 83%-ra 
csökkent. Remény van ugyan némi fel
lendülésre, ami évi 3%-os etilénigény
növekedést jelenthet, de az etilénkapa
citások kihasználása 1998-ban így sem 
fogja meghaladni a 91%-ot.

Az évezred legutolsó éveinek pet
rolkémiai sikereit Nyugat-Európában 
azonban már most megváltoztatott 
iparpolitikával ajánlatos megalapozni, 
ezek:
-  nyersanyagra flexibilisebbé tenni a 

pirolízis üzemeket;
-  nagyobb mennyiségben alapozni az 

Északi-tenger alatti szénhidrogén 
kitermelés könnyen cseppfolyósít
ható kondenzátumaira;

-  a magisztrális csővezetéki infrast
ruktúrát fokozni, fejleszteni;

-  a gazdaságosságot teljes ciklus alap
ján megítélni (olefinek és származé
kaik együttes számbavétele). 
Nyugat-Európának a petrolkémiai

és a tömegtermék műanyag-szektorban 
Kelet-Európa és a FÁK rendszervál
totta országai piacának fejlesztésében 
történő hatékony közreműködésre kell 
törekednie, hiszen itt 450 millió fő 
él, akiknek képességei és igényei kö
zel esnek Nyugat-Európához, de kie
légítésük inkább a fejlődő országoké
hoz. Nyugat-Európa sem fekszik tá
vol tőlük. Poliolefin fogyasztásuk 1988- 
ban közel 3 Mt volt (ez is csak tört

része fajlagosan Nyugat-Európáénak), 
de 1993-ra 1,7 millióra esett vissza. 
Ha csak a nagysürűségű polietilént 
vesszük figyelembe, úgy az 1988. évi 
igény újbóli elérése az 1993. éviről: 351 
kt-val többet jelent és 1%-nyi további 
fogyasztásnövekedés 450 kt-t.

[Forrás: E u ro p ea n  C hem ical News. 61. 
No. 1612, p. 12. (1994. április 4.)]

Mi vár a világ vegyiparára 
1994-ben?

1994 sorozatban a negyedik vegyi
pari stagnáló év lesz (legalábbis a fő 
vegyipari termelőrégiókban: Nyugat- 
Európa, USA, Japán).

1993-ra már némi reményt prog
nosztizáltak, minek következtében új
ból fellendült a vegyipar tulajdonosi 
globalizációja (a cégvásárlások, profil
cserék és közös nagyvállalatok kialakí
tása, pl. a Shell és a Montedison közös 
poliolefin cége), a gazdasági eredmény 
azonban nem igazolta vissza a vára
kozásokat (különösen a tulajdonvál
tás előfeltételét képező profitok terén), 
ezért mindenütt takaréklángra vették 
az optimizmust; ennek következtében 
1994 vegyiparának részletesebb prog
nózisa az 1. táblázatban foglaltak sze
rint alakul (1993-hoz képest).

1. táblázat

Jellemző
gazdasági
mutató
szám,

Nyugat-
Európa

USA Japán

%

Termelés +  1,5 +3,1 +2,0
Import +2,5 +5,0 +3,0
Export +3,0 +5,0 +6,0
Vegyi-
termék-
szükséglet +  1,1 +3,0 +  1,5
Árszint 0 +2,7 0
Beruházás +0,5 +8,4 -5,0
Létszám -3,5 0 -1,0

A számoszlopok azonban, figyelem
mel az előző évek elmaradási tapasz
talatára, arra utalnak, hogy az 1994. 
évi vegyipari prognózisok túl optimis
ták (talán az USA-t kivéve) az át
lag azonban itt is eltérő területek 
eredője: a nagy vegyipari vállalatok 
az optimistábbak, ők 3%-os növek
ményt várnak a kapacitáskihasználás
ban, de még így is elmaradnak né
hány százalékkal az etekintetben leg
jobb 1988. évük 86,8%-osánál. Munka
helyeket azonban ők sem tudnak tel
jes mértékben megtartani: itt 2,5%-os 
csökkenéssel számolnak; a kisebb cé-
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gek remélik, hogy létszámukat 1%-kal 
növelni tudják. Mindent összevetve az 
1994. évi prognózis mögött a következő 
fő tendenciák húzódnak:
-  termelékenység-növelés létszámapasz- 

t ássál;
-  költségcsökkentés technológia-fejlesz

téssel;
-  1994-ben nem lesz érzékelhető szer

kezetátalakítás.
[Forrós: E u ro p ean  Chem ical News. 61. 

No. 1602, p. 14-26. (1994. jan u á r  24.)]

Petrolkemikáliák ármozgása 
1993-ban

Az alapvető petrolkemikáliák eseti 
(spot) ára Nyugat-Európában általá
ban alacsonyabb volt a szerződött
nél (contract). Ez túltermelésre utal, 
ideértve a kiinduló nyersanyagul szol
gáló szénhidrogének árversenyét a nem 
túl távoli régiókból ideérkező im
portokéval, mert ezekhez ott kedve
zőbb kitermelési költséggel lehet hoz-

1. táblázat

2. táblázat

S. táblázat

záférni. Nyugat-Európa vonatkozásá
ban a Közel-Keletről van szó, ahonnan 
azonban, mindenek előtt a könnyebben 
szállítható továbbfeldolgozott termé
kekben (poliolefln tömegtermék mű
anyagok), kedvező áron érhető el a 
Távol-Kelet is.

Az alapvető petrolkemikáliák Nyu
gat-európai spot árainak alakulásáról 
az 1. táblázat tájékoztat, ahol a januári 
induló és decemberi befejező árakon 
túl az évközi maximum, ill. minimum 
árak is szerepelnek, egyúttal azok a 
hónapok is, amelyekben ezek a szélső 
értékek érvényesültek. A jelentősebb 
maximumokat rendszerint egy jelen
tős termelőberendezés kiesése okozta, 
amit a szükségessé váló többletimport 
csak holtidő elteltével tudott pótolni.

A 2. táblázat mutatja be a világ eti
lénfogyasztásának fő régióiban az eti
léntermelés gyártási költségeinek ala
kulását és azokon belül a változó költ
ségeket 1993 harmadik negyedévére 
(mértékegység: USD /t).

A S. táblázat ugyancsak az 1993. év 
harmadik negyedében Nyugat-Európa, 
ill. a Távol-Kelet vonatkozásában azt 
mutatja be, hogy a fő etiléntermelő vi
lágrégiókból odaszállított etilénből mi
lyen költségekkel tudják a nagysűrű- 
ségű polietilén tömegtermék műanya
got előállítani.

Nem észlelhető egyelőre a világ pet
rolkémiai iparában jelentős célratörő 
tevékenység, amely a technológiai-, 
logisztikai- és önköltségcsökkentésre 
irányulna.

[Forrás: E u ro p ean  Chem ical News. 61., 
No. 1600, p. 13, 14. (1994. jan u á r 3 /1 0 .)]

XXI. századi vegyipari 
perspektíva

Az Európai Vegyipari Szövetség 
(SCI) 28. éves találkozóját (1993. 
október, Róma) az európai vegyipar 
XXI. század első fele perspektívájának 
szentelte, amikor is a vezető előadók a 
következők voltak:

Sir Denys Henderson az ICI vegyi
pari és a Zeneca gyógyszeripari cégek 
elnöke (főreferátum),

Manfred Schneider a BASF elnöke, 
Frank Popo ff a Dow Chemicals el

nöke.
Henderson szerint az alapvető kér

dés az, hogy a XXI. században a vegy
ipar továbbra is az ipari fejlődés „di
namója” marad-e (mint ahogy már 100 
éve) vagy dinoszaurusza (egy behemót, 
a megváltozott körülményekhez alkal
mazkodni nem tudó, ezért kihalásra 
ítélt őslény); utóbbira az elmúlt év je
lenségeinek extrapolálásából következ
tetnek.

A határfeltételek változásának tem
pója az utóbbi évtizedben hallatlanul

Perről-
kemikália

Árak, USD/t
1993

január
1993

december
évközi maximum 

és hónapja
évközi minimum 

és hónapja

Metanol 90 145 145 december 90 január
Nyersbenzin 170 145 175 május 145 december
Ammónia 155 157 160 november 90 július
MTBE 250 200 300 június 200 december
Butadién 265 240 290 június 230 április
Etilén 290 245 300 március 245 december
Propilén 250 250 315 április 235 szeptember
Toluol 245 200 260 február 200 december
Benzol 300 245 340 március 245 december
o-Xilol 345 295 345 január 295 december
p-Xilol 255 540 540 december 355 január
sztirol 445 500 555 június 445 január

Etilénfogyasztási 
fő régió

Gyártási költség Ebből változó költség

USA Mexikói-öbölmente 248 160
Nyugat-Európa 312 290
Közel-Kelet 134-168 30-50
Dél-Korea 279 200

Polietilén
piac

Etilénforrás 
régiój a

Gyártási költségtényezők, USD/t HDPE
etilén egyéb

gyártási
költség

szállí
tás, rak
tározás

adó összes
költség

Nyugat- USA Mexikói-
Európa öbölmente 260 200 140 72 672

Nyugat-Európa 300 270 60 0 630
Közel-Kelet 130-150 160 150 kb. 80 513-537
Dél-Korea 285 210 160 68 723

Távol-Kelet USA Mexikói-
öbölmente 260 200 128 0 588
Nyugat-Európa 300 270 116 0 686
Közép-Kelet 130-150 160 kb. 85 0 373-397
Dél-Korea 285 210 33 0 528

i
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felgyorsult és vele a megújulásnak kel
lene lépést tartania. ( Charles Babbage 
1834-ben találta fel a számítógépet; ez 
a megelőző 150 évben nem fejlődött 
annyit, mint az utolsó 10-ben: a fel
találó ma nem ismerne rá.)

Néhány környezeti határfeltételt már 
prognosztizálhatunk:
-  a Föld lakosságának száma a demog

ráfiai fejlődés következtében 2040-re 
10 milliárd főre megduplázódik; en
nek túlnyomó része Kelet-Ázsiában 
fog élni és ott megy végbe a legna
gyobb gazdasági fejlődés is, ennek 
dacára ez a régió lesz a legjelentő
sebb vegyianyag importőr;

-  ezt a lakosságszámot csak a ter
méshozamok jelentős növelése tudja 
élelemmel ellátni, ezért a biotech
nológia jelentősége nő (vetőmagvak, 
műtrágyák, növényvédőszerek, ál
lati tápok);

-  az ember biológiai életfeltételeit 
meg kell védeni. Első globális példa 
erre a montreali nemzetközi egyez
mény a perhalogénezett szénhidro
gének kiküszöböléséről;

-  a fejlett országok lakosságának 30 
%-a lesz nyugdíjas, akiknek életmi
nősége az öregedést gátló, de általá
ban a humán gyógyszerek mennyi
ségi fokozását és minőségének növe
lését fogja igényelni;

-  a munkavégző lakosság fele otthon 
fog dolgozni (kommunikáció);

-  a jövő század közepére kimerülőfél
ben lesznek a szénhidrogén energia- 
hordozók, minek következtében a

belsőégésű robbanómotorokat, mint 
erőforrásokat, túlnyomórészt mással 
kell pótolni.
Európában és Japánban, ill. Ameri

kában ma eltérő az iparfilozófia:
-  az USA profitorientált, ezért a tő

kepiac dönti el a fejlődés irányát, a 
fejlesztési célok ezért rövid-, ill. kö- 
zéptávúak;

-  Európa és Japán a cégeket élő (és 
túlélő) szervezeteknek tekinti, ezért 
fejlesztési céljaik perspektivikusak 
(közép- és hosszútávú ak).
Ä gazdaság globalizációja következ

tében a két tendenciát az egész Világ 
vegyiparában értelemszerűen kell al
kalmazni:
-  folyamatosan elemezni kell a helyze

tet;
-  a cégeknek minden szempontból 

mozgékonyaknak kell lenniök;
-  a profitorientáció sehol sem ha

nyagolható el (racionalizálás, profil
csere, vételek, különválások);

-  meg kell szüntetni az egyes alága- 
zatok anyagi és szakemberi belső 
kompenzálását, ez csak egy új pro
fil kialakításakor indokolt. Amikor 
az új profil önállóan lábra tud állni, 
le kell választani, mint ahogy az 
ICI önállósította gyógyszerágazatát 
(Zeneca);

-  csökkenteni kell a költségeket és egy
szerűsíteni a szervezetet, hogy meg
maradjon a globális versenyképes
ség, aminek a nyersanyagok, a be
szállítók, a tőkeforrások és a vevők 
megváltoztatása is része.

Mindezek miatt módosuljon a vál
lalatok nézőpontja és ezzel a stratégi
ájuk, taktikájuk és filozófiájuk, dolgo
zóik motivációja és szokásaik. Meg kell 
szívlelni Francis Bacon (angol filozófus 
a XVII. században) felismerését: „Aki 
nem használ új módszereket, számít
son az ördögre, mert az idő a legna
gyobb újító”.

Az európai vegyipar komparatív elő
nyei a következők:
-  náluk van a legtöbb „kiművelt em

berfő”;
-  itt a legnagyobb és legszínvonala

sabb a kutató-fejlesztő apparátus, 
itt és az USA-ban fordítják erre 
a legtöbbet (átlagban az árbevétel 
5%-át), itt a legnagyobb a résztve
vők együttműködési készsége;

-  kisebbek a távolságok, amiket az 
együttműködésnél át kell hidalni.
Az európai vegyipar hátrányai:

-  az állami elaprózottság (és emiatt a 
gazdasági is);

-  a túlsúlyos szabályozó-bürokrácia 
(számban és törekvésben); ez fenye
geti leginkább az Európai Közössé
get.
Az európai vegyipar kulcskérdései a 

XXI. században:
-  maradjon a kutatás-fejlesztés köz

pontja;
-  szabaduljon meg a múlt terheitől;
-  beruházásait globalizálja.

[.Forrás: C h em istry  and In d u stry  1993, 
No. 22, p. 942, 946, 952. (1993. nov.)]
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Pillich Lajos: Az innováció jelentősége a Richter Ge
deon Rt. fejlődésében (Előszó a „Richter célszámhoz”)

A közel évszázados múltra visszatekintő magyar gyógy
szeripar fejlődésében az 1901-ben alapított Richter Ge
deon Vegyészeti Gyár Részvénytársaságnak meghatározó 
szerepe volt. A gyárat alapító Richter Gedeon, akinek ez- 
évben emlékezünk meg halála 50. évfordulójáról, kezdet
től fogva a fejlesztés legfontosabb feladatának tekintette 
a természettudományos felfedezések gyors ipari hasznosí
tását. A közlemény erre mutat be példákat a Richter Ge
deon Rt. történetén keresztül a Tonogen supranenaletól 
a Cavintonig. Ezen közben a gyár a legnagyobb magyar 
gyógyszeripari gazdálkodó egységgé fejlődött. A Richter 
Gedeon Rt.-nek jelenleg is egyik legnagyobb értéke kuta
tási szervezetének potenciális szellemi tőkéje.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  4 0 5  ( 1 0 9 4 ) ]

Bogsch Erik: A Richter Gedeon Rt. a kutatáson és 
fejlesztésen alapuló marketingorientált vállalat

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. mindig nem
zetközi mértékben gondolkodott és nyitott volt az inno
váció irányában. A vállalaton belül állandóan kiemelkedő 
feladat volt a jelentős nemzetközi tudományos felfedezé
sek gyakorlati alkalmazása. A Richter Rt. egyik erőssége 
a kémiai kutatás és a pharmakológiai alapvizsgálatok., A 
cég fejlesztési stratégiája szerződéses kapcsolat létesítése 
olyan multinacionális vállalatokkal, amelyek tőkével és 
megfelelő klinikai és marketing szervezettel biztosítják az 
új termékek nemzetközi bevezetését.

A Richter Rt. 1992. évi 1,4 milliárd Ft-os veszteségével 
szemben 1993-ban 2,3 milliárd Ft adózás előtti nyereséget 
ért el. Árbevétele 32 százalékkal emelkedett és 1993-ban 
elérte a 18,2 milliárd Ft-ot.

[ M a g y .  K i m .  L a p j a ,  4B,  4 0 7  ( 1 9 0 4 ) ]

Görög Sándor -  Gazdag Mária -  Herényi Bulcsu -  Horváth 
Péter -  Kemenes-Bakos Piroska -  Laukó Anna -  Mihályfi 
Katalin: Az analitika szerepe a Richter Gedeon Rt. 
originális készítményeinek kutatásában

A gyógyszerkutatás és fejlesztés analitikai alátámasz
tása számos területen teszi szükségessé az analitikusok 
intenzív tevékenységét. Ezek közül a jelen közleményben 
négy területet választottunk ki bemutatásra:

1. Specifikus módszerek kidolgozása hatóanyagtartalom 
mérésére.

2. Szennyezettségi profilok meghatározása.
3. Királis elválasztások.

L. Pillich: Importance of Innovation in the Deve
lopment of Gedeon Richter Ltd. (Preface to „Special 
Issue”)

In the nearly 100-years history of the Hungarian phar
maceutical industry, Gedeon Richter Chemical Works 
Ltd., founded in 1901, had a definitive role. The founder, 
Gedeon Richter, who died 50 years ago, regarded as the 
most important task of developments, the quick indust
rial application of scientific discoveries. This publicaton 
provides examples through the history of Gedeon Rich
ter Company, from the Tonogen Supranenal to Cavinton. 
During this period, the factory has grown to the greatest 
unit of pharmaceutical industry. One of the highest values 
of the Richter Company is the potenciál mental capital of 
its research organisation.

E. Bosch: The Gedeon Richter Ltd. as a Market- 
Oriented Enterprise Based on Research and Deve
lopment

The Gedeon Richter Chemical Work Ltd. is always thin
king in international standards and is open to innovation. 
Inside the factory emphasis was always laid on the prac
tical application of significant international scientific re
sults. One of the main strengths of Gedeon Richter Ltd. 
is chemical research, as well as basic pharmacology. The 
development strategy of the factory is to bring about cont
racts with multinational enterprises which ensure the in
ternational introduction of new products by means of their 
capital and appropriate clinical and marketing organisa
tions.

Gedeon Richter had in 1992 a loss of 1.4 billion Ft 
per year, whereas in 1993 it reached a pure profit before 
taxation of 2.3 billion Ft. Its income increased by 32%, 
and in 1993 reached 18.2 billion Ft.

5. Görög -  M. Gazdag -  В. Herényi -  P. Horváth -  P. 
Kemenes-Bakos -  A. Laukó -  К. Mihályfi: The Role 
of Analytical Chemistry in the Research and 
Development of Some Original Products of the 
Gedeon Richter Ltd.

Pharmaceutical research and development requires 
analytical support in a great variety of fields. Of these, 
four are discussed in this paper:

1. The development of specific assay methods.
2. Estimation of impurity profiles.
3. Chiral separations.
4. Estimation of the degradation kinetics of drugs.
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4. Bomláskinetikai vizsgálatok.
A fentieket a Richter Gedeon Rt. által kifejlesztett 

következő gyógyszerek kutatása során megoldott néhány 
analitikai feladat bemutatásával illusztráljuk: phlogosam, 
mazipredon, tolperison, vinpocetin, pipecuronium bro- 
mid, flumecinol, thymotrinan, posatirelin.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  4 0 9  ( 1 9 9 4 ) ]

Tuba Zoltán -  Mahó Sándor -  Horváth Judit -  Gálik 
György -  Széles János -  Molnár Csaba -  Csörgei János 
-  Tóth József: Szteránvázas vegyületek kutatása és 
fejlesztése a Richter Gedeon Rt.-ben

A dolgozatban az előállított, biológiailag aktív szterán- 
vázas vegyületek kutatásáról és fejlesztéséről számolnak 
be a szerzők. A bemutatott szintézisekkel előállított ve
gyületek a gyulladásgátló, a neuromuszkuláris blokkoló, 
valamint az 5 a-reduktáz enzim inhibitor hatástani te
rületekhez tartoznak. A vegyületek közül a gyulladás
gátló mazipredon (Deperzolon®), Jriamcinolon-acetonid 
(Ftorocort®), budezonid (Apulein®), valamint a neuro
muszkuláris blokkoló pipekurónium-bromid (Arduan®) te
rápiás alkalmazásában van. Az 5a-reduktáz enzim inhibi
tor hatású 4-aza-17-karbamoíl-5a-androsztán-származék, 
valamint a gyulladásgátló hatású delta-14-budezonid ana
lóg klinikai vizsgálatra jelölt.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  4 1 8  ( 1 9 9 4 ) ]

Lów Miklós -  Nyéki Olga -  Rill Attila -  Szirtes Tamás -  
Schön István: Peptidgyógyszerek kutatása és fejlesz
tése a Richter Gedeon Rt.-ben

A szerzők a néhai Kisfaludy Lajos akadémikusról elne
vezett laboratórium munkatársai, akik az elmúlt 20-30 
esztendőben a névadó irányításával érték el a jelen köz
leményben vázolt eredmények zömét. így számos eljárást 
dolgoztak ki ismert oligopeptidek és egyes szegmenseik 
szintézisére. Alapos módszertani kutatásuk eredménye
ként ezek az eljárások lehetővé teszik a 10, s néha a 100 kg- 
os méretben való gyártásukat. Különös hangsúlyt fektet
tek a mellékreakciók vizsgálatára és kiküszöbölésük mód
jára. Szerkezet -  hatás összefüggések vizsgálatának ered
ményeként jelenleg egy központi idegrendszerre (poszati- 
relin) és két immunrendszerre ható oligopeptidjük (timot- 
rinan és timokartin) a klinikai vizsgálatok előrehaladott 
szakaszában tart. Mind a peptidkémiai, mind a gyógyszer
kutatási eredmények a vállalat más csoportjaival és külső 
intézetekkel való szoros együttműködésben születtek.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  4 3 7  ( 1 9 9 4 ) ]

Bacsa György -  Papné Sziklay Zsófia: A  Richter Gedeon 
Rt. minőségirányítási rendszerének fejlesztése és a 
minőségjavítási törekvések

A közleményben a szerzők tárgyalják a Richter Ge
deon Rt. nemzetközileg elfogadott GXP rendszeren ala
puló minőségirányítási kapcsolatrendszerének kifejleszté
sét. Bemutatásra kerül még két gyakorlati példa is a gyár
tástechnológiák stilisztikai elemézésén alapuló minőség fi
gyelésére. Az eredményekből látható, hogy a termék mi
nőségjavítása egyszerű, nagy beruházási költségeket nem 
igénylő eszközökkel hogyan valósítható meg.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  4 4 6  ( 1 9 9 4 ) ]

The activities in these areas are demonstrated by taking 
examples from the analytical work done during the deve
lopment of the following products of the Gedeon Richter 
Ltd.: phlogosam, mazipredone, tolperisone, vinpocetin, pi
pecuronium bromide, flumecinol, thymotrinan, posatire
lin.

Z. Tuba -  S. Mahó -  J. Horváth -  Gy. Gálik -  J. Széles 
-  Cs. Molnár -  J. Csörgei -  J. Tóth: Research and 
Development of Steroids at Gedeon Richter Ltd.

In this study the research and development of some 
new biologically active steroid derivatives are descibed. 
The synthesized compounds have antiinflammatory ef
fect, neuromuscular blocking activity and 5a-reductase 
enzyme inhibitory properties; Among the compounds, an
tiinflammatory mazipredon (Depersolon®), triamcinolon- 
acetonide (Ftorocort®), budesonide (Apulein®), and the 
neuromuscular blocking agent pipecuronium bromide (Ar- 
duan®) are in clinical practice. The 4-aza-17-carbamoyl- 
5a-androstane derivative, which has 5a-reductase enzyme 
inhibitory activity and the antiinflammatory delta-14- 
budesonide analogue are candidates for clinical trials.

M. Low -  O. Nyéki -  A. Rill -  T. Szirtes -  I. Schön: 
Research and Development o f Peptide Drugs in 
the Gedeon Richter Ltd.

The authors are members of the research group named 
after the late academician Lajos Kisfaludy, under whose 
direction most of the results outlined in this paper have 
been achieved in the last 20 to 30 years. A number 
of processes have been worked out for syntheses of 
known oligopeptides and of their segments. Thoroughful 
methodological research has resulted in the manufacture 
at 10, and in some cases at 100 kg scale. Special 
emphasis has been given to the study of side reactions 
and the ways for their elimination. As a result of 
studies of structure-activity relationships, one central 
nervous system (posatirelin) and two immune-system.- 
active oligopeptides (thymotrinan and thymocartin) are 
under advanced clinical studies. Results both in peptide 
chemistry and drug research have been obtained in close 
cooperation with other groups at the company and with 
other research institutes.

Gy. Bacsa -  Mrs. Pap -  Zs. Sziklay: Development of 
Quality Regulation System of Gedeon Richter Ltd. 
and Efforts Relating to Quality Improvement

The authors of the article deal with development of 
Quality Regulation Communications System of Gedeon 
Richter Ltd. based on internationally accepted GXP Sys
tem. Two practical examples are introduced for Quality 
Monitoring based on statistical analysis of manufacturing 
technologies. It can be seen from the results, how qua
lity improvement of products can be performed by simple 
means not requiring high costs of investments.

(Folytatás az АШ. oldalon)
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Az innováció jelentősége a Richter Gedeon Rt. fejlődésében
Előszó  a „ R i c h t e r  c é l s z á m h o z ” -hoz

PILLICH L A J O S  * 
az igazgató tanács e lnöke

A természettudományok és a technika robbanás
szerű fejlődése egyre nagyobb kihívást jelent az új 
felfedezések gyakorlati hasznosításáért folytatott küz
delemben. Egy iparvállalat versenyképességét alap
vetően határozza meg, hogy milyen sikeresen tudja 
hasznosítani a tudományos felfedezéseket, illetőleg 
mennyiben tudja gyarapítani a műszaki fejlődés ered
ményeit. Az innovatív verseny különösen éles az olyan 
magas szellemi tőkét igénylő iparágakban, mint a 
gyógyszeripar, hiszen a természettudományok széles 
skálájának egyre gyorsuló fejlődésével kell lépést tar
tania.

A közel évszázados múltra visszatekintő magyar 
gyógyszeripar elsősorban annak köszönheti eredmé
nyeit és nemzetközi hírnevét, hogy kezdettől fogva 
sikeresen kapcsolódott be ebbe a világversenybe és 
saját kutatását folyamatosan fejlesztve, valamint az 
akadémiai és egyetemi intézetekkel kialakított szé
leskörű kutatási együttműködésre támaszkodva, kö
vetni tudta a gyógyszergyártás nemzetközi fejlődését. 
Gyógyszeriparunk fejlődésében meghatározó szerepe 
volt a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Részvénytár
saságnak, mely hazánk legrégibb és egyben legna
gyobb gyógyszergyára.

A céget Richter Gedeon gyógyszerész 1901-ben ala
pította, amikor is az Üllői út 105. szám alatt ma is 
működő SAS PATIKA laboratóriumában organote- 
rápiás készítményeket állított elő, állati szervekből. A 
kezdeti sikerek eredményeként gyorsan növekvő igé
nyek hamarosan meghaladták a gyógyszertári labora
tórium kapacitását, ezért Richter elhatározta, hogy 
ipari méretekben folytatja a termelést és 1907-ben 
üzembe helyezte Kőbányán -  a mai gyártelep egyik 
sarkában -  az első magyar gyógyszergyárat, amely 
1923-ban családi részvénytársasággá alakult. Az 1948- 
ban történt államosítás után a vállalat hazai viszony
latban a Kőbányai Gyógyszerárugyár nevet viselte és 
1990. november 1-e óta, eredeti néven ismét részvény- 
társasági formában működik.

* R ich ter G edeon Vegyészeti G y á r R t., B udapest

A vállalat közel évszázados fejlődését sikerekben és 
kudarcokban egyaránt gazdag tapasztalatok alapján 
kikristályosodott hagyományok segítették. E hagyo
mányok alapjait a vállalat alapítója fektette le és azok 
szelleme mindmáig meghatározó a vállalat életében.

Richter Gedeon innovatív kutató és kiváló szervező 
volt, aki életcéljának tekintette, hogy minél hatéko
nyabb gyógyszerek gyártásával segítse az orvostudo
mányt. Vállalkozását nagy körültekintéssel szervezte 
meg. Egyetemi tanulmányai befejeztével a nyugat- 
európai gyógyszergyártás közel négy évi tanulmányo
zása után döntött az organoterápia művelése mellett. 
Az orvostársadalom akkor világszerte nagy érdeklő
déssel fordult ezen új terápiás irányzat felé, így szíve
sen fogadták a Richter készítményeket.

Richter Gedeon kezdettől fogva a fejlesztés legfon
tosabb feladatának tekintette a természettudományos 
felfedezések gyors ipari hasznosítását. Ez a szemlélet 
alapozta meg a gyár innovatív tevékenységét, amely 
a vállalat dinamikus fejlődésének meghatározó ténye
zője lett és egyben számos kritikus helyzeten segítette 
át a vállalatot.

Legyen szabad ezt néhány kiragadott példával 
szemléltetni:

Az induláskor növelte a cég hírnevét, hogy Richter 
már 1902-ben forgalomba hozta Tonogen Suprarenale 
néven a mellékveséből előállított Adrenalin-t, amelyet 
japán tudós mindössze egy évvel korábban fedezett 
fel.

Richter korán fölismerte, hogy az ipari méretű 
gyógyszergyártás hazánkban csak úgy lehet gazdasá
gos, ha export értékesítésre is támaszkodik, ezért terv
szerűen szervezte meg a külföldi értékesítést és Glan- 
dubolin gyűjtőnéven bevezetett organoterápiás ké
szítményeinek széles skáláját hamarosan számos kül
földi országban is megismerték.

A gyár termelési profilja rövidesen növényi eredetű, 
majd szintetikus gyógyszerek gyártásával bővült. Már 
1912-ben forgalomba került a mind máig népszerű 
Kalmopyrin tabletta. Az első világháború nehézségein
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többek között a Hyperol gyártása segítette át a 
vállalatot, miután ez a készítmény — a hidrogén- 
peroxid karbamiddal képzett komplex vegyülete -  
mint szilárd halmazállapotú fertőtlenítő szer, fontos 
tartozéka lett a katonai felszerelés kelléktárának.

A természetes hormonok gazdaságos gyártása meg
kímélte a vállalatot a húszas évek gazdasági recesszi- 
ójától és egyben lehetővé tette a nemzetközi kapcsola
tok olykor dinamikus fejlesztését, amelynek eredmé
nyeként a Richter 10 külföldi közös vállalatot alapí
tott, 5 világrészt átfogó ügynöki hálózatot épített ki 
és a 30-as évek végén az ország egyik legeredménye
sebb exportáló vállalata lett.

A háború következtében elveszett a vállalat min
den külföldi érdekeltsége és államosítás után a ható
ságok életképtelennek ítélvén a megmaradt, szegénye
sen felszerelt anyavállalatot, meg akarták szüntetni 
azt. Ekkor ismét egy kiemelkedő innovációs eredmény 
mentette meg a céget, miután a gyár dolgozói világ- 
viszonylatban új, gazdaságos eljárást dolgoztak ki a 
B-12 vitamin előállítására. A csatornaiszapból anae
rob fermentációval előállított B-12 vitamin, -  amely 
akkor egyenértékű volt az arannyal -  a vállalat kere
sett exportterméke lett.

Az ötvenes évek elején bővült a vállalat kutatási 
szervezete és elkezdődött a tervszerű technológiai fej
lesztés, valamint az originális gyógyszerek kutatása. 
A hatékony eljáráskutatás eredményeként korszerű 
gyógyszerekkel bővült a vállalat termékpalettája, mi
után számos jelentős külföldi gyógyszer gyártására si
került szabadalommal védett, független eljárást kidol
gozni. A kvalifikált fejlesztő gárda munkája alapján 
építette ki a vállalat, többek között, a szteroid hor
monok széles skálájának igényes technológián alapuló 
gazdaságos gyártását.

Az általános devizahiányból adódó import-korláto
zás miatt jelentős gépészeti fejlesztés is kialakult a 
vállalatnál és ennek eredményeként számos szabada
lommal védett, korszerű vegyipari-gépészeti, illetőleg 
technológiai berendezés került alkalmazásra az üze
mekben.

A gyártásfejlesztési kutatás lett az önköltségcsök
kentés meghatározó tényezője, és az ennek eredmé
nyeként realizált nyereség tette lehetővé a gyár ku
tatásának további fejlesztését, valamint az originális 
gyógyszerek kutatásának korszerűsítését.

A vállalatnál kifejlesztett originális gyógyszerek kö
zül kiemelkedik a Cavinton néven közismert cerebrá- 
lis agyértágító készítmény, melynek kutatása az 50-es 
évek elején kezdődött és gyógyszerként 1977-ben ke
rült forgalomba. Mindeddig ez volt a vállalat legsi
keresebb export-készítménye, amely eddig több mint 
200 millió US dollár árbevételt eredményezett, amiből 
a royalty címen realizált szellemi export meghaladta 
a 60 millió US dollárt. A felsorolt példák egyértel
műen szemléltetik az innovatív tevékenység megha
tározó szerepét a vállalat közel évszázados történeté
ben.

Ez a „Richter célszám” a kiadvány jellege folytán, 
csupán néhány kiragadott kémiai, illetőleg gépészeti 
témájú esettanulmány tükrében mutatja be a vállalat 
innovatív eredményeit, de ez csupán egy részterülete 
a vállalat kutatási tevékenységének.

A kémiai, biológiai, mikrobiológiai, farmakológiai, 
klinikai, valamint gépészeti és technológiai kutatás 
együttesen alkotja a Richter komplex kutatási szerve
zetét, amely a vállalat teljes létszámának közel 15%- 
át foglalkoztatja. A jelenlegi 650 fős kutatási létszá
mának közel 40%-a végzett egyetemet és ez utóbbiak 
30%-a rendelkezik több diplomával, illetőleg maga
sabb tudományos fokozattal. Az utóbbi években a 
vállalat árbevételének átlagban 10%-át fordította ku
tatásra. A fejlesztés innovatív jellegét igazolja az is, 
hogy hazánkban hosszú évek óta hagyományosan vál
lalatunk jelentette be a legtöbb szabadalmat.

Vállalatunk egyik legnagyobb értéke kutatási szer
vezetének potenciális szellemi tőkéje. A nemzetközi 
színvonalú kutató gárda sikeres munkája alapján vál
lalatunk folyamatosan dinamikusan fejlődött és ár
bevételének átlagban 2/3—3/4 része realizálódott ex
port értékesítésből. Az utóbbi évtizedekben több nagy 
külföldi gyógyszergyárral is sikerült szoros kutatási 
együttműködést kialakítani és ennek alapján remél
hető új originális gyógyszerek kifejlesztése.

Ma a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. hazánk 
legnagyobb gyógyszergyára és Közép-Kelet-Európa 
gyógyszeriparának is az élvonalában áll.

Magasan kvalifikált kutató gárdája a további ered
mények letéteményese és bízunk abban, hogy a haté
kony innovatív tevékenységre épülő hagyományokra 
támaszkodva a jövőben is eredményesen biztosítja a 
vállalat töretlen, dinamikus fejlődését.
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A Richter Gedeon Rt. a kutatáson és fejlesztésen alapuló marketing
orientált vállalat

Valamennyi iparágnál, vállalatnál nagyon fontosak 
a tradíciók. Úgy gondolom ez különösen igaz a Rich
ter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. esetében. A cég min
dig nemzetközi mértékben gondolkozott, és nyitott 
volt az innováció irányába. Nagyon kevés gyógyszer- 
vállalat volt a világon, amely a második világháború 
előtt olyan sok külföldi leányvállalattal rendelkezett, 
mint a Richter. Ezek közül érdemes példaként meg
említeni Angliát, Olaszországot, amelyek Európában 
mind pénzügyi, mind kereskedelmi szempontból fon
tos hidak voltak -  hiszen például Anglia az akkor 
hatalmas gyarmatbirodalmával a legjobb ugródeszka 
volt további piacok felé -  de ugyanúgy meg kell em
líteni Latin-Amerika két legfontosabb országát Me
xikót és Brazíliát, ahol a Richter leányvállalatoknak 
meghatározó szerepük volt a helyi gyógyszergyártás 
fejlesztésében.

A vállalatnál innováció szempontjából mindig lé
nyeges volt a jelentős nemzetközi tudományos felfede
zések gyakorlati hasznosítása. Ennek eredményeként 
például a Richter már a húszas években nemzetközi
leg elismert szállítója volt a természetes szexuálhor- 
monok széles választékának (ösztrogén, progesztron, 
tesztoszteron stb.) és már a negyvenes évek elején el
kezdte ezek félszintetikus előállítását. Ezek az ered
mények nagy mértékben elősegítették a háború utáni 
szerteágazó szteroid-kutatás megalapozását a Rich- 
terben.

Mit is jelent 1994-ben, hogy a Richter kutatásra 
és fejlesztésre alapozott, marketingorientált vállalat 
legyen? Ez nem más, mint a tradíciók adaptálása a 
kor mai követelményeihez.

Az a vállalat, mely nem foglalkozik kutatással és 
fejlesztéssel, az előbb-utóbb a fejlesztést fáziskéséssel 
nyomon követő termelő egységgé degradálódik és 
elveszti önálló arculatát. Az élenjáró fejlesztésnek, 
illetőleg függetlenségnek, mint az életben mindennek
-  így például a szabadságnak is -  ára van. Nekünk, 
mint magyar gyógyszergyárnak évente 1 milliárd Ft 
felettit költeni kutatásra -  ami árbevételünk 6-7%-a
-  súlyos teher. Ezzel szemben a nagy multinacionális 
cégek évente 500 miihó USD-t fordítanak K+F- 
re, és adataik szerint egy eredeti, új készítmény 
kidolgozása több mint 200 millió USD-ba kerül. 
Ezzel mi nem tudunk versenyezni, de van esélyünk 
arra, hogy egy-egy új készítményt kb. 50 miihó 
USD költségráfordítással kifejlesszünk, amennyiben 
jól kiválasztott kooperációs partnerrel szövetkezünk.

A Richter erőssége a kémiai kutatás és a farmakoló
giái alapvizsgálatok. Szükséges „stratégiai szövetség”- 
et létesíteni olyan multinacionáhs vállalattal, amely 
nemcsak a szükséges tőkével rendelkezik, hanem meg
felelő klinikai és marketing szervezettel biztosítja az

* R ich ter Gedeon Vegyészeti G yár R t., B u dapest

B O G S C H  ERIK * 
vezérigazgató

új termékek nemzetközi bevezetését. Ilyen együttmű
ködésünk van a Japán Takeda és Kowa cégekkel és 
célunk további hasonló szerződéses kapcsolatok léte
sítése.

Döntő, hogy egy eredeti új készítmény kifejlesztése 
ne tartson tovább 8-10 évnél a kutatási téma indí
tásától számítva. Az utóbbi évek néhány sikertelen 
vegyülete bizonyítja, hogy a kutatás túl lassan ha
ladt és időközben a téma -  a marketing szempontok 
változása miatt -  idejétmúlttá vált. Ezért nagyon lé
nyeges, hogy egy-egy kiemelt témára -  „project”-re -  
megfelelő számú szakembert, jelentős erőt összponto
sítsunk. A hatékonyság növelése érdekében cégünknél 
mátrix szervezetet vezettük be a kutatás-fejlesztés te
rületén. A témafelelősök („project-manager”-ek) job
ban átlátják a feladatokat és igyekeznek a kutatókat- 
fejlesztőket tehermentesíteni az adminisztratív teen
dőktől.

Az elmúlt néhány évben gyökeresen megváltozott 
a helyzet Magyarországon és a volt KGST országok
ban. Vállalatunknál nagyon gyorsan kell alkalmaz
kodni a külső és belső követelményekhez, mert külön
ben behozhatatlanul lemaradunk. Magyarországon az 
1991-es import-liberalizálást követően a nagy multi
nacionális vállalatok agresszív piaci módszereket al
kalmazva elhódították a magyar gyógyszervállalatok
tól a hazai piac egy részét. Bár a Richter orvoslá
togató csapatát csak 1992 végén alakította ki, jelen
leg a legképzettebb és legnagyobb gárdával rendelke
zünk. Szakképzettségüket tekintve ennek munkatársai 
mind orvosok vagy gyógyszerészek -  rendszerint több 
éves gyakorlattal -, akiket speciális képzésben részesí
tünk. Üj termék bevezetésénél (pl.: a Quamatel gyo
morfekélyellenes készítményünk) a folyamatosan nö
vekvő forgalom bizonyítja orvoslátogatóink hasznos
ságát. Cégünk, úgy érzem, jó példát mutat etikus ma
gatartásával, ami -  a jelenlegi eldurvult viszonyok kö
zött -  igen ritka, de annál inkább növeli a Richter jó 
hírnevét.

A Richter szempontjából az elmúlt évtizedekben a 
legfontosabb piac a Szovjetunió volt. Az 1980-as évek 
végén elért 200 millió rubeles értékesítéssel cégünk a 
Szovjetunió legnagyobb gyógyszerszállítója lett. Ez a 
korszerű, széles termékpalettának és a jó kereskede
lempolitikának volt köszönhető. A rubelről dollárra 
való áttérés 1991-ben, és a Szovjetunió szétesése, vál
lalatunknál különösen nehéz helyzetet teremtett. Ezt 
fokozta, hogy az 1991-es év végi és az 1992-es év eleji 
24 millió USD értékben történt kiszállítást a Szovje
tunió külkereskedelmi bankja a Vnyesekonombank a 
mai napig nem fizette ki. Sürgősen alkalmazkodni kel
lett a megváltozott követelményekhez. Régen novem
ber végén egyetlen tárgyaláson, egy partnerrel a Me- 
dexporttal, egy évre meg lehetett állapodni a kontin
gensnek megfelelően a szállításokról és a fizetés egy-
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szerű leszámítolással megtörtént a Magyar Nemzeti 
Banknál.

Ezzel szemben 1993-ban több, mint 250 partner
rel alakítottuk ki üzleti kapcsolatot a FÁK területén. 
Tíz konszignációs raktárral dolgozunk és a magyar 
gyógyszergyárak közül elsőként vegyes vállalatot ala
pítottunk Oroszországban Farma Richter és Ukraj
nában Ukrfarm néven. Részesedésünk mindkettőben 
49%, az orosz, illetve ukrán részvényesek magánsze
mélyek. A vegyesvállalat célja a kereskedelmi elosztás 
javítása és ezáltal a Richter-termékek forgalmazásá
nak előmozdítása, megkönnyítése. A FÁK területén 
1993-ban hat városban szerveztünk kiállítást „Bemu
tatkozik a Richter” elnevezéssel és 1994-ben ezt újabb 
6 városban folytatjuk. Megkezdtük a referencia pati
kák, Richter patikák láncolatának kiépítését is.

Örömmel állapíthatom meg, hogy exportunk 1993- 
ban a FÁK területére elérte a 62 millió USD-t az 1992. 
évi 35 millió USD-vei szemben (25 miihó USD kifi
zetve). Pozitív tapasztalataink alapján fokozzuk ak
tivitásunkat a többi volt KGST országban is. Ma
gyarországhoz hasonló változások mentek végbe Len
gyelországban, Csehországban és Szlovákiában. En
nek megfelelően ezekben az országokban is ki kel
lett építeni az orvoslátogató hálózatot a konszignációs 
raktárak mellett. Ügy tűnik, ebben a térségben éves 
20 miihó USD szinten sikerült stabilizálni az exportot.

Vállalatunk 25% + 1 részvény erejéig részesedés
sel bír a Medimpex Gyógyszerkülkereskedelmi Vál
lalatban. Ennek piachálózata kiterjed nemcsak a

volt KGST országokra, hanem leányvállalatai van
nak az Európai Unióban, így az Egyesült Királyság
ban, Franciaországban, Németországban, Spanyolor
szágban, Olaszországban és Hollandiában, de meg kell 
említeni két más kontinensen levő céget Japánban és 
USA-ban is. Ezek, valamint a különböző fejlődő or
szágokban működő Medimpex irodák lehetővé teszik, 
hogy stabil exportot bonyolítsunk le a világ 80 orszá
gába. A Richter árbevételének 70%-a exportból szár
mazik, így az állandó piaci jelenlét fontos tényező, hi
szen első kézből, torzítás nélkül kell, hogy információt 
kapjunk.

Összefoglalva: a Richter arculatának döntő ténye
zője a kutatás és fejlesztés, exportorientáltságának ki
fejezője a megfelelő piaci jelenlét. Munkatársaink jó 
munkáját és cégünk alkalmazkodóképességét a szá
mok is bizonyítják. Az 1992-es 1,4 milliárd Ft-os vesz
teséggel szemben 1993-ban 2,3 milliárd Ft adózás 
előtti nyereséget értünk el. Ilyen komoly, közel 4 mil
liárdos javulást tudomásom szerint 1993-ban egyetlen 
iparvállalat sem ért el. Árbevételünk 32%-kal növeke
dett és az 1992-es 13,7 milliárd Ft-hoz képest 1993- 
ban 18,2 milliárd Ft volt.

Bízunk benne, hogy a legrégibb és legnagyobb 
gyógyszercég, a Richter Gedeon Rt., jó példájával bi
zonyítja, hogy egy nemzeti többségű gyógyszerválla
latnak jó esélye van a fejlődésre és eredményes műkö
déssel hozzájárul a magyar nemzetgazdaság felemel
kedéséhez.

Emlékezés a gyár alapítójára

Richter Gedeon 1872-ben Ecséden született, 1895- 
ben Budapesten kitüntetéssel szerzett gyógyszerészi 
oklevelet, majd közel négy éven át módszeresen tanul
mányozta különböző nyugat-európai országok gyógy
szergyártását. Felismerve az akkor szárnyait bonto
gató „belső szekrécióról szóló tudomány” -  a mai en
dokrinológia -  gyógyászati jelentőségét, elhatározta, 
hogy megvalósítja az organoterápiás gyógyszerkészít
mények ipari gyártását és erre iparengedélyt szerzett 
1901-ben.

Nemzetközi viszonylatban is úttörő kezdeménye
zését siker koronázta és miután az igények rövide
sen meghaladták gyógyszertári laboratóriuma kapa
citását, gyógyszergyárat létesített, amelyet 1907-ben 
helyezett üzembe. Richter Gedeon életcéljának tekin
tette vállalkozása sikerét, ezért nagy szakismerettel és 
lankadatlan szorgalommal személyesen irányította a 
cég tudományos és kereskedelmi tevékenységét. Szak

avatott vezetése mellett a Richter Gedeon Vegyészeti 
Gyár Rt. hazánk legsikeresebb gyógyszer-exportáló 
vállalatává fejlődött és széleskörű nemzetközi elisme
rést vívott ki.

Richter Gedeon, az innovatív kutató és kiváló szer
vező, 1994. decemberében a nyilas önkényuralom ter
rorjának esett áldozatul. Humanista életszemlélete, 
közismert szerénysége, a tudomány iránti tisztelete, 
páratlan tehetsége és rendíthetetlen szorgalma az 
alkotó géniusz példaképévé avatta. Eredményekben 
gazdag élete során maradandót alkotott és személyé
ben méltán tiszteljük a magyar gyógyszeripar úttörő
jét.

Otven évvel ezelőtt bekövetkezett tragikus halálára 
emlékezve, a vállalat dolgozói hálával adóznak az 
alapító emlékének.

Pillich Lajos
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Az analitika szerepe a Richter Gedeon Rt. originális készítményeinek 
kutatásában__________________________________________________

G Ö R Ö G  S Á N D O R  *
G A Z D A G  M Á R IA  *
H E R É N Y I BULCSU *
H O R V Á T H  P É T E R  * 
K E M E N E S -B A K O S  P IR O S K A  *
L A U K Ó  A N N A  *
M IH Á L Y F I  K A T A L IN  *

Bevezetés

Az analitikai módszerek alkalmazásának meghatá
rozó jelentőségű szerepe van a gyógyszerkutatás és 
fejlesztés szinte valamennyi fázisában [1]. Az 1. táblá
zatban foglaltuk össze az ezeken a területeken dolgozó 
analitikusok fontosabb tevékenységi köreit.

Ebben a dolgozatban az 1. táblázatban összefoglalt 
tevékenységi körök közül négyet emelünk ki:

1. Specifikus módszerek kidolgozása gyógyszeralapa
nyagok és gyógyszerkészítmények hatóanyagtartal
mának meghatározására, különös tekintettel a sta
bilitási vizsgálatokat is lehetővé tevő módszerekre.

2. Szennyezettségi profilok meghatározása (gyógy
szeralapanyagok szennyezéseinek izolálása, szerke
zetük meghatározására és mennyiségi mérésük).

3. Királis elválasztások: enantiomer és diasztereo- 
mer szennyezések meghatározása optikailag aktív 
gyógyszeralapanyagokban.

1 . táblázat
N é h án y  fo n to s  a n a litik a i tevékenység i te rü le t  a g y ó g y sz e rk u ta tá sb a n  és -fe jle sz té sb en

GYÓG YSZER-SZINTÉZIS 

G YÓGYSZERALAPANYA GOK

G YÓG YSZERKÉSZÍTMÉNYEK

BIOLÓGIAI MINTÁK

MÓDSZER VALIDÁLÁS 
AUTOMATIZÁLÁS

A intermedierek spektroszkópiai, kromatográfiás stb. jellemzése.
A reakciók analitikai követése
Spektroszkópiai jellemzés (UV, IR, NMR, MS, ORD, CD stb.) 
Röntgen-diffraktometria (por-, egykristály-felvételek).
Termokémiai jellemzés (DTG, DTA, DSC).
Morfológia, polimorfia, részecskeméret-eloszlás vizsgálata. 
Kromatográfiás jellemzés (TLC, GLC, HPLC stb.).
Királis kromatográfia.
Elem- és funkcióscsoport-analízis.
Specifikus ható anyag-tart alom meghatározási módszerek kidolgozása. 
Szennyezésprofil meghatározása.
Oldószer-maradványok meghatározása.
Bomlástermékek azonosítására és mennyiségi mérésére szolgáló mód
szerek kidolgozása.
Stabilitási vizsgálatok (hosszú lejáratú, gyorsított és terheléses stabi
litási vizsgálatok szilárd és oldat fázisban).
Bomláskinetikai vizsgálatok.
A preformulálási vizsgálatok analitikai vonatkozásai.
Specifikus hatóanyagtartalom meghatározási módszerek kidolgozása. 
„Content uniformity” vizsgálatok.
Szilárd gyógyszerformák kioldódási és kioldódási sebesség vizsgálata. 
Stabilitási vizsgálatok (lásd: Gyógyszeralapanyagok).
Biológiai értékesíthetőségi és bioekvivalencia vizsgálatok. 
Farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok analitikai vonatkozásai. 
Királis gyógyszerek farmakokinetikai vizsgálata. Terápiás gyógyszer
szint mérések.

* R ich te r G edeon Vegyészeti G y ár R t. K u ta tási A nalitikai Központ, B udapest.
Az E uroanalysis V III. K onferencián (E dinburgh , 1993. szeptem ber) e lh an g zo tt szekciónyitó, keynote  elóadás a lap ján  készült dolgozat.
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4. Extrém körülmények (megemelt hőmérséklet, erő
sen savas, ill. lúgos oldat stb.) közé helyezett gyógy
szerek bomláskinetikájának vizsgálatára alkalmas 
módszerek kidolgozása és kinetikai vizsgálatok el
végzése.
A fenti négy területen végzett munkát a Richter 

Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. által kifejlesztett origi
nális termékekkel kapcsolatos vizsgálatokkal illuszt
ráljuk. A gyárnak a II. világháború után bevezetett 
valamennyi fontosabb, a mai napig is forgalomban 
levő vegyülete bemutatásra kerül valamilyen vizsgálat 
kapcsán néhány, ez idő szerint még klinikai vizsgála
tok stádiumában levő anyaggal együtt.

A bemutatott vegyületek a következők:
-  phlogosam (nátrium-dihidrogén-diszulfoszaliciláto- 

szamarát);
-  mazipredon (21-N-(N’-metil-piperazinil)-ll/9,17a- 

dihidroxi-l,4-pregnadién-3,20-dion hidroklorid);
-  tolperison (2-metil-l-(4-metil-fenil)-3-(l-piperidi- 

nil)-propan-l-on);
-  vinpocetin (3,16-eburnamenin-4-karbonsav-etil-észter);
-  pipecuronium bromid ((2,16-bisz-(N’-dimetil-l-pi- 

perazinil)-3a,17/3-diacetoxi-5a-androsztán-dibromid);
-  flumecinol (3-trifluormetil-a-etil-benzhidrol);
-  thymotrinan (Arg-Lys-Asp);
-  posatirelin (Kpc-Leu-Pro-NH2).

Specifikus hatóanyagtartalom-meghatározási 
módszerek

A hatóanyagtartalom meghatározására szolgáló 
módszerekkel szemben támasztott legfontosabb köve
telmény a módszer specifikus volta. Ennek különösen 
akkor van jelentősége, ha a módszert bonyolult mát
rixokban való meghatározásra, ill. stabilitásvizsgála
tokra akarjuk felhasználni. A jelenkori gyógyszerana
litikában a módszer specificitását az általánosan al
kalmazott kromatográfiás módszerek oszlopának elvá
lasztóképessége biztosítja. A phlogosam és a mazipre
don bevezetésének idejében, az 1960-as évek kezdetén 
azonban ilyen módszerek még nem álltak rendelke
zésre, és ezért a problémát az az idő szerint fénykorát 
élő ultraibolya-látható spektrofotometria segítségével 
oldottuk meg. A módszerek specificitását a spektrofo
tometriás mérést megelőző, alkalmasan megválasztott 
kémiai reakció biztosította.

A phlogosam kenőcs és toroköblítő hatóanyag
tartalmának meghatározására például számos ritka- 
földfém reagenst próbáltunk ki. Ezek alkalmasak a 
szamárium-tartalom alapján való meghatározásra a 
gyenge komplexképző szulfoszalicilsav jelenlétében is. 
Egyik sem volt alkalmas azonban a meghatározásra 
etiléndiamin-tetraecetsav jelenlétében, ami a phlo
gosam készítmények egyik segédanyaga: ez ui. erős 
komplexképző sajátságainál fogva maszkírozó hatást 
fejt ki és megakadályozza a komplexképződést a vele 
ekvivalens szamárium és a reagens között. Ez a meg
állapítás vonatkozik az arsenazo-III reagensre is, ha a

1. ábra. Phlogosamból ét arsenazo-III-ból keletkező 
szamárium(III)-arsenazo-III komplex képződé lének pH-proßja (a 

maximumokban mért m ddrii abszorbciós koefficiens, m int a 
sósav-koncentráció negativ logaritmusának, ill. a pH-пак függvénye) 

Koncentrációk: Ph logosam
(nátrium -dihidrogén-diszulfoszaliciláto-szam arát): 2,5 10-6  

M i i t - 1 ; arsenazo-III: 8 Ю -5  M  i i t - 1 Oldószer: 1 víz; £ 
m e tan o l -  víz 4:1 tf% a rán y ú  elegye.

reakciót ezzel a széles körben használt ritka földfém 
reagenssel a szokásos kísérleti körülmények között (vi
zes oldat, pH 2-2,5) [2] hajtjuk végre. A problémát 
végülis mégis sikerült ezzel a reagenssel megoldani 
egy szokatlanul erős oldószerhatás segítségével. Amint 
az az 1 . ábrán látható, a phlogosam szamárium(III)- 
tartalma és az arsenazo-III reagens közötti komplex
képződési reakció pH-profilja igen erős eltolódást mu
tat, ha az oldószert vízről metanol és víz 4:1 térfogat- 
arányú elegyére cseréljük le. Nemcsak az érzékenység 
nő meg több mint kétszeresére, hanem a mérés pH- 
optimuma is eltolódik 1-1,5-re. Ennek megfelelően a 
mérést sósavra nézve 0,1 M oldatban végezhetjük, 
ahol a szamárium(III)-EDTA komplex már elbomlik 
és így a készítmények hatóanyagtartalmának szelek
tív meghatározása EDTA jelenlétében is elvégezhető 
[3].

Mazipredonnak, ennek a vízoldékony prednizolon 
származéknak szelektív meghatározását 17-es hely
zetű a-amino-keton típusú oldalláncának higany(II)- 
kloriddal történő oxidációjára alapoztuk. Ezzel a re
agenssel az analóg a-hidroxi-keton oldalláncot tar
talmazó 21-hidroxi-kortikoszteroidok nem reagálnak. 
A reakció szelektivitását a legkülönbözőbb analitikai 
célokra sikerült kihasználni. Már a 2. ábrán bemu
tatott reakcióséma szerint keletkező sztöchiometrikus 
mennyiségű kálóméi tömegének mérése is alapját ké
pezte egy igen szelektív, indirekt gravimetriás mód
szernek, mazipredon hidrolitikus és oxidativ bomlás- 
termékei ui. nem reagálnak higany(II)-kloriddal [4]. 
Ha a reakciót vékonyréteg lapon játszatjuk le, majd 
ezután a lapot ammóniaroldattal permetezzük be, 
mazipredon és más 21-amino-korikoszteroidok szürke 
foltként jelennek meg a kálóméi és ammónia között 
lejátszódó, fém higanyhoz és higany-amido-kloridhoz 
vezető reakció következtében [5]. A 2. ábrán az is 
látható, hogy a reakció során keletkező 20-keto-21-
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Z. ábra. Mazipredon ét Zl-hidroxi-kortikoszteroidok szelektív oxidációjának, majd spektrofotometriásán, ill. fluorimetriásan aktív ksnoxalin
származékokká való kondenzációjának reakciósémája

aldehidnek l,2-diamino-4,5-dimetil-benzol reagenssel 
való reagáltatása révén spektrofotometriásán jól mér
hető kinoxalin-származékhoz juthatunk, ami további 
szelektív meghatározásoknak képezte az alapját [6].

A két-lépéses módszer alkalmazhatósága kiterjeszt
hető volt 21-hidroxi-kortikoszteroidokra is, ha az első 
lépésben réz(II)-acetátot használtunk oxidálószerként 
[7, 8]. Itt érdemel említést ez utóbbi módszer al
kalmazási lehetősége vizelet-kortikoszteroidok nagy
hatékonyságú folyadék-kromatográfiás meghatározá
sában. Közel 20 évvel a spektrofotometriás módszer 
leírása után egy japán kutatócsoporttal közösen sike
rült a módszert alkalmazni erre a célra [9]. Ez eset
ben a kétlépéses reakciót injektálás előtti származék
képzési reakcióként használtuk oly módon, hogy a re
agenst l,2-diamino-4,5-metilén-dioxi-benzolra cserél
tük ki, ami az elválasztott származékok nagyérzékeny
ségű fluorimetriás detektálását tette lehetővé. Ez a 
példa is jól illusztrálja azt a tényt, hogy a kroma
tográfiás módszerek kétségtelenül nagy szelektivitása 
nem teszi szükségtelenné a származék-képzési reak
ciók alkalmazását; a gyógyszeranalitika fejlődésének 
korábbi szakaszaiban szerzett tapasztalatok kitünően 
gyümölcsöztethetők az új feladatok megoldása során 
is.

A korszerű gyógyszeranalitika trendjei szerint azon
ban a klasszikus elveken alapuló hatóanyagtartalmi 
meghatározásokat fokozatosan felváltják a nagy sze- 
lektivitású kromatográfiás (elsősorban HPLC) mód
szerekre alapozott mérések mind a gyógyszeralapa

nyagok, mind pedig a gyógyszerkészítmények analízi- /
sében. így pl. a következő fejezetben pipecuronium- 
bromid, thymotrinan és posatirelin szennyezettségi 
profiljának meghatározása, ill. bomláskinetikai vizs
gálatok kapcsán ismertetett HPLC módszereket siker
rel alkamaztuk hatóanyagtartalmi mérésekre is.

Szennyezettségi profilok meghatározása

A szennyezettségi profil meghatározása egyike a je
lenkori gyógyszer analitika legérdekesebb, legsokolda
lúbb megközelítést igénylő feladatainak. Valamennyi 
0,1%-nál nagyobb mennyiségben jelenlévő szennyezés 
megbízható azonosítása és mennyiségi mérése több
féle kromatográfiás technika valamint spektroszkó- 
piás módszer „off-line” vagy „ on-line” alkalmazá
sát teszi szükségessé [10-19]. A sokoldalú megközelí
tést flumecinol szennyezésprofilja meghatározásának 
példáján mutatjuk be. Ezt kezdetben tömegspekt- 
rométerrel közvetlenül kapcsolt töltött oszlopos gáz
kromatográfiás módszerrel végeztük [14]. A későbbi
ekben a kor követelményeinek megfelelően a mód
szert átdolgoztuk kapilláris-gázkromatográfiás [16], 
valamint diódasoros UV spektrofotométerrel kapcsolt 
HPLC [17] technikákra. Az ezekkel a módszerekkel 
nyert kromatogramokat a S. és 4■ ábrán mutatjuk 
be. A propiofenon és 3-trifluormetil-bróm-benzol kö
zötti Grignard reakcióban képződő termék szennye
zései között egyebek mellett szerepelnek a kiindu-
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hogy a következő fejezetben flumecinol szennyezett- 
ségi profiljának egy újabb, királis HPLC fázison tör
tént meghatározását is bemutatjuk a 8 . ábrán.

8. ábra. Nyeri flumecinol gázkromatogramja 
Oszlop: 25 m X 0,22 m m  x  0,17 p m  kvarckapilláris 5% 

fenil-m etil-szilikongum ival b o rítva  (U ltra-2 ; H ew lett-Packard). 
Hőmérséklet: ko lonnatér 150°C, evap o rá to r, F ID  250°C.

Vivőgáz: hélium , 30 cm  s - l . Split arány: 1:50. Csúcsok: 2,374 
m in. 3-trifluorm etil-fenol; 3,285 m in propiofenon; 3,978 min 

h ex am etilén -te tram in  (stabilizáló szer); 5,565 min 
3 ,3 ’-bisz-trifluorm etil-difenil; 11,298 m in 

l-(triflu o rm etil-fen il)-b u tán -l,4 -d io l; 11,8 m in 
l-(3 -triflu o rm etil-fen il)-l-fen il-p ro p én -l; 12,466 min 

3 -trifluorm etil-benzofenon  (belső s ta n d ard ); 20,028 min 
flum ecinol; 22,206 m in 4 -trifluorm etil-a-etil-benzhidro l; 

28,399 m in  3-trifluorm etil-4 ’-m etil-a -e til-benzh id ro l; (Az áb ra  
első közlési helye: lásd [16] irodalm i hivatkozás)

lási anyagok szennyezéseinek átalakulástermékei (3- 
trifluormetil-anilin, 4-trifluormetil-a-etil-benzhidrol, 
3-trifluormetil-4’-metil-Q-etil-benzhidrol), a Grignard- 
reakció melléktermékei (3-trifluormetil-fenol, 3,3’-bisz- 
trifluormetil-difenil), bomlástermék (l-(3-trifluorme- 
til-fenil)-l-fenil-propén-l két geometriai izomerje). 
Különösen érdekes volt az l-(3-trifluormetil-fenil)- 
bután-l,4-diol azonosítása, ami a Grignard-reagens 
és a reakció oldószerének tetrahidrofuránnak szennye
zése, 2-hidroxi-tetrahidrofurán (7-hidroxi-butiraldehid 
gyűrűs acetálja) közti reakció terméke. Megemlítjük,

mkl
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4. ábra. Nyers flumecinol folyadék-kromatogramja 
Oszlop: L iC hrosorb R P-18 (M erck /B S T ); C18; 10 pm , 250x4  
mm Eluens: m etan o l -  víz 7:3 tf%  arányú  elegye; 1 m í-m in-1  

UV-detektor: 210 nm . Csúcsok: 1.
l-(3 -trifluo rm etil-fen il)-bu tán -l,4 -d io l; 2. 3-trifluorm etil-anilin;

S. 3-trifluorm etil-fenol; 4- propiofenon; 5. flumecinol; 6. 
4 -trifluorm etil- a-etil-benzohidro l; 7. 3-trifluorm etil-4 ’-m etil-a  

-e til-benzhidrol; 8. l-(3 -trifluo rm etil-fen il)-l-fen il-p ropén-l 
(Az áb ra  első közlési helye: lásd  [17] irodalm i hivatkozás)

Másik példa, ahol a szennyezettségi profil ellenőr
zési módszerét folyamatosan korszerűsítsen! kellett, 
a pipecuronium-bromid. Ez esetben egy vékonyréteg- 
denzitrometriás módszeren [21] túlmenően különböző 
HPLC módszerek is rendelkezésre állnak a szennye
zések detektálására és mennyiségi meghatározására 
[20-23], ezek közül egy, rutinszerűen használt mód
szer, amely szilika oszlopot használ az elválasztásra 
ammónium-kloridot, -karbonátot és szabad ammó
niát jelentős koncentrációban tartalmazó eluens al
kalmazásával [20-23]. Ennek az agresszív reagensnek 
az analízisből való kiiktatása, és ezzel az oszlop és 
pumpa élettartamának megnövelése céljából ionpár- 
kromatográfiás rendszert vezettünk be ugyancsak szi
lika oszlop és nátrium-perklorát ionpár-képzőt tartal
mazó eluens alkalmazásával [24]. További fejlesztési 
munka is folyamatban van. Ennek illusztrálására az
5. ábrán bemutatjuk a pipecuronium-bromid egy va
lódi és potenciális szennyezéseit hozzáadott formában 
tartalmazó mintájának kromatogramját.

Látható, hogy a perklorát ionpár-képzőt tartal
mazó eluens fordított fázisú rendszerben is biztosítja a 
két izomer monoacetát és monokvaterner kitűnő elvá
lasztását. A 8. szennyezés, pipecuronium-bromid oxi
dativ bomlásterméke külön említést érdemel. Ennek 
a nagy UV-aktivitása folytán kis mennyisége ellenére 
igen intenzíven jelentkező szennyezésnek azonosítása 
és mennyiségi mérése nehéz feladatot jelentett, amit 
a HPLC technika és spektroszkópiás módszerek (el
sősorban NMR spektroszkópia) segítségével sikerült 
megoldani [19].
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CHj Pipecuronium  bromid

A leírtakra további példa thymotrinan tisztaság
vizsgálata. A 6 . ábra mutatja be a potenciális és reális 
szennyezések hozzadása utáni kromatogramot ugyan
csak egy ionpár rendszer alkalmazásával, míg a 2 . 
táblázatban a rutinszerűen használt két vékonyréteg- 
kromatográfiás rendszert mutatjuk be ugyanerre a 
célra.

2 . táblázat
T h y m o tr in a n  p o te n c iá lis  szennyezéseinek  
v ék o n y ré te g k ro m a to g rá f iá s  e lv á la sz tá sa  

(Rf  é rték ek )

Megnevezés 1. Rendszer 2. Rendszer
Thymotrinan
(Arg-Lys-Asp) 0,25 0,27
Arg-Lys-D-Asp 0,25 0,27
cyclo-Arg-Lys 0,10 0,06
Arg-Lys 0,28 0,11
Lys-Asp 0,30 0,48
(Ac-Arg)-Lys-Asp 0,35 0,39
cyclo-Lys-Asp 0,47 0,57
i-BuOCO-Lys-Asp 0,55 0,65
1. Rendszer
Vékonyréteglap: H P T L C  szilikagél (M erck 5631). Előke

zelés: L egalább egy n a p p a l a krom atografálás e lő tt a lapo t elő- 
fu t ta t ju k  300:265:240:220 tf%  arányú n -bu tano l -p ir id in  -  jége
cet -  víz eleggyel. Mozgófázis: butanol -  pirid in  -  jégecet -  
víz 30P:341:151:208 tf%  arán y ú  elegye. Futtatási távolság: 10 
cm. Értékelés: referens foltokkal való vizuális összehasonlítá
son a lapuló szem i-kvan tita tív  értékelés k lór -  to lid in  reagenssel 
való előhívás u tán . Kimutatási határ: 50 ng th y m otrinan .

2. Rendszer
Vékonyréteglap: m in t fent Mozgófázis: n-propanol -  

12,5%-os am m ónia o ld a t 1:1 tf% arányú elegye. Futtatási tá
volság: 10 cm. Értékelés: a lap o t 0,2%-os m etanolos ninhid- 
rin  o ld a tb a  való b e m á rtá s  u tá n  a m axim ális szin in tenzitás el
éréséig m elegítjük m ajd  denzitom etrá ljuk  500 nm -en reflexiós 
m ódban . Kimutatási határ: 100 ng thym o trin an . Lineari- 
tási tartomány: 0 ,2-2  pig.

Királis elválasztások

Királis vegyületek kromatográfiás elválasztása egyi
ke a jelenkori gyógyszeranalitika legtöbbet vizsgált,

5. ábra. P\pecurontum brvmui potenciális szennyezéseinek HPLC  
elválasztása

Oszlop: H ypersil BDS (Shandon); C-8; 5 /un; 2 5 0 x 4 ,6  m m  
Eluens: 0,2 M i i t - 1 NaC10< ace to n itril és víz 32:68 tf%  arányú 
elegyáben; pH  6,8; 1 m l-m in-1  UV-detektor: 213 nm . Csúcsok: 
1. brom id; 8. 3,17-bisz-dezacetil analóg; S. 3 -dezacetil analóg; 

4 . 17-dezacetil analóg; 5. p ipecuron ium ; 6. m onokvaterner 
2-(N ’-m etil-l-p iperazin il) analóg; 7. m onokvaterner 16- 

-(N '-m etil-l-p ip eraz in il)  analóg; 8. 
16-(2’(3 ’)-deh idro-N '-m etil-l-p iperaz in il) analóg.

központi feladatainak. Az egyetlen királis centru
mot tartalmazó, a terápiában tiszta enantiomerként 
használt gyógyszerek esetében ez a gyógyszer opti
kai tisztaságának meghatározását jelenti vagyis a má
sik enantiomer igen kis mennyiségének elválasztá
sát és mennyiségi mérését. Hasonló feladattal kerül 
szembe az analitikus racém formában forgalomba ke
rülő gyógyszerek analízise esetén is, hiszen a gyógy
szertörzskönyvezési hatóságok ilyen esetekben is meg-
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в. ábra. T h y m o tr in a n  potenciális szen n yezése in ek  H P L C  elválasztása  
O szlop: Ultrasphere IP (Beckman); C-18; 5 pm; 250x4,6 mm 

E lu en s: 0,02 M iit“ 1 NaH2P 0 4 + 0,03 M-lit-1 
nátrium-hexán-szulfonát metanol és víz 33:67 tf% arányú 

elegyében; pH 2,86; 1 mi-min-1 . U V -detek to r: 210 nm. C súcsok: 
1. cyclo-Lys-Asp; 2. Lys-Asp; S. (Ac-Arg)-Lys-Asp; 4- 

cyclo-Arg-Lys; 5. i-BuOCO-Lys-Asp; 6. L-Arg-L-Lys-D-Asp 
(thymotrinan diasztereomerje); 7. thymotrinan 

(L-Arg-L-Lys-L-Asp); 8. Arg-Lys.

követelik a tiszta antipódok előállítását és farmakoló
giái, farmakokinetikai vizsgálatát is.

A közvetlen királis elválasztást lehetővé tevő ki- 
rális állófázisok száma rohamosan növekszik és igen 
sok kapható már közülük a kereskedelmi forgalomban 
is. Ezek közül igen jó tapasztalatokra tettünk szert a 
szilikagélen immobilizált aj-glikoproteint tartalmazó 
Chiral-AGP oszloppal (ChromTech AB). Ezt egyebek 
között sikerrel alkalmaztuk tolperison enantiomerjei- 
nek elválasztására. A 7. ábrán látható két kromatog- 
ramon jól tanulmányozható a szerves oldószer hatása; 
míg 15% 2-propanol jelenlétében nincs enantiomer el
választás, ugyanannyi acetonitril alkalmazásával ki
tűnő elválasztáshoz jutunk.

Ez az oszlop kitűnően volt alkalmazható flumeci- 
nol és számos más a-etil-benzhidrol származék enan- 
tiomerjeinek elválasztására is [25). 7-es pH-jú foszfát 
puffer és 2-propanol 9:1 térfogatarányú elegyét hasz
nálva eluensnek pl. a szeparációs faktor ag/я  = 1,34 
értékéhez jutottunk. Még jobb elválasztás, а я /s  — 
1,53 volt elérhető a Daicel cég Chiralcel-OD oszlopá
val, ahol a királis állófázis szilikagélen immobilizált 
cellulóz, ahol szénhidrát-egységenként 3 dimetil-fenil- 
karbamoil csoport található. A cellulóz természetes 
kiralitása és a dimetil-fenil csoportok tv — ír kölcsön
hatási készsége különösen aromás enantiomerek elvá-

7. ábra. Tolperison en a n tio m er je in ek  H P L C  elválasztása  
(2 -m e tit- l-(4 -m e til- fen il)-3 -(l-p ip e rid in il)-p ro p a n -l-o n )  

Oszlop: Chiral-AGP (ChromTech); 100x4,6 mm E luens: A  0,1 
M. lit-1 foszfát puffer (pH 7) -  2-propanol 85:15 tf%; 1 

ml-min-1 B : 0,1 M-lit-1 foszfát puffer (pH 7) -  acetonitril 
85:15 tf%; 1 ml-min-1 U V -detektor: 245 nm

8. ábra. N y ers  flum ecino l fo lya d ék  krom atogram ja  királis H P L C  
fá z iso n

Oszlop: Chiralcel OD (Daicel); 250x4,6 mm E luens: hexán -  
2-propanol 98:2 tf%; 1 ml-min-1 U V -detektor: 210 nm. C sú cso k  

1. 3,3'-bisz-trifluormetil-difenil; 2. és í. 
l-(3-trifluormetil-fenil)-l-fenil-propén-l Z és E izomerjei; 4- 

propiofenon; í. 3-trifluormetil-4’-metil-a-etil-benzhidrol; 6. és 
8. (+) és (-)-flumecinol; 7. és 9. (+) és (-) 

4-trifluormetil-a-etil-benzhidrol; 10. és 11. (+) és 
(-)-l-(3-trifluormetil-fenil)-bután-l,4-diol. (Az ábra első 

közlési helye: lásd [17] irodalmi hivatkozás.)

lasztására nyújt kitűnő lehetőséget. Amint az a 8. áb
rán látható, a két flumecinol enantiomer elválasztásán 
túlmenően ez az oszlop lényegesen jobb hatékonysága 
révén lehetővé teszi akirális és királis szennyezéseinek 
elválasztását is, s így a rendszer még a szennyezettségi
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profil meghatározásának is a S. és 4 . ábrán bemu
tatottal egyenértékű eszköze. Érdemes megemlíteni, 
hogy ebben az esetben két királis szennyezés enan- 
tomerjei is külön csúcsban jelennek meg. A harma
dik királis szennyezés (3-trifluormetil-4’-metil-a-etil- 
benzhidrol) egyetlen csúcsot ad. Ennek oka valószí
nűleg a szennyezés molekulájának kisebb fokú aszim
metriája, hiszen ez esetben mind a két aromás gyűrű 
tartalmaz egy-egy szubsztituenst [17].

A két királis centrumot tartalmazó vinpocetin ese
tében az analitikai feladat a két diasztereomer két-két 
enantiomerjének, összesen négy sztereoizomernek el
választása. A korábban bemutatott Chiral-AGP osz
lop ennek a feladatnak megoldására is alkalmas volt, 
ha a korábban ismertetettnél magasabb pH-t (7,73) és 
2-propanol grádienst (18-ról 35%-ra) alkalmaztunk. 
Ez utóbbira azért van szükség, hogy az oszlophoz 
rendkívül erősen kötődő 3R,16R és 3S,16R izomerek 
is eluálódjanak. Mivel itt az első csúcs a vinpocetiné 
(3S,16S származék), a későn eluálódó csúcsok mennyi
ségi értékelése nem végezhető el kellő érzékenységgel. 
Ezért ez a rendszer nem alkalmas vinpocetin opti
kai tisztaságának ellenőrzésére. Erre a célre kitünően 
megfelel a Szepesi, Gazdag és Iváncsics által kidolgo
zott módszer [27], ahol az enantiomerek és diasztere- 
omerek elválasztását akirális cianopropil-szilika osz
lopon végezték el az eluenshez adott királis reagens
sel ((-l-)-kámfor-szulfonsav) való dinamikus diasztere
omer addukt képzés után. Ez esetben ui. az enantio
mer szennyezés (3R, 16R) a főcsúcs előtt eluálódik, s 
így még 0,2%-nyi mennyiségben is meghatározható.

2

9. dbra. P osa tire lin
(L-6-ketopiperidino-2-karbonü-L-leucú-L-prolin-amid) sav- és 
báás-kaicdizálta bomlása termékeinek folyadék kromatográfiás 

elválasztása
O sdop: Nucleosil (Macherey-Nagel/BST); 10 (im; 250x4 mm 

E luens: 0,05 M iit-1 foszfát puffer (pH 3) -  metanol 65:35 tf%; 
1 ml-min-1 U V -detek tor: 215 nm. Csúcsok: 1. 

H-L-Aad-L-Leu-L-Pro-NHj; 2. H-L-Aad-L-Leu-Pro-OH; S. 
posatirelin (L-Kpc-L-Leu-L-Pro-NHj); 4- 

D-Kpc-L-Leu-L-Pro-NHj; S. L-Kpc-L-Leu-L-Pro-OH.

Ha két vagy több királis centrumot tartalmazó 
anyag esetében a cél csupán a diasztereomerek elvá

lasztása, sem királis oszlopra, sem pedig királis re
agensre nincs szükség: az elválasztás akirális oszlo
pon is elvégezhető. Itt különösen nagy jelentősége 
van a kromatográfiás körülmények gondos optimali
zálásának. Például thymotrian (L-Arg-L-Lys-L-Asp) 
szennyezettségi profiljának meghatározása során di
asztereomer L-Arg-L-Lys-D-Asp szennyezése csak ak
kor vált el a főkomponenstől, ha az eluensként hasz
nált foszfát puffer pH-ját 9 fölé emeltük: RP-18 osz
lopot és eluensként pH 9-es foszfát puffert használva 
a L L D /L L L =  1|50 [28, 29]. A magas pH-jú eluens ter
mészetesen rendkívüli mértékben lecsökkenti az osz
lop élettartamát, ezért intenzív kutatást folytattunk, 
új kevésbé agresszív és sokoldalúan alkalmazható kro
matográfiás rendszer kidolgozását tűzve ki célul. A 4- 
ábrán bemutatott ionpár rendszer alkalmasnak bizo
nyult ennek a feladatnak a megoldására is: az enyhén 
savas rendszerben kielégítően elválik az LLD diaszte- 
reomerszennyezés a főkomponenstől, s az külön előny
ként könyvelhető el, hogy az a főkomponens előtt elu
álódik.

Bomláskinetikai vizsgálatok

Gyógyszeralapanyagok bomlásmechanizmusának és 
bomláskinetikájának leírása erősen savas és lúgos ol
datban, emelt hőmérsékleten részét képezi törzsköny
vezési dokumentációjuknak. Ezeknek a vizsgálatok
nak alapját képezi az a követelmény, hogy a bomlás- 
termékek és a bomlatlan hatóanyag mérésére megfe
lelően szelektív módszerrel kell rendelkeznünk.

Példaként posatirelin bomlására vonatkozó vizsgá
latainkat mutatjuk be. Előzetes vizsgálatok azt mu
tatták, hogy savas és lúgos közegben a fő bomlás- 
termékek H-Aed-Leu-Pro-NH2, H-Aad-Leu-Pro-OH, 
Kpc-Leu-Pro-OH és D-Kpc-Leu-Pro-NH2 [30]. A 9. 
ábrán mutatjuk be a kinetikai vizsgálatok céljaira 
szolgáló HPLC rendszert, amely biztosítja a bomlás- 
termékek elválasztását egymástól és a főkomponens
től. A savas, ill. lúgos közegben lejátszódó bomlás 
reakció-sémáját a 10. ábrán tüntettük fel.

A kinetikai vizsgálatok során fontos feladat megha
tározni a bomlás sebességének függését a hőmérsék
lettől. A pszeudo-elsőrendű reakció sebességi állandó
jának logaritmusát ábrázolva az abszolút hőmérsék
let reciprokának függvényében az Arrhenius törvény 
szerint egyeneshez jutunk. A 11. ábra mutatja be a 
0,01 M sósavas közegben végrehajtott bomlási reakció 
vizsgálata során nyert Arrhenius egyeneseket. Amint 
az látható, a főreakció a ketopiperidingyűrű hidroliti- 
kus hasadása H-Aad-Leu-Pro-NH2 képződése közben. 
Magasabb hőmérsékleten a prolin-amid csoport hid
rolízise is megkezdődik.

A lúgos közegben (0,01 M nátrium-hidroxid) végbe
menő bomlások Arrhenius egyeneseit a 12. ábrán mu
tatjuk be. Általánosságban az állapítható meg, hogy 
posatirelin kevésbé stabilis lúgos közegben mint savas 
oldatban. Érdekes, hogy amíg szobahőmérsékleten itt
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is a ketopiperidin gyűrű hidrolitikus hasadása a fő
reakció, addig a magasabb hőmérsékleten -  nagyobb 
aktivitási energiája következtében -  a ketopiperidin 
egységben végbemenő, a diasztereomer D-Kpc-Leu- 
Pro-NH2-hoz vezető epimerizáció válik főreakcióvá (a 
két Arrhenius-egyenes metszi egymást). Lúgos közeg
ben magasabb hőmérsékleten csekély mennyiségben 
megjelenik a mindkét végén hidrolizált molekula is.
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Szteránvázas vegyületek kutatása és fejlesztése a Richter Gedeon 
Rt.-ben

Bevezetés

A széles biológiai spektrum, amely mind a termé
szetes, mind a mesterséges szteroidokra jellemző, e 
vegyületcsoportot a biológiailag aktív anyagok egyik 
legjelentősebb osztályává tette. A szerkezetmódosító 
kísérletek eredményeként, amelyek a gyógyszerkémia 
egyéb területén sehol sem ilyen nagy mértékűek, lehe
tővé vált, hogy a gyógyászatban nagy hatású, specifi
kus, megbízható és nem utolsó sorban gazdaságosan 
előállítható származékokat vezessenek be. Ezen mes
terséges termékek biológiai hatása sok esetben nem 
csak kvantitatíven, hanem kvalitatíven is meghaladja 
a természetes vegyületekét.

A hatvanas évektől a szteránvázas vegyületek ku
tatása kiterjedt az oxigénatomon kívül más heteroa- 
tomot is tartalmazó -  így a nitrogén- és kénatomot -  
szteroidok előállítására is.

Ezek a szerkezetmódosító kísérletek elsősorban a 
következő kutatási területeken vezettek figyelemre
méltó eredményre:
-  a gyulladásgátló hatással rendelkező szteroidok [1-

4];
-  a neuromuszkuláris blokkolók, amelyek a modern 

sebészet nélkülözhetetlen adjuvánsai [5-9];
-  az 5a-reduktáz enzim inhibitorok, amelyek elsősor

ban a jóindulatú prosztata megnagyobbodások gyó
gyításának ígéretes gyógyszerei [10-15];

-  a lipid-peroxidáció gátlók, amelyek egyik reprezen
tánsa a tirilazad-mezilát (Freedox), amely jelenleg a 
klinikai vizsgálatok harmadik stádiumában van és 
amely életmentő hatású lehet gerinc- és agysérülé
sek esetén [16-19], vagy

-  a nemrég felfedezett, a törpecápa gyomrából izo
lált antibiotikus hatású amino-szteroid squalamine, 
amely jelenleg preklinikai stádiumban van [20- 21]. 
A fenti néhány példán túl még számos hatástani

területre kiterjed a nitrogéntartalmú szteránvázas 
vegyületek kutatása.

Természetesen a klasszikus szteránvázas vegyületek 
kutatása és fejlődése is töretlen. Különösen kiemel
kedő eredmények születtek a következő területeken:
-  a fogamzásgátlók kutatása területén, melyeknek 

reprezentánsai pl. a dezogesztrel [22-23], gesztedén 
[24-25];
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-  a szelektívebb lokális gyulladásgátlók területén, 
ahol az egyik kiemelkedő vegyület, az antiasztma- 
tikumként is alkalmazott budezonid [26-27];

-  a D-vitamin metabolitok vizsgálata olyan vegyü- 
leteket eredményezett, amelyeket a pszoriázis és a 
csontritkulás gyógyítására alkalmaznak. A vegyü- 
letcsoport kiemelkedő tagja a calcipotriol [28-30]. 
Természetesen se szeri, se száma azoknak a kuta

tási eredményeknek, amelyek ma még csupán előzetes 
közleményekből ismertek, de gyógyszerré való fejlesz
tésüknek jó esélye van.

A Richter Gedeon Rt. a szteroid készítmények elő
állítása területén nagy hagyományokkal rendelkezik. 
A gyógyászatilag felhasznált szteroidszármazékok elő
állítása és forgalomba hozatala a harmincas évek má
sodik felére nyúlik vissza. Az akkori Richter Gedeon 
Gyógyszerészeti Gyárban ösztront izoláltak. Ugyan
itt koleszterinből kiindulva kezdődött meg a szteroid 
hormonok, a tesztoszteron és a progeszteron gyártása 
is. Az ötvenes évek elején dezoxi-kortikoszteron-acetát 
és etinil-tesztoszteron kisvolumenű gyártása is meg
indult. Minőségi és mennyiségi előrelépés a hatvanas 
évek elejétől számítható, amikor a reprodukciós és a 
gyártásfejlesztésen alapuló kutatás eredeti termékek 
kifejlesztésével is bővült.

Jelen beszámolónk tárgya ez utóbbi kutatás rövid 
összefoglalása időrendi sorrendben.

Vízoldékony amino-kortikoidok előállítása

Az ötvenes évek gyógyszeres terápiájában -  mint 
modern irányzat -  egyre nagyobb tért hódított a glü- 
kokortikoid hatású készítmények alkalmazása. Ezen 
készítmények elsősorban tabletta formájában, másod
sorban pedig a lokális alkalmazású kenőcsként, vagy 
mikrokristályos szuszpenziós injekcióként kerültek al
kalmazásra. Mivel ezek a szteroidok vízben, vagy 
vizes injekcióoldat készítésére alkalmas oldatokban 
nem oldódnak, intravénás készítményként, ill. csep
pek formájában nem kerülhettek kiszerelésre és alkal
mazásra. Tekintettel arra, hogy ezen alkalmazási te
rületnek a terápiában nagy jelentősége van, az ötve
nes évek második felétől számos kutatócsoport foglal
kozott kortikoszteroidok vízoldékony származékainak 
szintézisével. A külföldi kutatólaboratóriumok mun
kájának közös vonása, hogy kétbázisú karbonsavakkal 
észterezett kortikoidokat nátriumsóik, az aminosav- 
észter-származékokak pedig sósavas sóik formájában
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tették vízoldhatóvá. Ezeknek a vegyületeknek az is
mert terápiás hatás mellett az a hátrányuk, hogy nem 
készíthető belőlük stabil, hosszabb ideig eltartható vi
zes oldat, mivel oldataikban nagy sebességgel hidroli- 
zálnak.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. a korti- 
koszteroidok terápiás választékának bővítése céljából 
1960-ban kapcsolódott be a vizes oldatban is kisze
relhető készítmények kutatásába. Ennek során a 21- 
amino-, illetve szubsztituált amino-kortikoidok szin
tézisét valósítottuk meg az 1 . ábrán látható módon.

1. ábra. 21-Amino-pregndn-származékok szintézise

Elkészítettük a prednizolon (I) 21-es szulfonsa- 
vészterét (II), majd különböző, elsősorban gyűrűs 
szekunder aminokkal, pl. piperidinnel, morfolinnal, 
1-metil-piperazinnal és származékaikkal reagáltat- 
tuk. Az aminálási reakciót először benzol-acetonitril 
elegyben, majd később az eljárás továbbfejlesztésé
vel acetonos oldatban valósítottuk meg. Ez utóbbi 
reakcióközeg biztosítja ugyanis azt a szerencsés kö
rülményt, hogy a reakcióelegyből csak a termék 
válik ki 90% feletti hozammal, 96%-os tisztaság
gal. A melléktermékként keletkező amin-só és a 
feleslegben alkalmazott amin oldatban marad. Az 
így előállított aminszármazékok (III) alkalmasak 
voltak sóképzésre. Az előállított 21-amino-pregnán- 
származékok (III) a farmakológiai vizsgálatok sze
rint a kortikoidokra jellemző gyulladáscsökkentő ak
tivitást mutattak. A leghatásosabb származéknak 
a 11/3,17-dihidroxi-21- (4-metil- l-piperazinil)-pregna- 
l,4-dién-3,20-dion bizonyult. E vegyület ásványi és 
szerves savakkal alkotott sói a sav jellegétől füg
gően vízoldékonyak voltak [31-33]. Miután a klini
kai vizsgálatok is egyértelműen igazolták e vegyü
let biológiai hatását, a ll/3,17-dihidroxi-21-(4-metil-l- 
piperazinil)-pregna-l,4-dién-3,20-dion-hidroklorid 
(mazipredon) (IV, 2. ábra) DEPERZOLON néven te
rápiás felhasználást nyert és 1964 óta alkalmazzák a 
gyógyászatban injekciós oldat és cseppek formájában.

Terápiás javallatai: elsősorban olyan kórképek, ahol 
a gyors glükokortikoid hatás életmentő: égési-, trau- 
más, műtéti- vagy intoxikáció következtében fellépő 
sokk, transzfúziós sokk, status asthmaticus, súlyos

gyógyszertúlérzékenység, fertőző betegségek kapcsán 
fellépő toxikus állapot, akut mellékvese-elégtelenség 
(pl. Addison krízis), máj-kóma, mikrokardinális in
farktusos sokk stádiuma.

A későbbi vizsgálatok folyamán kiderült, hogy a 
DEPERZOLON kenőcs formájában is jól alkalmaz
ható bőrgyógyászati gyulladásos folyamatok kezelé
sére. A DEPERZOLON kenőcs a hatóanyag kémiai 
sajátságainál fogva vízoldékony alapanyagban ugyan
olyan hatással rendelkezik, mint a kétszeres mennyi
ségű hatóanyagot tartalmazó prednizolon kenőcs. A 
kenőcsnek krónikus kezelés esetén sincs mellékhatása. 
Előnye a mikrokristályos szuszpenziókkal szemben, 
hogy minimális helyi igazgató hatása sincs.

Az idézett, egyszerűnek tűnő, mindössze háromlé
péses szintézis folyamán, a kutatás idején több em
lítésre méltó problémával találkoztunk. így pl. kez
detben a 21-tozilátot használtuk az aminálási reak
ció kiindulási anyagaként, ez azonban azt a problé
mát okozta, hogy a képződött termék minden esetben 
sárga színű, idegen termékkel szennyezett volt. Vizs
gálataink folyamán izoláltuk a sárga színű szennyező 
terméket (VI) és meghatároztuk a szerkezetét.

A S. ábrán látható V I bétáin típusú termék kép
ződése a toluol-szulfonsavészter képzési reakcióra ve
zethető vissza. A reakció folyamán ui. a céltermék a 
21-tozilát még alacsony hőmérsékleten is néhány %- 
ban tovább reagált az oldószerként és katalizátorként 
használt piridinnel. Amennyiben nyersterméket hasz
náltuk fel az aminálási reakcióban, úgy a lúgos kö
zegben az említett piridiniumsó (V) az ábrán látható 
bétáin típusú, élénk sárga színű termékké alakult át. 
Amennyiben pedig a tozilátot (II) többszöri átkristá- 
lyosítással tisztítottuk, úgy az előállítás gazdaságos
ságával voltak problémák. Ezt azzal oldottuk meg, 
hogy a későbbiekben a metánszulfonsavésztert állí
tottuk elő, katalizátorként és savmegkötőként pedig 
trietil-amint alkalmaztunk.

3. ábra. A „bétáin" szintézise
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21-A m in o -p re g n á n  szá rm azék o k  á ta la k u lá s a  „e n o l-a ld e h id d é ”
1 . táblázat

R szubsztituens Konverzió.
%

R szubsztituens Konverzió.
%

4-formil-1 -piperazinil- 84,1 4-karboxi-1 -piperidinil- 15,4

4-acetil-1 -piperazinil 73,8 4-hidroxi-1 -piperidinil- 12,3

bisz(2-hidroxi-etil)-amino- 68,0 3-hidroximetil-1 -piperidinil- 5,6

1-piperazinil- 56,3 4-hidroximetil-1 -piperidinil- 3,2

4-morfolinil- - 36,0 1-piperidinil- 0

3-karboxi-1 -piperidinil- 26,1 (dietil-amino)- 0

3-hidroxi-1 -piperidinil- 26,2 [(2-hidroxi-etil)-dimetil-
ammónió]- 0

4-metil-1 -piperazinil- 20,8

г—  N̂ CH3
/ Оv °

0
/  \ +  C H -  

— N  <  3
\_У  с«з г 17,0

Az előzőekben melített mellékreakció adta azonban 
az ötletet arra, hogy ezt a megfigyelést a 21-hidroxi-, 
21-szulfonil-oxi-, 21-halogén-vegyületek meghatározá
sára, tágabb értelemben a kortikoid oldallánc megha
tározására használjuk [34].

A szintézisek folyamán nem hagytuk figyelmen 
kívül e terület tudományos érdekességét sem. Azt 
találtuk, hogy azok a vegyületek (VII), amelyek 
a 21-es szénatomon bizonyos aminfunkciót, a 20- 
as szénatomon охо-funkciót, a 17-es szénatomon 
pedig hidroxilcsoportot tartalmaznak, savas közegben 
átalakulnak ún. „ enol-aldehid” szerkezet tartalmazó 
pregnánszármazékokká (VIII, 4■ ábra) [35, 36].

Mint látható a kiindulási V II amino-pregnán- 
származék 17-es helyzetű hidroxilcsoportja, valamint 
a 21-es helyzetű aminocsoportja eliminálódott, a 21- 
es szénatom oxidációfoka nőtt. A kapott V III El
és Z-enol-aldehid 8:2 arányú keverékének szerkeze-

4- ábra. A z ,enol-aldehid’ előállítása

tét preparatív és spektroszkópiai módszerekkel igazol
tuk. Részletesen vizsgálva a reakciót azt tapasztaltuk, 
hogy az átalakulás sebessége függ a savasság mérté
kétől (a pH érték csökkentésével a reakciósebesség ex
ponenciálisan nő), a hőmérséklettől, az aminocsoport 
minőségétől. Meg kell jegyeznünk, hogy azokban az
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esetekben, amikor a 21-es amin piperidin vagy dietil- 
amin volt, illetve ha a 17-es hidroxil-funkció hiány
zott, nem történt átalakulás (1. táblázat).

A továbbiakban vizsgáltuk az a-amino-keton jel
legű oldallánc oxidációját enyhe oxidálószerekkel. A 
probléma akkor vetődött fel, amikor módszert keres
tünk a mazipredon (IV) jellemző szerkezeti elemé
nek meghatározására, mind szubsztanciában, mind 
kiszerelt oldat formájában. Közismert, hogy az a- 
amino-ketonok érzékenyek oxidativ behatásra. Ezt a 
tulajdonságukat kívántuk felhasználni jellemző meg
határozásukra. Azt találtuk, hogy ha a mazipredont 
higany-(Il)-sókkal kezeljük, az oxidáció igen enyhe kö
rülmények között kvantitatívan és gyakorlatilag mel
lékreakcióktól mentesen játszódik le. Az a-amino- 
keton 2 ekvivalens oxidálószert fogyaszt. A reakció 
során a mazipredonnal ekvivalens mennyiségű, rosszul 
oldódó higany-(I)-só keletkezik, ezért az analízist a 
csapadék gravimetriás mérésével végre tudtuk haj
tani. A reakció az 5. ábrán látható egyenlet szerint 
játszódik le [37, 38].

m
+ 2HgCl2 + 2  CHßCOONa 

+ г а з а  +  CH3 0H

+ Hg2 Cl2 + 2CH3C00H + 2NaCl

+ 4 -M e til-p ip e ra z in .H C l 

5. ábra. A mazipredon oxidációja higany-(Il)-kloriddal

Hogy a reakció valóban a fenti egyenletben mega
dott módon játszódik le, azt a keletkezett, pontosan 
sztöchiometrikus mennyiségű higany-(I)-klorid mel
lett az is bizonyítja, hogy a reakcióelegyből kvan
titatív termeléssel izolálható volt a prednizolon 21- 
aldehid-félacetál-származéka (IX). A reakció metano- 
los oldatban, szobahőmérsékleten néhány óra alatt le
játszódik.

Végül megemlítjük, hogy a Richter Gedeon Rt. DE- 
PERSOLON készítménye 1964 óta van terápiás alkal
mazásában és évi forgalma meghaladja a félmilliárd 
forintot.

Neuromuszkuláris blokkolók előállítása

A harántcsíkolt izomzat tónusának csökkentése az 
anesztézia fontos feladata; enélkül sok műtét el sem 
képzelhető, a legtöbb megnehezül. A legerősebb jól 
szabályozható izomellazulást a perifériás támadás
pontú izomrelaxánsokkal érhetjük el.

Hatástani szempontból ezen vegyületek ismerete 
régi keletű. Az izomrelaxánsok legrébibb tagja a ku- 
ráre a XVI. sz. eleje óta ismert volt Európában. Az 
első tiszta kuráre alkaloidot a d-tubokurarint King ál
lította elő 1935-ben, és 1942-től mint izomrelaxánst 
alkalmazzák a klinikumban. A relaxánsok történeté
ben a további jelentős nevek és dátumok: gallamin 
(1947), dekametónium (1949), alkurónium (1959).

Az izomrelaxánsok kutatásában a további elő
relépést a szteránvázra épített kvaterner nitrogén
centrumot tartalmazó származékok előállítása je
lentette [5]. A fenti származékok közül az egyik 
leghatásosabb vegyületet a pankurónium-bromidot 
(X ,l, l ’-[3a,17/?-bisz(acetoxi)-5a-androsztán-2/?,16/3- 
diil]-bisz l-metil-piperidiniumj-dibromid, 6. ábra) az 
Organon cég kutatói szintetizálták. A vegyület hatás- 
mechanizmusával kapcsolatban tetszetős elmélet szü
letett, amelyet a szerzők elsősorban a kvaterner cent
rumok egymástól való „ideális” távolságához (1108 
pm), valamint a szteránváz A- és D-gyűrűjére tá
maszkodó acetil-kolin jellegű strukúrához rendeltek. 
A kutatók elképzelése az volt, hogy az ilyen szerke
zetű kvaterner vegyület jól kötődhet a receptorokhoz 
az acetil-kolinhoz való szerkezeti hasonlóság miatt. Is
meretes, hogy a neuromuszkuláris funkción az acetil- 
kolin a mediátor.

7. ábra. A  mazipredon kvaterner származéka

Mint az előző fejezetben bemutattuk, kutatócso
portunk a hatvanas évek első felében különböző 21- 
amino-pregnán-származékok szintézisét valósította

mkl1904. X L IX . É V F O L Y A M . 10.-11 . S Z Á M 421

о. dora. JranKuröntum-öromta



meg. Vizsgáltuk a sóképzést, így a kvaternerezést is. 
A vizsgálatok folyamán kiderült, hogy a 4-[ll/J,17a- 
dihidroxi-pregna-l,4-dién-3,20-dion-21-il]-l,l-dimetil- 
piperazínium-bromid (XI, 7. ábra) jelentős neuro- 
muszkuláris blokkoló hatással rendelkezik.

A 70-es évek elején a megfigyelést alaposabban ta
nulmányoztuk, most már céltudatosan olyan kvater-

rrikl

пег-csoportot is hordozó „ N-metil-piperazinil-szteroi- 
dokat” állítottunk elő, amelyek hormonhatással nem 
rendelkeztek. így először az 5a-androsztán sorba tar
tozó 4-[3a-acetoxi-5a-androsztán-17-on-2/3-il]-l,l-di- 
metil-piperazínium-bromidot (XII), majd a 4-[3/?,17/3- 
diacetoxi-5a-androsztán-16/0-il]-l,l-dimetil-piperazí- 
nium-bromidot (XIII) állítottuk elő (5. ábra).
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9. ábra. A  pipekurónium-bromid szintézise

8. ábra. Kvaterner monopiperazinü-származékok



A vegyületek kisebb mértékben, mint a d-tubokura- 
rin de jelentős neuromuszkuláris blokkoló hatást mu
tattak. Ezen alapkísérletek és a már meglévő ismere
teink birtokában hasonló szerkezetű bisz(piperazinil)- 
5a-androsztán-származékok előállítását valósítottuk 
meg.

Közel száz mono- és biszkvaterner amino-szteroidot 
állítottunk elő, amelyek közül a 4,4’-[3a,17y0-bisz(acet- 
oxi)-5a-androsztán-2/3,16/3-diil]-bisz[l,l-dimetil-pi- 
perazíniumj-dibromid (XIV, pipekurónium-bromid) a 
sikeres farmakológiai vizsgálatok után klinikai vizsgá
latra került. Az ugyancsak sikeres klinikai vizsgálatok 
lezárása után a pipekurónium-bromid ARDUAN né
ven került terápiás felhasználásra [39-52]. A vegyület 
szintézisét a 9. ábrán megadott módon valósítottuk 
meg.

A pipekurónium-bromid szintézise

A pipekurónium-bromid szintézisének kiindulási 
anyaga az epiandroszteron (XV), amelyet piridi- 
nes oldatban a 3-as hidroxilcsoportján mezileztünk, 
majd a kapott X VI mezilátot benzolos oldatban 
forrásponton savas alumínium-oxiddal, oxálsav jelen
létében reagáltattunk. Az eliminációs reakció közel 
regioszelektíven az 5a-androszt-2-én-17-ont (XVII) 
adta. Megjegyezzük, hogy az irodalom számos eljá
rást ismertet a XVII vegyület előállítására, azon
ban az eddig ismert eljárások elsősorban az 5a- 
androszt-2-én-17-on, az 5a-androszt-3-én-17-on, va
lamint az 5a-androszt-l-én-17-on keverékét adták. 
Kimutatható még androszt-4-én-17-on és androszt- 
5-én-17-on mint melléktermék. A XVII vegyületet 
izopropenil-acetáttal kénsav katalizátor jelenlétében 
reagáltatva a X V III vegyület keletkezett, amely jó 
kristályosodási készsége folytán tovább tisztítható és 
így a még 1- 2%-ban jelentkező szennyező izomer elvá
lasztható. Az izomer mentes „dién-acetát” (XVIII) 
3-klór-perbenzoesavval reagáltatva a XIX „diepoxi- 
dot” adta, amely 10-15% vizet is tartalmazó 1-metil- 
piperazinnal alakítható át a D-gyűrűben „a-amino- 
keton” szerkezetet tartalmazó vegyületté (XX). Hang
súlyozandó, hogy a gyűrűfelnyitási reakció csak vi
zes közegben adja a 3a-hidroxi-2/?,16/?-bisz(4-metil-l- 
piperazinil)-5a-androsztán-17-ont (XX). A gyűrűfel- 
nyitási reakciót vízmentes közegben végezve elsősor
ban a 3a-hidroxi-2/0,17/S-bisz(4-metil-l-piperazinil)- 
5a-androsztán-16-on keletkezik, amely kristályosítás
sal elválaszható a XX „ 16-amino-származéktól”. A 
XX „ amino-keton” nátrium- [tetrahidrido-borát (III) ]- 
mai történő redukciója nagy tisztaságú „ amino- 
alkoholt” (XXI) adott, melyet ismert módon aceti- 
lezve a X X II vegyület keletkezett. A XIV végtermék 
— pipekurónium-bromid előállítása XXII kvaternere- 
zésével előnyösen acetonban valósítható meg.

A pipekurónium-bromid közepes-hosszú hatástar
tamú nem depolarizáló hatásmechanizmusú neuro
muszkuláris blokkoló, amelyet a klinikumban sebé
szeti műtéteknél alkalmaznak. A vegyület a pankuró- 
nium-bromiddal ellentétben mellékhatás mentes. A

kvaterner nitrogénatomok távolsága a röntgendiffrak
ciós mérések alapján jóval nagyobb (1606 pm) mint 
a pankurónium-bromid esetén [53]. A vegyület A- és 
D-gyürűjére támaszkodó szerkezeti elem nem acetil- 
kolin jellegű. Az egykristály röntgendiffrakciós vizs
gálatok egyértelműen bizonyították a szerkezeti kü
lönbséget a két vegyület -  a pankurónium-bromid és 
a pipekurónium-bromid között, mint az a 1 0 . ábrán 
látható.

10. ábra. A pankurónium-bromid (A) és a pipekurónium-bromid (B ) 
térszerkezete

A sikeres klinikai vizsgálatok lezárása után a 
pipekurónium-bromid ARDUAN néven került terá
piás felhasználásra az általános sebészetben, szívsebé
szet nyitott és zárt műtétéinél, agysebészetben, ideg- 
sebészetben, perifériás érsebészetben, nőgyógyászati 
és szülészeti beavatkozásoknál (császármetszés), orr-, 
fül- és gégegyógyászatban, égési sérülteken végzett 
műtéteknél, ortopédiai sebészetben. A termék számos 
országban, köztük az Egyesült Államokban is beveze
tésre került.

A pipekurónium-bromid metabolitjainak és 
szennyezőinek szintézise

Egy új gyógyszer forgalomban hozatalának felté
tele az is, hogy ismerjük a metabolitok szerkeze
tét, azok biológiai hatását, valamint ismerjük minda
zon szennyező komponensek szerkezetét, mennyiségét, 
egymáshoz való arányát, amelyet a gyógyszerkönyv 
még megenged.

A pipekurónium-bromid metabolitjai a részlegesen 
dezacetilezett 4,4’-[17/3-acetoxi-3a-hidroxi-5a-and- 
rosztán-2/?,16/3-diil]-bisz[l,l-dimetil-piperazínium]-di- 
bromid (XXX), a 4,4’-[3a-acetoxi-17/9-hidroxi-5a- 
androsztán-2/9,16/3-diil]-bisz [ 1,1-dimetil-piperazínium]- 
dibromid (XXV), valamint a teljesen dezacetilezett 
4,4’-[3a,17/?-dihidroxi-5a-androsztán-2/0,16/?-diil]- 
bisz[l,l-dimetil-piperazínium]-dibromid (XXXI). A 
metabolitok szintézisét a pipekurónium-bromid inter- 
medierjeinek felhasználásával valósítottuk meg a kö
vetkező reakcióséma alapján (11. ábra) [54]:
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11. ábra. A pipikurómum-brormd metabolitjainak a tárUéátc

Az „ a-amino-ketpnt” (XX) diklór-metános ol- származékot” (XXIII) 0°C hőmérsékleten metanolos 
datban ecetsavanhidriddel a 3-as helyzetű hidroxil- oldatban nátrium-[tetrahidrido-borát(III)]-mal redu-
csoportján acetileztük, majd a kapott „3-acetoxi- káltuk a XXIV „amino-alkohollá”. Ezt követően асе-
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12. ábra. A monokvaterner szennyezőtermékek szintézise

tonos oldatban ismert módon kvaternereztük XXV 
vegyületté.

A „ 17-dezacetoxi-vegyület” szintézisének kiindu
lási anyaga ugyancsak a XX „a-amino-keton”, me
lyet etil-vinil-éterrel kénsav-katalizátor jelenlétében 
a 3-as hidroxilcsoportján védtiink, majd a kapott 
X XV I származékot metanolos oldatban nátrium- 
[tetrahidrido-borát(III)]-mal a XXVII „ 17/9-hidroxi- 
származékká” redukáltuk, az acetilezést követően a 
kapott X X V III vegyület védőcsoportját hidrolizál- 
tuk. A kapott XXIX vegyületet kvaternerezve jutot
tunk a XXX vegyülethez. A „ dihidroxi-biszkvaterner” 
metabolitot (XXXI) a 3a!,17/9-dihidroxi-2/9,16/9-bisz(4- 
metil-l-piperazinil)-5a-androsztán (XXI) klorofor- 
mos közegben metil-bromiddal történő kvaternerezé- 
sével állítottuk elő.

A „3-dezacetoxi-” (XXX), a „ 17-dezacetoxi-” 
(XXV), valamint a „3,17-bisz(dezacetoxi)-szárma- 
zékok” (XXXI) a pipekurónium-bromid. valóságos 
szennyezései is.

A monokvaterner szennyezőtermékek szintézisét a 
1 2 . ábrán látható reakcióséma szerint valósítottuk 
meg.

17/9- Acetoxi-2a, 3a; 16a, 17a-diepoxi-5a:-androszt ánt 
(ХГХ) acetonitrilben vizes 1-metil-piperazinnal a re- 
akcióelegy forráspontján reagáltattuk, majd a kapott 
„ 16-monopiperazinil-származékot” (XXXII) meta
nolos oldatban nátrium-[tetrahidrido-borát(III)]-mal 
redukáltuk a X X X III „a-amino-alkohollá”. A ka
pott vegyidet 15% vizet tartalmazó piperazinnal 100 
órán át 110°C hőmérsékleten melegítettük, majd 
a feleslegben alkalmazott piperazint eltávolítottuk. 
Az izolált XXIV „diamino-származékot” kloroform
ban, szobahőmérsékleten metil-akriláttal reagáltat
tuk, majd a kapott XXV addíciós vegyületet is
mert módon a XXXVI „diacetáttá” acetileztük, 
ezt követően metil-bromiddal kvaternereztük ami
kor a XXXVII „biszkvaterner-származékot” kaptuk. 
A „védőcsoport” eltávolítását a XXXVII vegyü- 
let etanolos oldata pH-értékének 8-8,3-re való állí
tásával valósítottuk meg. így kaptuk a X X X V III 
„monokvaterner-származékot”. A XXXIX izomer 
„monokvaterner-származék” szintézisét az „ amin- 
szubsztitúciós” reakciólépések felcserélésével valósí
tottuk meg.
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IS. ábra. A  pipekurónium-bromid egyéb, potenciális szennyezői

A továbbiakban a IS. ábrán látható potenciális 
szennyezések szintézisét is megvalósítottuk.

A pipekurónium-bromid hapténjeinek szintézise

Egy új gyógyszer forgalomba hozatalának ma már 
az is feltétele, hogy a metabolitok szerkezetén és bioló
giai hatásán túl ismerjük a hatóanyag és metabolitjai- 
nak koncentrációját és eloszlását az egyes szervekben. 
A mennyiségi és minőségi meghatározás egyik kor
szerű módszere a radioimmuno-analízis. Ezzel a vizs
gálati módszerrel elméletileg minden antigén tulaj
donságú anyag kimutatható, ill. mennyiségileg meg
határozható. A vizsgálatokhoz szükséges specifikus 
antitest képzéséhez olyan vegyületekre -  hapténekre 
-  van szükség, amelyek BSA-hoz kötődnek és szerke
zetileg a kötőcsoport kivételével megegyeznek a meg
határozandó anyaggal.

Vizsgálataink konkrét célja az ARDUAN terápiás 
felhasználásának a kiszélesítése volt. A szülészetben 
való biztonságos alkalmazáshoz ui. bizonyítani kell, 
hogy a hatóanyag, ill. metabolitjai nem jutnak át a 
placent án.

Az észter-típusú haptének szintéziséhez a szterán- 
váz 3-as, ill. 17-es szénatomján, az oxim-típusú hap
tének előállításához a 7-es szénatomon építettük ki 
a „kötőcsoportot” a 14- és a 15. ábrákon megadott 
módon. [55]

Az észter típusú haptének előállításához kiindu
lási anyagként a XX amino-ketont használtuk, me
lyet borostyánkősav-anhidriddel önmagában, savmeg-
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kötő és katalizátor nélkül a 3-as helyzetű hidroxilcso- 
portján észtereztük. A kapott észter 17-es oxocsoport- 
ját a már ismertetett módon nátrium-[tetrahidrido- 
borát(III)]-mal redukáltuk, majd a 17-es hidroxilcso- 
port acetilezése után, vagy anélkül a piperazingyürűk 
„külső” nitrogénjeit kvaternerezve jutottunk a XLI 
és X LII származékokhoz.

A kötőcsoportot a 17-es helyzetben tartalmazó 
származékhoz kiindulási anyagként a XLIII 3-acetoxi- 
származékot használtuk, amelyet a 17-es helyzetben 
a már megadott reakciókörülményeket alkalmazva 
a 17-hemiészterré, majd kvaternerezett származékká 
(XLIV) alakítottuk.

Az oxim típusú hapténeket a 15. ábrán megadott 
szintézismódszerrel állítottuk elő.

A szintézis kiindulási anyaga a 3/3-acetoxi-androszt- 
5-én-17-on (XLV), melyet ecetsav és ecetsavanhidrid 
elegyében 40°C hőmérsékleten kálium-dikromáttal 
a 7-oxo-származékká (XLVI) oxidáltunk. A kapott 
XLVI származékot 1-propanolban, 10%-os palládium
szén katalizátor jelenlétében 3/?-acetoxi-5a-andosztán- 
7,17-dionná (XLVII) hidrogéneztük, majd ismert 
módon a 3-as acetoxicsoportot hidrolizáltuk, ezt kö
vetően metánszulfonsavészterré alakítottuk. A 3-as 
meziloxi-csoport eliminációja a már ismert reakció- 
körülményeket alkalmazva az 5a-androszt-2-én-7,17- 
diont (XLVIII) adta, melyet benzolos oldatban p- 
toluolszulfonsav katalizátor jelenlétében etilénglikol- 
lal ketáloztunk, a képződő vizet azeotróp desztilláci- 
óval távolítottuk el. A biszketál-származékot dioxán- 
ban, kénsav jelenlétében szelektív hidrolízissel alakí
tottuk át a 7,7-(etilén-dioxi)-származékká (XLEX).
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Ц . ábra. ,Éazter típutú’ haptének snrúíáae

A kapott XLIX monoketált hidrazin-hidráttal rea- 
gáltatva kaptuk az L 17-hidrazono-származékot, ame
lyet N-bróm-szukcinimiddel reagáltatva „vinil-bróm” 
vegyülethez jutottunk, annak 3-klór-perbenzoesavval 
történő reakciója LI diepoxi-származékot adta. Az 
LIV biszkvaterner-származékot a korábban már is
mertetett módon állítottuk elő. Az így kapott 4,4’- 
[3a,17/9-diacetoxi-7-oxo-5o:-andosztán-2/3,16/9-diil]- 
bisz[l,l-dimetil-piperazínium]-dibromidot (LIV) ami- 
no-oxi-karbonsavakkal piridinben reagáltatva kaptuk 
a 7-es helyzetben az oxim típusú kötőcsoportot tar
talmazó LV vegyületeket. A kapott észter, valamint 
oxim típusú származékokat alkalmaztunk a specifikus 
antitest képzéshez.

További kvaterner származékok szintézise

További új származékok szintézisét is megvaló
sítottuk, elsősorban a szerkezet és biológiai hatás 
összefüggéseinek tanulmányozása céljából. így vizs
gáltuk a 17-es acetilcsoport térállásának szerepét. Az 
LVI 4,4’-[3a,17a-diacetoxi-5o:-androsztán-2/3,16/?-di- 
il]-bisz[l,l-dimetil-piperazínium]-dibromidot а X VII 
5a-androszt-2-én-17-onból állítottuk elő (16. ábra).

А XVII vegyületet hidrazin-hidráttal LVII hid- 
razonná alakítottuk, majd N-jód-szukcinimiddel piri
dinben az ún. „vinil-jód” vegyületté (LVIII) alakítot
tuk. Az LVIII vegyület fémnátriumos redukciója eta- 
nolban az LEX diénszármazékot adta, amely 3-klór- 
perbenzoesawal epoxidálva a LX  diepoxidhoz veze
tett. Az epoxidok gyűrüfelnyitási reakciója vizes 1- 
metil-piperazinnal a reakcióelegy forráspontján, mint
egy 90 óra alatt tehető teljessé. A kapott LXI „ amino- 
alkohol” acetilezése, majd a LX II észter kvaternere- 
zése a már említett módszerrel történt. Az LVI ve
gyület biológiai aktivitása csökkent a pipekurónium- 
bromidhez képest.

A továbbiakban a kvaterner centrumok távolságá
nak függvényében vizsgáltuk a szerkezet-hatás össze
függést. így a piperidin és az 1-metil-piperazin szubsz
titúció segítségével ún. vegyes aminokkal szubsztitu- 
ált származékokat állítottunk elő [56].

A szintézishez kiindulási anyagként a LXIII „vinil- 
bróm” vegyületet választottuk, amely 3-klór-perben- 
zoesavval reagáltatva a LXIV diepoxidot adta (17. 
ábra). Mivel a .D-gyűrűhöz kapcsolódó epoxi-csoport 
reaktívabb, szelektíven előállítható volt a LXV 16- 
piperazinil- ill. a LXX piperidinil-5a-androsztán- 
származék, melyet nátrium-[tetrahidrido-borát(III)]- 
mal redukálva a LXVI és LXXXI vegyületeket kap-
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15. ábra. „О пт  típusú" haptének szintézise

tűk. Az A-gyürühöz epoxidgyűrű vizes aminokkal 
történő felnyitása, melyet az előzőekben megadott 
körülmények között végeztünk, a vegyes aminokkal 
szubsztituált LXVII és LXXII származékok előál
lítását tette lehetővé. A £*-gyürűben a-amino-keton 
funkciót már tartalmazó „A-epoxi” vegyületek reak
ciója a .D-gyürü amin szubsztituensétől eltérő, nagy- 
feleslegű vizes aminnal a szimmetrikus 2,16-diamino- 
származékokat adta. Ennek magyarázata, hogy a vi
zes bázisos közegben a-ketol szerkezetű hidrolízister
mék is jelen van, és ez reagál ismételten a nagy fe
leslegben reaktánsként jelenlévő amin-komponenssel. 
Ezért a reakció lépéssorrendje meghatározott, ui. csak 
az amino-alkohol struktúrát tartalmazó stabil szár
mazékokon keresztül állíthatók elő a vegyes ami
nokkal szubsztituált származékok. LXVII és LX- 
XII vegyületek acetilezése, majd a kapott LXVII 
és LXXIII észterszármazékok kvaternerezése adta a 
LXIX 4- [За, 17a-diacetoxi-2/?(1-metil- 1-piperidinió)- 
5a-androsztán-16/3-il]-l,l-dimetil-piperazínium-dibro- 
midot és a LXXIV 4-[3a,17a-diacetoxi-16/?-(l-metil- 
l-piperidinió)-5a-androsztán-2/3-il]-l,l-dimetil-piper-
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azínium-dibromidot. Meglepő módon ezen két vegyü- 
let biológiai aktivitása azonosnak adódott a pipeku- 
rónium-bromidéval annak ellenére, hogy a kvaterner 
centrumok távolsága megváltozott.

A pipeknrónium-bromid, a metabolitok, a valóságos 
és potenciális szennyező termékek, a szerkezet-hatás 
összefüggésének vizsgálata céljából előállított szárma
zékok, és a haptének szerkezetét IR, NMR és MS 
spektroszkópiás módszerrel, valamint röntgendiffrak
ciós módszerrel igazoltuk [57-61].

5a-Reduktáz-inhibitorok szintézise

A szteroid hormonok közül az androgének felelő
sek mindazokért a fizikai jellemzőkért, amelyek meg
különböztetik a hímet a nőstényektől. Hímekben az 
androgén hatásért elsősorban két szteroid felelős: a 
tesztoszteron és ennek redukált metabolitja, a dihidro- 
tesztoszteron (DHT). A tesztoszteronnak a DHT-ná 
történő átalakulását az emlős szövetekben a szteroid 
5a-reduktáz enzim katalizálja NADPH jelenlétében.
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Hímekben a tesztoszteront döntő mértékben a here 
szintetizálja, ahonnan a véráram útján jut el a külön
böző szövetekhez. Az androgén érzékeny szövetek egy 
részében, ahol jelentős szteroid 5a-reduktáz enzimak
tivitás mutatható ki, mint pl. a prosztata- és a bőr
szövetekben, az androgén hatás közvetlen mediátora 
a DHT, amely lokálisan szintetizálódik a véráramból 
felvett tesztoszteronból. A DHT szöveti koncentráció
jának megemelkedése számos androgén-függő megbe
tegedés kialakulásában és fenntartásában játszik sze
repet. Ilyen betegség a jóindulatú prosztata hiperplá- 
zia, az akne, a seborrhoea, a női hirsutismus és az and
rogén alopecia [62-64]. Ezeknek a DHT függő megbe
tegedéseknek a kezelésére alkalmasak lehetnek minda
zok az anyagok, amelyek gátolják az 5a-reduktáz en
zimet és így csökkentik a DHT mennyiségét a szö
vetekben. Ez a felismerés irányította a kutatást az 
5a-reduktáz enzim gátlók szintetizálására. Az utóbbi 
másfél évtizedben számos szteránvázas 5a-reduktáz 
enzim-inhibitort írtak le a szakirodalomban [10-15].

Kutatócsoportunk 1988-ban kapcsolódott be az 5a- 
reduktáz enzim inhibitorok kutatásába. Célul tűz
tük ki olyan új vegyületek előállítását, amelyek az 
ismertekhez képest nagyobb biológiai hatáserősséget 
mutatnak, és/vagy szelektívebben gátolják az 5a- 
reduktáz enzim működését. A jelzett tulajdonságok 
ui. az ismert hatóanyaghoz képest előnyösebb gyógyá
szati alkalmazhatóságot eredményezhetnek.

Figyelembe véve a szakirodalomból ismert 5a- 
reduktáz enzim inhibitor szerkezeti típusokat, a 4-aza- 
17-karbamoil-származékok szintézisébe kapcsolódtunk

be. Mintegy 180 olyan 4-aza szerkezeti elemet tartal
mazó származékot állítottunk elő, amelyek egyrészt 
a 17-es helyzetben különböző karbamoil-csoportokat 
tartalmaznak, másrészt a szteránváz D-gyűrűjét mó
dosítottuk, így D-homo-aza-, D-homo-oxa, vagy a D- 
gyűrűben, p. a 16-os helyzetben szubsztituált szárma
zékokat állítottunk elő.

A farmakológiai vizsgálatok alapján azt talál
tuk, hogy a 17/3-szubsztituált 4-aza-androsztén- és - 
androsztán-származékok 17-es helyzetű szubsztituen- 
sének speciális megválasztása jelentősen növeli az 5a- 
reduktáz inhibitor aktivitást. A leghatásosabb vegyü
letek karboxamid-csoportjának amin komponensei el
sősorban mono- és diszubsztituált gyűrűs aminok. Az 
5-a reduktáz enzim-inhibitorok kutatása során olyan 
szintézis-módszert is kidolgoztunk, amelynek kiindu
lási anyaga könnyen hozzáférhető, a szintézis gazda
ságosabban kivitelezhető és alapvetően különbözik az 
irodalomban ismertektől [65, 66]. Új szintézis-módsze
rünk szerint a 17/3-szubsztituált-5-aza-androsztán- és 
-androsztén-származékokat a 18. ábrán szemléltetjük.

A szintézis kiindulási anyaga az androszt-4-én-3,17- 
dion (LXXV), melyet íerc.-butanolban nátrium- 
metaperjodáttal kálium-permanganát jelenlétében 
oxidáltunk a LXXYI „ A-szeko-savvá”. LXXVI 
vegyületet etilénglikolban ammóniával melegítve a 
LXXVII telítetlen laktámot, majd jégecetben plati
na-(IV)-oxid katalizátor alkalmazásával hidrogénezve 
a LXXVIII 4-aza-5a-androsztán-származékot kap
tuk. Az ismert 4-aza-5a-androsztán-3,17-dion (LXX
VIII) etanolban, hidrazin-hidráttal forralva a 17-
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16. ábra. A  pipekurómum-bromxd 11 a-epimer származékának előállítása
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17. ábra. Vegyes aminokkal szubsztituált 2,16-diamino származékok szintézise

hidrazono-származékot (LXXIX) adta. A nyerster
mékként kapott LXXIX származék felhasználható 
volt a 17-jód-4-aza-5a-androszt-16-én-3-on előállítá
sához. A LXXIX „hidrazont” kloroform és ben

zol elegyében oldottuk, majd trietil-amin hozzáadása 
után jód benzolos oldatát adagoltuk a reakcióelegy- 
hez. A reakció (amelyet szobahőmérsékleten végez
tünk) teljessé válása után a reakcióelegyet extrakciós
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módszerrel dolgoztuk fel. A kapott LXXX „vinil-jód” 
vegyületet dimetil-formamidos oldatban palládium- 
(Il)-acetát, trifenil-foszfin, trietil-amin és a megfelelő 
aminszármazék jelenlétében szén-monoxiddal reagál- 
tattuk néhány órán át 60°C hőmérsékleten. A reak
ció lejátszódása után a fémpalládiumot kiszűrtük, az 
oldószer és a reaktánsok egy részét ledesztilláltuk, 
a maradékot kromatográfiás módszerrel tisztítottuk. 
A kapott LXXXI karbamoil-vegyületet palládium
szén katalizátor jelenlétében atmoszférikus nyomáson 
hidrogénezve kaptuk a LXXXII telített származé
kot. А Д 1 kettőskötés kialakítása céljából a LXX
XII vegyület toluolos szuszpenziójához 2,3-diklór-5,6- 
diciáno-l,4-benzokinont adtunk, majd 2,2,2-trifluor- 
N,N-bisz(trimetil-szilil)-acetamidot adagoltunk hozzá 
30 perc alatt, majd 20 órán át szobahőmérsékleten 
kevertettük a reakcióelegyet. A reakció lejátszódása 
után 1,3-ciklohexán-diont adtunk a reakcióelegyhez, 
amivel néhány órán át forraltuk. A reakcióelegyet fel
dolgozva jutottunk LXXXIII származékokhoz.

18. ábra. nß-szubsztüudlt ^-aza-androtztán-szármaiékok lántéasc

A biológiai vizsgálatok egyértelműen igazolták, 
hogy a 17-karbamoil-származékok azon vegyületei, 
amelyek egy- vagy többgyűrűs alkil-szubsztituált 
aminokkal szubsztituáltak, az összehasonlító vizsgá
lati anyagként alkalmazott 17/9 -[N-(l,l-dimetil-etil)- 
karbamoil]-4-aza-5a-androszt-l-én-3-onnál (pros саг, 
finasteride) hatásosabbak. Kiválasztott vegyületünk 
toxikológiai vizsgálatra vár. Amennyiben -  és ez az 
előzetes vizsgálatok szerint várható -  vegyületünk a 
toxikológiai követelményeknek megfelel, úgy a klinikai 
kipróbálás is elindulhat.

Delta-14-budezonid analógok szintézise

A következőkben a Richter Gedeon gyár kutató
fejlesztő tevékenységének olyan részét mutatjuk be, 
amely egyrészt új, korszerűbb szintézismódszerek al
kalmazásával valósította meg ismert magas hatású 
kortikoszteroidok szintézisét, másrészt új származé
kok előállítását is lehetővé tette.

Fejlesztő feladataink eredményeként hozta forga
lomba a Richter a triamcinolon-acetonid (TCA, 
LXXXIV) [67] hatóanyagtartalmú ismert készítmé
nyét a Ftorocort kenőcsöt. A kutatás során szer
zett jelentős tapasztalatok alapján indítottuk a bude- 
zonid ([l6a,17-butilidén-bisz/oxi/]-ll/9,21-dihidroxi- 
pregna-l,4-dién-3,20-dion, LXXXV) előállítását célzó 
vizsgálatainkat. E program sikeres befejezése tette le
hetővé a Richter G. Rt. számára a gyulladáscsökkentő 
hatású Apulein készítmény-család forgalomba hozata
lát (19. ábra).

Dolgozatunkban a budezonid szintézis-fejlesztése 
legfontosabb lépéseit mutatjuk be, mert ezzel rávi
lágíthatunk egyrészt az ilyen típusú kutató-fejlesztő 
tevékenység különböző mozzanataira, másrészt érzé
keltethetjük az elvileg új molekulák kifejlesztésének 
lehetőségeit.

A prednizolonból kiinduló korábbi TCA szintézi
sünk egyik fázistermékének, a prednizolon-ll-(trifluor- 
acetát)-17,21-diacetátnak (LXXXVI) LXXXVII 
triénné történő alakítását igen jó nyeredékkel való
síthatjuk meg üzemi körülmények között is (20. ábra) 
[68]. E vegyület (LXXXVII) jelenti a továbbiakban 
az eltérő permanganátos oxidációk segítségével a mo
lekula különböző irányú továbbfejlesztését.

Az irodalomban hagyományosnak tekinthető vizes, 
acetonos, savas permanganátos oxidációval juthatunk 
el a 16-a-hidroxi-prednizolon-21-acetáthoz (LXXX- 
VIII). Ebből -  a szteroid irodalomban eleddig nem
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SO. ábra. A  ,delta-16‘ intermedier szintézise

alkalmazott ortoészterek átacetálozásán alapuló mód
szer segítségével (C/aisen-féle ortoészter-ketál átala
kulás /1896/) kaphatjuk két lépésben az említett bu- 
dezonidot (LXXXV), mely cégünk 1989-ben forga
lomba hozott APULEIN lokális gyulladáscsökkentő 
készítmény családjának hatóanyaga [69].

A LXXXVIII vegyületet ortohangyasavészterrel 
reagáltatva a LXXXIX gyűrűs ortoésztert kapjuk. 
Ez a vegyület lehetőséget nyújt számunkra a 9(11)- 
es kettőskötés kialakítására, melyen keresztül az út 
TCA-hoz (LXXXIV) vezet (Ftorocort ) (21. ábra).

A LXXXVII delta-16-származékának 16a, 17a- 
dihidroxi-származékká (LXXXVIII) történő oxidá
cióját alaposan tanulmányoztuk. Tettük ezt azért, 
mert ennek a kémiai átalakításnak üzemi léptékűvé 
történő felnagyítása rendkívül problematikus. Az iro
dalom az érzékeny molekula oxidációjának megva
lósítására folyamatos üzemi csőreaktor alkalmazását 
ajánlja [70]. Fejlesztő munkánk eredményeként sike
rült szakszos üzemű, biztonságtechnikailag kifogásta
lan eljárást kidolgoznunk. A permanganátos oxidá
ció ezzel járó, mélyreható tanulmányozása új felis
meréshez vezetett. Az oxidáció a 16a,17a-dihidroxi- 
csoportok képzése mellett a 14-15-ös pozíciót de- 
hidrogénezi [71]. Az így nyert delta-14-prednizolon-

származékok közvetlenül is, valamint gyűrűs ortoész- 
tereken keresztül is az előzőekkel analóg módon 16,17- 
gyűrűs acetálokká (ketálokká) alakíthatók.

(LXXXYII)

\

I
(LXXXW

SÍ. ábra. A gyűrűs acetdlok szintézise

A 22. ábrán látható különféle átalakítási kísér
letek az általunk kialakított oxidáció mechanizmu
sának tisztásására irányultak. A LXXXVIII ve
gyület utólagos oxidációja nem vezet a delta-14- 
származékokhoz, továbbá a LXXXIX — ► XCI és 
LXXXV — ► XCII átalakulás sem valósítható meg. 
Így nyilvánvaló, hogy az oxidációs-dehidrogénező re
akció mechanizmusa nem az lehet, hogy a permanga-

(LXXXVin

v

(LXXXVIII)

(LXXXIX)

mkl
SS. ábra. A  ,delta-14-származékok* szintézise
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nátos cisz-diol kiépítés után utólagosan játszódik le 
dehidrogénezés (2 2 . ábra).

Ismertetett átalakulásunkhoz hasonló egyetlen iro
dalmi példa B. Ellis, V. Petroni, D. Wedlake [72] köz
leményében található. Ok írják le, hogy pregnadien- 
olon-acetát oxidációja során 16a,17-diol nyerhető, a 
reakció ecetsav fölösleggel melléktermékként delta-14 
kettőskötés kialakulásához vezet mintegy 20-30%-ban 
(23. ábra). Mindezek ismeretében feltételezzük, hogy 
a folyamat nem más, mint a 15-ös szénatomon végbe
menő allil oxidáció, az ezt követő dehidratáció majd 
végül hidroxilezés (a delta-14,16-dién permanganátos 
oxidációja csak 16a,17-diolt eredményez, a 14(15)-ös 
kettőskötés ilyen körülmények között nem támadható 
már) (24- ábra). A mechanizmus végső tisztázása cél
jából a 14,16-dién oxidációs körülményeit még beha
tóan vizsgáljuk.

23. ábra. A  pregnadienolon-acetá t reakciója perm anganátokkal

2 f. ábra. A  Ц -1 5 -ös ke ttő skö tés kialakulásának fe ltételezett reakcióútja

A delta-14-16a-hidroxi-pregnán-származékok előál
lításához kulcsvegyületünk a XC delta-14-származék,

melyből számos új származékot szintetizáltunk, ezek
nek közös vonásuk, hogy 16,17-gyűrűs aldehid acetá- 
lok (vagy keton ketálok), valamint 21-szabad hidroxi- 
lok illetve különféle 21-észterek [73].

A 22-es szénatom konfigurációját vizsgálva azt 
mondhatjuk, hogy amennyiben az acetálképzésben 
vagy aldehid, vagy eltérő csoportokat tartalmazó ke
ton vesz részt, úgy a 22-es szénatom, mint klasszikus 
aszimmetriacentrum jelenik meg, diasztereomer pá
rok keletkeznek.

Kérdés a 16a, 17-diolok közvetlen acetálképzés, ill. a 
Claisen-acetálozás során sztereoszelektív, esetleg szte- 
reospecifikus módon reagálnak-e, s ha igen, milyen 
szerepe van ebben a reagáló oxovegyületnek, a szte- 
roidnak, ill. a kísérleti körülményeknek. Tapasztala
taink szerint megállapíthatjuk a következőket:
1. a reakcióban résztvevő oxo-vegyület (aldehid) sze

repe a térkémiái eredményre gyakorlatilag hatásta
lan, nem befolyásolja a kiépülő R/S arányt;

2. a felhasznált gyűrűs ortoészterek értelemszerűen 
szintén diasztereomerek, melyek elválaszthatók, 
külön reakcióba vihetők, ennek ellenére a végter- 
mék-acetálok C(22) R/S aránya a kísérleti hiba ha
tárain belül azonos és azonos a közvetlen acetálozás 
során nyert R/S arányokkal;

3. ebből nyilvánvaló, hogy az átmeneti héttagú gyűrűs 
termék (XCIII) térkémiája sem döntő, ami érthe
tetlen volna, ha nem realizálnánk, hogy

4. az oxo vegyületnek a szteroidhoz való közeledése 
adja a héttagú gyűrű térkémiái viszonyait és szabja 
meg a végtermék C(22) R/S viszonyát (25. ábra). 
Ebből a szempontból a szteroid téralkata a döntő!

5. Tapasztalat, hogy a budezonid R/S aránya 50:50%, 
ez a forgalomban lévő Apuleinben is, fenti arány 
a kísérleti körülmények változtatása útján azonban 
kísérleteink szerint jelentősen eltérővé tehető.

6. Ezzel szemben a delta-14-származékok [a 26. ábrán 
szereplő képletben (R: n-propil) az RGH-6150 
(XCIV) (R: i-propil) pedig az RGH-6180 (XCV) 
vegyület] akár direkt, akár indirekt módon nyert 
ketálozással kapjuk azokat a reakció során jelentős 
sztereoszelektivitást mutatnak. Ez akár 3:97%-os 
R/S irányítást is eredményezhet (26. ábra).

25. ábra. A  gyűrűs ortoészter acetállá alakításának reakcióm echanizm usa
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R = i-propil (ХС\Л 

26. ábra. A z  R G H -6 1 5 0  é t  a z  R G H -6 1 8 0

Fenti delta-14 vegyületek Kálmán és Argay rönt
gendiffrakciós vizsgálati eredményét [74] a Molidea 
(2.2 verzió (CheMicro Ltd.) számítógépes molekula- 
ábrázoló, rajzoló program segítségével számítógépen 
elemeztük. A budezonidhoz viszonyítva fenti új vegyü- 
leteink téralkatának döntő különbsége a C/D gyűrű 
anellációjából adódik. A delta-14-származék sokkal 
kevésbé támadható „hátoldalról” , mint más transz- 
anellált származék. Ennek eredményeként ez utóbbi 
ketálozása sztereoszelektíven főként 22S konfiguráci
ójú származékhoz vezet, közel 97%-ban. A 22R epi- 
mert csak „intenzív folyadékkromatográfiával” sike
rült izolálni mg-os mennyiségben [75]. Számítógépes 
modellen megterveztük és bizonyítottuk ennek az epi- 
mernek a sztérikus gátlás miatti minoritását. Ismé
telten megállapíthatjuk tehát, hogy a 22-es szénatom 
kialakuló konfigurációját a szóbanforgó szteroid téral
kata határozza meg döntően.

A 70-es évek elejétől dinamikus fejlődésnek in
dult a szteroidok szerkezete és biológiai hatása kö
zötti összefüggés vizsgálata. Legjelentősebbnek a kü
lönböző szteroidok és az élő Szervezetben megtalál
ható receptorainak megismerése és izolálása, valamint 
ezek működésével kapcsolatos ismeretek hatottak po
zitívan ezen a területen.

Az ismeretes, hogy egy szteroidnak a megfelelő re
ceptoron történő speciális kötődéséért, ill. a kötődés 
jellegéért elsősorban a szteroid А-gyűrűje, valamint 
annak környezete a felelős. A molekula biológiai hatá
sáért, annak erősségéért, szelektivitásáért főleg a mo
lekula C-, ill. D-gyürüje, azok téreloszlása, ill. kör
nyezete felel. Ismeretes, hogy a prednizolon gyulladás 
csökkentő hatása a hidrokortizon hasonló hatásánál 
legalább ötször nagyobb. Ez a hatáskülönbség nem 
onnan adódik, hogy a predniaro/on-molekulában a hid- 
rokortizonhoz képest egy újabb kettőskötés szerepel, 
hanem onnan, hogy az új kettőskötés jelentősen meg
változtatja a prednizolon téralkatát a hidrokortizoné- 
hoz képest.

Fontos az előző hatás szempontjából az A-gyűrűnek 
a „referencia-síkkal” (a BCD gyűrűk síkjával) be
zárt szöge [76, 77], mely hidrokortizon -  9a-fluor- 
hirtokortizon -  dexametazon -  budezonid esetében: 
19,8°, 32,5°, 38,8°,40,7°ill. 43,l°(utóbbi a budezonid 
R és S epimerjeinek adatai), jelentékeny növekedést 
mutat [27. ábra). Ez a gyulladáscsökkentő hatás nö
velésével egyenesen arányos.

/
Uj vegyületeinkben saját -  a molekula modellből 

mért -  adataink alapján ez a szög tovább növekszik, 
ha nem is jelentősen. Tökéletes összehasonlítás nem 
is végezhető el, mivel a .D-gyűrü esetünkben a BC

27. ábra. A  budezonid é t a z R G H -6 1 5 0  epim erje inek tzá m ito ti tén ze rke ze te
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síkja „alá” hajlik a 14-15 szén-szén kötés megrövidü
lése miatt. A Л-gyűrűbe bevitt kettős kötéssel meg
változtattuk a molekula (7Z?-gyűrűjének téralkatát. 
Fentiek alapján feltételeztük, hogy ennek következ
tében jobbak lesznek az eredményeink a budezonid- 
hoz képest kortikoid gyulladáscsökkentő hatás terén 
szinte minden farmakológiai és toxikológiai vizsgálat 
esetében -  beleértve az akut és szubkrónikus toxici- 
tást is.

Állatkísérletek alapján a budezonid igen hatékony — 
a forgalomban lévő leghatásosabb lokális szteroid ké
szítményekkel összevethető hatású -  vegyület, mely
nek káros, szisztémás mellékhatása a gyors lebomlás 
miatt elhanyagolható!

Az általunk előállított két új delta-14 vegyület 
(XCIV, XCV) farmakológiai vizsgálatait Hajós Gy. 
és kutatócsoportja végezte el [78]. A vizsgálatok 
budezonid, mint referens anyag mellett készültek. A 
vizsgálatok eredménye:
1. Az akut toxikológiai vizsgálatok szerint: mindkét 

anyag kevésbé toxikus a budezonidnál, a XCIV 
vegyület toxicitása pl. csak egytizede a referens 
anyagénak.

2. Lokális gyulladáscsökkentő hatás: anyagaink akti
vitása a referencia vegyület aktivitásával közel azo
nos volt.

3. Káros szisztémás mellékhatás: bizonyos teszteknél 
jobbak, másokénál lényegesen jobbak a budezonid
nál.

4. Előzetes anti-asztmatikus tesztek: mindkét vegyü- 
letünk jobb a budezonidnál.

5. Szubkrónikus toxicitás: lényegesen kedvezőbb ered
ményeket adott mindkét anyagunk, mint a budezo
nid [79].
Összefoglalva: a farmakológiai és toxikológiai vizs

gálataink szerint mindkét kiválasztott delta-14-szár- 
mazékunk jobbnak bizonyult a referens anyagnak 
használt -  amígy is kiváló budezonidnál.

Dolgozatunkban bemutattuk, hogy az RG. Rt. a 
szteroid készítményekkel kapcsolatos többévtizedes 
kutatás és kutató-fejlesztői tevékenység során egyre 
korszerűbb gyártási eljárásokat fejleszt ki és az új, 
hatékony molekulák kialakításában a nemzetközi ku
tatás követelményeinek megfelelően dolgozik.
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Peptidgyógyszerek kutatása és fejlesztése a Richter Gedeon Rt.-ben
K is fa lu d y  Lajos a k a d é m ik u s  s z ü le té s é n e k  70. é v fo rd u ló já ra

L Ő W  M IK L Ó S  * 
N Y É K I O LG A * 
R IL L  A T T IL A  * 
S Z IR T E S  T A M Á S  * 
S C H Ö N  ISTVÁN  *

Az első évtized

A peptidkémiai kutatás és a szintetikus peptidek 
gyártása a Richter-gyárban (akkori nevén a Kőbá
nyai Gyógyszerárugyárban) 1958-ban indult meg az 
oxitocin gyártási eljárás üzemesítésével. Az oxitocin 
szerkezetfelderítését és szintézisét -  elsőként a pep- 
tidhormonok közül -  öt évvel korábban (1953) V. du 
Vigneaud valósította meg. Ezt követően dolgozta ki a 
Gyógyszerkutató Intézetben Bodánszky Miklós mun
katársaival a gyártás alapjául szolgáló laboratóriumi 
szintézist. Ebben az időben a Richter-gyárban már 
több évtizedes hagyománya volt a hormonkészítmé
nyek előállításának, így oxitocint is gyártottak sertés 
hipofízisből. A szintézis üzemesítésében az Intézet ré
széről a Bodánszky nyomdokába lépő Bajusz Sándor, 
a Gyár részéről Kisfaludy Lajos vett részt. Az ő érde
mük volt a gyártásra alkalmas eljárás kifejlesztése (1. 
ábra) [1].

Cys Tyr Ile Gin A?n Cys Pro Leu Gjy

Л |2н3 и -

l ü l

NH.
i NaN02l HCI
........

^Bzlj
•NHj

§ 1. HBr/A cO H  
I 2. D o w ex  2x8, MeOH

■ y 5— N 2H j H~ 

i N aN O j.H C I

Bzli
■NH2

/ B z l
/ BZl

1. Na/NHj
2. levegó/víz, pH 6,5

n h 2

Cys-Tyrile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2
1. ábra. A z oxitocin első szintézise

* Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest. Különle
nyomat kérhető Schön Istvántól.

A molekulát három tripeptidből építették fel azidos 
kapcsolással a karboxilvégtől kiindulva. A tripeptidek 
előállításánál vegyes anhidrides, cián-metil-észteres 
és foszforazo-módszert használtak. Az N-benzil-oxi- 
karbonil védőcsoport eltávolítása a szintézis közben 
jégecetes hidrogén-bromiddal történt. A védőcsopor
tok végső hasítását fémnátriummal végezték cseppfo
lyós ammóniában. A diszulfidkötés kialakítása után 
kapott oxitocin-oldatot megfelelő hígítással közvetle
nül fel lehetett használni injekció készítésére. A szin
tetikus oxitocin néhány év alatt kiszorította a piacról 
a természetes hormont tartalmazó készítményeket.

A közös munka öröme: az ACTH

Két évvel az oxitocin után már egy másik hipofízis 
hormon, a 39 aminosavból álló ACTH szerkezetét is 
felderítették (1955). A kezdeti vizsgálatokból az is 
kiderült, hogy a molekulának már az aminovég felőli 
28, esetleg 24 aminosava is elegendő a hormon teljes 
hatásához.

Elérhetőnek látszott, hogy egy szintetikus pepiid
del az ACTH-terápiát is függetleníteni lehessen a hi
pofízis begyűjtés korlátáitól. Kisfaludy Lajosnak sike
rült megnyerni a tervnek a Gyár vezetését, és 1959 
márciusában a Gyógyszerkutató Intézet, a Kőbányai 
Gyógyszerár úgy ár és az ELTE Szerves Kémiai Tan
székének kutatóiból álló csoport Bruckner Győző aka
démikus irányítása mellett. Bajusz Sándor, Kisfa
ludy Lajos és Medzihradszky Kálmán vezetésével meg
kezdte a munkát a sertés ACTH(l-28) előállítására.

A közel száz kémiai reakcióból álló szintézis kidol
gozása éveket vett igénybe. Először 1961-ben sike
rült felépíteni a 28-tagú peptidet [2-4], de még to
vábbi öt évbe telt, míg a szintézisterv többszöri mó
dosítása után 1966-ban sikerült laboratóriumi mér
tékben teljes aktivitású sertés ARTH(l'-28)-at elő
állítani [5, 6]. Ekkor az oldalláncok védelmére már 
a néhány évvel korábban bevezetett ferc-butil-típusú 
védőcsoportokat alkalmazták. Záró lépésként jól be
vált a glicinre végződő (1-14)- és (15-28)-szegmensek 
összekapcsolása. Később hasonló úton elkészült a tel
jes emberi hormon [7], az emberi ACTH(l-28) és az 
ACTH(l-32) is [8]. A Gyárban megindult a szintézis 
nagyobb méretű reprodukciója és elsősorban az em
beri ACTH(l-28) előállításának ipari méretre növe
lése. Ebből sikerült 1969-ben több mint 80 g-ot elő
állítani és egyes lépéseket a végleges gyártási méret
ben kipróbálni. Közben folytak már a kész gyógyszer
forma előállításának kísérletei. Sok nehézséget oko-
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zott az ACTH retardálása, amit végül csak a het
venes években sikerült megoldani, amikor áttértünk 
az ACTH(l-32) előállítására. 1971 végén ugyanis 
svájci és magyar kutatók munkája nyomán tisztá
zódott, hogy az ACTH molekulának a 25—27-es po
zícióban Asp-Ala-Gly helyett Asn-Gly-Ala a valódi 
szekvenciája. Ekkor a magyar kutatócsoport néhány 
hónap alatt megoldotta a korrigált szerkezetű em
beri ACTH(1-31), (1-32) és a teljes emberi hormon 
szintézisét [9]. Ezek közül a kedvező biológiai sajá
tosságokkal rendelkező és stabil cink-foszfát komp
lexet képező ACTH(l-32)-t választottuk ki fejlesz
tésre. Az 1979-81-ben lezajlott üzemesítés során egyes 
aminosav-származékokból egy tételben több tíz kg 
készült, és a peptid intermedierek előállítása is kg- 
méretben folyt. A 116 lépéses szintézis végén 200 g 
nagy tisztaságú ACTH(l-32)-t nyertünk (S. ábra). A 
termék forgalombahozatalára sajnos nem kerülhetett 
sor, részint, mert a nyugati országokban nem talál
tunk bevezetéséhez megfelelő partnert, a rubel piacon 
pedig az akkori elszámolási szabályok mellett nem lett 
volna gazdaságos.

5 10 15 20 25 30
S Y S M E H F R W G K P V G K K R R P V K V Y P N G A E D E S A

♦ * * ♦ T

♦ * * ♦ ♦ -

t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ,

* ♦ * ♦ t * *  *  ♦ *  ,

• I I* f , t t t f  n t t ♦ ♦ ♦ ♦ f

Ü *
♦ t t t t * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ,

•t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ,

+____________________1___________t-í___________ * t _______t-t.t- f..

_________________emberi АСТНИ-32)_______________
£. ábra. A z emberi A C T H  (1-SZ) szintézisének vázlata az aminosavak 
egybetűs rövidítésével (• láncvégi védőcsoport; П aktivitási csoport; f 

oldallánci védőcsoport)

Originális kutatások

Az 1970-es évek elején három ismert szerkezetű 
peptid diagnosztikum analógjainak szerkezet-hatás 
összefüggésével kezdtünk foglalkozni azzal a célki
tűzéssel, hogy terápiásán alkalmazható készítménye
ket fejlesszünk ki. Első lépésként eljárást dolgoztunk 
ki a pajzsmirigy működését diagnosztizáló tiroliberin 
(TRH) [10], az esszenciális magasvérnyomás kimuta
tására alkalmas szaralazin [egy angiotenzin-II (AT
II) antagonista] [11] és a gyomorsav szekrécióját di
agnosztizáló pentagasztrin [12] szintézisére (S. ábra).

1973-1979 között közel 50 TRH-analógot szinteti
záltunk abból a célból, hogy a szerkezeti változtatá-

rrikl

G!p-His-Pro-NH2
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe
Sar-Arg-Val-Tyr-Vai-Hls-Pro-Al«
Boc-ß-Aia-Trp-Met-Asp-Ph*-NH2

TRH
angiotanzln il
szaralazin
pentagasztrin

3 ábra. Peptid diagnosztikumok és az angiotcnzin II

sokkal szétválasszuk egymástól a hormon jellegű és 
a központi idegrendszeri (CNS) hatást. Az amino- 
végi piroglutaminsavat más laktámsavval, a hormon- 
hatásáért felelőssé tehető középső hisztidint alifás ol
dalláncú származékokkal, a karboxilvégi prolint pipe- 
kolinsavval és tiazolidinkarbonsavval helyettesítettük 
[13-15]. Az első sorozatban készült 20 vegyület kö
zül a szelektív CNS-hatású í^ö-ketopipekolil-L-leucil- 
Z^prolinamidot választottuk ki fejlesztésre (lásd ké
sőbb). E kutatás mellékága volt az étvágycsökkentő 
hatású tripeptidsav-analógok vizsgálata. Csekély orá
lis hatásuk miatt a kutatást abbahagytuk [16, 17].

1972-1981 között közel 50 (amino-oxi)-karbonsavval 
módosított pentagasztrin analógot szintetizáltunk az
zal az eredeti célkitűzéssel, hogy terpápiásan alkal
mazható savszekréciógátló vegyületet találjunk [18- 
24]. Az in vivo patkánykísérletekben számos olyan 
vegyületre bukkantunk, melynek hatása messze fe
lülmúlta a kontrol pentagasztrinét, a kutyakísérletek 
azonban nem erősítették meg az eredményeket. A té
mát lezártuk, mivel antagonista hatású analógot nem 
találtunk, és közben a gyógyszerpiacra nagy sikerrel 
robbantak be az új hatásmechanizmusú H2-receptor 
antagonisták, mint szekréciógátló fekélyellenes készít
mények.

1975-1985 között kb. 40 АТ-II analógot készítet
tünk azzal a célkitűzéssel, hogy nyújtott hatású, terá
piásán alkalmazható vérnyomáscsökkentőt találjunk 
[25-27]. Az AT-II-t az egyes és nyolcas helyzetben 
amino-oxi- vagy hidroxi-karbonsawal, az ötös hely
zetben cikloalkil-oldalláncú származékokkal helyette
sítettük. Bár az in vivo macskakísérletekben több 
analóg hatásának erőssége és időtartama meghaladta 
az alapvegyületét, nem sikerült kiküszöbölni az egész 
vegyületcsaládra jellemző nemkívánatos kezdeti ago- 
nista hatást. Részben ezért, részben a korszerű hatás
mechanizmusú, az АТ-II képződéséhez szükséges enzi
met gátló, ún. ACE-inhibítorok látványos piaci sikere 
miatt a kutatást abbahagytuk.

1979-ben kezdtünk el foglalkozni a csecsemőmirigy
ből izolált, 49 aminosavból felépülő timopoietin ak
tív centrumának tarto tt timopentin (Arg-Lys-Asp- 
Val-Tyr) analógjainak szintézisével. 1988-ig közel száz 
3-6 aminosavból álló olyan analógot szintetizáltunk, 
melyek csak kódolt aminosav helyettesítéseket tar
talmaznak az eredeti szekvenciában [28-33]. Kuta
tásunk eredeti célkitűzése szerint olyan vegyületet 
kerestünk, mely képes helyreállítani az immunrend
szer csökkent működését. Már az első 17 vegyület bi
ológiai tesztelésekor kiderült, hogy a hormon aktív 
centruma nem a timopentin, mivel a karboxilvégen 
egy, illetve két aminosavval megrövidített tetra-, il
letve tripeptid is aktívnak bizonyult az összehason
lító vizsgálatokban. Ezek alapján a Cég az i-arginil- 
L-lizil-L-aszpartil-Z^valint (Arg-Lys-Asp-Val, TP4, ti-
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mokartin) és Z^arginil-jOlizil-Z^aszparginsavat (Arg- 
Lys-Asp, TP3, timotrinan) választotta ki fejlesztésre 
(ld. később).

Foglalkoztunk még ACTH-analógok szintézisével is. 
Hozzájárultunk az ACTH szerkezet-hatás összefüggé
seinek jobb megismeréséhez fragmensek és epimerek 
készítésével [34-44].

1983-ban kezdtük el szintetizálni a hepatitisz В 
vírus felületi antigén fehérjéjének néhány olyan 11-  
21 aminosavból álló (módosított) szakaszát, melyekről 
az irodalmi adatok alapján feltételezni lehetett, hogy 
megfelelő immunizálás után védettséget nyújtanak a 
vírusfertőzés ellen [45]. Biológiai partner hiányában a 
hároméves kutatást feladtuk.

1985- ben kezdtünk el foglalkozni a természetes ere
detű hemopoietikus peptapeptid és az epidermális 
pentapeptid, valamint analógjaik szintézisével. Mind
két vegyületcsaládban közel 15-15 analóg vegyüle- 
tet készítettünk el. A hemopoietikus peptidek kö
zött a legaktívabbnak egy penta- és egy tetrapeptid 
bizonyult [Glp-Glu-Asp-Cys(Acm)-Lys és Glu-Asp- 
Cys(Acm)-Lys] [46]. A rendelkezésre álló adatok alap
ján azt feltételezzük, hogy az S-(acetamido-metil)- 
védőcsoportot tartalmazó vegyületekről fiziológiás kö
rülmények között lehasad a védőcsoport, és a csupasz 
molekulák fejtik ki a kedvező hatást. Az egyik ve- 
gyület in vitro és in vivo vizsgálata alapján arra le
het következtetni, hogy a hatás támadáspontjai nem 
a CFUc, hanem a CFUs sejtek. Az epidermális hatású 
peptidek között is találtunk olyan analógot (Kpc-Glu- 
Asp-Ser-Gly). melynek in vitro és in vivo hatása meg
haladta a kontrol vegyületét [47]. Bár mindkét vegyü- 
letcsalád egy-egy mások által talált prominens képvi
selőjét fejlesztésre választották ki külföldön, partner 
és tőke hiányában ezeket a fejlesztési lehetőségeket is 
feladtuk.

1986- ban vettük fel kutatási témaként a kissejtes 
tüdőrákos sejtek poliferációját gátló bombezinanaló- 
gok és a P-anyag analógok szintézisét. E munka so
rán több olyan hexa- és oktapeptidet szintetizáltunk, 
mely a szokásos CONH peptidkötés helyett CH2NH 
redukált peptidkötést tartalmaznak [48]. Ez a téma 
még a munka viszonylag korai szakaszában a rendel
kezésre álló erőforrásaink koncentrálásának áldozata 
lett.

Több olyan originális vegyülettel foglalkoztunk, 
melyeket eredetileg nem a kutatócsoportunk fedezett 
fel. így 1983-ban a Smith Kline and PVench cég meg
bízása alapján elkészítettünk 2 g-ot egy vazopresszin 
antagonista vegyületből [49].

1983-1990 között foglalkoztunk az MTA egyik pep- 
tidkémiai kutatócsoportja által szabadalmaztatott 
gonadoliberin (GnRH) anyagok kémiai szintézisével 
és állatgyógyászati célú fejlesztésével [50, 51]. A vilá
gon jelenleg több ilyen hormonanalógot is alkalmaz
nak az emberi daganatterápiában. Mire az általunk 
szintetizált négy vegyület közül megtörtént a fejlesz
tendő vegyület kiválasztása, a külföldi partner vissza
lépése és az állatgyógyászati kutatás felszámolása mi
att a Vállalatnál felhagytunk a témával.

A Gyógyszerkutató Intézet peptidkutató csoportja 
által felfedezett véralvadásgátló tripeptidaldehidnek 
a fejlesztési munkáiban is részt vállaltunk 1989-1990- 
ben [52, 53]. Az együttműködés anyagi okok miatt 
abbamaradt, és a vegyület fejlesztését az Ely Lilly 
cég vette át a GYKI-től.

Módszertani kutatások

A peptidszintetikus módszerek optimálása és a mel
lékreakciók vizsgálata elválaszthatatlan alapkövetel
ménye volt és jelenleg is az a kutatási és fejlesz
tési tevékenységünknek. Az 1960-as évek eredmé
nyei közül megemlítjük a jól kristályosodó 4-klór- 
benzil-észterek [54] és az N-4-klór-benzil-oxi-karboxil- 
védőcsoportot tartalmazó aminosavszármazékok [55, 
56] bevezetését, az N-hidroxi-szukcinimid-észterek ké
szítésekor fellépő mellékreakció felismerését [57], va
lamint a pentaklór- és pentafluor-fenil-észterek készí
tésével és alkalmazásával járó kezdeti eredményeket 
[58-61].

Az 1970-es években beszámoltunk a védett asz- 
pargin aktív észtereinek kétirányú bomlásáról és 
a pentafluor-fenil-észter szintetikus alkalmazhatósá
gáról [62], az N-íerc-butil-oxi-karbonil-aminosavak 
pentafluor-fenil-észterének szintéziséről [63], a komp
lex F reagens szegmenskondenzációban való alkalma
zásáról és a védett peptid aktív észterek racemizá- 
cióra való hajlamosságáról [64], a peptidkapcsoláskor 
képződő N-acil-diciklohexil-karbamidok továbbalaku- 
lásáról acidolitikus és hidrogenolitikus védőcsoport- 
eltávolítási körülmények között [65], az N-benzil-oxi- 
karbonil-csoport hidrogenolitikus eltávolítása során 
képződő köztitermékről [66], az aszpartil peptidek 
gyűrűzárásra való hajlamosságáról (4 - ábra) erősen sa
vas közegben [67, 68], a pent afluor- fenil-acet át acetile- 
zésre való alkalmazásáról [69], valamint a triptofán in- 
dolgyűrűjének íerc-butileződéséről a íerc-butil-típusú 
védőcsoportok savas eltávolításakor (5. ábra) [70-74]. 
Külön említésre méltónak tartjuk egy gyors szintézis- 
módszer kidolgozását pentafluor-fenil-észterek segít
ségével [75-78].

Az 1980-as években számoltunk be a nátrium
cseppfolyós ammóniás védőcsoport-eltávolításkor fel
lépő mellékreakciókról, a kiküszöbölésük módjáról 
[79-81], és a reakció felhasználásáról a karboxamid- 
csoport alkohollá történő redukciójára (6 . ábra) [82], 
az N-9-fluorenil-metil-oxi-karbonil- (Fmoc) -aminosa- 
vak pentafluor-fenil-észterének szintéziséről és al
kalmazásukról [83], valamint a (9-fluorenil-metil)- 
(pentafluor-fenil)-karbonát reagensként való beveze
téséről [84], a benzil-aszpartil-peptidek ciklizációjá- 
ról és aminolíziséről piperidin jelenlétében [85], a 
íerc-butil-aszpartil-peptidek gyűrűzárást követő ami- 
dálásáról ammónia hatására [86, 87], a karboxilvé- 
gen aszparginsav-íerc-butil-észtert tartalmazó pepti
dek [88], valamint az amino-szukcinil-peptidek bá
ziskatalizált epimerizációjáról és racemizációmentes 
szintéziséről [89], az O-etil-tirozin aktív észtereinek 
racemizációmentes szintéziséről [90], a pentafluor-
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4- ábra. Aszpartü peptide к gyűrűzására

fenil-formiát formilezésre való alkalmazásáról [91], 
a piroglutamil-peptidek metanolíziséről [14], az N- 
hidroxi-szukcinimid-észteres Pro-Pro kapcsolás során 
fellépő mellékreakcióról (7. ábra) [92], karboxamid 
képződéséről egy pentafluor-fenil-észteres kapcsolás 
közben, melyben az ammónia egy dipeptidamid cik- 
lizációjából származott [93], valamint a karboxilvégi 
S-benzil-ciszteint tartalmazó peptidek racemizációjá- 
ról [94].

Az elmúlt években beszámoltunk a karboxamidcso- 
portot tartalmazó peptidek potenciális bomlási me
chanizmusáról a liofilezés körülményei között [95], a

mkl

c h 2- c o n h 2

B o c — NH— CH— CO2 H
Boc-Asn-OH

Na/NH,

CH2-C H 2 -O H
Boc-Hse-OH

B o c — N H -C H — CO2 H
6. ábra. Karboxamid redukciója alkohollá: a Boc-Asn-OH redukciója 

Boc-Hse- OH-né

redukált peptidkötés kialakításakor fellépő epimerizá- 
cióról [96], valamint a láncközi aszpartilegységet tar
talmazó peptidek tömény vizes oldatban észlelt, kö
téshasadással kísért kovalens konjugációjáról (8 . ábra) 
[97, 98].

Fejlesztési tevékenység

Általánosságban megállapítható, hogy a módszer
tani vizsgálataink során szerzett tapasztalatainkat 
azonnal felhasználtuk a gyakorlatban. E tevékenység 
nélkül nem volt és jelenleg nem lenne arra lehetőség, 
hogy az alapanyagok minősége megfeleljen az egész
ségügyi hatóságok által egyre szigorított követelmé
nyeknek.
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7. ábra. Térgátolt aminosavak N- hxdroxx-szukanimid- észter es 
kapcsolódásának melléktreakciója

Arg-Ly

8. ábra. A  timokartin ( l )  hidrolízise timotrinannd (A) és kovalens 
konjugációs bomlása heptapeptidekké (2 és 3): feltételezett 

mechanizmus

Az oxitocin 3+(3+3) típusú azidos szegmenskon
denzációja az 1960-as évek végére elavulttá vált [1]. 
A hasonló típusú pentaklór-fenil-észteres változatot 
hamar fel kellett adnunk a jelentős racemizáció mi
att. Először áttértünk a lépésenkénti szintézisstratégi
ára N-benzil-oxi-karboxil védőcsoportot és pentaklór- 
fenil-észtereket alkalmazva, miközben az aszparagint 
Nw-xantilszármazékként vittük be a szintézisbe. Az 
igen drasztikus jégecetes hidrobromidos lépésenkénti 
védőcsoporteltávolítást pár évvel később úgy küszö
böltük ki, hogy N-íerc-butil-oxi-karbonil-védőcsoport 
alkalmazására tértünk át az utolsó kapcsolást ki
véve [99]. A védőcsoportok végső eltávolítására kez
dettől fogva a nátrium-cseppfolyós ammóniás mód
szert használjuk, de az eljárás optimálásával jelen
tősen visszaszorultak a mellékreakciók [79-81]. Az 
utolsó oxidációs lépés technológiai továbbfejlesztése is 
hozzájárult ahhoz, hogy sokkal tisztább nyerstermék
hez lehet jutni (9. ábra) [100, 101]. A hatóanyag mi
nőségének további javítására először ioncserés kroma
tográfiás [102], majd HPLC-s tisztítást vezettünk be 
[103]. Az így gyártott termék minősége messze meg
haladja az 1992-es európai gyógyszerkönyvben leírt 
követelményeket.

Cys-Tyr1le-<3ln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly*NH2

9. ábra. A z  oxitocin lépésenkénti szintézise

1983-ban külföldi megbízás alapján eljárást dolgoz
tunk ki egy vazopresszin analóg, a vérnyomást nem 
befolyásoló, speciálisan a mikroartériákra ható, vér
zéscsillapító hatású terlipresszin lépésenkénti szinté
zisére (10. ábra) [104], melynek során felhasználtuk 
az oxitocinnál szerzett tapasztalatainkat. A Cégnél 
gyártott hatóanyagot és készítményt törzskönyvezték 
az NSZK-ban.

Ugyancsak lépésenkénti, aktív észteres szintézist 
fejlesztettünk ki a lipresszinre, az argipresszinre és 
a dezmopresszinre (10. ábra) [105], melyek közül
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Cys-Tyr-Phe-G ln-A sn-Cys-Pro-Lys-G ly-N H 2
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argiprMszin

Gly3-C ys-T yrPhe-G ln-A sn-C ys-Pro-L ys-G ly-N H 2

tarilprasszin

M pa-TyrPhe-G ln-A sn-C ys-Pro-o-A rg-G ly-N H 2

dezmopresszin

10. ábra. Vazopnttnnek (в analógjaik

az utóbbi a diabetes insipidus gyógyszerének ható
anyaga. Mindhárom hatóanyagunk megfelel a gyógy
szerkönyvi előírásoknak. Az analógokkal szerzett ta
pasztalatainkat használtuk fel a gonadoliberin szinté
zisére [106]. Már előzőekben említettük, hogy eljárá
sunk van a TRH, a pentagasztrin, a szaralazin és a 
timopenrin [107] szintézisére is.

Megemlítjük még, hogy aminosavszármazékokat, 
rövidebb peptideket már többszáz kg-os adagban is 
gyártunk biztonságosan, gazdaságosan és megfelelő 
minőségben.

Eredeti hatóanyagaink fejlesztése

Az imunrendszerre ható timotrinan és timokartin

Mindkét oligopeptidet lépésenként építjük fel a kar- 
boxilvégtől kiindulva. A láncvégek és az oldalfunkciók 
védelmére íerc-butil-típusú védőcsoportokat haszná
lunk, az arginin guanidiocsoportját protonálással véd
jük. Az aminocsoportok átmeneti védelmére hidroge- 
nolízissel eltávolítható benzil-oxi-karbonil-csoportot 
használunk. Az aszparginsavat és a lizint N-hidroxi- 
szukcinimid-észteres aktiválással építjük be a láncba, 
míg az arginin kapcsolására vegyes anhidridet al
kalmazunk. A védőcsoportok végső eltávolítását sa
vas kezeléssel végezzük, a sóként izolált nyerstermé
kek vizes oldatát acetátciklusú gyantával ioncseréljük 
[108, 109]. A végtermékeket kristályos formában izo
láljuk (1 1 . ábra) [110]. Sok éves fejlesztés eredménye, 
hogy tisztaságuk meghaladja a 98,5, illetve 99,0%-ot. 
Egyetlen szennyezésük mennyisége sem haladja meg 
a 0,3%-ot, s még a néhány század %-os szennyezések 
szerkezetét is ismerjük, így mindkét hatóanyag minő-
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11. ábra. A timotrinan ót timokartin sontémie

sége megfelel a legszigorúbb törzskönyvezési követel
ményeknek.

Bár a timotrinan és timokartin számos in vitro és 
in vivo (immun)farmakológiai vizsgálata igazolta az 
érett T-sejtekre irányuló, ún. immunmoduláló és a 
funkcionálisan hiányos működésfi T-sejtekre irányuló, 
ún. immunhelyreállító hatásukat [111-115], több ok
ból is nehéz volt a klinikai vizsgálatok megterve
zése. Az immunbetegségek etiológiájáról nagyon ke
veset tudunk, és a forgalomban lévő immunmoduláló 
gyógyszerek (timopentin, számos tímuszkivonat stb.) 
hatásmechanizmusa sincs tisztázva egyértelműen. Ha
tásuk jelentősen függ a kezelés idejétől, a beadás mód
jától, és gyakran haranggörbe alakú a dózisfüggés. 
A gyógyszerjelöltek toxikológiai vizsgálatokban még 
1000 mg/kg dózisban sem bizonyultak ártalmaznak, 
terápiás indexük az ezres nagyságrendet is megha
ladja (ez az igazán kedvező tulajdonságuk nagyon 
megdrágítja a toxikológiai vizsgálatokat az alkalma
zandó hatalmas dózisok miatt). Ezek után nem meg
lepő, hogy jól, mellékhatásmentesen vizsgáztak a kli
nikai vizsgálatok 1. fázisában. Elsődleges immunhiá
nyos állapotú és korai HIV-fertőzött betegek állapo
tában a kezelés nem volt eredményes, bár az immu
nológiai paraméterek némelyike szignifikáns javulást 
mutatott. A timokartin 2. fázisú klinikai vizsgálatá
ban akkor történt jelentős előrelépés, amikor mege
lőző jelleggel kezdték alkalmazni.

A CNS-hatású poszatirelin (Pyladox®)

A poszatirelin szintézise két részből áll. Az egyik 
a nem természetes eredetű aminovégi L-6-ketopipeko-
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linsav előállítása L-lizinből, mint optikailag aktív pre- 
kurzorból. A természetes peptidrészt L-prolinamidból 
kiindulva készítjük diciklohexil-karbodiimides kon
denzációval. A védett dipeptidről az aminovégi benzil- 
oxi-karbonil-csoportot katalitikus hidrogenolízissel tá- 
volítjuk el, majd az utolsó lépésben a szabad di- 
peptidet pentafluor-fenil-észteres módszerrel acilez- 
zük meg. A nyersterméket át kristályosít ássál tisztít
juk (IS. ábra) [116]. Az alapanyag tisztasága meg
haladja a 99%-ot. Egyetlen ismert szennyezésének 
mennyisége ma már ritkán haladja meg a 0,1%-ot.

Lys

Lys(Z)

Aad(NH-Z)

Aad

Kpc-OH . h 2o

Kpc-OPfp

Leu

Z-Leu-OH*

Pro

Z-Pro-OH

Z-Pro-NH2

H-Pro-NH2

Z-Leu-Pro-NH2*

H-Leu-Pro-NH2 . HC1

Kpc-Leu-Pro-NH2

12. ábra. A  poszatirelin szintézise (a *-gcd jelölt vegyieteket nem  
izoláljuk )

A poszatirelin farmakológiai profilja minőségileg 
megegyezik az anyavegyületével, a TRH-éval (pl. fel
függeszti a haloperidollal kiváltott katalepsziát; po- 
tencírozza a DOPA lokomotoros aktivitását; megfor
dítja a reszerpin okozta hipotermiát; antagonizálja 
a neuroleptikumok -  barbiturátok, alkohol -  szeda- 
tív hatását stb.), nem rendelkezik viszont a TRH-ra 
jellemző endokrin (pajzsmirigyműködést serkentő) és 
perifériás idegrendszeri (vérnyomásnövelő, tachikar- 
diát és szapora légzést okozó, a gyomor-bél motili- 
tását fokozó) hatásaival, ami növeli a klinikai alkal
mazhatóság esélyeit.

A klinikai vizsgálatok 1. fázisában az önkéntesek 
jól tolerálták a napi 30 mg-os dózist, többszöri 
adagolás után is. A 2. fázisú vizsgálatok közül javulás 
mutatkozott a fejsérülésekből való felépülésben és a 
stroke-ban, valamint a 3. fázis pilot vizsgálatokban 
a többszöri infarktus okozta és az Alzheimer-típusú 
demenciában. A késői 3. fázis vizsgálatai 1994-ben 
fejeződnek be.

Összefoglalás

Az elmúlt közel negyven esztendő sok értékes 
peptid- és gyógyszerkutatási eredményt hozott, így 
többek között három eredeti gyógyszerjelölt (timo- 
trinan, timokartin és poszatirelin) felfedezését, eljárás 
kidolgozását ACTH-szegmensekre, oxitocinra, vazo- 
presszinekre és analógjaikra, a tiroliberinre és gona- 
doliberinre stb.

A Vállalatunknál folyó peptidkutatás elismerését 
egy akadémikusi cím, egy Állami-díj, két tudományok 
doktora és két tudományok kandidátusa cím mutatja. 
Munkánkat kb. 100 szabadalomban, 200 folyóiratköz
leményben, több könyvfejezetben és kb. 100-100 nem
zetközi és hazai konferencián elhangzott előadásban 
foglaltuk össze. Közleményünkben a szintetikus ké
miai kutatásra helyeztük a hangsúlyt. Az irodalmi hi
vatkozások társszerzőinek névsora tanúsítja, hogy te
vékenységünk csak egy részét képezi a gyógyszerinno
vációs folyamat csoportmunkájának. Külön meg kell 
azonban említenünk, hogy ezek az eredmények nem 
születhettek volna meg az analitikus, farmakológus és 
üzemi fejlesztő kollégáink, valamint számos, más in
tézetben dolgozó partnerünk igen magas színvonalú 
együttműködése/hozzájárulása nélkül.
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A Richter Gedeon Rt. minőségirányítási rendszerének fejlesztése és 
a minőségjavítási törekvések

BACSA GYÖRGY *
PAPNÉ S2IKLAY ZSÓFIA *

Stratégia és intézkedések

A gyógyszeriparban a minőségellenőrzésen és a 
minőségbiztosításon alapuló Teljes Minőségirányítási 
Rendszer (Total Quality Management) van kialakuló
ban, amely az Átfogó Minőségszabályozásban nyilvá
nul meg.

Az ipar területén Európában erre vonatkozóan ál
talánosan bevezetett egységesített előírást jelent az
ISO 9000 és az EN 29000 sorozatú nemzetközi szab- /
vány. így meg kell említeni, hogy vállalatunknál is ki- 
fejlesztés közben van egy nemzetközileg elfogadható 
(a hatóságokkal „jóváhagyatható”) rendszer. Ennek 
megfelelően ezirányú munkánkban figyelembe vesszük 
ezeket a szabványokat is úgy, hogy bizonyos elemeket 
átemelünk. Ezek például az alábbiak:
-  gazdaságosságot befolyásoló költségtételek;
-  minőség a marketing tevékenységben;
-  terméktanúsítás;
-  termékbiztosság és felelősség;
-  statisztikai módszerek alkalmazása;
-  minőségügyi kézikönyv készítése.

A gyógyszeripar speciális helyzetéből adódóan azon
ban ma már világszerte a GXP előírások (Good ..X.. 
Practice, az „X”-et az 1. ábrán magyarázzuk) szerint 
kell a kutató, termelő és értékesítési tevékenységeket 
folytatni gyógyászati termékeket előállító vállalatok
nál.

Ennek a minőségbiztosítási rendszernek a fejleszté
sénél kiindulási alap az USA hatósága, a Food and 
Drug Administration, és az Európai Közösség direk
tívája. Az első „X” a hatvanas évek végén alakult 
ki, ez a GMP (Good Manufacturing Practice) előí
rás volt, amely elsősorban a gyártások rendszerezésére 
szolgált. A laboratóriumok (farmakológiai, kémiai és 
klinikai) munkáját a GLP (Good Laboratory Prac
tice) az orvosi vizsgálatokét pedig a GCP (Good Cli
nical Practice) előírásai szabályozzák. Vállalatunknál 
ezt kellett szem előtt tartani, így ennek megfelelően 
kellett a minőségbiztosítási előírásait kialakítani, és 
a minőségirányítási rendszerét tovább fejleszteni (1 . 
ábra).

Az ábrán jól látható az a vállalaton belüli összetett 
kapcsolatrendszer, amit a Teljeskörű Minőségirányí
tás jelent. Természetesen ilyen átfogó rendszer teljes 
kiépítése hosszú, kemény munkát, oktatást, szemlé
letváltást kíván minden vezető és dolgozó részéről. 
Ezért tartjuk fontosnak a Richter Gedeon Rt.-nél ki
alakított differenciált oktatást, amelyben a felsőveze
tők éppúgy mint a középvezetők, a GMP felelősök, és

* R ich te r  Gedeon Vegyészeti G y á r R t., B u d ap est

mkl

A Richter Gedeon RI. M jts minőségirányítása

Matketirtg Kutatás Gyárfé)tesí№s\ termelés Gatdálkcriás
Kereshette- Fejtesz- / Karbantartás
lem lés

Quality Assurance 
IQA)

(Minóségbutositás) 
Good Laboratory Practice 

(GLP)
Ittelyes teboratórimni gya

korta» I

Quality Assurance 
Unit

(MlnésMfctOsitó
egyset

Good ClinicM Practice 
(GCP)

( Helyes klinikai gya
korlat)

Good Manufactu
ring Practice 
ICiMP) 

(Szabályos 
gyógyszer- 
gyártási gya
korlat I

Quality Control Quality Assurance 
labs Unit

(Minóségellen (Minfiségbiztosltó 
ó rrf labora- egység)
tóriumok)

1. ábra. A  Richter Gedeon R t. réknöeégx szervezete 
A  GMP átrendezem: G CLP C o n tro l L abora to ry  (E llenőrző 

L aboratórium ) G VP V alidation (V alidálá í), G P P Packaging 
(C som agolás), GSP  S torage (R aktározás), G I P  

T rah sp o rta tio n  (Szállítás), GSoP Sale (Kereskedelem ), GCoP 
C o m p u te r (Szám ítógép), GD P  D ocum entation  

(D okum entáció), G É P E ducation  (O k ta tá s) , G.XP: a rendszer 
á lta lánosítása , Good ... P rac tice , s az X  helyébe az ú jabb  

rendszer kezőbetü jé t b eh ely ettes ítjü k , pl. Good Im p o rta tio n  
P rac tice  =  G IP

minden dolgozó, legyen az új belépő vagy pályakezdő, 
részt vesz.

Az ehnúlt időben kezdtük meg vállalatunknál az 
Eljárási Utasítások (SOP, Standard Operation Proce
dure) rendszerének felülvizsgálatát és egységesítését. 
Előkészületben van a „Richter Quality Policy” kézi
könyvünk, amelynek felépítésében figyelembe vesszük 
mind a belföldi, mind a külföldi tapasztalatokat.

T  Ä ___ и — 1 г
V  v ! V-A* ; ; 4 / /V k T

— ------- —
[ 7!T 7 \7Aü------- j— p ---- i------- i—!

2. ábra. Középérték, terjedelem és RSD%  trend vizsgálata 
CL: középvonal, az x-ek átlagértéke; UCL: felső beavatkozási 
h a tá r; LCL: alsó beavatkozási h a tá r ;  Su: a m inőségi előírás 

felső elfogadási h a tá ra ; SL: a m inőségi előírás alsó elfogadási 
h a tá ra ; x: az egyes gyártási téte lek  egyedi h a tó an y ag ta rta lm i 

m éréseinek á tlaga; R: ta rto m án y  (R ange); RSD: korrigált 
tap a sz ta la ti szórás
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S. ábra. Fluidizációs tablettagyártási technológia „halszálka” (Ishikawa) diagramja

Létrehoztuk a Vállalat Minőségi Tanácsát, amely
nek összetétele: elnök: vezérigazgató, titkár: minősé
girányítási igazgató, tagjai: termelési vezérigazgató- 
helyettes, kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, gaz
dasági vezérigazgató-helyettes, minőségbiztosítási fő
osztályvezető, kutatási igazgató, fejlesztési igazgató. 

Célja:
-  a céget átfogó minőségi kezdeményezés irányítása, 

figyelése;
-  a teljeskörű minőségszabályozás elveinek gyakorlat

ban való alkalmazása;
-  a minőségpolitikai célkitűzések végrehajtásához erő

források biztosítása.
Tovább fejlesztettük a belső önellenőrzési rendsze

rünket mind a termelő üzemek, laboratóriumok, mind 
a kutatás-fejlesztés területén.

Szintén folyamatos munkánkat képezi a kutatás, a 
fejlesztés, a karbantartás minőségbiztosításának kié
pítése is, ezért létrehoztunk egy validációs bizottsá
got, amely az előzetesen megszerkesztett és kiadott 
Richter Validálási Irányelvek alapján működik.

Egyre fontosabbnak tartjuk a beszállítóink auditá- 
lását, amit ebben az évben már előre elkészített terv 
szerint végzünk a kereskedelmi szakterülettel harmo
nizálva, célul tűzve ki egy minőségbiztosítás által jó
váhagyott beszállítói listát.

A fentiek alapján is jól látható, hogy a gyógyszer, 
mint termék esetében a minőség és a termékfelelősség 
kiemelt szempont. Ezért kell a gyártási folyamatok

részletes dokumentálása mellett az egyes technológiák 
fő paramétereinek, valamint az egyes tételek minősé
gének állandó figyelése és statisztikai elemzése [6].

Vállalatunknál az ún. „seven tools”, a 7 minőség- 
javító eszköz [7, 8] alkalmazásával kezdtük meg a tel
jeskörű minőségbiztosítást. Ennek a szemléletnek az 
az alapja, hogy nem a késztermék utólagos minőség- 
ellenőrzésére kell a fő hangsúlyt fektetni, hanem az 
így kapott eredmények statisztikai elemzésével a gyár
tástechnológiák bizonytalan pontjait kell feltárni [9]. 
Ezek ismeretében a termelési folyamatok stabilizálha- 
tóak, ezzel a termékek minősége javul.

Példák a végzett munkára

Az alábbiakban egy tabletta gyártástechnológiájá
nak elemzését mutatjuk be, rávilágítva arra, hogy az 
általunk alkalmazott metodika a gyógyszeripar terü
letén is jól alkalmazható.

Az elemzett technológiával gyártott tabletta orvosi 
indikációja olyan, hogy annak haóanyagtartalma igen 
alacsony (kisebb mint az össztömeg 0,1%-a), de az 
egyes tablettákban az eloszlásának egyenletesnek kell 
lennie. Ezért szakembereink olyan technológiát dol
goztak ki, amellyel ezt az egyenletes eloszlást a ha
tóanyag, segédanyagokra oldatból való ráporlasztásá- 
val érik el. Ez az eljárás biztosítja azt, hogy a selejt 
nem haladja meg az 1- 2%-ot. Évente 80-100 tétel tab-

mkl1904. X L IX . É V F O L Y A M . 10.-11 . S Z Á M 447



Korrelációdiagram 1 Korrelációdiagram 2
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4 dira. A technológiai paraméterek és az R SD  % korrelációja

x - R  d ia g ra m o k  s ta tis z tik a i a d a ta i
(a jelek magyarázatát l. a 2 . ábra címe alatt)

1 . táblázat

Jelek 84 tétel A műszak 
30 tétel

В műszak 
27 tétel

C műszak 
27 tétel

X 29,66 29,15 29,88 29,95
UCL 30,56 30,12 30,75 30,86
LCL 28,77 28,17 29,01 29,06

A beavatkozási határon kívüli tételek száma 41 21 8 15
RSD% 1,40 1,58 1,16 1,40

R 2,89 3,27 2,48 2,85
UCL 5,13 5,81 4,42 5,10
LCL 0,64 0,73 0,55 0,63

letta gyártás utáni minőségellenőrzése során 1 tétel
ből vett mintából 10-10 tabletta egyenkénti hatóa
nyagtartalmi mérését végezzük el. Ezeknek az analí
ziseknek az eredményeit elemeztük annak érdekében, 
hogy a már említett 1- 2%-os selejtet (ez évi 1-2 nem 
megfelelő gyártási tételt jelent) csökkentsük.

Első lépésben elkészítettük 84 tétel x-R ellenőrző 
diagramját (1. 2. ábra). Látható, hogy a 84 tételből 
csak kettő nem felelt meg a minőségi előírásoknak, 
azaz a 27-33 /ig/tabletta hatóanyag követelménynek, 
viszont 41 tétel esett ki az alsó, ill. felső ún. beavat-

mkl

kozási határból. Ebből arra következtethettünk, hogy 
a technológiának van bizonytalan pontja.

Ennek feltárása érdekében készítettük el az Ishi- 
kawa vagy „halszálka” diagramot (S. ábra). Az így 
kiválasztott paraméterek korrelációs diagramját vizs
gálva (4 - ábra) látható, hogy a porlasztási és szárítási 
idő növelésével a tételek homogenitása nő, mivel az 
RSD% (korrigált tapasztalati szórás %-ban kifejezve) 
csökken.

Elvégeztük még az adatok műszakok (dolgozók) 
szerinti szétválasztását is, ezzel vizsgáltuk az egyes 
emberek alkalmasságát és felkészültségét (1 . táblázat).
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A táblázatból látható, hogy а В műszak által gyártott 
tételek egyenletes jó minőségűek, tehát az A és 
C műszak dolgozóit tanítani kell, hogy elérjék a 
В színvonalát. Az oktatás szerepe itt is látható, 
milyen kiemelt fontosságú, ezért az eddigi gyakorlaton 
túlmenően az egyes gyártó csoportokra lebontott 
speciális tematika bevezetését tervezzük.

Hasonló metodikával elemeztük több alapanyag- 
gyártás technológiáját is. A következőkben mutatunk 
be erre is egy példát:

A gyártás utáni minőségellenőrzés során az alapa
nyag HPLC-s tisztaság vizsgálati eredményeiből ké
szítettünk x-R diagramot (5. ábra). Ezen látható, 
hogy ugyan minden gyártási tétel megfelel a minőségi 
előírásoknak, de a tételek szennyezettségének ingado
zása periodikus.

2,0

1.5

1.0-t
0 5 Ю 15

UCL=0,2890

R=0,08866 
LC 1 = 0,000

5. ábra. A  HPLC-t tisztaságmzsgálat z terjedelem elemzése 
MU: középvonal, az x-ek á tlagértéke; UCL: felső beavatkozási 
h a tá r ; LCL: alsó beavatkozási h a tá r; R: az egyes tartom ányok  

á tlaga

0.3- 
0.2- 
0,1 

0,0 J

-Q)

I

A magasabb szennyezettségű tételek gyártási lap
ján található adatok elemzése során készítettük az ún. 
Pareto diagramot (6 . ábra). Ezen látható, hogy az 
egyes reakciólépések pH állítási bizonytalansága for
dult elő a legnagyobb gyakorisággal, tehát az mond
ható a technológia „gyenge” pontjának. Természe
tesen a pH-tartományok pontosabb definiálásával és 
betartásával a gyártott tételek tisztasága egyenlete
sebbé vált.

HfcSfc
v " é >

sz ítra 7 к 3 3
szizd é k a 41,2 23,5 17,6 17,6

etófordulásérak
összegezd! % -b 41.2 64.7 82 ,4 Ю0.0

6. ábra. A technológia során fellépő hibák Pareto diagramja

A fenti két gyakorlati példával próbáltuk bemu
tatni, hogy a teljes minőségvezetés (TQM) és a ter
melés minőségbiztosítása a gyógyszeriparban hogyan 
oldható meg. Tapasztalatunk az, hogy vállalatunknál 
a 7 minőségjavító eszköz alkalmazásával a termékek 
minősége egyenletesebb lett, ami a gyógyszer, mint 
termék esetében a legfontosabb követelmény.
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Biztonságtechnika és környezetvédelem a Richter Gedeon Rt.-ben
FA R K A S  JE N Ő  * 
S ZÓ N  T A G  H T A M Á S  * 
N ÉG YESI G Y Ö R G Y  *

A Richter Gedeon Rt. az elmúlt 20 évben folya
matosan fejlesztette a biztonságot és a környezetvé
delmet szolgáló tevékenységét. Ezt bizonyítja, hogy 
a 70-es években létrehozta a környezetvédelmi labo
ratóriumot, 1990-től pedig a biztonságtechnikai labo
ratóriumot. Ez utóbbi időponttól kezdve rendszere
sen, műszeresen mérjük a munkahelyeken is a dolgo
zók egészségét veszélyeztető hatásokat.

Napjainkra, amikor a „közvélemény” sokszor alap
talanul, néha jogosan hirdeti, hogy a vegyi gyárak bü
dösek, környezetszennyezők és katasztrófaveszélyesek 
stb., a Richter Gedeon Rt. a napi tevékenysége so
rán összehangoltan, a korszerű tudományos eszközök 
alkalmazásával minimalizálja a veszélyeztetés kocká
zatát.

A továbbiakban a vegyipar és ezen belül a gyógy
szeripar biztonsági és környezetvédelmi problemati
káját az 1 . ábra alapján kíséreljük meg bemutatni.

Termelés-termék

közöttük az egészségre, környezetre kiemelten veszé
lyesek, fokozottan tűz- és robbanásveszélyesek is sze
repelnek. Sokféle, különböző gyártási műveletet alkal
mazunk, relatív kis volumenben, szakaszos technoló
giával.

Az igen gyorsan változó kereskedelmi igények 
hatására a termelési program, s így az üzemek 
„biztonsági-, környezetvédelmi profilja” szinte napról 
napra változik.

A gyógyszerhatóanyagok csak kiszerelten (vagyis 
nagy „hígításban”) gyógyszerek, hosszabb rövidebb 
ideig szedve. Huzamosan, töményen hatva tömegük 
veszélyes az ott dolgozók szervezetére.

Fentiekből is kitűnik, hogy számos, szerteágazó 
biztonsági (inch munka- és foglalkozásegészségügyi) 
és környezetvédelmi feladattal kell megbirkózni. A 
viszonylag kis volumenű gyártások miatt azonban a 
„katasztrófa veszély” jóval kisebb, mint a vegyipari 
alapanyagokat előállító (műanyag, műtrágya, klór, 
ammónia) üzemekben.

Közismert, hogy az ipari tevékenységek közül csak
nem a gyógyszeriparban a legrosszabb a felhasznált 
anyagoknak a termékbe történő beépülésének aránya. 
(Egy kg gyógyszeralapanyag előállításához általában 
10-15 kg alapanyagot kell felhasználni, kezelni, moz
gatni.) A felhasznált anyagok száma kb. ezerötszáz,

Alap- és segédanyagok biztonsági adatai

Az üzemekben felhasznált mintegy 1 500 anyagból 
1 286 anyagra biztonságtechnikai adatlappal** ren
delkezünk (800 db adatlap számítógépes rendszeren

1. ábra. A biztonságtechnika* is környezetvédelmi feladatok logikai folyamata

* R ich te r G edeon Vegyészeti G y á r R t., B udapest
** A  K özös P ia c  (EK ) terü letén  a lka lm azo tt ad a tlap o k  tarta lm ával azonos m inőségű anyaglapok
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1. táblázat
A B iz to n ság tech n ik a i L a b o ra tó r iu m  v iz sg á la ti  e ljá rá sa i

I. Általános vizsgálatok:
1. Derivat о gr áfi ás vizsgálat
2. Miniautoklávban végzett vizsgálat
3. Hőntartás (hőtárolás) MI 21885-25
4. Fajlagos térfogati ellenállás (por, folyékony anyagokra)
5. Oxigén index meghatározása (porokra és folyadékokra)
6. Minimális gyulladási energia meghatározása (por, folyadék, folyadék-aerosol) MI 21885/24-1989
7. Robbanthatóság (por, folyadék, folyadék-aerosol)

II. Folyadékok tűzveszélyességének vizsgálata:
1. Nyílt- és zárttéri lobbanáspont meghatározása (MSz KGST 1495-79 és 1496-79)
2. Gyulladási hőmérséklet (MSz 05-43.4814/11)
3. Alsó robbanási határkoncentráció

III. Porok tűzveszélyességének vizsgálata:
1. Gyújthatóság izzó platinaszál hatására és BZ szám meghatározása
2. Svélpont meghatározása (MI 21885/22-1988 szerint)
3. Gyulladási hőmérséklet nyugvó és felkavart porra (IEC 31H (СО) 3, MSz 1600/8 Függeléke és 

az IEC 31H (СО) 4 szerint)
4. Kémcsőtermosztátos vizsgálat
5. Alsó robbanási határkoncentráció (VDI 2263 /  Blatt 1-1988 szerint)
6. Elektrosztatikus feltöltődési hajlam meghatározása (OMTKI Statuniv műszerével)

IV. Szilárd anyagok gyulladási hőmérséklete (MSz Ц800-16 szerint):
V. Üzemekben végzett méréseink:

1. Elektrosztatikus térerősség mérése USA műszerrel (TI 30)
2. Folyadékgőzök ARH % koncentrációja (AUER műszer)
3. Padlóburkolatok elektromos levezetési ellenállásának mérése
4. Készülékek elektromos levezetési ellenállásának ellenőrzése

VI. Technológiák felülvizsgálata:
Modellkísérlet

VII. Veszélyes áruk szállításához a besoroláshoz szükséges vizsgálatok elvégzése

van). Ezek az adatlapok a kutatóktól az üzemi dol
gozókig rendelkezésre állnak és részletesen tartalmaz
zák az adott vegyianyag fizikai-kémiai paraméterein 
túl, azok tűzvédelmi és méreg-kategóriai besorolását, 
szállítási követelményeit, valamint mérgezés esetén 
az orvosi utasítást, tűz esetén az alkalmazható tűz
oltó anyagot, a munkavédelmi előírásokat, az alkal
mazandó védőeszközöket stb. Ezek az adatlapok ré
szei a technológiai előiratoknak, és a munkavédelmi 
oktatásban is felhasználják.

Technológiák biztonsága

A technológiák biztonságtechnikai „vizsgálata” az 
ún. laboratóriumi előirat elkészítésével kezdődik, és 
az üzemi folyamatok ellenőrzésével folytatódik. A 
biztonságtechnikai laboratórium részben a vállalat 
által előállított anyagok (intermedierek, végtermékek) 
biztonsági paramétereit vizsgálja, részben a kémiai 
reakciók biztonságosságát.

A hatóanyagok és intermedierek biztonságtechni
kai paramétereinek meghatározásával behatárolhatók

azok biztonságos feldolgozásának körülményei (pl. 
inertizálás szükségessége, szárítás, őrlés, csomagolás 
körülménye) és a szállítás, tárolás feltételei, továbbá 
elkészíthetők e termékek biztonságtechnikai adatlap
jai. A kémiai reakciók „extrém” körülmények közötti 
vizsgálatával pedig bemérhetők a reakciók megfutá- 
sának körülményei, az esetleges üzemzavarok követ
kezményei.

A biztonságtechnikai laboratórium a különböző 
halmazállapotú anyagok 1 . táblázatban felsorolt biz
tonságtechnikai vizsgálatát tudja végezni. A labora
tórium tevékenységéről több publikáció [1-5] jelent 
meg.

A szükséges biztonságtechnikai vizsgálatok után 
kerül jóváhagyásra -  a megfelelő méretnövelések 
után -  az üzemi technológia „biztonságtechnikai és 
környezetvédelmi” minősítéssel ellátva.

Berendezések és műveletek

A „vegyi biztonság” (inch anyagok, technológiák) 
mellett azonos fontosságú mind a biztonságos üzem-
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vitel, mind a munka-, tűz- és környezetvédelem szem
pontjából a „gépbiztonság”.

A berendezéseken -  munkavédelmi üzembehelyezé
süket követően -  időszakosan vagy a szükséges ható
sági vagy ún. házi gépbiztonsági -  diagnosztikai vizs
gálatokat végezzük. E vizsgálatok -  kiterjednek töb
bek között -  a készülékek biztonsági szerelvényeire 
(pl. feszmérők hitelesítése), a zománcbélések folyto
nosságának megállapítására stb.

Ez évben -  a fejlesztési program kialakítása céljá
ból -  csaknem az összes termelőberendezés felülvizs
gálatára került sor, mivel az oldószerek egyrésze a be
rendezésekben „gépészeti okok” miatt, míg másrésze 
a műveletek során (pl. átoldódás extrakciónál, maga
sabb hőmérséklet használata) vész el.

Anyagveszteség, mint környezetszennyező

Az anyagveszteség (pl. az oldószerek) nemcsak gaz
dasági, hanem munkavédelmi, tűzvédelmi és környe
zetvédelmi gondot jelentenek.

A gépészeti okok miatti oldószerveszteség fő előfor
dulási helyei az anyagmozgatás (szivattyúk, vákuu
mos beszívatás stb.) területe és maguk a berendezé
sek (autoklávok, centrifugák stb.). Az anyagveszteség 
csökkentésére az alábbi intézkedéseket szervezzük (a 
teljesség igénye nélkül):

Az alacsony, és közepes forrpontú oldószereknél a 
vákuumos beszívatás gyakorlatát megszüntetjük. A 
tartályok légzővezetékeibe hűtött „csapdákat” terve
zünk beépíteni. Az autoklávok egy részének „vákuu
mállósága” nem megfelelő, így sok levegő szívódik át 
a rendszeren, ami az oldószerek hűtéssel történő levá
lasztását nehezíti. (A levegő ui. oldószerektől telítet
ten távozik a rendszerből; alacsony nyomáson a telí
tettségi érték nagyságrendekkel lehet magasabb, mint 
légköri nyomáson.) E berendezés-csoportnál a stati
kus tömítéseket DIWARHO rendszerűre alakítjuk, a 
tengely tömítéseket pedig csúszógyűrűre vagy ajakos 
rendszerre cseréljük. A munkanyílások, nézőablakok 
tömítését szilikonkaucsukkal alakítjuk rugalmassá.

Külön vizsgálat és intézkedés tárgya a kondenzáto
rok hőátadó felülete, légtelenítése, a megfelelő hűtőe
nergia kérdése.

A hütetlen és szigeteletlen szedőtartályoknál sok 
oldószer jut a légző- vagy vákuumvezetékbe. A tar
tályok töltésénél, ürítésénél arra törekszünk, hogy a 
töltő és töltendő tartály légzője összekötött legyen, 
„zárt rendszert” képezzen. Földalatti tartályok cseré
jekor kettősfalú tartályok telepítését tervezzük, amely 
a tűzvédelmi követelményeknek is megfelel és amellyel 
az esetleges talajszennyezést is kizárjuk.

Az inertálás nélküli centrifugák nemcsak tűzvé
delmi szempontból hátrányosak, hanem a kifolyó és 
légzőnyüáson kiáramló 50-150 m3/h légáram is oldó
szerrel szennyezett. Zárt és inertizált centrifugákra az 
átállás megkezdődött, jelenleg a centrifugák mintegy 
fele inertizált.

mkl

A gyártásokban igen gyakran visszatérő lépés, az 
oldószeres közegből kinyert, szilárd hatóanyag meg- 
szárítása. A vegyiparban általánosan alkalmazott lég- 
átfúvásos rendszerű tálcás szárítószekrények, fluid 
szárító berendezések használatával az összes oldószer- 
veszteség légszennyezéssé válik, az igen nagy mennyi
ségű meleg levegőből visszanyerése gyakorlatilag nem 
megoldható.

Ennek megszüntetése érdekében néhány éve meg
kezdtük a vákuumszárítók bevezetését. Ebben az 
esetben a szárítás zárt térben történik, az elpárolgó 
oldószergőzök kondenzálása, újrahasznosítása meg
oldható.

A légszennyezések csökkentése, szennyvízelhelyezés

A légszennyezések csökkentése érdekében folytatott 
munkánk során több területen már kialakult megol
dásokról tudunk beszámolni:
-  Elsődlegesen egészségkárosító, agresszív anyagok 

(pl. sósav, ammónia stb.) megkötésére sikerrel 
alkalmazunk két különböző -  saját fejlesztésű -  
abszorber berendezést. Több év ellenőrző mérései 
bizonyítják, hogy a gáz kibocsátást sikerült ezzel a 
módszerrel megbízhatóan megszüntetni.

-  szintén megoldottnak tekinthető a különböző gyár
tási eljárásokban a porszennyezettség megszünte
tése. Az alkalmazott nedves porleválasztók és zsá
kos porszűrők hatásfoka igazoltan megfelelő.

-  A szerves vegyipari tevékenység során előfordulnak 
kifejezetten bűzös anyagok is. Dorogi gyáregysé
günkben két helyen sikerrel alkalmazunk katalitikus 
véggázégető berendezést, amely képes a nemkívá
natos szaghatást teljes mértékben megszüntetni. A 
megoldást önálló közlemény mutatja be e célszám
ban (466. old.). Szintén jól bevált módszer a bűzös 
anyalúgok, vizes fázisok, oxidációval kombinált ke
zelése.
A gyógyszergyártás során keletkező szenny víz elhe

lyezése is hatóságilag szabályozott feladataink közé 
tartozik. Gyártóhelyekről keletkezési formájukban tá
vozó technológiai szennyvizek keveredés utáni tisztí
tása a technika mai szintjén lényegében megoldhatat
lan az ésszerű ráfordítás határain belül. Ezért elő
térbe kerülnek azok a műszaki megoldások, amelyek 
a szennyezőanyagokat a technológia befejező lépései 
közé integrált módon választják le. A helyi szennyvíz- 
tisztítás elterjesztése, alkalmazási körének szélesítése 
elsősorban ott ígér sikereket, ahol a szennyezőanya
gok kis térfogatban és nagy koncentrációban jelennek 
meg.

Vállalatunk művelet-fejlesztései között számos ere
deti tisztítástechnikai megoldás szerepel, melyek kö
zül kiemelhetők a kigőzölő berendezések, új extrakciós 
eljárások, mélyhűtött oldószercsapdák és az újszerű 
regenerálási eljárások.

A gyártásokból az előtisztítás után kikerülő szenny
víz maradék-szennyezéseinek csökkentésére a klasszi
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kusan értelmezett szennyvíztisztítási technológiákat 
alkalmazzuk. A budapesti gyáregység telepítési viszo
nyai, valamint az a tény, hogy szennyvizeinek befo
gadója a városi közcsatorna, műszakilag sem indo
kolják többfokozatú szennyvíztisztító létesítését. Itt 
az elsődleges tisztítás műtárgyai kerültek kiegészí
tésre, melyekben a semlegesítés, előülepítés, flokku- 
lációs tisztítás és utóülepítés műveletei végezhetők el, 
amit követően a szennyvíz kielégíti a csatornába bo- 
csájtás feltételeit.

Mind a budapesti, mind a dorogi gyáregységünk 
középtávú vízminőségvédelmi intézkedési tervbe fog
lalta azokat a célkitűzéseket, amelyeket a hatóságok
kal egyeztetett formában kíván végrehajtani. E prog
ramunkban mindig megújuló, folyamatos feladatunk
nak tekintjük a szennyező anyagok technológiában 
való visszatartását, hasznosítását és a környezetba
rát technológiák minél szélesebb körű bevezetését. 
Új termékeinknél már a laboratóriumi kísérletek ide
jén figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempon
tokat. Része elképzeléseinknek a hütővízgazdálkodás 
rekonstrukciója és a recirkulációs hűtővízkörök általá
nos alkalmazása a friss víz felhasználás csökkentése ér
dekében. Ugyancsak elhatároztuk az előzőekhez kap
csolódva a vállalat területét behálózó teljes csatorna- 
rendszer rekonstrukcióját is, kialakítva az elválasztó 
rendszerű csatornahálózatot.

Hulladékkezelés

Környezetvédelmi szempontból a gyógyszeripar 
egyik legjellemzőbb vonása a termelési (veszélyes) hul
ladékok keletkezésének magas aránya. Nem kis mér
tékben okozója ennek, hogy -  bár az oldószereket 
jelentős mértékben regeneráljuk -  egyes esetekben 
a visszaforgatást az extrém minőségi követelmények 
nem teszik lehetővé.

A tényeket felismerve gyárunk évtizedek óta erőfe
szítéseket tesz a hulladékok -  a mindenkori jogszabá
lyoknak megfelelő -  kezelése érdekében. A felszapo
rodó anyagok környezeti szempontból is biztonságos 
elhelyezésére mindkét gyáregységünkben (kb. 40-40 
MFt-os költséggel) olyan átmeneti tárolókat építet
tünk, amelyek ma is joggal sorolhatók az ország kis
számú, valóban korrekt megoldásai közé, bár jelenleg 
már a hulladékok közvetlen az égetőműbe kerülnek, 
átmeneti tárolásra csak az égetőmű leállásakor kerül 
sor. Az 1991-ben elégetett hulladékaink összmennyi- 
sége mintegy 7 200 tonna, az égetés összköltsége pedig 
265 MFt volt. A hulladékok kapcsán meg kell emlí
teni egy speciális tevékenységünket, mely ismereteink 
szerint az országban ritkaságnak számít. Évi 1 000 
tonnát meghaladó mennyiségű (elsősorban oldósze
res) hulladékot értékesítünk más vállalatoknál, ahol 
ezek még alapanyagként felhasználhatók.

A környezetvédelmi laboratórium a következő vizs
gálatokat végzi rendszeresen:

-  Szennyvíz, talajvíz, vízkezelés [pH, KOI, ammónia, 
ammonium, szerves oldószer, szerves oldószer ext- 
rakt (zsír-olaj), összsó, szulfát, szulfid, klorid, cia
nid, fenol, ana-detergens, ülepedő anyag, lebegőa
nyag, nehézfémek];

-  Oldószerek légszennyezésének mérése, mintavétel és 
gázkromatográfiás vizsgálatok;

-  Hulladékok kezelését megalapozó vizsgálatok [égés
hő (fűtőérték), halogén- és kéntartalom, száraza
nyag és víztartalom, hamutartalom, oldószertarta
lom];

-  Talajminták vizsgálata (szárazanyag és izzítási ma
radék, vizes, pufferes és oldószeres extraktumból, 
elroncsolt mintákból nehézfémek);

-  Környezeti zajterhelés meghatározása.
Úgy véljük, a leírtakból jól lemérhető, hogy vál

lalatunk a környezetvédelem területén igen jelentős 
anyagi és szakmai erőfeszítéseket fordít a helyzet fo
lyamatos javítására. Tesszük ezt — a tömegkommuni
kációs csatornákon oly sokat hangoztatott „bírságok 
szorítása” helyett -  elsősorban a jelenlegi helyzet re
ális értékelése és az előrelépés komoly igénye alapján.

Természetesen tudjuk, hogy elsősorban a víz- és 
légszennyezés területén még sok javítanivalónk van. 
Mivel azonban a folyamatos előrelépés eredményeit 
egyértelműen igazolni tudjuk, méltánytalannak tart
juk a közvéleményben a gyógyszeriparról kialakított 
negatív képet. A környezetvédelmi fejlesztések terüle
tén elért eredményeink alapján joggal érezzük, hogy 
gyárunk, ill. az egész iparág jelentősen megelőzi az 
ipar, ill. az egész ország által nyújtott teljesítményt.

Veszélyek és ártalmak

Anyagaink és gyártásaink két fő veszélyt hordoz
nak: tűz- és robbanásveszélyt és egészségkárosodást. 
Mindkét veszélyforrás nagyságát és a védelem módját 
minden eljárás kidolgozásakor figyelembe vesszük.

Ezen túlmenően a jól felszerelt Tűzvédelmi Osztály 
foglalkozik a tűzmegelőzéssel és esetleges elhárítással. 
50 fős vállalati tűzoltó osztag látja el az ügyeleti 
szolgálatot és e kiképzett tűzoltók munkahelyükön is 
adott esetben az „első számú” beavatkozók.

Két éve megkezdtük az ún. „ártalomtérkép” fel
vételét. Ennek lényege, hogy a munkahelyenként és 
technológiákként az ANTSz-el*** azonos módszerek
kel műszeresen mérjük, ill. rendszeresen ellenőrizzük 
az MSz 790-77 szabványban felsorolt, üzemeinkre jel
lemző ártalmak mértékét és ezek eredményét ún. árta
lomtérképen rögzítjük. (A mért ártalmakat és a mód
szereket a 2 . táblázat ismerteti.)

Figyelembe véve az ártalmak megengedett értékha
tárait, azok túllépése esetén műszaki intézkedésekkel, 
ill. védőeszközökkel csökkentjük a károsító hatást.

*** Állami Népegészségügyi és T isztio rvosi Szolgálat
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M u n k ah e ly i m éré sek  az „ á r ta lo m té rk é p ” -h ez
2. táblázat

Veszélyes és ártalmas* 
termelési tényezők

Szabványok Módszer Műszerek

Zaj MSz 18151/2 Közvetlen 
Pillanatnyi érték

CEL-269 zajmérő

Világítás MSz 6270 
MSz 0461/1

Közvetlen 
Pillanatnyi érték

LM2-Cosilux luxmérő

Léghőmérséklet MSz 21875-80 Közvetlen 
Pillanatnyi érték

Testo-615
thermohygro-meter

Légnedvesség MSz 21452 Közvetlen 
Pillanatnyi érték

Testo-615
thermohygro-meter

Levegőben lévő por MSz 21461-2-92 Közvetett
Folyamatos

OMUI-porterhelés-mérő

Levegőben lévő vegyi 
szennyező anyagok

MSz 21461-1-88 Közvetlen 
Pillanatnyi érték 
Közvetett 
Folyamatos

Auer-Toximeter
Dräger-Quantimeter

Dräger-polymeter

* M Sz 790-77 szabvány  alapján

Az ember

A jelenlegi, már említett technikai szinten az em
berek tudása, fegyelme és lelkiismerete meghatározó 
mind a biztonságtechnika (munka- és tűzvédelem), 
mind a környezetvédelem szempontjából. Ezért a 
munkavédelmi jogszabályokban előírt „új belép ők” és 
„ismétlődő” oktatások során a komplex szemlélet kia
lakítására törekszünk, vagyis a dolgozó saját és mun
katársai egészsége és testi épségének „védelmén” túl
menően legyen „tűzoltó” és „környezetvédő” is, is
merje a megelőzés módjait, fontosságát.

A dolgozók rendszeres, „célzott” egészségügyi vizs
gálata biztosított.

Szervezeti, szervezési kérdések

Az ismertetett „feladat-kört” szakmailag a Bizton
sági, Tűz és Környezetvédelmi Főosztály gondozza a 
kémiai és gépészeti szakágazatokkal együttműködve, 
kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal (Munkavé
delmi Felügyelőség, Tűzoltóság, Állami Népegészség
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Környezetvédelmi Felü
gyelőség, Csatornázási Müvek, Energiabiztonsági Fel
ügyelet stb.)

A főosztály részben a hatósági ellenőrzéseken vesz 
részt, valamint éves ellenőrzési program keretében 
komplex biztonságtechnikai és környezetvédelmi el

lenőrzést (szemlét) is tart a gyártó- és kiszerelő üze
mektől a laboratóriumokig. Felülvizsgálja és mérések, 
irodalmi adatok és gyakorlati tapasztalatok alapján 
jóváhagyja a laboratóriumi előirattól kezdve az üzemi 
technológiákig azok biztonságtechnikai és környezet- 
védelmi „megfelelőségét”, ill. „minősítését”.

Valljuk, hogy a mai elvárásoknak csak akkor tu
dunk megfelelni, ha tudományos-műszaki módszerek
kel, karöltve, de önálló szakterületként a labor eljá
rástól az üzemiig, a raktározástól a karbantartásig a 
napi gyakorlatban és a fejlesztésekben képviseljük és 
gondozzuk a biztonsági és környezetvédelmi feladato
kat, elvárásokat az emberrel az emberért!
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Membrántechnika és preparatív HPLC alkalmazása a Richter Gedeon 
Rt.-ben______________________________________________________

IL L É S  JÁ N O S  *
A R A N Y I  A N T A L  *
S Z A B Ó  B É L A  *

A vállalatunknál előforduló sokféle eredetű és ké
miai természetű hatóanyag előállítása speciális tech
nológiai feladatokat jelent.

A fejlesztési tevékenységet a hatékonyságra és a 
gyógyszeralapanyagok rohamosan szigorodó minőségi 
követelményeinek kielégítésére való törekvés moti
válja. A konkrét célkitűzések elérése, a versenyképes
ség fenntartása, csak a korszerű műveleti megoldások 
bevezetésével lehetséges.

Az elmúlt időszakban a szeparációs technikák köré
ben az ultraszűrés, ill. reverz ozmózis, a kromatográ
fiás tisztítások körében pedig a HPLC ipari elterjedése 
jelentett alapvető haladást. Természetesen mindkét 
technika bevezetése célkitűzéseink között szerepelt.

Az ultraszűrés és reverz ozmózis alkalmazására 
igény és lehetőség szempontjából az organoterápiás 
eljárások bizonyultak legalkalmasabbnak, ahol az 
izolálni kívánt hatóanyagok általában vizes közegben 
oldódó, nagyobb moltömegű, bizonyos technológiai 
behatásokra érzékeny makromolekulák.

A preparatív HPLC-s módszer pedig elsősorban 
a szintetikus, ill. félszintetikus hatóanyagok végső 
tisztítási lépéseként alkalmas módszer a minőségi 
kritériumok kielégítésére.

Ultraszűrés és reverz ozmózis [1]

A hagyományos vegyipari elválasztó alapművele
tekkel (bepárlás, kristályosítás, centrifugálás, szűrés 
stb.) szemben az ultraszűrés és reverz ozmózis fázis
váltást nem igénylő anyagszétválasztási módszer. A 
klasszikus membránszűréstől is elvileg eltér, amennyi
ben a szűrés iránya és a főtömeg áramlási iránya egy
másra merőleges.

Ezzel a műszaki megoldással, megfelelő membránok 
alkalmazása mellett a 100 000 Daltonos nagyságrend
től a 10 Daltonos nagyságrendig terjedő moltömeg- 
tartományban lehetséges oldott anyagok elválasztása, 
ill. koncentrálása. Az alacsony moltömeg-tartomány- 
ban már számolni kell a részecskék ozmózisnyomásá
val, melynek leküzdésére, ill. a megfelelő szűrési tel
jesítmény elérése érdekében magasabb nyomástarto
mányban működő szivattyú szükséges a főtömeg ára
moltatására.

Az egyes gyártási feladatok megoldása elméleti 
úton nem közelíthető meg, mert a membránkiválasz
tás és a szűrési paraméterek (hőfok, pH, áramlási és 
nyomásviszonyok stb.) megválasztása mellett, figye
lembe kell venni a membrán aktívoldali határrétegé
nek a szűrendő oldattal való kölcsönhatásából eredő 
ún. másodlagos membránréteg kialakulását, ami mind

* R ich ter G edeon Vegyészeti G yár R t., B u dapest

a szűrési teljesítményt, mind a szelektivitást befolyá
solhatja. A kísérleti előkészítő munka itt tehát nélkü
lözhetetlen, amihez megfelelő berendezések szüksége
sek.

A membránmodulok műszaki kialakítása tekinteté
ben két alapvető típus, a síkmembrános és a tekercselt 
membrános megoldás terjedt el.

A síkmembrános kísérleti berendezések közül a dán 
DDS Láb. 20 típusú készüléket választottuk, mely 
változtatható, max. 0,72 m2 szürőfelülettel rendelke
zik és a reverz ozmózis és ultraszürési tartományban 
egyaránt üzemeltethető.

A síkmembrános típusnál a membránokat porózus 
hordozóanyagból készült elemek tartják, amelyek a 
permeátum elvezetését szolgálják és amelyek a kerület 
mentén tömítettek. Az így kialakított modulok pár
huzamos kapcsolásával alakul ki a teljes szűrőfelület 
(1 . ábra).

1. ábra. Síkmembránoe modul 
1 o ldat; 2 perm eátum ; S szű rő lap  m odulok

A tekercselt modulok a síkmembrános modulok to
vábbfejlesztett változatai, melyek a berendezések tér
fogategységére vonatkoztatva nagyobb szűrőfelületet 
biztosítanak. Ennél a megoldásnál két-két felteker
cselt membrán között nagy porozitású támaszanyag 
helyezkedik el, s az így kialakított modulokat egy fém 
házba építik be [2 . ábra).

Kísérleteinkhez Millipore gyártmányú, MSD Pro- 
Lab típusú berendezést alkalmaztunk, mely szintén 
Millipore gyártmányú poliszulfon tekercselt memb
ránmodullal volt ellátva.

Kísérleti berendezésként a síkmembrános megoldás 
ad több lehetőséget a membrán megválasztásában,

mkl1994. X L IX . É V F O L Y A M . 10.-11 . SZÁ M 455



5

2. ábra. Tekercseit membrános modul 
1 belépő o ldat; 2 p e rm eatum ; S koncentrátum ; 4 szűrő és 

tám asztó  lapok; 5 perforált cső

a kapacitás változtatásában, miáltal sokféle feladat 
megoldására alkalmas. Az üzemi berendezésnél vi
szont a membráncsere, ill. a kapacitás változtatása 
már bonyolult és költséges, így a síkmembrános üzemi 
berendezések általában csak egy adott célfeladatra 
használatosak.

A tekercselt modulokat alkalmazó berendezéseknél 
a helyzet éppen fordított, mivel az egyszerű modulcse
rével, ill. a modulok számának változtatásával éppen 
az üzemi méret válik univerzálisabbá.

Számunkra a többféle célra történő alkalmazható
ság volt a döntő szempont, tehát tekercselt modu
los üzemi berendezés felállítását terveztük. Az egyes 
konkrét feladatoknál a membrán megválasztását, a 
szűrési paraméterek kimérését a síkmembrános beren
dezésben, a várható üzemi körülmények modellezését 
pedig a tekercselt membrános készüléken végeztük.

Membrántechnikai feladatok az organoterápiában
[2]

Az állati eredetű nyersanyagok hatóanyagainak izo
lálását a rendkívül alacsony induló koncentráció, nagy 
mennyiségű és sokféle típusú szennyező anyag jelen
léte, valamint az eljárás során bekövetkező több nagy
ságrendes léptékcsökkenés jellemzi. A Richterben elő
forduló hatóanyagok többsége az 1 000 -  100 000 Dal- 
tonos moltömeg nagyságrendbe eső peptid, fehérje és 
poliszaccharid, az előforduló szervetlen anyagok mol- 
tömege 10-100 Daltonos nagyságrendű. Ezek kon
centrálására, ill. tisztítására alkalmazott hagyomá
nyos technológiai lépések (bepárlás, kisózás, oldósze
res kicsapás stb.) gyakran nem képesek megfelelő szín
vonalon kielégíteni a kitermelésre, szelektivitásra, kí
méletességre, alacsony költségekre vonatkozó igénye
ket.

Az ultraszűrés, ill. reverz ozmózis éppen a fent em
lített szempontok tökéletesebb kielégítését tette lehe
tővé. Tekintettel az említett nagymérvű léptékcsök
kenésre, a végtermék izolálásához közeli műveleteknél 
már a DDS Láb. 20 kísérleti síkmembrános beren
dezés is alkalmasnak bizonyult egyes üzemi méretű 
feladatok megoldására. A DDS cég által biztosított 
membrán-választékot az 1. táblázat szemlélteti. A kí
sérleti berendezésen megvalósult eljárások;
-  nyújtott hatású inzulin injekció gyártási anyalúg

jából a hatóanyag kinyerése reverz ozmózis tartó-
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mányban végzett szűréssel, ami 15%-os kitermelés
javulást jelentett;

-  Oxitocin kromatográfiás tisztítás előtti fázistermé
kének 100-szoros koncentrálása, ill. egyidejű sómen
tesítése, valamint a kromatográfiás tisztítás utáni 
fázistermék 50-szeres koncentrálása, ill. egyidejű 
ionmentesítése, ugyancsak a reverz ozmózis tarto
mányában végzett szűréssel, ami a hagyományos 
bepárlási lépésekkel szemben 15-20%-os kiterme
léstöbbletet eredményezett.

1 . táblázat
M e m b rá n  v á la s z té k  a D D S  b e ren d ezésh ez

RO membránok
Típus Áteresztő Fluxus Alkalmazhatósági

képesség, vízre, tartomány
% NaCl l/m 2 h pH °C bar

CA865PP 66-74 85-130 2-8 0-30 0-40
CA990PP <15 60-85 2-8 0-30 0-50
CA992PP <10 60-85 2-8 0-30 0-50
CA995PP <6 40-65 2-8 0-30 0-60
HC50PP 40-60 >100 2-10 0-60 0-60
HR95PP <5 115-155 2-11 0-60 0-60
HR98PP <2,5 105-145 2-11 0-60 0-60

UF membránok
Típus Vágási Fluxus Alkalmazhatósági

érték, vízre, tartomány
Dalton l/m 2 h pH °c bar

CA600PP 20 000 150-215 2-8 0-50 0-10
GR40PP 100 000 150-300 1-13 0-75 0-10
GR51PP 50 000 250-400 1-13 0-75 0-10
GR60PP 25 000 200-500 1-13 0-75 0-10
GR61PP 20 000 250-350 1-13 0-75 0-10
GR81PP 6 000 100-300 1-13 0-75 0-10
GR90PP 2 000 50-100 1-13 0-75 0-10
FS40PP 100 000 250-500 1-12 0-65 0-10
FS50PP 30 000 300-600 1-12 0-65 0-15
FS61PP 20 000 300-600 1-12 0-65 0-15
FS81PP 6 000 200-500 1-12 0-65 0-15
RC70PP 10 000 100-175 1-10 0-60 0-10
ETNA 20A 20 000 200-300 1-12 0-60 0-15
ETNA ÍOA 10 000 100-200 1-12 0-60 0-15
ETNA 01A 1 000 50-100 1-12 0-60 0-25

(CA cellulózacetát; G R  poliszulfon; FS fluor-polim er; RC 
cellulóz alapú; E T N A  hidrofil bevonatú ; H C /H R  tö b b  ré tegű  
vékonyfilm)

A sikeres alkalmazások valamint a kísérleti beren
dezéseken lefolytatott előkísérletek tapasztalatai te
remtettek alapot egy Amafilter típusú üzemi méretű 
berendezés telepítéséhez 1989-ben. A berendezés felé
pítését és a működés elvi folyamatát a S. ábra szem
lélteti.
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S. ábra. Üzemi R O  berendezés elvi folyamatábrája 
1 sz ivattyú ; 2 golyós szelep; 8 nyom ásm érők; 4 m odulok;. 5; 

nyom ásállító  szelepek; 6 átfolyásm érők; 7 hőm érők; 8 
hőcserélő; 9 visszacsapó szelepek; 10 szelepek

A 6 db, egyenként 2 m2 felületű tekercselt memb
ránmodul kapcsolása lehetővé teszi a kapacitás változ
tatását, valamint a soros vagy párhuzamos üzemmód 
megválasztását. A szűrendő oldat áramoltatását biz
tosító axiáldugattyús membránszivattyú az ultraszű
rés és reverz ozmózis tartományban egyaránt üzemel
tethető. A berendezés szabályozható és mérő eszközei 
lehetőséget adnak a szűrési paraméterek (nyomás, hő
mérséklet, áramlási viszonyok) pontos beállítására és 
nyomonkövetésére.

Az első konkrét feladat a nyers heparingyártás napi 
1,5-2,0 m3-nyi híg sósvizes oldatának koncentrálása 
volt. Tekintettel arra, hogy a mukopoliszaccharid tí
pusú hatóanyag moltömeg eloszlása igen heterogén 
(néhány 100 Daltontól néhány 10 000 Daltonig ter
jedhet) poliszulfon alapú reverz ozmózisos membrán 
modulokat választottunk, melyek azonban szervetlen 
sókra megfelelő áteresztőképességgel rendelkeznek. A 
bevezetett eljárással átlag 15-szörös koncentrálást si
került elérni, ami a hagyományosan alkalmazott oldó
szeres kicsapási művelettel szemben lényeges költség
megtakarítást eredményezett.

Az üzemi berendezésen megoldott további felada
tok:
-  marhatüdő eredetű, polipeptid típusú, 6 000 Dal

ton moltömegű aprotinin hatóanyag kromatográ
fiás tisztítás előtti koncentrálása és egyidejű ion
mentesítése;

-  nyers szerkivonatból a 24 000 Dalton moltömegű 
tripszin enzim koncentrálása és egyidejű tisztítása 
ultraszürési tartományban végzett művelettel. A

hagyományos kisózási lépésekkel szemben a techno
lógia korai stádiumában beiktatott ultraszűrés az 
eljárást lényegesen leegyszerűsítette, ami mintegy 
kétszeres kihozatalt eredményezett.

Preparatív HPLC

A szintetikus és félszintetikus hatóanyagok végső 
tisztításának gyakori nehézsége, hogy az értékes anya
gokat rendszerint olyan anyagkeverékből kell nagy 
tisztaságban izolálni, melyek nagyon hasonló szerke
zetű vegyületeket tartalmaznak.

A hagyományos elválasztási műveletek -  szelek
tív kristályosítás, folyadék-folyadék extrakció, gravi
tációs oszlopkromatográfia -  sok esetben nem, vagy 
csak igen jelentős anyagveszteségek árán alkalmazha
tók.

Ez vetette fel a külföldi gyógyszergyártó cégeknél 
már elterjedten alkalmazott nagyhatékonyságú pre
paratív folyadékkromatográfia (HPLC) bevezetésének 
igényét. A lehetőségek mérlegelése után vásárlás he
lyett a berendezés itthoni fejlesztése és megépítése 
mellett döntöttünk. A munka a Veszprémi Egyetem 
Vegyipari Műveletek Tanszékével és Központi Gép
műhelyével együttműködésben 1987-ben kezdődött.

A fejlesztés eredményeként két berendezést építet
tünk meg a Központi Fizikai Kutatóintézetben 1990- 
ben. A készülék felépítését a 4• ábra mutatja.

4- ábra. A  termelő HPLC folyamatibrája 
1 oldószerek; 2 szűrő; S e luenspum pa; 4 sz tatikus keverő; 5 
pulzáláscsökkentő; 6 elválasztó elegy ta r tá ly a ; 7 beadagoló  

pum pa; 8 e lő tétoszlop; S főoszlop; 10 áram lásm érő; 11 
tö résm u ta tó  d e tek to r; 12 UV d e tek to r; 18 frakciószedő 

szelepek; Ц  nyom ásm érő

Az oszlop 16 cm átmérőjű, 140 cm hosszúságú, tér
fogata 25 1. A homogén töltetet radiális tömörítési 
technika alkalmazásával állítottuk elő. A rugalmas, 
változó falvastagságú polietilén patront és hosszmen
tén változó töltetsűrűséget biztosító töltési eljárást al
kalmazó megoldás saját szabadalommal végett [3].

Az egyenletes minta- és eluenselosztást az oszlop 
két végén speciális kialakítású elosztórendszer végzi, 
biztosítva ezzel a dugószerű áramlást az oszlop tel
jes keresztmetszetében. Az eluensellátó rendszer 3 db 
nagynyomású dugattyús adagolószivattyúból, pulzá- 
láscsökkentőből és statikus keverőelemből áll, a maxi
mális teljesítménye 200 1/h. Az elválasztandó anyag-
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keverék beadagolását külön dugattyús adagolópumpa 
végzi. A kiiktatható előtétoszlop a főoszlopban lévő 
töltet védelmére szolgál. Az eluens térfogatáramát az 
oszlop után turbinás áramlásmérő méri. A detektálást 
az adott feladatnak megfelelően preparatív cellával el
látott törésmutató -  (Rí) vagy UV-detektor végzi. A 
kiépítés lehetővé teszi az ún. back-flush üzemmódot, 
valamint az eluens és az anyag recirkuláltatását is. A 
berendezés teljesen automatikus működésű, a folya
matirányítási feladatot megfelelő periféria egységen 
keresztül IBM PC számítógép látja el. A rendszer 
alkalmas kétkomponensű gradiens képzésére, a gra
diensprofil 6 szegmensben a számítógép segítségével 
előre programozható. Az elválasztandó anyagkeverék 
beadagolását, az előtétoszlop be- és kiiktatását, a sze
lepek átállítását megadott program alapján szintén a 
számítógép irányítja. A frakciószedés történhet kézi
vagy automatikus módon, az utóbbi esetben lehetőség 
van elúciós idő, elúciós térfogat, ill. detektorjel által 
vezérelt frakciószedésre, előre megadott program sze
rint. A számítógép folyamatosan fogadja a legfonto
sabb paraméterjeleket (nyomás, eluens térfogatáram, 
detektorjel), folyamatosan kijelzi ezeket és a beállított 
kritikus érték túllépése esetén beavatkozik (pl. az osz
lopnyomás adott érték fölé emelkedése esetén leállítja 
a berendezést). Az egyes anyagok elválasztására ki
dolgozott komplett programok a gépben tárolhatók és 
bármikor aktivizálhatók. Az elválasztások főbb ada
tait a program archiválja, lehetővé téve a GMP előí
rásoknak megfelelő dokumentálást.

A termelő berendezések mellett hasonló oszlop
konstrukciójú 0,7 liter és 5 liter oszloptérfogatú pre
paratív folyadékkromatográfot is elkészítettünk. Ezek 
kézi, ill. félautomatikus működésűek és az adott fela
datnak megfelelően a méretnövelési és paraméterop
timálási kísérletek végrehajtására szolgálnak az eljá
rások kidolgozása során.

Termelő kromatográfiás eljárások kidolgozása
5]

A termelő méretű ipari kromatográfiás eljárások
kal szemben támasztott alapvető követelmény, hogy 
a kívánt minőségű anyagot a lehető leggazdaságosab
ban, a legkisebb ráfordítási költségek mellett állítsa 
elő. Ezt a szempontot az eljárások kidolgozása során 
mindvégig messzemenően figyelembe kell venni, az ad- 
szorbens -  eluens pár kiválasztásától kezdve egészen 
az optimális műveleti paraméterek meghatározásáig.

A következőkben az általunk követett eljárás kidol
gozási módszerét ismertetjük. Első lépésként a kro
matográfiás elválasztási módszert, vagyis a maximá
lis szelektivitást biztosító álló fázis -  eluens párt kell 
kiválasztani.

Az eddig kidolgozott eljárásainkban — az összes 
szempont figyelembevételével -  normál fázisú, ad- 
szorpciós kromatográfiát alkalmaztunk. Adszorbens- 
ként elsősorban szilikagélt használtunk, de nagyon jó 
tapasztalataink vannak az alumínium-oxid felhasznál-

mkl

hatóságával kapcsolatban is, elsősorban szteroidok el
választásánál.

Az eluens kiválasztásánál szintén elsődleges fontos
ságú a termelő méret támasztotta speciális szempon
tok figyelembe vétele (ár, tisztasági fok, regenerálha- 
tóság -  visszaforgathatóság, toxicitás, biztonságtech
nika).

A fázisrendszer kiválasztását vékonyréteg kroma- 
tográfiával és analitikai HPLC-vel végezzük. Ebben a 
fázisban történik az eluens összetételének optimálása 
és szükség esetén a gradiensprofil közelítő meghatáro
zása.

5. ábra. Alkaloid jellegű vegyidet tisztításának kromaiogramja

6. ábra. Szteroid vegyidet sztereoizomerjeinek elválasztása

A következő lépés a műveleti paraméterek (oszlop
terhelés, eluens térfogatárama, a töltet maximális cik
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lusszáma, a frakciók vágási pontjai) optimális érté
kének meghatározása. Ezt a radiális tömörítésű 0,7 
liter oszloptérfogatú laboratóriumi berendezésen vé
gezzük. Az optimálás célja azon paraméterkombináció 
megtalálása, melynél a költségek a legalacsonyabbak, 
vagyis a művelet a leggazdaságosabban végrehajtható 
és ugyanakkor az anyag minőségére előírt kritériumok 
is teljesülnek. Ez nagyszámú, szisztematikusan meg
tervezett kísérlet végrehajtását és folyamatos gazda
ságossági és műszaki értékelését jelenti. Ebben a fá
zisban végezzük el a gradiensprofil pontosítását is. Az 
optimálás eredményeként olyan eljárást kapunk, mely 
a paramétereknek az irodalomból ismert méretnöve
lési elvek szerint történő átszámítása után a termelő 
méretű berendezésre vihető.

Az eddig leírtak illusztrálására két kromatogramot 
mutatunk be. Az 5. ábrán alkaloid tisztításának UV 
detektorrral felvett kromatogramja látható. A tisztí
tandó nyerstermék 92-93%-ban tartalmazza a célter
méket, az előírt tisztaság > 99%. A kromatogramon 
sötétebb színnel jelölt frakció teljesíti ezt az előírást, a 
termékvissz any érési arány 90%. Az oszlopterhelés 30 
g/kg adszorbens. Az elválasztás a 0,7 literes oszlopon 
az optimálisnak talált paraméterekkel készült.

A 6. ábra szteroid vegyületpár elválasztásának kro- 
matogramját mutatja be. A vegyületek egymásnak 
sztereoizomerjei, csupán egy OH-csoport térállásában 
különböznek. A szétválasztandó elegy 9 : 1 összetételű

a : ß izomer, a végtermék max. 0,5%-ot tartalmaz
hat a ß izomerből. A kromatogram a termelő méretű 
berendezésen törésmutató (Rí) detektorrral, üzemesí- 
tett eljárással készült. Egy ciklusban az a izomer 60%- 
os visszanyerési aránnyal tisztítható a kívánt minő
ségben. Az oszlopra vitt a izomer további 20%-a ve
gyes frakcióban a következő kromatográfiás ciklusba, 
míg a maradék 20% az elválasztást megelőző szinté
zisbe visszaforgatható. Az oszlopterhelés itt 10 g/kg 
adszorbens. Ezzel az eljárással eddig több kg előírt 
minőségű izomer gyártása történt.

Fenti példáink mellett még további két hatóanyag 
tisztítására dolgoztunk ki eljárást, s az eljárások alkal
mazásával, időszakos termeléssel kg-os nagyságrendű 
anyagmennyiségeket állítottunk elő.
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MKE HÍREK

A nyári szabadságok után a szak
osztályi titkárok, területi, munkahelyi 
csoportok titkárai, összekötői, 1994- 
szeptember 1 4 -in tartották megbeszé
lésüket.

Gálost György ügyvezető főtitkár 
tájékoztatta a szokásosnál nagyobb 
létszámú megjelenteket az egyesület ál
tal szervezett két nagyrendezvény -  a 
FATIPEC és IMSC -  eredményeiről.

Mindkét rendezvény szakmai és gazda
sági sikereket könyvelhet el.

A nyár gazdag volt még egyéb szak
osztályi rendezvényekben is. A sikerek 
felbátorítják az Egyesületet arra, hogy 
a nemzetközi szervezetekben betöltött 
tagságokon keresztül több nemzet
közi konferencia megrendezésére pá
lyázzon. Egyik ilyen eredmény, hogy 
1995-ben az MKE rendezi a „szűrési” 
világkongresszust.

Gazdag az Egyesület október-no
vemberi programja is. A szakosztályok 
több előadói napot, 1 napos konferen
ciát tartanak.

Az ügyvezető főtitkár felhívta a fi
gyelmet a soron következő tisztújítás- 
nak az új alapszabály szerinti előkészí
tésőre, lebonyolítására, amelyet egy- 
egy szakosztályi rendezvénnyel lehet 
összekötni. A megbeszélés résztvevői 
több hozzászólásban felvetették azt a 
problémát, hogy az MKL eljusson min
den tag számára. Gálost György ügyve
zető főtitkár jelezte, hogy az Intézőbi
zottság a közeljövőben újra tárgyalja 
ezt a kérdést.
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Pulzáltatott rezgőnyelves extrakciós oszlop
T A K Á C S  IS T V Á N  *

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. kutatói ál
tal mintegy két évtized alatt kifejlesztett folyadék
folyadék extraktor ellenáramú pulzációs segédenergiát 
felhasználó, cellákra osztott oszlopos kivitelű beren
dezés. A cellánkénti diszpergálás, radiális keverés spe
ciális kialakítású tányér-szerkezetek segítségével törté
nik.

Pulzáltatott rezgőnyelves extrakciós oszlop 
(PULSEX) felépítése, működése

A PULSEX olyan tányérszerkezetekkel hosszanti 
irányban cellákra osztott oszlopos kivitelű folyadék
folyadék extraktor, amelyben a tányérok síkjában me
rev és rezgésre képes fűrészfog kialakítású rugalmas 
elemek találhatók. Az oszlopon ellenáramban átá- 
ramló folyadékokat pulzáltatjuk. Pulzáció hatására a 
rugalmas fogazott elemek rezgőmozgásba kerülnek, ez
által az egyik folyadékfázist a másik folyadékfázisba 
(folytonos fázisba) diszpergálják, és a radiális keve
rést kialakítják. Az intenzív érintkezés következtében 
a közegek között a hatásos anyagátadás megtörténik. 
A cellánkénti diszpergálás, tehát a rezgő elemekkel 
cseppekre történő bontás, kíméletesen játszódik le és 
ennek következtében -  a működési tartományon belül 
-  stabil emulzió nem képződik. Így az oszlop alsó és 
felső zónájában a fázisok pusztán a gravitáció hatá
sára szétválnak [1, 2].

Az 1. ábrán olyan példán keresztül mutatjuk be az 
extraktor működését, ahol a V jj  könnyű fázis tartal
mazza a hatóanyagot, a Vq nehéz fázis viszont az ext
raháló folyadék. A sűrűségkülönbség hatására a gra
vitációs erőtérben a Vq , Vjj folyadékok egymással el
lentétesen áramolnak. A felső S ülepítő kamrából a 
hatóanyagtól megszabadult R könnyű-fázis (raffiná- 
tumfázis) kiáramlik. Az alsó 2 ülepítő kamrából a ha
tóanyagot magába foglaló E nehéz-fázis (extraktum- 
fázis) távozik.

A 2. ábra szerint a tányérszerkezet két részből áll. 
Mindkét rész fűrészfogszerűén kiképezett sík lap. A 
fűrészfog alakra kiképzett 1 , 2  lapokat szorosan egy
másba csúsztatva kell összeszerelni. Az 1 lap merev, és 
a fogazott része rugalmas elmozdulásra nem képes, vi
szont a 2  lap rugalmas anyagból készül, így a fogazott 
elemek -  külső erők hatására -  lengő mozgást végez
nek. A rugalmas lap készülhet műanyagból (pl. FEP 
= tetrafluor-etilén/hexafluor-propilén kopolimer, tef
lon), vagy fémből (pl. rugalmas saválló acélból, ru
góbronzból stb.). A tányérszerkezet két fő síkban he
lyezkedik el, és a tányér átmérőjétől függően nagyobb 
méretek esetén egy-egy tányéron a fürészfog-párból 
kialakított sávból több is elhelyezendő.

* R ich te r Gedeon Vegyészeti G yár R t., B u dapest

rrikl

1. ábra. Pulzáltatott rezgőnyelves extrakciós oszlop 
1 extrakciós oszlop; 2 alsó ü lep ítő  kamra; 3 felső ülepítő  

kam ra; 4 pu lzátor; 5 tányérszerkezet; 6 belső té r ; 7 
nehéz-könnyű fázist bevezető csőcsonk; 8 e x tra k tu m  fázist 

elvezető csőcsonk; 9 szintállító; 10 raffinátum  fázist elvezető 
csőcsonk; Vc  nehéz fázis; VD könnyű  fázis; R  raffiná tum  fázis; 

E  e x trak tu m  fázis; d oszlopátm érő; H  oszlopm agasság; h 
tányértávo lság  (cella  m agasság)

A folytonos fázisban a diszperz fázis létrehozása, 
és a radiális keverés úgy alakul ki, hogy a külső pul- 
zálással az oszlopban egymással szemben áramló fo
lyadékokat lüktető mozgásra kényszerítjük, amelynek 
következtében az 1  merev fogak között elhelyezkedő 
2  rugalmas fogazott elemek lengő mozgásba kerülnek. 
A lengés során az egyik fázis — példánk szerint a nehéz 
fázis -  cseppekre bontódik. Ez a cseppképződés adott 
esetben kíméletesen történik, és a cseppek mérete vi
zuálisan is jól érzékelhetően egyenletes. A lengés so
rán kialakult nyílás mérete a pulzáció sebességétől és 
a fajlagos terheléstől függően automatikusan változik. 
A nyelvek kilengésének határolásához a tányér mind
két oldalán, a nyelvek felett S ütközőt szereltünk (5. 
ábra).
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Szilárd anyagot nem tartalmazó folyadékkal 
végzett kísérletek

Alapkísérletek

Szilárd anyagot nem tartalmazó, azaz „tiszta” 
folyadékkal végzett alapkísérletekkel célkitűzéseink az 
alábbiak voltak:
-  egyrészt meghatározzuk, ha lehetséges optimalizál

juk az extraktor jellemző méreteit, azaz a cellama
gasság és az oszlopátmérő viszonyát, rezgő fogazott 
elemek geometriai méreteit, valamint a rugólemez 
vastagságát és anyagát, valamint a fogak közötti 
résméretet;

-  másrészt a kísérletek egy jelentős részét úgy végez
zük, hogy a kutatás során kapott hidrodinamikai, 
extrakciós paraméterek az ismert, segédenergiával 
működő extrakciós oszlopokkal is összehasonlítha
tók legyenek. Ennek érdekében az extrakció során 
metilizobutilketon (MIBK)-ecetsav-víz közegpárral 
is dolgoztunk, ami a Chemical Engineering Wor
king Party on Distillation, Absorption and Extrac
tion egyik összehasonlító tesztrendszere.

2. ábra. Rezgőnyelvet tinyérszerkezet 
1 m erev fogazott elem; 2 rugalm as fogazott elem; t fogazott 

elem ek közötti rés (0,2 m m  < t  <  0,5 mm)

Az első kísérleti extrakciós berendezés d átmérője 
150 mm, H oszlopmagassága 1 200 mm volt és a tányé
rok számát 12...20 db között változtattuk. Az oszlop 
üvegből és a rugalmas elem rugóbronzból készült. A 
berendezés felépítése az 1 . ábra szerint történt, azzal a 
módosítással, hogy minden cellához automatikus mű
ködtetésű mintavevőt építettünk. Az extrakció alatt 
minden egyes cellából egyidőben vettünk mintát. Az 
1  extrakciós oszlop 2  alsó ülepítő kamrához csatla
kozó 4 pulzátornál az Ap amplitúdó és a v frekvencia

3

3. ábra. Rugóimat fogazott elem müködéte 
1 m erev fogazo tt elem; 2 rugalm as fogazott elem, 3 ü tköző

változtatható. A berendezést a University of Bradford 
(Anglia) extrakciós részlegénél 1973-ban állítottuk fel, 
és az első kísérleteket is az egyetemen végeztük [3].

A kísérleti extraktornál alkalmazott folyadékfázi
sok:

Folytonos fázis: víz, diszperz fázis: kerozin;
Jelző folyadék: NaCl.

Az első kísérlet alapján meghatároztuk a bronz
ból készített rezgőelem geometriai méreteit, a beren
dezés hidrodinamikai jellemzőit és a hold-up-ot. To
vábbá vizsgáltuk a pulzációs sebesség és a folyadékfá
zisok áramlási sebességének változtatása során kapott 
folytonos fázis recirkulációs térfogatáram nagyságát. 
Az összehasonlíthatóság érdekében a fentiekben vá
zolt módon, azonos átmérőjű és magasságú forgótár
csás extraktorral (RDC =  rotating disc contactor), 
és belső terelőcsöves forgótányéros oszloppal (BTC- 
RDC) [7, 8] is a méréseket elvégeztük. A vizsgálati 
eredmények szerint a PULSEX-oszlopban az RDC- 
hez, és a BTC-RDC-hez viszonyítva, a folytonos fá
zis recirkulációs tömegáram minden esetben alacso
nyabb volt. Az első alapkísérletek során már látható 
volt, hogy a pulzáltatott rezgőnyelves extraktornál az 
axiális visszakeveredés csökkenthető, mintegy fele az 
RDC, BTC-RDC extraktorokban mért értéknek.

A kedvező kísérleti eredmények hatására az extrak
ciós jellemzők további elemzése érdekében, valamint 
a rezgőnyelvek optimalizálásához (geometriai méret, 
szerkezeti anyag) 85 mm átmérőjű és 18 db tányért 
tartalmazó, 1 000 mm oszlopmagasságú extraktort ké
szítettünk (1. ábra). Az oszlop üvegből, a rezgőelemek 
különböző méretben, vékony műanyagból (FEP, tef
lon) és rugóbronzból készültek. A kísérleti berende
zést a Richter Gedeon Rt. Gépkísérleti Laboratóriu
mában 1977-ben állítottuk fel.
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A gyári fejlesztéssel párhuzamosan a BME Vegy
ipari Műveletek Tanszéke az extrakciós paraméterek 
optimalizálását, megbízásunk alapján, 1980-82 évek
ben elvégezte [4, 5, 6]. Kísérletre 85 és 100 mm átmé
rőjű, valamint 1 200 mm H oszlopmagasságú berende
zés készült. Az oszlopon belül 18 db és 24 db teflonból 
készített tányért helyeztünk el, továbbá a h tányértá
volságot 30 mm-re, illetve 50 mm-re választottuk. A 
tányérokon lévő fogazott, különböző méretű rezgőele
met FEP és teflon műanyagból készítettük. A kísér
leteknél az £ fajlagos szabad tényérszerkezet-metszet
11...13% között változott.

Tiszta folyadékkal végzett alapkísérletek során kü
lönböző közegpárokkal dolgoztunk. Annak érdekében, 
hogy a hidrodinamikai extrakciós paraméterek az is
mert extrakciós oszlopokkal is összehasonlíthatók le
gyenek a tanszéki extrakciós kísérleteknél a vizsgált 
rendszer: metilizobutilketon (MIBK) -  ecetsav -  víz 
volt.

Az alapkísérletek eredményei

Számos alapkísérleti eredmény alapján optimalizál
tuk a PULSEX tányérszerkezetét (fürészfog elemek 
méretét, szerkezeti anyagát, a rezgőelem vastagságát 
stb.) és meghatároztuk az oszlop konstrukciós felépíté
sét, a h tányértávolság és a d oszlopátmérő viszonyát 
(1. ábra). Kimértük a hidrodinamikai és extrakciós 
jellemzőket, és az irodalmi, valamint mérési adatok 
felhasználásával a PULSEX-et összehasonlítottuk is
mert extrakciós berendezésekkel.

Az extrakciós gyakorlat számára hasznosítható hid
rodinamikai extrakciós paramétereket, eredményeket 
a 4 - 1  $■> d. ábrákkal az alábbiak szerint mutatjuk be: 

aj Működési tartomány. A PULSEX működési tar
tománya a Vp pulzációs sebesség (Ap amplitúdó xu  
frekvencia) függvényében, ecetsavmentes oldószerek
kel mérve a 4■ ábrán látható [6]. Az ábrából jól érzé
kelhető, hogy a h cellamagasság (tányérok közötti tá
volság) a működési tartományt döntően befolyásolja. 
A kísérleteknél a h tányértávolság és a d oszlopát
mérő viszonyát 0,3... 0,6 tartományban változtattuk 
és kedvezőnek a 0,5 0,6 értékeket találtuk.

bj Elméleti fokozatszám (n). Az 5. ábrán az egy mé
ter oszlopmagasságon PULSEX-ben elérhető n elmé
leti fokozatszámot mutatjuk be. A méréseink alapján 
optimálisnak bizonyult az 50 mm-es h cellamagasság, 
továbbá 1,5 mm-es oszlopon belüli folyadékszintlen- 
gés, valamint a 6,5 mm/s Vp pulzációs sebesség. Ezek
kel az értékekkel a rezgőelemes tányérok szelephatása 
miatt széles intervallumban egy méter oszlopmagassá
gon n = 6  körüli elméleti fokozatszám érhető el [6].

c) Teljesítőképesség. Az extraháló oszlop teljesítő
képessége az alábbi adatokkal jellemezhető [6]:

1. az oszlop keresztmetszetére vonatkoztatott fajlagos 
terhelhetőség: EV = Vq + Vjj, m3/(m 2 h)

mkl

Vp ,mm/s
4. ábra. PULSEX: működési tartomány 

V  fajlagos terhelhetőség, Vc  nehéz fázis; VD könnyű fázis; Vp 
pulzációs sebesség

5. ábra. Extrakciós oszlopok teljesítőképessége 
PU LSEX : p u lzá lta to tt rezgönyelves e x trak to r e =  11,0...13% 

M IB K -ecetsav -v íz  rendszer 
PS E : pulzáló sz ita tányéros e x trak to r 
(1) M IB K -ecetsav -v íz : Smoot (1962), e =  23,0%
(21 n -bu tilaceton-v íz : Dicht! (1981), e =  22,0%
(3) r»-butilaceton-víz: Dicht! (1981), e =  5,0%
SE: Scheibel ex trah á ló  oszlop

C C l«-benzoésav-víz Guyer (1954),
RDC: Forgótárcsás oszlop 

M IB K -ecetsav -v íz : Vermijs (1954),
B T C —RDC: Belsó terelócsöves forgótányéros oszlop 

M IB K -ecetsav -v íz : Takács (1986).
(E K  fajlagos terhelhetőség; Vc  nehéz fázis; VD könnyű fázis; 

r  két b e tá p lá lt fázis á tlagos tartózkodási ideje; e fajlagos 
szabad keresztm etszet)

2. az egy méter oszlophosszon elért elméleti lépcsők 
száma: 1/HETS (HETS = Aeight equivalent to a 
theoretical stage)
E két adatból számítható a két betáplált fázis r 

átlagos tartózkodási ideje az egy elméleti lépcsőnek 
megfelelő készülék térfogatban.
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Az 5. ábrán irodalom [4, 5] és a mérések adatait 
felhasználva összevetettük a pulzáltatott rezgőelemes 
extraktor (PULSEX) maximális teljesítőképességét a 
pulzáló szitatányéros, Scheibel-oszlop, RDC és BTC- 
RDC tip. extraháló oszlopokkal.

Az 5. ábrából kitűnik, hogy a PULSEX a széles ter
heléstartományban jó hatékonysággal üzemeltethető. 
A berendezés teljesítőképességét jól jellemzi, hogy az 
egy elméleti fokozatnak megfelelő készüléktérfogat
ban a két betáplált fázis r átlagos tartózkodási ideje, 
nagyon kedvező, 15 s értékre is lecsökkenhet [5, 6].

d) Működési terület. Az n és a EU, valamint т függ
vényében meghatároztuk a műanyagból (teflonból) és 
fémből (bronzból) készült rezgőnyelves PULSEX ext
raktor működési területeit. Összehasonlíthatóság ér
dekében a 6 . ábrán az irodalomban ismert [4, 5] ext- 
rakciós oszlopok működési területeit is megadtuk, va
lamint az ábrán bejelöltük a BTC-RDC extraktorok 
mérési adataiból szerkesztett működési területet is.

6. ábra. Extrakciós oszlopok működési területei
(E xtrakciós rendszer: M IB K -ecetsav-v íz)
1. RDC: Forgótárcsás oszlop: Reman (1955)
2. RDC: Forgótárcsás oszlop: Vermije (1954)
3. P erforált tá rcsás oszlop: Pope (197 l)
4. P u lz á lta to tt  sz ita tányéros oszlop: Smoot és 

BoM(1962)
5. B T C -R D C : Belsó terelő csöves forgótányéros 

oszlop: Takács (1986)
6 . PU LSEX : P u lz á lta to tt  rezgőnyelves extrakciós 

oszlop
(E V fajlagos terhelhetőség; Vc  nehéz fázis; VD könnyű fázis; r  

ké t b e táp lá lt fázis átlagos tartózkodási ideje)

Félüzemi, üzemi kísérletek

Az alapkísérletek adatai alapján, az üzemi extrak
ciós problémák megoldására 1985-től az 1. táblázatban 
közölt PULSEX extrakciós telepeket alakítottunk ki.

Az 1. táblázat szerinti PULSEX extrakciós rendsze
rekben az következő elválasztási, tisztítási feladatok 
megoldására végeztünk félüzemi, üzemi kísérleteket:

aj Egyszerű többfokozatú extrakciós műveletek szinte
tikus gyártásoknál, szűrt fermentleveknél, ill. drog- 
extrakciós technológiáknál, mint pl.:

Fenilbutazon reakcióelegy tisztítása,
Digitális glükozidok kinyerése,
Ergot alkaloidok kinyerése,
Hatóanyagot tartalmazó kátrányos vizes fázis 
oldószeres (benzol vagy toluol) kezelése;

b) Szennyvíztisztítás
Ecetsav, ill. hangyasav kinyerése szennyvízből 
karrieranyaggal (TOPO) végzett extrakció segít
ségével;

c) Szelektív extrakció
Ergot alkaloidok elválasztása,
Digitális glükozidok elválasztása.

A fenti feladatok megoldásánál a félüzemi kísérle
teket 80 mm és 155 mm átmérőjű RDC és BTC- 
RDC extrakciós oszlopokban is elvégeztük. A kü
lönböző extrakciós oszlopon (PULSEX, RDC, BTC- 
RDC) mért adatokat egymással összehasonlítva — lé
nyegében -  az alapkísérletek alapján készített 5. ábra 
adataival megegyező extrakciós értékeket kaptunk.

Általánosítható tapasztalatunk volt továbbá, hogy 
megfelelő beüzemelést követően viszonylag alacsony 
A fajlagos oldószer felhasználásával (X = extraháló 
oldószer: nyerslé) az extrakciós veszteség a 8 %-ot 
nem haladta meg. A vizsgálatainkál a A-t 0,2...0,5 
tartományban változtattuk.

Fermentlével végzett kísérletek

Az ipar számos területén igény van szilárdanyag 
tartalmú folyadékok extrakciójára. A feladat különö
sen jelentős a fermentációs iparban, mivel a fermen
táció során keletkezett (átalakított) értékes anyag -  
számos esetben -  az elhalt mikroorganizmusban, vagy 
a fermentlével együtt is található és így az értékes 
anyagot a folyadékból és/vagy a szilárdanyagból kell 
kinyerni. Az elhalt mikroorganizmus tömegét, továb
biakban biomasszának nevezzük. A biomassza a fer- 
mentlében, fermentálási feladattól függően, 5...20% 
tartományban változik. A biomasszát tartalmazó fer- 
mentlé nehezen kezelhető, keverés közben könnyen 
stabil emulzió képződik.

A gazdaságos üzemvitel megvalósítása érdekében 
általános célkitűzés a natur, kezeletlen fermentle- 
vek totál, azaz a biomasszát tartalmazó fermentlé 
együttes extrakciójának megoldása. Ismertek a bio
masszát tartalmazó fermentlé totál extrakciójára ki
fejlesztett speciális kialakítású, centrifugális erőterű, 
folyamatos üzemvitelü ellenáramú extraktorok, így 
pl. Podbielniak-, Rotabel-extraktorok, valamint a kü
lönböző dekanterek. Az oszlopos kivitelű folyadék
folyadék extraktort a natur fermentlevek extrakció
jára eddig még nem használták.

Azok a PULSEX oszlopos extrakciós kísérletek, 
amelyeket tiszta folyadékkal végeztünk olyan ked-
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1. táblázat
F élü zem i, ü zem i P U L S E X -b e ren d ez ések  je llem ző  a d a ta i

[Megjegyzés: A tányérszerkezet felépítése és a nyelvek mérete minden esetben azonos volt.)

1. Oszlopátmérő, mm 150 170 200 350
2. Oszlopmagasság, mm 1500 2000 2900 4000
3. Tányérszám, db 15 16 21 31
4. Tányérok közötti távolság, mm 90 100 120 125
5. Oszlopon belüli folyadék-lengés, mm 1,0...17,0 1,0...17,0 1,5...13,0 1,5...17,0
6. Pulzációs sebesség, mm/s 3,0...7,0
7. Oszlop anyaga üveg saválló acél
8. Fűrészfog alakú 

rezgőelem anyaga
FEP, teflon, 

saválló rugólemez
saválló rugólemez 

FEP
9. Fajlagos szabad tányér-keresztmetszet, % 11...13 12...15

vező üzemi jellemzőket szolgáltattak, hogy célszerűvé 
vált szilárdanyag tartalmú folyadékok (natur ferment- 
levek) extrakciójára a PULSEX alkalmazhatóságát 
megvizsgálni.

A kísérleteket két lépésben végeztük. Az első lé
pésnél ún. modell-anyaggal dolgoztunk. A modell- 
anyagot úgy választottuk meg, hogy az lényegében 
megegyező legyen a fermentációs iparban alkalma
zott közegpárokkal. Az extraktorba betáplált nyerslé 
viszont szilárdanyagokat nem tartalmazott. Ezt kö
vetően a második lépésnél az extraktorba betáplált 
nyerslé natúr fermentlé volt.

Kísérletek modell-anyaggal

A kísérletek célja a félüzemi extraktorok üzemel
tetési paramétereinek meghatározása, terhelhetőség, 
rugalmas üzemvitel kimérése volt. Mérésinknél az 1 . 
táblázatból a 150 és a 170 mm-es átmérőjű PULSEX 
oszlopokkal dolgoztunk.

Extrakció modell-anyag ok, üzemeltetési jellemzők: 
aj izopropanol -  metilén-klorid -  víz

-  oszlopon belüli folyadéklengés 1,0...8,0 mm
-  pulzációs sebesség 3,0...7,0 mm/s
-  összes folyadékterhelés 18,0...20,0 m3/(m 2 h)
-  fajlagos oldószer felhasználás 0,2...0,28
-  elméleti lépcsőszám 6,2...7,1 

b) n-butanol-metilén-klorid-víz
-  oszlopon belüli folyadéklengés 1,0...8,0 mm
-  pulzációs sebesség 3,0...7,0 mm/s
-  összes folyadékterhelés 12,5...15 m3/(m 2 h)
-  fajlagos oldószer felhasználás 0,29...0,38
-  elméleti lépcsőszám 2,8...3,1
A modell-anyagokkal végzett kísérletek alapján a 

PULSEX üzemeltetése zavarmentes, és 1,5 mm-es 
oszlopon belüli folyadéklengés mellett 5,0...7,0 mm/s 
pulzációs sebesség között rugalmasan terhelhető volt.

mkl

Kísérletek natúr fermentlével

A modell-anyagokkal történő alapkísérleteket az 1. 
táblázatban megadott 150, 170 és 350 mm-es átmérőjű 
PULSEX berendezésekben 1989-től végeztük. Az ext- 
rakciós gépcsoport összeállítását a 7. ábrán mutatjuk 
be.

7. ábra. Fermentlevct feldolgozó PU LSEX elvi folyamatábrája

Üzemeltetési paraméterek:
-  extrahálandó folyadék (nyerslé): natúr, biomasz- 

szát és hatóanyagot tartalmazó fermentlé (könnyű 
fázis)

-  extraháló oldószer: metilén-klorid (nehéz fázis)
-  összes folyadékterhelés: 8...17 m3/(m 2 h)
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-  oldószer : fermentlé arány: 0,33...0,5
-  pulzációs sebesség: 3,0...7,0 mm/s
-  oszlopon belüli folyadék-lengés: 1,0...17,0 mm
-  fermentlé szilárdanyag tartalma: 5%...10%

Félüzemi-üzemi kísérletek tapasztalatai, eredmények

Félüzemi kísérletek, üzemi mérések során bebizo
nyosodott, hogy a natúr, biomasszát tartalmazó ke
zeletlen fermentlé extrakciója a PULSEX-ben kedve
zően végrehajtható. A hidrodinamikai, extrakciós pa
raméterek a tiszta folyadékkal végzett kísérleti ered
ményekkel, lényegében megegyezőek voltak. Eltérést 
csak az oszlopon belüli folyadék-lengés optimalizá
lása során tapasztaltunk. A folyadék-lengés optimá
lis nagysága a fermentlé esetében többszöröse a tiszta 
folyadéknál mért értéknek. Esetünkben az oszlopon 
belül a folyadék-lengés optimális értéktartománya 
7,0...14,0 mm és az ehhez tartozó pulzációs sebes
ség 4,0...5,0 mm/s volt. Az optimális folyadék-lengést 
döntően a fermentlé szilárdanyag tartalma határozza 
meg. Magasabb szilárdanyag tartalomhoz nagyobb 
folyadék-lengés és kisebb pulzációs sebesség tartozik.

Az eddigi mérésekből általánosítható további ta
pasztalatainkat, teljesség igénye nélkül, az alábbiak
ban foglaljuk össze:

a) Az extrakció hatásfoka -  megfelelő üzemeltetési 
tapasztalatok után -  98% fölé került. 

bj A PULSEX hidrodinamikailag minden alkalommal 
nyugodtan viselkedett. A fermentlé extrahálható 
volt még abban az esetben is, amikor a szakaszos 
üzemvitelü keverős extraktorban a stabil emulzió 
képződés miatt bonyolult volt az extrakció vég
rehajtása. Az ilyen nehezen kezelhető fermentlé a 
rázótölcsérben, az oldószeres kezelés (összerázás) 
után 20...30 óra alatt vált szét az oldószertől. Az 
extrakciós tapasztalataink szerint, hasonló esetben,

az RDC, BTC-RDC extraktorban az extrakciót 
nem lehetett végrehajtani.

c) Az optimális üzemeltetési paraméterekre beállított 
extrakciónál a biomassza teljes egészében a raffi- 
nátummal távozott, és így az extraktumfázis már 
lebegő szilárdanyagot nem tartalmazott.

d) Ha technikai okokból (pl. hétvége) az extrakciót na
pokra meg kellett szakítani, és a folyamatot újra 
kellett indítani, akkor ez a tény az extrahálhatósá- 
got nem befolyásolta.

e) Alacsony koncentrációjú, fertőzött fermentlevet is 
extraháltunk, az extrahálhatóságot ez sem befolyá
solta jelentősen.

f) A PULSEX terhelésváltozásra nem érzékeny, széles 
terhelési intervallumban jó hatékonyságú.

g) Egy elméleti fokozatnak megfelelő készüléktérfogat
ban a két betáplált fázis átlagos tartózkodási ideje 
20,0 s volt.
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Katalitikus oxidációs véggáztisztítás a gyógyszeriparban

Bevezetés

Az ipari tevékenység során keletkező gáz és gőz 
alakú szennyeződések eltávolítására sokféle fizikai, ké
miai, biológiai és kombinált eljárást alkalmaznak [1, 
2, 3]. Az alkalmazott eljárást megszabja az eltávo- 
lítandó szennyeződés vagy szennyeződések minősége, 
koncentrációja és a kívánt tisztítási hatásfok. Befolyá
solja természetesen a választást a beruházási és üze
meltetési költség is.

Iparágunkban gyakori az olyan eset, amikor a vá
lasztási lehetőség leszűkül és bizonyos típusú szennye
ződések eltávolítására és/vagy megfelelő hatásfokú 
tisztítás elérésére csak egyfajta eljárás alkalmas.

Biológiai folyamatok (pl. fermentáció, szennyvíz bi
ológiai kezelése stb.) esetén időben változó mennyi
ségű és összetételű bűzös gáz keletkezik, amely igen 
gyakran a bűzanyagon kívül más szennyeződést is tar
talmaz. Az ilyen eredetű gázáram teljes tisztítása, 
szagtalanítása a komponensek eltérő tulajdonságai és 
esetenként kis koncentrációja miatt egy lépésben gaz
daságilag elviselhető terhek mellett csak oxidációs el
járással oldható meg megfelelő hatásossággal.

A gyógyszeripari technológiáknál a szerves szin
tetikus folyamatokból bomlástermékek, reaktánsok 
oldószergőzökkel együtt távozhatnak el, esetenként 
nagy mennyiségű inertgázzal vagy levegővel hígulva. 
Ilyen esetekben az oldószer visszanyerése gazdaságo
san nem oldható meg. Különösen abban az esetben in
dokolt az oxidációs eljárás alkalmazása, amikor vala
mely szennyező komponens igen kis koncentrációban 
is ártalmas, és szokásos kémiai, fizikai módszerekkel 
nem ártalmatlanítható. Ez az eset fordul elő például 
a különböző merkaptán-származékok keletkezésekor, 
illetve megsemmisítésekor.

Az oxidációs levegőtisztítási eljárás alapja az, hogy 
a szénhidrogének exoterm reakcióban szén-dioxiddá, 
vízgőzzé, a heteroatomok megfelelő oxidációfokú kom
ponensekké alakíthatók.

A reakciósebesség befolyásolására, növelésére két 
lehetőség adódik: a hőmérséklet, illetve az aktiválási 
energia változtatása. Az első a termikus égetés, a 
másik a katalitikus oxidáció lehetőségét jelenti.

A termikus égetés esetén a hatásosság a megfelelő 
oxigénellátástól, tökéletes keveredéstől, az égető tér 
hőmérsékletének helyes megválasztásától és a tartóz
kodási időtől függ. A fő műveleti költséget a tüzelőa
nyag költsége jelenti.

A termikus égetés beruházási és üzemeltetési költ
sége viszonylag magas. Előnye az, hogy érzéketlen a 
szennyeződések minőség (katalizátormérgek) és kon
centráció ingadozására.

* R ich te r  Gedeon Vegyészeti G y ár R t. F iók te lepe, Dorog
** M ag y a r Á sványolaj és Földgáz Kísérleti In téz e t, Veszprém
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B O R B É L Y  L Á S Z L Ó  *
K Á P O L N A I  D E Z S Ő  *
W E L T H E R  K Á R O L Y  **

A katalitikus oxidációs eljárás is lényegében ége
téses eljárás, amely katalizátor jelenlétében alacso
nyabb hőmérsékleten megy végbe. A katalitikus eljá
rás kis koncentrációjú szennyezések megsemmisítésére 
legtöbbször előnyös a termikus égetéssel szemben. Az 
irodalmi adatok szerint a termikus és a katalitikus 
égetőberendezések beruházási költsége nem különbö
zik számottevően. A katalitikus eljárás üzemi költ
sége azonban az alacsonyabb üzemi hőmérséklet mi
att lényegesen alacsonyabb. A termikus égetők 1100- 
1550 К hőmérséklet-tartományban, a katalitikus oxi
dációs eljárások 450-650 K-en üzemelnek [4]. A követ
kezőkben két különböző típusú feladatra kifejlesztett, 
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. dorogi üzeme
iben működő, katalitikus oxidációs berendezést és a 
legfontosabb üzemeltetési tapasztalatainkat ismertet
jük.

Bűzös gázok szagtalanítása

А В!2-vitamin tartalmú állati takarmánykiegészítő 
gyártósorában szereplő porlasztásos szárító átható, 
kellemetlen szagú légszennyezése jelentős környezeti 
ártalmakat okozott.

A nagy levegőáramban lévő, részben ismert össze
tételű, kis koncentrációjú, alacsony szagküszöb-értékü 
bűzanyag megkötését a különböző ab- és adszorpciós 
eljárásokkal nem sikerült megoldani, csupán a szag 
jellege „módosult”. így a katalitikus oxidációs eljárás 
látszott alkalmasnak a feladat megoldására. Az alap
technológiát és az MPS-típusú katalizátort a Magyar 
Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézetben dolgozták 
ki. A hordozós (supported) katalizátor aktív kompo
nense egyenletesen eloszlatott fém palládium, ame
lyet olvasztott (melted) szervetlen kötőanyag stabili
zál. így az MPS rövidítés a gyártástechnológiára utal 
[5]. A feladattól és a reaktormérettől függően a hor
dozó golyó, Raschig, ill. küllős gyűrű alakú, amelyet 
nagy alumínium-oxid, ill. kordierit tartalmú anyag
ból állítottak elő. Példaként bemutatunk egy katalizá
tor hordozó összetételét és főbb jellemzőit tartalmazó
adatsort:
Típus: KASR-6
Forma: 6 x 6 mm Raschig gyűrű
Összetétel (%)■■

AI2O3 84-86
Si02 10-12
Ti02 2,0- 2,5
Fe20 3 0,3
CaO 0,4-0,5
MgO 0,3-0,4
Na20 0,3

.. к гО 0,3-0,5
Ömlesztett sűrűség, (g/1) 800
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Fajlagos felület
BET, m2/g <0,3
Fajsúly, g/cm3 3,6
Térfogatsúly, g/cm3 1,5
Porozitás, % 50-55
Pórustérfogat, cm3/g 0,3-0,4
Nyomószilárdság, kp/gyűrü >30
Vízfelvétel, % 30-40
Pórus-eloszlás, (cm3/g)

>75 000 Á(10-1° m) 0,04
>25 000 Á 0,063
>15 000 Á 0,205
>10 000 Á 0,283
> 7 500 Á 0,332
< 500 Á -

A laboratóriumi kísérletek során megállapítható 
volt, hogy kerámia-hordozós, nemesfém hatóanyagú 
katalizátor alkalmazásával a vitamint tartalmazó 
fehérje alapú por és szuszpenzió melegítésénél kelet
kező gázáram szagtalanítható. A bűz-anyagok anali
tikájával, a mintakezeléssel és a minták eltarthatósá
gával külön előadásokon, ill. közleményekben foglal
koztunk [6, 8].

A belépő gáz négy jellegzetes komponens csoportra 
osztható: szénhidrogének, oxigén-, nitrogén-, és kén- 
heteroatomot tartalmazó szénhidrogén-származékok. 
A komponensek mennyisége és aránya a fermentáci
ótól függően változik. A tisztított gázáramban fenti 
komponens-csoportok még az alkalmazott nagyérzé
kenységű, szelektív detektorok alkalmazásával sem 
voltak kimutathatók. Az eredményes laboratóriumi 
kísérletek után helyszíni kísérleteket folytattunk Do
rogon. Ezen kísérletek célja az volt, hogy a kiválasz
tott katalizátorral a porlasztásos szárítóból távozó 
gázáram esetén vizsgáljuk a szagtalanítás hatásossá
gát és adatokat gyújtsunk az ipari méretű berendezés 
tervezéséhez. Vizsgáltuk a gáz hőmérsékletének, a ka
talizátorréteg magasságának, valamint a hőmérséklet 
profil és a kilépő hőmérséklet változtatásának hatá
sát [6]. 550 К hőmérséklet felett, maximum 20 000 
h~ 1 térsebesség alkalmazása esetén a gyártástechno
lógia valamennyi kombinációjában a kezelt gázáram 
érzékszerviig bűztelen, műszeres vizsgálattal a kom
ponensek konverziója 95%-nál jobb volt. A MÁFKI 
által kidolgozott technológia kétféle megvalósítási le
hetőséget kínált:
-  közvetlen áramlású rendszert, amely a megtisztí

tott gázáram hőhasznosítás nélküli kibocsátását je
lenti;

-  recirkulációs rendszert, amely a megtisztított és fel
melegített gázáram meghatározott részáramának a 
technológiai folyamatba való visszavezetését fog
lalja magába.

Szagtalanítás közvetlen áramlású rendszerben

Célszerűségi okokból először a közvetlen áramlású 
rendszert valósítottuk meg. Az eredeti porlasztásos 
szárítórendszer az 1  olajégőből, a 2  porlasztásos szá
rítóból, S zsákos szűrőből és 4 ventillátorból állt

(i. ábra). Ezt a rendszert az 5 vizes mosóval egészí
tettük ki, elsősorban a zsákos szűrő esetleges elmenő 
por-szennyezése és általa okozott bűz-hatás mérsék
lése érdekében. A gázáram a 7 kéményen távozott a 
rendszerből.

1. ábra. A porlasztva szárító berendezés katalitikus oxidációs 
véggáztisztítója

A szaggato tt vonal a  recirkulációs üzem m ódot jelö li. 1 
olajégő; 2 p o rlasz tv a  szárító; S zsákos szűrő; 4 v en tillá to r; 5 
vizes mosó; 6 sz iva tty ú ; 7 kémény; 8 cseppfogó; 9 olajégő; 10 

katalitikus reak to r; 11 ventillá tor; 12 szabályozó szelep

A közvetlen áramlású rendszerben az 5 vizes mosó
ból kilépő, 323 К hőmérsékleten vízgőzzel telített gá
záram a 8  cseppleválasztón halad át, majd a 9 olajégő 
füstgázaival keveredve a kívánt hőmérsékletre meleg
szik fel. Az adott feladatra MPS-10 katalizátort hasz
nálva 563 és 623 К közötti hőmérsékleten érhető el 
a kívánt bűztelenítő hatás. A gázáram a 10 katalizá- 
tikus reaktorban elhelyezett 0,5 m magas és 1,80 m 
átmérőjű katalizátor rétegen áthalad és az 1  ventillá
tor szállítja a 7 kéményen keresztül a szabadba.

Ebben az elrendezésben a porlasztásos szárító 
mintegy 10 000 m3/h levegőáram mellett 415 kg/h 
vízgőz elpárologtatási teljesítménnyel működött.

A katalitikus oxidációs berendezés 1976-ban ké
szült el. Az akkori rendeletek szerint környezetvé
delmi szempontból az ÉMI minősítette, és működését 
megfelelőnek találta, miután a bűz-szennyezést sike
resen megszüntette.

Recirkulációs üzemmód

A berendezés mintegy 5 éves folyamatos üzemelte
tése után 1981-ben tértünk át a recirkulációs üzem
módra hőhasznosítási és kapacitásnövelési céllal. A 
közvetlen áramlású technológia esetén a 7 kéményen 
563 és 623 К közötti hőmérsékleten távozott a gáz
áram a szabadba. A hőhasznosítás legegyszerűbb és 
legolcsóbb módja a közvetlen recirkuláció, melyet a 
vizes mosó kondenzátort is helyettesítő működtetése 
tett lehetővé. A porlasztásos szárítóba bevitt és az 
égés során keletkező vízgőz ugyanis a mosóban a gáz
áramból kondenzál és beáll az adott hőmérsékletnek 
megfelelő telítettségi állapot.

A recirkulációs arányt a 12 szabályozó szelepekkel 
a kísérleti tapasztalatok alapján úgy állítottuk be,
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hogy a rendszerbe bevitt víz, a szagkomponensek és 
az égéstermékek mennyisége sem a rendszerben, sem a 
termékben nem dúsult fel. Szén-monoxid a katalitikus 
oxidációs reaktorból kilépő gázáramban nem volt 
kimutatható. A szén-dioxid koncentrációja 1,5-2,8% 
között, az oxigéné 15,5-18,6% között változott.

A katalitikus oxidációs rendszer rugalmassága je
lentős intenzifikálást és energia-megtakarítást tett le
hetővé.

A szárítóba bevitt gázáram mennyiségének növelé
sével a belépési hőmérséklet egyidejű emelésével a szá
rító teljesítménye mintegy 50%-kal nőtt. Ezzel egyide
jűleg a szárító olajégőjének csökkentett teljesítményű 
üzemeltetése eredményeként a fűtőolaj-felhasználás 
mintegy 20%-kal csökkent.

A fentieken túlmenően még egy további intenzifi- 
kálás is lehetővé vált újabb porlasztó szárító üzem 
bekapcsolásával. Az újabb 5 000 m3/h bűzös gáz szag
talanítását az ismertetett katalitikus oxidációs rend
szeren oldottuk meg.

A mintegy 120 m távolságra lévő berendezést cső
vezetékkel kötöttük össze a katalitikus oxidációs rend
szerrel, így jelenleg 20 000 m3/h  gáz szagtalaní
tása folyik. A nyomásviszonyok biztosítása, a gázá
ramok összekapcsolása megoldott, a megnövekedett 
reaktortéri térfogatáram fluidizációs hatásának kivé
désére nagyobb szemcseméretű katalizátor-töltetet al
kalmaztunk.

A katalizátor garantált élettartama 10 000 üzem
óra. Az 1976-tól napjainkig eltelt idő alatt kétszer 
cseréltünk katalizátort, jelenleg még az 1988-ban az 
átszerelés miatt szükségessé vált nagyobb szemcse- 
méretű, kisebb ellenállású katalizátor dolgozik. így 
egy-egy katalizátor töltet 50 000 üzemóráig működött. 
Cseréjét elsősorban mechanikai kopás, aprózódás in
dokolta. A katalizátor mérgekkel szembeni ellenállá
sát még a csere után is mérhető aktivitás bizonyítja.

Az ismertetett rendszer gyógyszeripari alkalmazása 
a közvetlen fűtőolajjal történő fűtés miatt korlátozott. 
Célul tűztük ki egy fokozottan tűz- és robbanásve
szélyes környezetben is alkalmazható, kisebb méretű 
katalitikus oxidációs reaktor kifejlesztését.

Robbanásbiztos katalitikus oxidációs berendezés

Egyik szintetikus gyártásunk két reakciólépésében 
egyéb bűzös komponensek mellett metil-merkaptán 
keletkezik. A metil-merkaptán megsemmisítését az is
mert nátrium-hipokloritos oxidációval végeztük inten
zív gáz-folyadék érintkeztetését biztosító abszorber- 
ben nem „teljes” sikerrel, az alacsony szagküszöb ér
ték és a kémiai reakció koncentráció-függése miatt. 
Megoldásként a katalitikus oxidációs módszer kínál
kozott. A szintetikus gyógyszeripari alapanyaggyár
tás jellemzője a szakaszos technológia alkalmazása. 
Ennek következménye a nagyszámú szabadba veze
tett ún. légzővezeték. E vezetékeken időben, minő
ségben és mennyiségben változó légszennyező távoz
hat. A metil-merkaptán kezelő abszorber és a hasonló 
komponenst tartalmazó légzők kivezetését egy cső-

mkl

portba gyűjtöttük. A légző-csoport fölé elszívó töl
csért helyeztünk. A 2 ventillátor az 1 lángzáron ke
resztül szívja be a tölcsérbe kerülő bűzös gázt a kata
litikus reaktorba (2 . ábra).

£■ ábra. Robbanásbiztos katalitikus oxidációs reaktor 
1 lángzár; 2 ven tillá to r; S hőcserélő; 4 léghevítő  kamra; 

5 ka ta litik u s reak tor

S. ábra. Robbanásbiztos katalitikus oxidációs reaktorok telepítése az 
üzemcsarnok tetején

A tölcséres megoldást azért választottuk, mert 
így egyrészt nincs fix kapcsolatban a reaktor az 
abszorber-rendszerrel és a gyártó készülékek közvet
len összeköttetése elkerülhető, másrészt biztosított
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a folyamatos, állandó oxidálandó komponens-levegő 
elegynek a reaktorra vezetése.

1 . táblázat
M e til-m e rk a p tá n  á r ta lm a tla n í tá s  v iz sg á la ti 

e red m én y ei

Minta Metil-merkapt án Emisszió
száma bemenő,

g/m3
kimenő,

g/m3
hatásfok,

%
kg/h

1. 39,5 lOxlO-5 99,9 llx lO -5
2. 25,3 17ХПГ5 99,9 17xl0-5
3. 25,6 nyom. 99,9 0

Átlag 30,1 9,3xl0 -5 99,9 9,3xl0~5

A ventillátor által szállított merkaptán-levegő elegy
a S hőcserélőbe kerül, ahol a katalitikus reaktorból 
távozó 603-633 К hőmérsékletű gáz azt előmelegíti. 
Innen a gázt két részáramra osztva az elektromos fű
téssel ellátott 4 léghevítő kamrákba vezetjük. A lég
hevítő kamra katalizátorral van töltve, így a felme
legedés közben már az oxidáció is megindul. Ilymó- 
don abban az előmelegítő térben -  ahol a robbanásra 
hajlamos gázelegy és a magas hőmérsékletű fűtőelem 
együttesen jelen van -  irányított, nem robbanás jel
legű katalitikus oxidáció zajlik le extrém esetben is.

A 608-633 К hőmérsékletre felmelegített gázáram a 
katalitikus reaktorba jut, ahol az oxidáció lejátszódik. 
Ezután a gáz a S hőcserélőn keresztül távozik.

A berendezés folyamatosan felfűtött állapotban 
működve, a bármikor megjelenő szennyezést azonnal 
ártalmatlanítani képes.

A működő prototípus berendezés fényképe a S. 
ábrán látható. A blokkszerüen felépített, automati

zált, kezelő személyzetet nem igénylő, villamos fűtés
sel ellátott berendezést a Központi Bányászati Fej
lesztési Intézet és az Országos Munkavédelmi Tudo
mányos Kutató Intézet minősítette. Az utóbbi ellenő
rizte a berendezés működésének hatékonyságát metil- 
merkaptán oxidációjára.

Vizsgálataik adatait az 1. táblázatban mutatjuk be.

Másutt végzett kísérletek üzemi tapasztalatai sze
rint a robbanásbiztos berendezés összetett szennye
zések (oldószer-bűzanyag) esetében is alkalmazható, 
esetenként az autotherm üzemmódban [7]. Ugrásszerű 
terhelés esetén, a nem kívánt felmelegedés a hőcse
rélő automatikus kiiktatásával pótlevegő beszívásával 
megakadályozható.

A katalizátor-töltettel kapcsolatos tapasztalataink 
megegyeznek az első példa bemutatásánál leírtakkal.
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MTESZ HÍREK

NYILATKOZAT

A Műszaki és Természettudomá
nyi Egyesületek Szövetségi Kamarája 
(MTESZ) és a Magyar Innovációs 
Kamara (MIK) kezdeményezésére az 
alább felsorolt szervezetek
Reálértemiség Egyeztető Tanácsa
megalakítását határozták el.

E jelentős támogatottságú országos 
szervezetek -  melyek a magyar reálér
temiség (műszaki, agrár, természettu
dományi, közgazdasági) meghatározó 
hányadát képviselik -  kinyilvánítják 
elhatározásukat az ország társadalmi
gazdasági felemelkedésének hatékony 
segítsége iránt.

Ennek érdekében szakmai, szakér
tői tudásukat felajánlják az országgyű
lés bizottságai, a kormányzati szervek, 
az Érdekegyeztetési Tanács részére elő
terjesztések, törvény- és programterve
zetek véleményezésésre, koncepciók ki
dolgozására.

Mindezt pártpolitikától függetle
nül, az érdekegyeztetés munkaadói és 
munkavállalói oldalaihoz való csatla
kozás igénye nélkül a gazdaság érde
keinek szem előtt tartásával, a tudo
mányos-szakmai szempontok érvénye
sítésével kívánják gyakorolni. A Ta
nács partnerként részt kíván venni 
a társadalmi-gazdasági megállapodás 
létrehozásában.

A Tanács -  melynek működési fel
tételeit a MTESZ biztosítja -  nyitott a

fenti célokat és feladatokat vállaló tár
sadalmi szervezetek, szövetségek szá
mára.

A Tanács készen áll az Ország
gyűlés, a Kormány, az Érdekegyezte
tési Tanács igényeinek fogadására és az 
együttműködésre.

Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetségi Kamarája 
(MTESZ) -  dr. Náray-Szabó Gá
bor elnök

Magyar Innovációs Kamara (MIK) 
-  dr. Pakucs János elnök

Mérnöki Kamara -  Andor Béla 
elnökhelyettes

Magyar Mérnökakadémia -  dr. Czo- 
boly Ernő elnökségi tag

Magyar Építészek Kamarája és Szö
vetsége -  Lázár Antal alelnök

Agrárkutató Intézmények Országos 
Szövetsége -  dr. Biacs Péter társel
nök

Budapest, 1994. július 5.
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A gyógyszeripari portechnológiai műveletek elektrosztatikai veszé
lyességéről

A gyógyszeriparnak nagyon jellegzetes területe a 
portechnológia, amely fogalom a szárítás, őrlés (ap
rítás), szitálás és tablettázás folyamatait foglalja el
sősorban magába. Ezeknél a folyamatoknál az anyag 
szemcséinek intenzív érintkezése és szétválása miatt 
az elektrosztatikus feltöltődés nagy veszélyt jelent. 
Ilyen szempontból elsősorban a fluidszárítás, az őrlés 
és a szitálás folyamatai veszélyesek.

Őrlés és szitálás

A használatos berendezések

Az őrlést és szitálást lehet együttesen tárgyalni 
a hasonló jellegű veszélyek miatt. A Mikropul Ban
tam 1 SH típusú darálók (lényegük a rotorra elhe
lyezett mozgatható kalapácsok, amelyek kemény őr- 
lendó anyag esetén kitérhetnek, a malom teljesít
ménye kb. 100 kg/h) a legelterjedtebbek a gyógy
szeriparban, ill. a hozzá hasonló felépítésű kalapá
csos malmok. Őrlésnél a rázósziták használatosak a 
leggyakrabban. A veszély általában a por betöltésé
nél, ill. a por felfogásánál jelentkezik. Az üzemi gya
korlatban polietilén-zsákból surrantják be az anya
got, ill. polietilén-zsákba fogják fel azt. Természetesen 
ilyenkor veszélyes térerősség alakulhat ki, amennyi
ben az anyag elektrosztatikus szempontból szigetelő. 
Az anyag elektrosztatikus szempontból szigetelő, ha a 
fajlagos térfogati ellenállása 1010 Ohm értéket is eléri, 
vagy azt meghaladja.

Folyadékoknál használjuk a fajlagos vezetőképes
ség fogalmát is, ami reciproka a fajlagos térfogati el
lenállásnak és a veszélyességi határok ennek megfele
lően alakulnak. A rázószitáknál (amelyek a gyógyszer- 
iparban a legelterjedtebbek) annyit kell megemlíteni, 
hogy veszélyes hely maga a szita, amely általában há
rom gumialátéten nyugszik, így a földelt szitatesttől 
el van szigetelve.

Az elektrosztatikus veszély meghatározása

Éveken keresztül, amikor például egy kis teljesít
ményű daráló kapcsán az elektrosztatikus veszélyről 
beszéltünk, általában megelégedtünk azzal, hogy vizs
gáltuk az anyag robbanthatóságát és elektrosztatikus 
feltöltődésre való hajlamát. Ha ez a két veszély tényező 
együttesen fennállt, akkor azt mondtuk, hogy kocká-
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zatos az anyag feldolgozása. A kockázatot csökken
tettük a berendezés földelésével, de a kockázat még 
mindig megmaradt. A poranyagok „elektrosztatikus 
feltöltődésre való hajlamát” hazai gyártású, kapacitív 
osztó elv alapján működő műszerrel határoztuk meg. 
Ezzel a műszerrel két paramétert mértünk:

1. A poranyag „elektrosztatikus feltöltődési hajla
mát”, amikor is az 1 g tömegű max. 5 m/m% ned
vességtartalmú max. 63 fim szemcseméretű pormin
tát egy referenciaanyagon (általában átütő papíron) 
10 alkalommal ide-oda görgettük, majd megmértük 
a porminta töltésmennyiségét a műszer pohárelekt
ródjának a segítségével. A PVC por töltésmennyisége 
10~7 A s 1 g esetén és a mért eredményeket ehhez 
az értékhez hasonlítottuk. Egy lehetséges osztályozás: 
Ha a töltésmennyiség 0,5-510~10 A s, a por mérsékel
ten hajlamos, ha 0,5-2,510-9 A s, veszélyes mérték
ben hajlamos, ha 0,25-0,5TO~8 A s, nagyon veszélye
sen és ha >0,510-8 A s, rendkívül veszélyes mérték
ben hajlamos elektrosztatikus feltöltődésre. A gyakor
latban, ha a töltésmennyiség >0,2510-8 A s, minden 
esetben felhívjuk a figyelmet az elektrosztatikus fel
töltődés miatti tűzveszélyre. A leírt vizsgálat elméleti 
szempontból erősen kifogásolható: azt befolyásolja a 
levegő nedvességtartalma, a papír minősége, minden 
ember másként végzi a 10 csúsztatást stb. Ennek elle
nére a vizsgálat általában jó információt szolgáltatott, 
meglepően jó volt a reprodukálhatósága évek múlva 
is és a mérés eredménye többnyire egyezik az üzemi 
tapasztalattal.

2. Helyszíni térerősség-vizsgáltot végeztünk a mű
szerrel egy-egy gyártási folyamat közben a készülék
ben ill. a zsákban lévő por felszínén. Időnként 60-100 
kV/cm „térerősséget” mértünk, ami megkérdőjelezte 
a mérési módszer megfelelőségét. Homogén, vagy kö
zelítőleg homogén erőtérben, néhány cm-es elektród- 
távolság és normál állapotú levegő esetén mintegy 30 
kV/cm térerősség kialakulása esetén már kisülések 
lépnek fel az elektródok között [1]. Ennél nagyobb 
„mért” térerősséget csak hibás mérések szolgáltat
nak. Ekkor a tértöltés zavarja meg a mérőműszerün
ket. Gyakorlati elektrosztatikai esetekben, figyelembe 
véve az erőtér inhomogenitását a nemzetközi szakmai 
közvélemény általában 4-6 kV/cm értékre tartja a 
kisülések kialakulásának küszöbértékét. Amennyiben 
a mért érték szigetelő felület, vagy a felhalmozódott 
portömeg közelében nem éri el ezt az értéket, közvet
len kisülésre nem kell számítani. Kivételt jelentenek 
azok az esetek, ahol nagy felületi kapacitásokon latens 
töltések halmozódnak fel, vagy bipoláris feltöltődés 
mellett csupán az eredő feltöltődést mérjük.
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A mérési módszerek továbbfejlesztése

Ezen tapasztalatok birtokában kezdtünk közös 
együttműködésbe a Richter Gedeon Rt. Biztonság- 
technikai Laboratóriuma mérési módszereinek fejlesz
tésére. A közösen kidolgozott mérési módszerekkel há
rom gyártási eljárást közösen megvizsgáltunk, érté
keltünk. A továbbiakban ezen együttműködés során 
szerzett tapasztalatokat mutatjuk be.

A porok elektrosztatikus feltöltődési hajlamát első 
közelítésben a fajlagos térfogati ellenállás meghatá
rozásával lehet jellemezni. Korábban már említettük 
ezt a paramétert azzal, hogy ÍO10 Ohm érték fe
lett már veszélyes, vagyis elektrosztatikus feltöltő- 
déssel számolni lehet. Célszerűen meghatározott tér
fogatú, szemcseméretű, tömörítési fokú porral meg
töltött „ védőelektródos párhuzamos síklemezes” cella 
ellenállását mérjük meg 125-2000 V mérőfeszültség
gel. A cella korrózióálló acélból készült mérőelektró
dokkal rendelkezik, amelyek teflon szigetelésbe van
nak rögzítve és a cella védőárnyékolással ellátott. Itt 
is max. 5 m/m % nedvességtartalmú, max. 63 /ím 
szemcseméretű port vizsgálunk, a tömörítést szita
rázógéppel végezzük 20 másodpercen keresztül. Meg
említjük, hogy folyadékokat is vizsgálunk hasonló 
módszerrel, merülő elektródok felhasználásával [2].

A Biztonságtechnikai Laboratórium meghatározza 
a porok és folyadékok minimális gyulladási energiá
ját 0,1-100 mJ méréstartományban (Minimális gyul
ladási energia: a kisütőáramkör töltésének, kapacitá
sának és a szikraközt képező elektródok alakjának, 
ill. távolságának változtatásával meghatározható az 
a legkisebb felszabaduló teljes szikraenergia, amely 
a 105 Pa nyomású, 20°C hőmérsékletű, leggyúléko
nyabb gáz-, gőz-, por-levegő elegyet még éppen meg- 
gyújtja. [3]) A minimális gyulladási energia értékének 
figyelembevételével az anyagokat szikraérzékenységi 
osztályokba sorolhatjuk: Rendkívül nagy szikraérzé
kenység 0,1 mJ alatt (RSZ); nagy szikraérzékenység 
0,1-4 mJ (NSZ); átlagos szikraérzékenység 4-20 mJ 
(ÁSZ), kis szikraérzékenység 20 mJ felett (KSZ) [4].

A minimális gyulladási energiát 1,2 1-es Hartmann- 
csőben (porokra), 200 ml térfogatú robbantópipettá
ban (folyadékgőzökre) határozzuk meg 1,0-100 mJ 
szikraenergiát szolgáltató szikragenerátorral (a mé
rési rendszert [5] szerint alakítottuk ki). A vizsgálatot 
a por robbanthatóságának eldöntésével kezdjük, 10 J 
szikraenergiával; ha a por robbantható, akkor a fenti 
műszerei meghatározzuk a minimális gyulladási ener
giát.

Átmenetileg továbbra is meghatározzuk az „elekt
rosztatikus feltöltődési hajlamot”.

Az elektrosztatikus térerősség üzemi mérését az 
USA gyártmányú, rezgő kondenzátoros műszerrel 
végezzük, amelynek mérési tartománya max. 30 
kV/с т . Ezenkívül az USA gyártmányú ún. négyzetes 
ellenállásmérőt használjuk ruhaanyag, porleválasztó- 
zsák anyaga felületi ellenállásának mérésére. Ennek 
méréshatára 105 -  1010 Ohm. A padlóburkolatok, 
nagyméretű fémfelületek levezetési ellenállásának mé

résére nagyfeszültségű ellenállás-mérőt használunk, a 
szabványos talpelekróddal [6].

Üzemi mérések eredményei

Mindezek után a helyszíni mérések tapasztala
tait mutatjuk be. I. üzemben „A” anyagot (epesav- 
származékot), II. üzemben „B” anyagot (pankreász- 
ból kivont hatóanyag), a III. üzemben „C” anyagot 
(növényvédőszert -  ADOL 80 WP) dolgoznak fel.

I. üzemben az „A” anyagot Mikropul Bantam 
1 SH őrlőberendezésen őrlik (teljesítménye 100-200 
kg/h). A padló festett fémpadló. A mért levezetési 
ellenállások értéke 109 Ohm nagyságrendű, 500 V 
mérőfeszültéggel egyszer, 1000 V mérőfeszültséggel 
valamennyi esetben átütött a festékréteg.

Az „ A” anyag mért biztonságtechnikai paraméterei:
-  minimális gyulladási energia 15 mJ (ÁSZ)
-  fajlagos térfogati ellenállás >2,41014 Ohm
-  elektrosztatikus feltöltődési hajlam: 0,410-8 A s

1 g anyag esetén.
A helyiségben műanyagdobozra felállított tárolóe

dénnyel, nem megfelelően földelt emelvénnyel, fém
hordóval találkoztunk. A dolgozó fémállványon áll, 
amely festetlen és nincs földelve. Az adagolást kéz
zel, fémlapáttal végzik.

A malmon elhelyezett molinó anyagú porszűrőzsák 
felületi ellennállása a műszer felső méréshatára felett 
volt. Az őrlés ideje alatt 12-15 kV/cm térerősséget 
mértünk a zsákon. A malom kikapcsolása után 3-5 
perrccel ez az érték 4-5 kV/cm volt.

II. üzemben „B” anyagot dolgoznak fel ALPIN 
őrlőmalommal (teljesítménye mintegy 300 kg/h).

A „ B” anyag mért biztonságtechnikai paraméterei:
-  minimális gyulladási energia 50 mJ (KSZ)
-  fajlagos térfogati ellenállás 7,21012 Ohm
-  elektrosztatikus feltöltődési hajlam: 0,2510-8 A s

1 g anyag esetén.
Ebben az üzemben a vezető tárgyak megfelelően 

földeltek voltak, az alkalmazott ékszíjak antisztatikus 
anyagból készültek. A padlóburkolat levezetési ellen
állása az antisztatikus tartományban volt (106 -  108 
Ohm érték). A malom porleválasztó berendezésében 
antisztatikus zsák található, ezt igazolta az ellenállás
mérő is. Az adagolás itt is kézzel, fémlapáttal folyik. 
A dolgozó a padlón áll. az üzemben külön megvizsgál
tuk, összehasonlítás céljából a szigetelő tulajdonságú 
polietilén-zsákkal és az antisztatikus, földelt zsákkal 
történő anyag-felfogást.

A polietilén-zsákon az anyag betöltésekor 11 kV/cm, 
a betöltött portömeg felületének közepén 6-8 kV/cm, 
a szélén 1-3 kV/cm értéket mértünk. A por felületén 
a térerősség 1 perc elteltével csökkent 1 kV/cm érték 
alá. Földelt antisztatikus zsák töltésekor a zsák felü
letén mért térerősség 0 kV/cm, a portömeg felületén 
a zsák megtöltése során soha nem haladta meg az 1 
kV/cm értéket.

III. üzemben „C” anyagot zárt rendszerben Mik
ropul ACM malommal (a Bantam malommal azonos 
működési elvű, 600 kg/h teljesítményű, de zárt rend-
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szerű az anyag elvétele, a kiporzott anyagot mintegy 
20 m hosszú csővezetéken vezetik a porleválasztóba, a 
csővezeték átmérője 300 mm) őrlik, a por elszívással 
kerül a több szinttel feljebb lévő porleválasztó kam
rákba, amelyek robbanó ajtókkal van ellátva.

A „C” anyag biztonságtechnikai paraméterei:
-  minimális gyulladási energia 20 mJ (ASZ)
-  fajlagos térfogati ellenállás 1,2—7,2-1013 Ohm
-  elektrosztatikus feltöltődési hajlam: 0,35-10_8 A s 

1 g anyag esetén.
Az anyagot itt is kézzel, zsákból való beöntéssel 

adagolják egy torokba, ahonnan az csővezetéken jut a 
malomba. Az üzemben földelt fémpadló van minden 
szinten.

Az eredmények értékeléséhez még a következő 
energiaszintekkel kell tisztában lenni:
-  a koronakisülések -  max. 0,1 mJ -  csak az RSZ 

anyagokat gyújtják meg (keletkezik nagypotenciálú 
csúcsos vezető körül).

-  fojtott szikrakisülések -  max. 4 mJ, csak a RSZ és 
NSZ anyagokat gyújtják meg (keletkezik szigetelő 
felületek és vezető felületek között, pl. feltöltődött 
polietilén-zsák és földelt készülék között).

-  emberről lejövő szikrakisülések -  max. 20 mJ, RSZ, 
NSZ, ASZ anyagokat gyújtják meg.

-  új veszélyforrás a silók belsejében leülepedő portö
meg felszínén kialakuló kisülés. Ezek gyújtóképes
ségét most vizsgálják. Külön kell figyelni arra az 
esetre, ha nagyon vékony szigetelő réteg van egy 
földelt vezető felületén (pl. fémlapon korrózióvédő, 
villamosán szigetelő festék). Ha ilyen körülmények 
között nagy feltöltődés alakul ki, akkor rendkívül 
nagy energiájú (kJ nagyságrendű) több méteres ún. 
terjedő kisülések is felléphetnek (pl. pneumatikus 
szállítás, silók).

-  a villámszerű kisülések, amelyek a KSZ anyago
kat is meggyújtják. Az ipari elektrosztatikai méré
sek tapasztalatai szerint a feltöltődött porfelhőben, 
vagy a porfelhő és valamilyen földelt fémtest kö
zött ún. villámszerű kisülés a kísérletek eredményei 
alapján nem lép fel, ha az összefüggő gömbszerű 
térfogat kisebb mint 60 m3, vagy a hengerszerű tér
fogat átmérője kisebb mint 3 m [7]. Amennyiben vi
szont nagy tömegű, nagy térfogatú anyag halmozó
dik fel, akkor az anyagról magáról is levehető szikra 
(a méretekre vonatkozóan -  [7]).
A három üzemben végzett méréseinkről az alábbi 

következtetések vonhatók le.
Az I. üzemben átlagos szikraérzékenységű anyagot 

dolgoznak fel, tehát elsősorban a dolgozó, valamint 
ha a dolgozó szigetelő tulajdonságú kesztűben dolgo
zik, akkor a lapát földeléséről is gondoskodni kell. Cél
szerű, ha a dolgozó természetes anyagú ruhában, veze
tőtalpú vagy antisztatikus anyagból készült cipőben, 
antisztatikus festékkel bevont, elektrosztatikus szem
pontból földelt állványon áll. Természetesen gondos
kodni kell a berendezés megfelelő földeléséről és cél
szerű a felfogásra használt fémhordót is földelni, időn
ként a hordó levezetési ellenállását ellenőrizni. Kesz
tyű használata esetén antisztatikus anyagút célszerű 
alkalmazni és ebben az esetben a lapátot nem is kell
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földelni, ha a dolgozó a már említett módon földelt. 
Itt kiemeljük, hogy a fentiekben leírtakat mind együt
tesen kell megvalósítani, csak ez biztosítja a töltés le
vezetését a dolgozótól a földig. Részleges megoldás 
esetén, illetve ha ez a lánc megszakad, nagyobb ve
szély jöhet létre, mint amilyen az eredeti helyzetben 
volt!

A II. üzemben jobb a helyzet az antisztatikus 
padló használata miatt, itt elegendő a dolgozó és 
a lapát megfelelő földelése. Időnként ellenőrizni kell 
a porleválasztó zsák antisztatikus tulajdonságát és 
földeltségét is. A mérési eredmények alapján célszerű 
lenne antisztatikus zsák használata.

A III. üzemben néhány helyen nem megfelelő földe
lést találtunk, ezt ki kell javítani. A fő kérdés ellenben 
az volt, hogy a mintegy 25 m hosszú, megbízhatóan 
földelt, 30 cm átmérőjű csőben előfordulhat-e elekt
rosztatikus szikra. Glor mérései [7] alapján határo
zottan nemmel válaszolhatunk erre a kérdésre. Ellen
ben itt is probléma az anyag betöltése, ezért itt is ja
vasoltuk az antisztatikus zsák használatát, a dolgozó 
földelésének biztosítását.

Az üzemben a takarításnál használt porszívón 
műanyag gégecsövet találtunk, ami természetesen 
elektrosztatikusán erősen töltődő anyagoknál (ilyen a 
„C” anyag) nem megfelelő.

Megemlítjük, hogy méréseink során védőruhás dol
gozóval nem találkoztunk, de természetesen itt is an
tisztatikus anyagból készült ruhát kell használni.

Összefoglalva a három üzemben tapasztaltakat ál
talában elmondható, hogy elektrosztatikusán erősen 
töltődő anyagok feldolgozásánál polietilén-zsákokat 
használnak, nincs megoldva a dolgozó, de esetenként 
még a berendezés megfelelő földelése sem. A porle
választó zsákok sem mindig készülnek antisztatikus 
anyagokból. Azt is el kell mondani, hogy a mai napig 
pl. antisztatikus zsák csak Nyugat-Európából szerez
hető be, de remélhetőleg mire ezek a sorok megjelen
nek, a hazai sorozatgyártású antisztatikus anyagból 
készült zsákok, ill. hazai antisztatikus cipők is kapha
tók lesznek megbízható minőségben.

Szárítás

Bár konkrét méréseket nem végeztünk, de említést 
kell tenni a gyógyszeripari szárításról is.

A tálcás-szárítók elsősorban környezetvédelmi prob
lémát jelentenek, amennyiben a ventillátorok villa
mosmotorjai megfelelő védettséggel rendelkeznek; il
letve a szárítási hőmérsékletet kell vizsgálni bizton
ságtechnikai szempontból, de az elektrosztatikus ve
szély csak kismértékű, mivel itt az anyag nem kevere
dik, aprítódik, nincs intenzív szemcse-szétválás.

A fluidszárítókra a 70-es évek nagy tűzesetei, rob
banásai irányították a figyelmet. A technológia jel
lege miatt az egyedüli megoldást a hasadófelületek 
felszerelése jelentette, így az elektrosztatikus szikra 
megelőzése, ill. a robbanás bekövetkeztének megaka
dályozása nem szerepel a védelmi intézkedések között. 
Ma a fluidszárítók háttérbe szorulása látható Nyugat-
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Európában és ez az irányzat várható nálunk is, mivel 
az oldószergőz-leválasztás nem megoldott. Ez gazda
sági és környezetvédelmi szempontból nem elfogad
ható és drága anyagok szárításánál egy sarzsnyi anyag 
elégetése nagy anyagi veszteséget is jelenthet.

A fentiek miatt a vákuumszárítók elterjedése figyel
hető meg. Ezt az irányzatot követi a Richter Gedeon 
Rt., amikor saját készítésű vákuumszárítót fejlesztett 
ki [8]. A berendezésben a vákuumszárítás ideje alatt 
nincs elegendő oxigén az égéshez és mélyhűtött le- 
választókkal az oldószer is felfogható a távozó leve
gőből. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet, hogy 
az elektrosztatikus feltöltődéssel, mint gyújtóforrás
sal minden olyan esetben számolni kell, amikor leve
gővel végezzük a nyomáskiegyenlítést. Az elektroszta
tikus feltöltődéssel elektrosztatikusán szigetelő, oldó
szer és/vagy poranyag feldolgozása esetén számolha
tunk.

A védekezés módja elsősorban a nitrogéngázas nyo
máskiegyenlítés és a megszárított anyag pihentetése 
ürítés előtt. A pihentetés során a földelt vákuumszá
rító testén át a töltések elvezetődnek az esetek döntő 
többségében. A pihentetés idejét meghatározhatjuk a 
töltéscsökkenési idő segítségével, amely a töltés-idő 
függvény kezdeti meredekségét adja meg, értéke:

г = R ■ C = p ■ Eq ■ er,
ahol

T a töltéscsökkenési idő, s
R az adott vezető test levezetési ellenállása, Ohm 
C az adott vezető test kapacitása, F 
p az adott anyag fajlagos térfogati ellenállása, Ohm 
e0 a légüres tér permittivitása, 8,859-Ю-12 A s-V-1 m 
és
er az adott anyag relatív permittivitása.

Mintegy 5 T elteltével az induló töltésmennyiség 
döntő része már a földbe távozott.

Az elektrosztatikus feltöltődés veszélyének értéke
lésénél ökölszabályként alkalmazható, hogy amennyi
ben egy adott test töltéscsökkenési ideje 1 0 ~ 3  s-nál 
kisebb, a test elektrosztatikus feltöltődés miatt várha
tóan nem okoz problémát. Ha a töltéscsökkenési idő 1  

s vagy annál nagyobb, a veszély kialakulására számí
tani kell.

A fenti megfontolások alapján tervezzük a porok és 
folyadékok relatív permittivitása mérésének beveze
tését, amelynek segítségével a töltéscsökkenési idő is 
meghatározható.
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A z irodalomgyűjtés lezárva: 1994. m árc iu s

Megjelent a MÓL Rt. 1993. évi 
beszámolója. A közelmúltban látott 
napvilágot a magyarországi Százak 
klubja eminensének, a MÓL Rt.-nek az 
1993. évi beszámolója.

A beszámoló szerint a cég múlt évi 
teljesítményével az Oil &: Gas Journal 
által használt összehasonlító módszert 
alkalmazva az európai olajipari válla
latok között is a 15., az Egyesült Álla
mokban pedig 22-25. helyezést érhetne 
el.

A kereken 243 milliárd forintos (az 
1992. évinél 5 százalékkal nagyobb) 
nettó árbevételből 1,4 milliárd forint 
adózás és osztalékfizetés utáni nyere
ség képződött. Az eredményt jelentő
sen csökkentette a földgázár-veszteség, 
ill. elmaradt árrés (az import beszer
zési ár nagyobb, mint az átlagos -  
hatóságilag maximált -  eladási ár) 
és a túladóztatás (bányajáradék túlel- 
vonás). A MÓL az ország egyik leg
nagyobb adófizető vállalata, 1993-ban 
115,5 milliárd forint költségvetési befi
zetést teljesített.

A MÓL a hazai termelésű földgáz
ból a szükségletének felét, kőolajból

egyötödét tudja biztosítani, a külön
bözet 1993-ban a FÁK-ból érkezett. A 
cég ugyanakkor fontos lépéseket tett 
a nyugat-európai gázrendszerhez való 
kapcsolódás érdekében. Kőolajellátá
suk függősége az ex-Jugoszlávián áthú
zódó Adria kőolajvezeték újramegnyi- 
tásával lenne mérsékelhető.

A beszámoló azt állítja, hogy Ma
gyarországon jött létre a térség legli- 
beralizáltabb kőolaj- és kőolajtermék
kereskedelme. Ismereteink szerint a kő- 
olajtermék kiskereskedelemben a nagy
számú hazai kereskedő mellett több 
mint egy tucat nyugati cég vesz részt, a 
MÓL piaci részesedése 35-40% körüli. 
A hazai megélénkülés éllovasai energi
aigényeiket állóeszközeik korszerűsíté
sével jelentősen csökkentették, az el
avult struktúrában működő energiai
gényes fogyasztók pedig tevékenységü
ket visszafogták. A verseny és a meg
induló korszerűsítés hatására a MÓL 
hazai piaca tovább szűkült, benzinér
tékesítése 4,3%-kal, a gázolaj forgalma 
pedig 6,7%-kal mérséklődött 1993-ban 
az egy évvel korábbihoz képest. A fűtő
olajok összforgalma 20,4%-kal növeke

dett, ezen belül a villamosenergia ter
melésre fordított fűtőolaj mennyisége 
28,1%-kal volt több az egy évvel ko
rábbinál. A hazai földgázfelhasználás 
600 Mm3-rel, 6,5%-kal bővült, ami jó
részt a fogyasztók számának közel 5%- 
os gyarapodásával magyarázható.

A MOL 1993-ban közel 35 milliárd 
forintot fordított befektetésekre. En
nek durván kétharmadát bányászati 
célú fejlesztésekre fordították. Ezen kí
vül a Komáromi Finomítóban megva
lósult a 15 ezer t/év kapacitású kenőo
laj kiszerelő üzem, az olajkeverő üzem 
rekonstrukciója és a kenőolaj bázisrak
tár. A Zalai Finomítóban befejeződött 
a desztillációs üzem rekonstrukciója. 
Az év során 11 új töltőállomást épí
tettek és 50 meglevő rekonstrukcióját 
valósították meg.

Beindult a MÓL privatizációja. A 
mintegy 300 önkormányzat által 1993- 
ban átvett részvények együttes tulaj
doni hányada 4,3%. Előkészítés alatt 
áll a társaság további privatizációja.

R . L.
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i4  ttiaqyat1 vegyipar ёб kémialHdontány.

S ta b i l iz á ló d ik  az ip a r i  (é s  b e n n e  a  vegy ipari)  t e rm e lé s  
n ö v e k e d é s e

Az Ipari és Kereskedelmi Miniszté
riumban a KSH és a Pénzügyminisz
térium adataira támaszkodó elemzés 
alapján megállapították, hogy a terme
lésnövekedés mögött meghúzódó ten
denciák -  az 1994. év első félévi adatok 
alapján -  a tavalyinál kedvezőbbek és 
erősödni látszanak a stabilizálódásra, 
a tartós növekedésre esélyt adó folya
matok. Ezt támasztják alá az alábbi 
adatok:

Az ipari termelés 1994. január
júniusban, folyóáron 1 313 milliárd 
forint volt, összehasonlító árszinten 
8,1%-kal több, mint a múlt év azonos 
időszakában. Az évek óta szokatlan ja
nuári termelésbővülés után a bázis
hoz viszonyított növekedési ütem ápri
lisig mérséklődött, majd májusban is
mét élénkült és 11,6%-kal, júniusban 
pedig 7,1%-kal haladta meg az előző 
év azonos hónapjának teljesítményét.

Az ipari termelés júniusi volumene 
-  valamennyi ipari vállalkozás tel
jesítményét tartalmazó adatok alap
ján, szezonális tényezőkkel kiigazítva-  
2,7%-kal volt kisebb a májusinál.

Az 1983. évi havi átlaghoz viszo
nyított, szezonálisan kiigazított index 
1994 minden hónapjában meghaladta 
az 1993. éves indexet (68,1%) és eddig 
májusban volt a legmagasabb: 75,7%, 
a júniusi érték pedig 73,7%.

Az 1994. évi indexek 1993-hoz ké
pest egyértelműen mutatják az ipari 
termelés növekedésének folytatódását. 
A növekedés folyamatosan erősödő 
tendenciáját jelzik az utolsó 12 hónap 
teljesítményét a megelőző 12 hónaphoz 
mérő volumenindexek, amelyek legma
gasabb, 1994. májusi és júniusi értéke 
egyaránt 106,7% volt.

Az 1994. január-júniusi ipari értéke
sítés volumene -  a teljeskörű számba
vétel alapján -  7,8%-kal haladta meg 
az egy évvel korábbit. Ezen belül 5%- 
kal nőtt a belföldi és 17,6%-kal az ex
port értékesítés. A feldolgozóipari ér
tékesítés -  a 20 főnél többet foglalkoz
tató szervezetek adatai alapján -  7,1%- 
kal növekedett, a bányászaté 8,8%-kal, 
a villamos energia-, gáz-, hő- és vízszol
gáltatásé pedig 1,7%-kal csökkent.

1994 júniusában az ipar összes 
értékesítése 0,6 százalékponttal ke
vésbé (6,5%-kal) nőtt, mint a termelés 
(7,1%). A hat hónap egészében azon
ban az értékesítés növekménye (7,8%) 
csak 0,3 százalékponttal maradt el a 
termelés (8,1%) növekményétől. Ez a 
stabilizálódását jelzi az 1994-ben új 
tendenciának, azaz annak, hogy az ér
tékesítés növekedése alig kisebb, mint 
a termelésbővülés mértéke. (A hat hó
napon belül áprilisban ez az 1993. óta 
jellemző tendencia meg is fordult és 
az értékesítés növekedése 0,4 százalék- 
ponttal meghaladta a termelésbővü
lést.)

Kedvező, hogy az 1994. évi ipari 
növekedés fokozódó exportorientáci
óra épül. Az első félévben az ipari 
összes értékesítés mintegy negyedét ki
tevő export növekedési üteme min
den hónapban számottevően megha
ladta mind a termelés, mind a belföldi 
értékesítés növekedési ütemét (az ipar- 
statisztika adatai szerint, valamennyi 
ipari vállalkozás teljesítményét figye
lembe véve). A hat hónap egészében 
a múlt év azonos időszakához képest 
az export 17,6%-kal bővült, míg a ter
melés 8,1%-kal, a belföldi értékesítés 
5,5%-kal.

Az export aránya az ipari értékesí
tésben (folyó áron számítva) 1994 első 
félévében 23,9%-ra nőtt.

Az iparban foglalkoztatottak számá
nak csökkenése -  a 20 főnél nagyobb 
létszámmal működő szervezeteknél -  
1994 első félévében folytatódott. A 
létszám 8%-kal volt kevesebb, mint 
egy évvel korábban, az egy foglalkoz
tatottra jutó termelés átlagosan 14,5%- 
kal emelkedett.

A beruházások 1993. évi stagnálása 
után 1994. első félévében értékük fo
lyóáron 196,4 mrdFt volt, mintegy 1,6- 
szerese az egy évvel ezelőttinek. (Az 
árindexeket figyelembe véve ez lega
lább 30%-os volumennövekedést való
színűsít). Építésre 88 mrdFt-ot, gép- 
beruházásra 90,4 mrdFt-ot fordítottak 
(az összes beruházás 46%-át). A beru
házások minden eleme (az építési beru
házás, a belföldi- és import gépberuhá
zás) hasonlóan gyors ütemben bővült, 
a legmagasabb a belföldi gépberuházás 
növekedése volt (68,8%).

A vegyiparban a szokatlan januári 
bővülés (113,5%) után a bázishoz vi
szonyított termelési ütem júniusig fo
kozatosan csökkent (április, májusban 
100% alá) és csak júniusban fordult 
növekedésre (103%). Az I. félévben 
átlagban 101,7%-os termelésnövekedés 
következett be, ami nem érte el az ipari 
átlagot! (1 . táblázat).

A vegyipar értékesítési volumene a 
termeléshez hasonló tendenciájú: jú
niusig fokozatosan csökken, júniusban 
110,4%, amivel azonban az I. félévben 
csak 101,1%-os átlagnövekedés adó
dott.

Kedvező az exportértékesítés átlagot 
megközelítő mutatószáma a vegyipar
ban (111,9%).

Az Ipari es Kereskedelmi Miniszté
rium szerint az ipari termelés növeke
dése az év egészében elérheti, illetve 
meg is haladhatja a 6%-ot.

Sz. G.

Vegyipari volumenindexek(l992 -  1994. I. félév)
1 . táblázat

Gyártási ág 1993/1992 1994 I. félév/1993 I. félév
Termelés Értékesítés

összesen
Export Termelés Értékesítés

összesen
Export

Kőolaj feldolgoz ás és kokszgyártás 98,0 97,6 132,0 99,9 97,6 120,2
Vegyi alapanyaggyártás 
Ebből:

100,6 100,8 97,0 100,6 100,8 107,3

Szerves-szervetlen vegyipar 
Műanyagalapanyag gyártása 
Növényvédőszer gyártás 
Festékgyártás 
Gyógyszergyártás
Tisztító és testápolószerek gyártása

86,9
100,9
103,0
94,3

101,8
106,2

85,2
99,7

104.0
101.3
103.0
108.3

95,6
95,3

125,9
159,2
95,5
71,0

224,4
100,9
31,3
99,0

101,0
113,2

232,1
103.0
30.9 

105,7
98.9

114.0

396.4
106.5 
16,2

205,8
115,7
146,4

Gumi és műanyagtermékek gyártása 
Ebből:

112,2 111,0 108,6 111,9 113,0 117,8

Gumitermék gyártás 
Műanyagtermék gyártás

85,7
123,4

84,5
122,6

65,4
163,9

103,7
114,5

105,7
115,4

124,7
114,2

Vegyipar összesen: 100,8 100,6 106,1 101,7 101,1 111,9
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

A VEGYIPARI VÁLLALATOK 1993. ÉVI 
FŐBB ADATAI III.

Q U A L IPL A ST IC  M űanyag-alapanyag G yártó és 
Forgalm asó R t.

Megnevezés 1992 1993 Index
1993/92MFt

Értékesítés nettó árbevétele 127 978
ebból export 0,5 -

Saját tóke összege 301 384
Adózás elótti eredmény -69 -16
Átlagos statisztikai
állományi létszám (fó) 42 60
Jegyzett tőke 300 400

ebből külföldi részesedés 257 146
ebből állami tulajdon - -

Beruházás 9 4
Tárgyi eszközök bruttó értéke 313 380
Tárgyi eszközök nettó értéke 304 357

Richter Gedeon V egyészeti Gyár R t.

Megnevezés 1992 1993 Index
1993/92Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 13,8 18,3 132,6
ebből export 10,0 12,6 126,0

Saját tőke összege 16,7 18,4 110,2
Adózás előtti eredmény -1,4 +2,3 -
Átlagos statisztikai
állományi létszám (fő) 5 603 5 084 90,7
Jegyzett tőke 13,2 13,2 100,0

ebből külföldi részesedés 0,01 0,01 100,0
ebből állami tulajdon 11,5 11,5 100,0

Beruházás 0,8 0,7 87,5
Tárgyi eszközök bruttó értéke 16,8 18,0 107,1
Tárgyi eszközök nettó értéke 14,4 14,8 102,8

Tiszai Vegyi K om binát R t.

Megnevezés 1992 1993 Index
1993/92MFt

Értékesítés nettó árbevétele 31 820 32 458 102,0
ebből export 16 766 16 118 96,1

Saját tőke összege 30 527 30 667 100,5
Adózás előtti eredmény - - -
Átlagos statisztikai
állományi létszám (fő) 5 611 5 353 95,4
Jegyzett tőke 24 000 24 000 100,0

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon 23 980 23 980 100,0
Beruházás 2 299 1 159 50,4
Tárgyi eszközök bruttó értéke 29 199 29 616 101,4
Tárgyi eszközök nettó értéke 27 025 25 346 93,8

T iszam enti Vegyim űvek R t.

Megnevezés 1992 1993 Index
1993/92Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 3,9 2,06*
ebből export 0,8 0,32*

Saját tőke összege 2,13 1,93
Adózás előtti eredmény 0,020 0,017
Átlagos statisztikai
állományi létszám (fő) 926 587
Jegyzett tőke 1,58 1,55

ebből külföldi részesedés - -

ebből állami tulajdon 1,58 1,55
Beruházás 0,03 0,06
Tárgyi eszközök bruttó értéke 3,27 1,49
Tárgyi eszközök nettó értéke 1,23 1,46

* Éves adat.
Az 1993. évi adatok -  az értékesítési adatok kivételével 

-  a TVM Rt. 1993. évi П. félévére vonatkozó mérlegből 
származnak, mivek a TVM 1993. június 30. napjával 
alakult részvénytársasággá, 100%-ban állami tulajdonú 
(ÁVÜ), privatizálás elótt álló társaság.

Az átértékelések miatt az évek közötti összehasonlítás 
nem adhat valós képet.

V illsm osszigeteló  és M űanyaggyár Rt.

Megnevezés 1992 1993 Index
1993/92MFt

Értékesítés nettó árbevétele 1 048 896 85,5
ebből export 136 101 74,3

Saját tőke összege 522 1 103
Adózás előtti eredmény -30 10
Átlagos statisztikai
állományi létszám (fó) 408 359
Jegyzett tőke 526 974

ebből külföldi részesedés - -

ebből állami tulajdon 526 974
Beruházás 18 0,2
Tárgyi eszközök bruttó értéke 1 302 1 175
Tárgyi eszközök nettó értéke 570 1 165

Mcgjegyzéi:
A vállalat 1993. X. 1-én átalakult és ezzel egyidóben a 

vagyona átértékelésre került, Így az 1992. és 1993. évi adatok 
nem összehasonlíthatók.
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A magyar vegyipar és a kémiatudomány

B N V ’9 4  N agydíj ja l k i t ü n t e t e t t  v e g y ip a r i  te rm é k e k

Jól szerepelt a vegyipar az 1994. 
évi BNV-n: a 9 díjazott termékből 
három vegyipari cégek gyártmánya. 
Az alábbiakban közöljük a termékek 
jellemzőit:

HÉRA szilárd diszperziós fehér 
belső falfesték (TOTAL 

HAERING Festékgyártó Kft.)

A kitüntetett falfesték újdonság a 
hazai piacon, mivel olyan tulajdonsá
gokkal rendelkezik, ami a festést és a 
felújítást egyszerű és tiszta munkává 
teszi. A terméket festésre kész állapot
ban forgalmazzák olyan szögletes do
bozban, amelyből rövidszőrű hengerrel 
közvetlenül lehet a festéket a falra fel
hordani. Ez nagy előnyt jelent olyan 
helyeken, ahol a festés utáni padlótisz
títás körülményes.

A festék környezetbarát, nem tartal
maz egészségre káros anyagokat. Bevo
nata tartós, higiénikus, jó fedőképes
ségű, mosásálló, lég- és páraáteresztő 
bevonata a fal természetes szellőzését 
nem gátolja.

Minőségi jellemzők:

Sűrűség 2 0 °C-on, g/cm3: 1,46-1,56 
Nem illó anyagtartalom (120°C-on, 2 
óra, %, min): 56 
pH-érték: 7,5-8,5
Száradási idő, óra, max. 5. fokozat: 2 
Átfesthető, óra, min.: 2

Bevonat külseje: matt, fehér szemcse
mentes, finoman strukturált 
Penészállóság: a csomagolóedényzet- 
ben a tárolási garanciális idő alatt nem 
penészedhet
Kiadósság: 26-30 m2/doboz (2,5 liter) 
Tárolási, garanciális idő: az MSZ 13910 
előírása szerint tárolva a gyártástól 
számított 1 2  hónap

TRINÁT® Aqua vízzel hígítható 
magasfényű zománcfesték 

(TOTAL HAERING Festékgyártó 
Kft.)

A zománcfesték mind a magyar, 
mind a külföldi piacon újdonságnak 
számít. A fejlesztő munka eredménye
ként első ízben sikerült olyan zománc
festéket előállítani, amely eredeti fe
hérségét egész élettartama alatt meg
őrzi. További előnye, hogy a napsugár 
hatására nem repedezik. Ecsettel vagy 
hengerrel hordható fel. Környezetba
rát, európai színvonalú termék.

Minőségi jellemzők:

Viszkozitás Haake viszkoziméteren: 
E100 =  8 / 8

Nem illőanyag tartalom (120°C-on, 2
óra, % min): 50
Sűrűség, g/cm3: 1,23
Száradási idő, óra, 20°C-on porszáraz
max.: 1

5. fokozat max.: 5

VÁLLALATI HÍREK

Műanyagipari Kutató Intézet 
Soroksári Kísérleti Üzem . 1994 
augusztusában pont került a MUKI 
utolsó termelő részlegének sorsára is. 
A német Ulf Prümmer Polymer-Chemie 
GmbH és dr. Mihalkó Zoltán vegyész- 
mérnök tulajdonában lévő, debreceni 
P+M  Polimer Kémia Kft. megvásá
rolta a Soroksári Kísérleti Üzemet. Ezt 
követően az Üzem a Kft. budapesti 
gyáraként tevékenykedik. Ez lényeges 
profilváltást nem jelent, hiszen mind 
a német, mind a debreceni cég epoxi
gyanták és térhálósítók gyártására és

forgalmazására szakosodott és ez volt 
a Kísérleti Üzem fő profilja is. A tu
lajdonátadás időpontja 1994. július 15. 
Augusztus elsejével -  változatlan lét
számmal, és ez nagyon fontos -  már 
döntően az új tulajdonos részére fo
lyik a gyártás. A remények szerint az 
elmúlt években inflálódott jövedelmek 
jövő évtől kezdve „rendezésre” kerül
hetnek.

A P+M  Polimer Kémia Kft. egy
éves, a német anyavállalat is csak 8 , 
de utóbbi már évi több mint 2 0 0 0  

tonna mennyiségben kínál „méretre

mkl

Átfesthetőség, óra, max.: 24 
Használatba vehetóség ideje, óra: 48 
Igénybevétel nap, min: 6  

Tapadási fokozat: 0 
Rugalmasság, hajlítással, mm: 1 

Rugalmasság Erichsen mély húz ássál, 
mm min. - 8

Kiadósság kb. m2 /l: 5-8

TITALUX® Lazúr vízzel hígítható
fafesték (BUDALAKK-Titán 

Festékgyártó Kft.)

A TITALUX ®  Lazúr kültéri fa
felületek kezelésére kiválóan alkalmas 
festék, szerves oldószertartalma nincs, 
így gyártása és használata során sem 
tűzveszéllyel, se környezeti ártalom
mal nem kell számolni. Felhordása egy
szerű, puha ecsettel bárki elvégezheti. 
Gazdaságossága kiváló, egy rétegben 
15-18 m2 festhető le 1 liter anyaggal. 
Száradása is figyelemre méltó, 20 perc 
alatt porszáraz, 2  óra múlva átfest
hető. Műszaki jellemzőiben jobb, mint 
a nemzetközileg elismert külföldi ter
mékek.

Minőségi jellemzők:

Sűrűség, 20°C-on, min: 1000 kg/m 3 

Nem illó anyag, 120°C, 1 óra, min: 30% 
pH-érték: 8-9 
Száradási idő 120°C-on
-  1 . fokozat: 2 0  perc
-  5. fokozat: 2 óra 
Felhasználási hőmérséklet: 5-30°C 
Kiadósság rétegenként a fa szívóképes
ségétől függően: 15-18 m2/l  
Higíthatóság: nem szükséges

Sz. G.

szabott” epoxi rendszereket, alapanya
gokat, térhálósítókat, aktív higítókat. 
Várható tehát, hogy a múltban 400 
tonna évi termelést is produkáló Kí
sérleti Üzem meglévő szakmai ismere
tei és termelő bázisa jól hasznosulhat 
a Kft. keretein belül.

SZEVTKI Szerves Vegyipari 
Kutató Intézet Rt. Úgy tűnik, nyug
vópontra jutott 1994. augusztus 30-i 
rendkívüli közgyűlésén a cég helyzete. 
A hat hazai gyógyszeripari vállalat, 
mint egyenlő arányú tulajdonos, az el
múlt év elejétől kezdve több elképze
lést próbált ki a cég hosszú távú terve
ivel kapcsolatban. Ennek alapvető oka 
kettős: a SZEVIKI Rt. az elmúlt évek 
során elvesztette két, idegen cég terüle-
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A magyar vegyipar és a kémiatudomány

Néhány általános adat a hazai gyógyszeriparról

Megnevezés Chinoin Egis Richter Biogal Alkaloida Humán

Export/bev., % 60 45 69 30 53 *
I£ötelezettség/saját tőke 
ÁV Rt. tulajdon, % 
Adózott eredmény 
(1993), MFt

2 2 51 38 6 8 89 51
25 28,4 86,89 51,87 85,64 64

3169 904 1870 463 93 236

tén évtizedek óta sikeresen működó kí
sérleti üzemét. Másrészt, mint a többi 
kutató intézmény, szűkülő hazai pi
aci lehetőségeit OMFB megbízásokkal 
igyekezett pótolni -  minden vegyipari 
cég közül a legsikeresebben. A teljes 
visszafizetési kötelezettség miatt azon
ban hosszú távú, kamatmentes, de a 
részvénytőkét meghaladó kölcsönei jöt
tek létre, ami zavarta a tulajdonosokat.

A kísérleti üzemi lehetőségek megol
dására a Gyógyszerkutató Intézet Kft. 
Kísérleti Üzemében a részleteket te
kintve nem bizonyult megvalósítható
nak. A részvényeiktől hosszútávon -  
saját privatizációjuk miatt -  minden
képpen megválni akaró gyógyszeripari 
tulajdonosok a dolgozóknak ajánlották 
fel megvételre a SZEVIKI-t. Az első 
fordulóban mindenki által elfogadható 
megoldás nem született. Az augusz
tus 30-i rendkívüli közgyűlésen ezért 
a tulajdonosok megállapodtak abban, 
hogy év végéig értékeltetik a SZEVIKI 
vagyonát, majd újra tárgyalják az ér
tékesítést. A megalakult MRP Szer
vező Bizottság, dr. Szántai Jánossal, az 
MRP Szervezetek Országos Szövetsé
gének főtitkárával elkészíti a megvaló
síthatósági tanulmányt.

A cég pénzügyi helyzete stabil: 
a hosszú távú OMFB hitel ütemes 
visszafizetése mellett több hazai bank
nál részvénytőkével és jelentős kész- 
pénzvagyonnal is rendelkezik. Termé
szetesen a bevételek megszerzése és a 
növekvő költségek fedezése igen nagy 
gondot jelent, ezért az elmúlt néhány 
hónapban a SZEVIKI több mint 25%- 
os létszámcsökkentést hajtott végre, a 
jelenlegi létszám 70 fő.

Bábolna-Pharma Kft. A cég
1991. január 1-én jött létre 180 MFt-

os törzstőkével. Ennek 50,5%-a a Bá
bolna Rt.-é, kb. 14%-a a Pharma- 
fontana Gyógyszerellátó Közös Válla
laté, 5%-a a Pharmatrade Kereskedő
ház Kft.-é, a maradék 30,5%-ot pedig 
német és osztrák magántőke jegyezte 
le. A cég a hazai állatgyógyszerpiac 
15-17%-át uralja. Árbevétele 1991-ben 
180, 1992-ben 300, 1993-ban 430 MFt 
volt, minden évben nyereséges, az adó
zott eredmények összege meghaladja a 
100 MFt-ot. 1995-re 500 MFt forgal
mat terveznek, ennek már 25%-a ex
port lesz. A fő exportterület a volt szo
cialista országok. Ezért 1994 közepén 
100 millió rubel alaptőkével Bábolna- 
Baskortosztán Kft.-t hoztak létre ál
latgyógyászati termékek orosz forgal
mazására.

Egis Rt. A kedvező nyilvános rész
vényeladás révén a tervezettnél is elő
nyösebb, 1871 MFt-nyi eredmény vár
ható. Az első féléves adatok megfelel
nek vagy némileg masabbak, mint a 
tervezettek. Az árbevétel 7,4 milliárd, 
az eredmény több mint 1 milliárd fo
rint (az EBRD belépése miatt az Egis 
nem fizet adót).

Richter Gedeon R t. Szeptember 
végén indult 3-4 milliárd forint alap
tőke emeléssel a cég részvénykibocsá
tása. Ezt pénzügyi befektetők vásárol
hatták. Október elején az ÁV Rt. sa
ját 11,3 milliárdos részvénycsomagjá
ból több mint 460 milliót ajánl hazai 
befektetőknek. A Magyar Hitel Bank 
kezében lévő 920 milliós részvénytö
meg értékesítéséről is megállapodás 
született. A Richter szovjet kinnlevő
sége 1992-ben 1,44 milliárd forint volt. 
Ugyanezen évben ennek 41, 93-ban 
34%-ára képzett a cég céltartalékot, 
így már csak 300 millió Ft a behajt
hatatlan követelés.

Taurus Gumiipari Rt. 8,3 mil
liárd forintnyi adósságterhet cipel a 
cég, melyet a szovjet igényekre ala
pozva világbanki hitelként vett fel a 
nyolcvanas évek végén. Ezért szerepelt 
az adóskonszolidációs vállalalatok kö
rében. 1992-ben az üzemi tevékeny
ség vesztesége 1,3 milliárd, tavaly 690 
MFt, az idén 2 0 0  MFt lesz. Az árbevé
tel tavaly és idén is 10,3 milliárd forint 
körüli.

Akzo-TVK R t. Az Akzo 1994 
augusztusában megvásárolta a vegyes 
vállalat TVK tulajdonban lévő 49%-át 
is és így a holland cégé lett a 1 0 0 %-os 
tulajdon. Az 1990-ben alapított cégnél 
az osztalékot soha nem vették ki, így a 
jegyzett kicsit több mint 1 ,2  milliárd 
forintjából mára 1,4 milliárd forint 
lett.

Graboplast R t. Már a harmadik 
negyedévben teljesíti éves eredménye
tek ét a cég, az árbevétel kicsit megha
ladja a tervezettet. 1993-ban az adózás 
előtti eredmény 160 MFt volt, az idei 
terv pedig 270 millió.

dr. Körtvélyessy Gyula

Változások a Chiuoiu körül. A
Chinoin 51%-os többségi tulajdonosá
nak a Sanofi Winthorp-nak a francia 
tagja, az Elf csoporthoz tartozó Sa
nofi megvásárolta a Kodak leányvál
lalatától, a Sterling Winthorp-tól an
nak vényköteles gyógyszereket kutató, 
gyártó és forgalmazó ágazatát. Ily mó
don megszűnt az amerikai tőke jelen
léte az egyik leghatékonyabban mű
ködő hazai vállalatnál, ugyanakkor a 
Sanofi-n keresztül új, közvetlen út nyí
lik a Chinoin számára az amerikai pi
acra.

Idehaza közben az ÁV Rt. eladta 
a 25% fölötti részesedését, olymódon, 
hogy részvényhez csak kárpótlási je
gyek révén lehetett hozzájutni. A kár
pótlási jegyek részvényre cserélésekor 
nemcsak az elsődlegesen kárpótoltak, 
hanem a Chinoinos dolgozók is elsőbb
séget élveztek.

Cs. Cs.
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í f yakoplatból a gyakorlatnak.
MŰVELETI PRAKTIKUM

Szerkeszti: K O V Á T S  FERENC

Ü zem i t a p a s z t a l a t o k  k o n té n e re s  v á k u u m s z á r í tó v a l
B O S IT S  GYULA * 

KO VÁCS GYULA *

A Richter Gedeon Rt. Üzemfejlesz
tési Főosztálya (1987 előtt Szerkesz
tési O., jelenleg Chemitechnik-Pharma 
Kft.) az 1980-as évek elejére kifejlesz
tette a keverőe váltható edényes -  
„konténeres” -  vákuumszárító beren
dezést. (Szolgálati találmány lajstrom
száma: 196916). Többszöri módosítás 
és bővítés után 80, 200, 500 1-es hasz
nos úrtartalmú sorozat alakult ki, ami
ből 25 db-ot a Richter G. Rt.-ben, 11 
db-ot pedig különböző gyógyszeripari, 
finomkémiai vállalatoknál szereltek fel.

A berendezés leírása Cl. ábra)

A berendezés az alábbi részekből 
áll: szárító edény, keverő-emelő egység, 
kondenzátor, szedőedény -  ezek komp
lett összeszerelt egységet alkotnak - , 
továbbá a keringetett vizes fűtő-hűtő 
egység és a vákuumszivattyú.

A szárító edény lefelé szűkülő cson
kakúp, köpennyel, szerelhető kettős
falú mélydomború fedéllel, szalag-spirál 
keverővei. A fedélen helyezkedik el a 
beépített porszűrő a vákuumcsatlako-

1 . táblázat

A konténeres vákuumszárító fontosabb műszaki adatai

Hasznos
térfogat,

1

Alap
terület,

mm

Magasság
emelt

helyzetben,
mm

Villamos
teljesítmény

vákum-
szivattyúval,

kW

Gőz csúcs- 
fogyasztás 
1,5-6 bar, 

kg/h

Hűtő
folyadék 

+5°C alatt, 
m3/h

80 1500 X 900 2 440 8,5 70 1,5
2 0 0 2000 X 1900 3 260 1 0 , 6 70 1,5
500 2000 X 2000 3 360 1 1 , 8 70 1,5

zással, a csapágyház ajakos tömszelen- 
cével és a kezelőnyílás. A szárító edény 
kerekeken mozgatható, és a keverő
emelő egységben rögzítve a keverő egy 
hidraulikus tápegységről meghajtható, 
(10-50/min fordulatszám), illetve az 
edény kb. 1 m-re felemelhető ürítéskor 
(S . ábra).

Z. ábra. A konténeres vdkuumszdrító ürítése 
1 szárító  edény; Z porszűrő; S h id rau likus 
tápegység; 4 ü rítő  to ld a t; 5 gyűjtő  edény

Vákuum

1 sz á rító  edény; Z porszűrő ; S  h idraulikus tápegység; 4 kondenzátor; 5 szedő edény; 6 k e rin g e te tt vizes fű tő -h ű tő  egység 

* C hem itechn ik -P harm a K ft., B udapest
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

S. ábra. A konténerei vdkuumizdrító Ueztítáea 
1 szárító  edény; S h id rau likus tápegység

Tisztításhoz a fedél a keverővei 
kiemelhető az edényből (S. ábra).

Lényeges eltérés a különböző cégek 
által gyártott keverős vákuumszárítók
tól az alábbi:
-  az edény vízszintesen mozgatható, 

cserélhető, így tartalékedénnyel tisz
títás nélkül anyagváltás lehetséges;

-  az emelő szerkezet lehetővé teszi az 
anyag ürítését ugyanazon a szinten, 
ahol a készülék elhelyezkedik, a be
táplálás és a kezelés történik. Ez 
egyrészt a kezelést teszi kényelme
sebbé, másrészt alacsony helyiséget 
igényel (500 l-es esetén is csak 3 600 
mm belmagasságot).
Főbb adatok az 1. táblázatban látha

tók.
A konstrukció részleteit, a fejlesz

tés lépcsőit, a gyártási problémákat 
nem kívánjuk most ismertetni, úgy
szintén mellőzzük a vákuumszárítók 
közismert működési elvét, technoló
giai, környezetvédelmi előnyeit. Köz
leményünkben az elért eredményekről, 
az üzemeltetési tapasztalatokról, biz
tonságtechnikai vonatkozásokról szá
molunk be.

Alkalmazási terület, célkitűzés

Elsőrendű célunk a gyógyszeripar
ban hagyományos tálcás, levegőáram
lással működő szárító szekrények ki
váltása volt. A Richter Rt. terméke
inek jelentős hányada viszonylag kis 
volumenű, sokféle, egészségre ártal
mas, hőhatásra, levegőre kényes, kis 
mennyiségben hatékony, drága, szer
ves vegyület. Elsősorban ezek szárítá

sát céloztuk meg, amire eddig tálcás 
szekrényeket használtak. Lényeges kö
vetelmény a gyakori anyagváltást lehe
tővé tevő tisztaság.

A fokozódó minőségi, munka- és kör
nyezetvédelmi követelmények hatására 
lassan -  kb. 1 0  év alatt -  elterjedtek 
vállalatunknál a vákuumszárítók. A 
konténeres típusokon kívül más, első
sorban Nauta szárítókat is (11 db) al
kalmazunk, és ezáltal a tálcás szárítók 
használata jelentősen csökkent, de nem 
szűnt meg. Az egész kis mennyiségű, 
illetve nem keverhető, elsősorban vi
zes anyagokat továbbra is tálcás szek
rényben szárítják. Véleményünk sze
rint ezek 50%-a szárítható keverős vá
kuumszárítóban.

A Vállalat Bp.-i és Dorogi részlegé
ben eltérő feladatokra, különböző tele
pítési és mostoha üzemi körülmények 
között, további igényes tiszta térnek 
minősülő követelményeknek megfele
lően is, használják a konténeres váku
umszárítókat.

Üzemi tapasztalatok

Gépészeti szempontból -  elsősor
ban a berendezés gyártási hibái mi
att -  sok, főleg kezdeti hibák adód
tak. így a tömszelence illesztés, a hid
raulika, a keverő illesztése a köpenyfal
hoz, a leeresztő tolózár működése oko
zott problémákat. A kiszolgáló vízcir
kulációs rendszer és a hazai vákuum- 
szivattyúk is gyakran hibásak voltak.

A kezdeti hiányosságok kiküszöbö
lése, és a beüzemelés után viszony
lag megbízhatóan működnek a beren
dezések. A tömszelence ajakos tömí
tését átlag 2 0 0 0  óránként kell kicse
rélni. A csapágyak -  miután a külső 
víztől, szennyeződéstől ajakos tömítés
sel megvédtük - ,  csak ritkán mennek 
tönkre. Rendszeres karbantartást az 
alsó leeresztő tolózár, a tömítések és 
a porszűrő igényel. Ez a szárító típus 
elsősorban kristályos, oldószerrel ned
vesített anyagokra alkalmas. De tapa- 
dós, nehezen száradó, vizes anyagokra 
is használjuk. Ez esetben több rész
letben adják be a szárítandó anyagot. 
Először a tapadós anyagból 5-10 min
es golyókat gyúr a keverő, majd ez a 
száradás folyamán elporlik. Túlterhe
lés nem okoz problémát, a hidraulikus 
hajtás nagy előnye miatt, mivel a ma
ximális nyomaték elérésekor a nyomás
határoló lefúj. A száraz anyag leeresz
tése -  a keverő járatása mellett -  álta
lában könnyen végrehajtható. Porzást 
a zsák vagy a gyűjtő edény csatlakoz
tatása, ill. az azokban lévő levegő el
vezetése okozott, amíg a levegő szá
rító edénybe való visszacsatlakozását 
és megfelelő csatlakozó idomokat nem 
dolgoztunk ki.

A távozó gőzök általában 70-80%- 
ban kondenzálódnak. Ez elsősorban a

készülék tömítettségétől, és az alkal
mazható hűtő közegtől függ. Elértünk 
90%-os oldószervisszanyerést is. Sajnos 
a vizes oldószerek esetében a — 10°C- 
os hűtőfolyadék nem alkalmazható. A 
+5°C-os hűtővíz bevezetését tervez
zük.

A berendezésben szárítás és homo- 
genizálás együtt is végezhető a követ
kezőképpen: a szárító edénybe semle
ges hordozó poranyagot készítenek be 
és utána a hatóanyagot tartalmazó ol
datot hozzáadják, majd kevertetve szá
rítják. A folyamat végén a hatóanyag 
a hordozó porrészecskékre rászárad, és 
homogenizálódik. Ezáltal a hatóanya
got hígítva tartalmazó porkészítményt 
állítanak elő.

Érdekes tapasztalat, hogy anyagvál
tozás esetén általában nem használják 
az edény csere lehetőségét, hanem a fe
dél és keverő kiemelésével tisztítják ki 
a berendezést. Ez a jó hozzáférhetőség 
és az alsó csapágy hiánya miatt jól vég
rehajtható.

A szárítási idő elsősorban a szilárd 
anyag tulajdonságaitól, a nedvesítő ol
dószertől, a fűtési hőmérséklettől, és 
a vákuum nagyságától (tömítettség) 
függ. Ezért, rendkívül szórtak az ed
digi gyártási eredmények.

Kristályos anyag, átlag 30-40% ol
dószerrel nedvesítve, már 1 óra alatt is 
1 % nedvességtartalom alá száradt. Át
lag 2-4 óra a jól száradó, legalább 50- 
60°C-al fűtött anyagok száradási ideje 
(0,5% nedvesség tartalom alá).

Pontos szárítási időt csak próba
szárítással tudtunk megállapítani. Egy 
különösen nehezen száradó vizes anyag 
esetében végszárításhoz nitrogént ára
moltattunk át a kevert poron, amikor 
is az eredetileg 3 óra helyett, 1 óra 
alatt száradt az anyag 5%-ról 0,5%-ra, 
40°C-os fűtés mellett.

Biztonságtechnikai szempontok

A berendezések alkalmazására a 
BMTOP hozzájárulásával rendelke
zünk. A vákuumszárítás tűz- és robba
násveszély szempontjából eleve bizton
ságos, mivel 6  tf% alatt van az oxigén- 
koncentráció. Belső melegedést okozó 
alsó csapágy nincs. Ennek ellenére -  
tekintve a szárítást befejező porlee
resztés műveletét -  elláttuk az edé
nyeket alsó és felső nitrogénbevezetés
sel. A befejező munkafázisokat, a keze
lési utasításban írjuk elő (lehűtés, ke
verés leállítása, nitrogénnel feltöltés). 
A szárítandó anyagok szokásos porrob- 
bantástechnikai adatait gyártás előtt 
kimérik (gyújthatóság, gyulladási hő
mérséklet, égési tulajdonság, elektro
sztatikus feltöltődési tulajdonság, hő
bomlási hajlam).

Az anyagok betáplálását lehet be- 
szívatással is végezni, ez esetben nitro
génáramot alkalmazunk.
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A u t o m a t i k u s  in e r tá ló  b e re n d e z é s  c e n t r i fu g á k h o z *  **

Vegyipari berendezések (pl. ipari 
centrifugák) üzemeltetésekor a kezelt 
anyag (pl. centrifugált töltet) gyak
ran tartalmaz tűz- és robbanásveszé
lyes alkotókat (pl. oldószereket), ame
lyek a levegő oxigénjének jelenlété
ben könnyen belobbanhatnak és tü
zet, sőt robbanást okozhatnak. Ezért 
az ilyen berendezések zárt tereit (edé
nyeit) inertgáz-töltéssel oxigénmente
síteni kell. Mivel a fenti követelmé
nyeket 1984-ben a Richter Gedeon Rt. 
centrifuga-parkjának egyetlen darabja 
sem elégítette ki, elkezdtünk foglal
kozni a probléma házon belüli megol
dásával.

A feladat kettős volt: részben ki kel
lett fejleszteni egy vezérlési rendszert, 
amely kielégíti az inertálás követelmé
nyeit, részben pedig a centrifugapark 
egyes darabjait úgy kellett átalakítani, 
hogy képesek legyenek az automatika 
parancsainak befogadására, ill. végre
hajtására s feleljenek meg az MSz. 09- 
96302-83 sz. szabvány előírásainak.

A kifejlesztett irányító rendszer au
tomatikusan végzi az inertálási folya
mat felépítését, ill. leépítését valamint 
a biztonságtechnikai feladataokat. A 
centrifugák töltését, a töltet mosását, 
ürítését a gép kezelője végzi az au
tomatikus rendszer meghatározta ke
retek között. Az inertáló automatika 
centrifugák nitrogénnel vagy más inert 
gázzal való elárasztására szolgál sza
bályozott körülmények között oly mó
don, hogy a centrifuga üzemeltetése 
veszélyes, mérgező, tűz- és robbanás- 
veszélyes anyagok felhasználása esetén 
is megfeleljen az MSz. 09-96302-83 sz. 
szabvány minden vonatkozó előírásá
nak.

Az automatika működése

Az automatika az alábbiak szerint 
működik:

1 . Átöblítés, amelynek során az üresen 
álló zárt centrifugából nagymennyi
ségű nitrogén átáramoltatásával ki-

* A z 1984. jú liu s  1-jén h a tá ly b a  lép e tt 
M Sz 0 9 -96302-83  sz. „C entrifugák, M ű
szaki követelm ények” c. szabvány előírásai 
sz e rin t.

** R ich te r G edeon Vegyészeti G y ár R t., 
B u d a p es t

M Ó Z E R  FER E N C  * *  

GULYÁS E N D R E  * *

K O L L Á R  Á R P Á D  * *

szorítjuk a levegő oxigénjét, ezután 
indítható a centrifuga.

2 . Nyomástartás, amelynek során a 
centrifuga résein eltávozó nitrogént 
pótoljuk és túlnyomást tartunk fenn 
a centrifugában lezárt fedél mellett. 
Ennél a műveleti lépésnél válik 
lehetségessé, a centrifuga dobjának 
elindítása, leállítása, a centrifuga 
töltése, a kristály mosása, kezelése 
stb.

3. Kiszellőztetés, amelynek során a le
állított és még zárt fedelű centrifuga 
belső terét enyhe vákuum alá he
lyezve, és levegőt engedve bele a 
belső tér oxigéntartalmát növeljük 
annak érdekében, hogy a felnyitott 
fedelű centrifugában végzett műve
letek ne járjanak a nitrogén beléleg
zésének veszélyével.

A berendezés az acéllemez műszer- 
szekrénybe szerelt pneumatikus logi
kai elemekből, vezérlő szerkezetekből, 
a szekrény oldalára szerelt nyomás- 
csökkentőkből, rotaméterekből, ill. a 
szekrényen kívül szerelt villamos nyo
máskapcsolóból áll.

Az inertáló automatika pneumati
kus vezetékkel kapcsolódik a vezér- 
lendő centrifugához. A centrifugákra 
az l-J. ábra szerinti biztonsági beren
dezéseket kell felszerelni, ill. a centrifu
gákat át kell alakítani a részletes doku
mentációk szerint. Az inertáló beren
dezés bármilyen típusú megfelelően át
alakított centrifugákhoz alkalmazható. 
Az alsó ürítésű centrifugáknál az ürí
tőberendezés nem része a rendszernek.

Az automatika csak akkor léphet 
működésbe, ha a centrifuga megfelelő 
állapotba került, tehát a fedél le van 
hajtva, a fedélzárhenger a helyére 
került, a centrifuga nem forog.

Inert gázzal állandóan átöblítjük a 
csapágyházat (500 N 1/h), a techno
lógia által megkívánt ideig és térfoga
tárammal pedig a centrifugateret. Ez 
esetben a művelet elkezdhető.

„VÉSZÁLLJ" vezérlést előidéző okok:
-  a hálózati inertgáz nyomás 0,75 bar 

alá csökken,
-  a hálózati levegőnyomás 4 bar alá 

csökken,
-  a centrifugában a nyomás 1,2 kPa 

alá csökken,

-  a centrifuga „0 ” fordulatérzékelőjét
ellenőrző automatika az érzékelő
hibáját jelzi,

-  a centrifuga beremeg.
Ezen esetek bekövetkeztekor a ve

zérlés automatikusan leállítja a cent
rifugát, a fedél nem nyitható, világít 
az „ÜZEMZAVAR” lámpa. A hiba el
hárítása után a kulccsal működtethető 
„RETESZ FELOLDÁS” nyomógomb 
benyomására a vezérlés alaphelyzetbe 
áll, és az inertálási művelet (átöblítés 
stb.) újra indítható.

A centrifugák átalakítása

A centrifugák átalakítása az aláb
biakat jelenti: a centrifugák zárttá té
tele, fedél automatikus lezárása, tömí
tése, a centrifugák kifolyójának lezá
rása (folyadékzár), a fedél zárt hely
zetének a visszajelzése, az automati
kusan működő fékrendszer létesítése, a 
nem megengedett kilengésének érzéke
lése, valamint a leállítás után a dob 
megállásának érzékelése és jelzése az 
automatika felé. Továbbá el kell látni 
a készüléket olyan nitrogén-, vákuum-, 
levegő-, be- és kivezető rendszerrel, 
amely „hallgat” az irányító rendszer 
parancsaira és végrehajtja azokat.

Mindezeket a funkciókat, beleértve 
az irányító automatikát, az automa
tika és a centrifuga közötti jelvál
tás rendszerét, valamint a parancsokat 
végrehajtó egységeket együttesen úgy 
kellett megoldani, hogy az önmagá
ban is robbanásveszély-mentes legyen. 
Ezért alkalmaztunk megoldásainkban 
sűrített levegőt.

A vázolt elv szerint a centrifugák át
alakítását zömmel 1990-től végeztük. 
Az üzembe állított (átalakított) készü
lékek azóta is problémamentesen mű
ködnek.

Referenciák:
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt. 53 db
Chinoin Rt. 5 db

Az önmagukban is veszélyes üzemű 
centrifugák robbanásveszélyes környe
zetben rendkívüli veszélyforrást jelen
tenek. Az alkalmazott automatikus 
inertáló rendszer azzal, hogy a centri
fugák belső teréből nitrogén segítségé
vel kiszorítja az esetleges robbanáshoz 
szükséges oxigént, s helyét a nitrogén 
foglalja el, elméletileg és gyakorlatilag 
megszünteti a robbanásveszélyt.

Á robbanásveszély megszüntetésé
nek gazdaságossága közvetlenül nem 
mérhető, de az automatika hiányából 
bekövetkező esetleges robbanás előre 
fel nem mérhető súlyos anyagi káro
kat okozhat, nem beszélve arról, hogy 
robbanáskor emberi életek kerülhetnek 
végveszélybe, s ez pénzben ki sem fe
jezhető.
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1. ábra. B V G  OM NR 10 Rb. centrifuga átalakítása

1 a fedél gáztöm örré téte le ; 2 fedélretesz a z á r t  helyzet vissza
jelzésével; 3 „fedél leh a jtv a” érzékelő; 4 csapágyház á ta lak ítá sa  
inertgáz  bevezetésére; 5 fék áta lak ítá s energia  k im aradásra  au
to m a tik u san  m űködőre; 6 „nu lla  fo rd u la t” (m egállás) érzékelő; 
7 kilengés érzékelő

2. ábra. B V G  CIO centrifuga dtalakftdea

1 fedélretesz a z á rt helyzet visszajelzésével; 2 „fedél leha jtva” 
érzékelő; 3 fék áta lak ítá s energ iak im aradásra  au to m atikusan  
m űködőre; 4 „nu lla  fo rd u la t” (m egállás) érzékelő; í  kilengés 

érzékelő

3. ábra. В  VG C12H centrifuga átalakítása

1 fedélretesz a  z á r t  helyzet visszajelzésével; 2 „fedél leh a jtv a” 
érzékelő; 3 „n u lla  fo rdu lat” (m egállás) érzékelő; 4 kilengés 

érzékelő

4- ábra. B V G  AHRG-10,-12 centrifuga átalakítása
1 fedélretesz a z á r t  helyzet visszajelzésével; 2 „fedél leha jtva” 
érzékelő; 3 „n u lla  fo rdu lat” (m egállás) érzékelő; 4 kilengés 

érzékelő
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A szerves kémiai technológia 
laboratóriumi oktatása VI.
N y o m á s  a l a t t  v é g z e t t  r e a k c ió k  b e m u t a t á s a  p -n i t ro - fe n e to l  
e lő á l l í t á s a  p é ld á já n

L E N G Y E L  Z O L T Á N N É  * 

S A L L A Y  P É T E R  *

Bevezetés

A vegyipar számos technológiájá
ban dolgoznak nyomás alatt. Attól füg
gően, hogy milyen fázisú a reakció, 
más-más okból.

Gázfázisú reakciókat azért végeznek 
nyomás alatt, mivel ilyenkor
-  a nyomás növelése növeli a koncent

rációt; [a gáztörvény értelmében:

PV

azaz állandó térfogaton (V) és hő
mérsékleten (T) a mólszám ( n) ará
nyos a nyomással (P)

n = konstans X P \ ,

és ezzel a reakció sebességét. így 
a gázreakcióknál egyébként szokásos 
rossz reaktorkihasználás is javul.

-  a Le Chatelier-Braun elv értelmé
ben, ha mólszámcsökkenés lép fel, a 
térfogat is kisebb lesz, a nyomás nö
veli a reakciósebességet és az egyen
súlyt is kedvező irányba tolja el.
Folyadékfázisú reakciók esetében a 

gázfázisúaktól eltérően akkor használ
nak nyomást, amikor a reakció beindu- 
lási vagy kellő sebességet biztosító hő
mérséklete meghaladja a reakcióelegy 
egy vagy több komponensének forrás
pontját. Ilyenkor nyomást alkalmazva 
az elegy atmoszférikus forráspontját 
100-500°C-kal meghaladó hőmérsékle
ten is végezhető a reakció.

Elvben a Raoult-törvény alapján ki 
lehetne számítani az adott hőmérsék
leten kialakuló nyomást, de ez csak 
ideális esetekre jó, az üzemi körülmé
nyekre általában nem, különösen ha fi
gyelembe vesszük, hogy sokszor még 
oldott szilárd anyag is van az elegyben.

Ha nincs idő vagy lehetőség a tenzi- 
óviszonyok kísérleti meghatározására, 
legcélszerűbb a legnagyobb tenziójú 
komponensre méretezni a készüléket.

Gáz-folyadék reakciók során is gyak
ran alkalmaznak nyomást, mivel 
ilyenkor

* B u d ap es ti M űszaki E gyetem , Szerves 
K ém iai Technológia Tanszék, B u d ap es t

-  a gázok oldhatósága megnő a folya
dékban, ezáltal nagyobb lesz a kon
centrációjuk és így nő a reakcióse
besség,

-  a reakció előrehaladása követhetővé 
válik a nyomás mérésével. A szük
séges gázfogyasztáshoz tartozó nyo
máscsökkenés előre kiszámítható és 
így a folyamat kellő időben leállít
ható, ill. a gáz fogyásának idő előtti 
megállása valamilyen üzemzavart je
lezhet.

A feladat leírása

A reakcióegyenlet:

OH 0C2H.
1 2 ■

< - '4  OH J
( Q )  * W i  — =— ФT

N0; N0;

A p-nitro-fenetol etilezését etil-klo- 
riddal végezzük nátrium-hidroxid és a 
nátrium-karbonát segítségével 120°C- 
on, 1 0 - 1 2  bar nyomáson vizes-etanolos 
oldatban [1 ].

A szakaszos üzemű reakció során 
LA-200 típusú autoklávban dolgozunk 
(1. ábra). A nyomásálló edény (1 ) olaj
fürdőbe (£) merül, amelyet 2 kW tel
jesítményű fűtőtestek (S) melegítenek, 
és hőszigetelő köpeny (^) vesz körül.

Az olajszint mérőpálcával (5) ellen
őrizhető. Az olajtároló tér egy csonkon 
(6 ) érintkezik a légtérrel. Az autok
láv fedél és test közötti zárást speciális 
gyűrű (£) biztosítja. Az autokláv fe
delén két szelep (9), manométer (1 0 ), 
hőmérőtök ( l l )  és biztonsági szelep 
van. A hőmérőtokba benyúló termő- 
elemek segítségével olvassuk le a hő
mérsékletet és szabályozzuk az autok
láv fűtését.

Ügyelni kell az autokláv fedelének 
lezárására: mindig a szembenlévő csa
varokat kell meghúzni. A túl erős le
zárást (ami a csavarok kiszakadásához 
vezethet) nyomatékkulcs alkalmazásá
val előzzük meg. A kiinduló fenetolt, 
a nátrium-hidroxidot és a karbonátot 
meleg vízben feloldjuk, majd 0°C-ra 
hűtés után (jeges vízben) betöltjük a
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reaktorba. Az autoklávba hűtött eta- 
nolt, majd etil-kloridot adunk gyors 
ütemben. Azonnal lezárjuk a készülé
ket, hogy minél kisebb legyen a pá
rolgási veszteség (az etil-klorid forrás
pontja csupán 12°C).

A hőmérsékletet és a nyomást 15 
percenként leolvasva 3 órán át 130°C- 
on tartjuk a reakcióelegyet.

A reakcióelegy feldolgozása: A kris
tályokat Büchner-tölcséren leszívatjuk, 
8 %-os nátrium-hidroxiddal majd azon
nal vízzel többször átmossuk. Metano- 
los átkristályosítás után nyerjük a ter
méket. A termelés 35-40%. Olvadás
pontja 58-59%.

1. ábra. LA -£00 autokláv

1 nyom ásálló  edény; £ o lajfü rdó ; S fű tő 
tes t; 4 köpeny; 5 m érőpálca; 6 levegőztető 
csonk; 7 fedél; 8 tö m ítő g y ű rű ; 9 szelep; 10 
m anom éter; 11 hőm érőtök; 12  h asad ó tá r
csás b iz tonság i szelep

Értékelés

A feladat lehetőséget nyújt ahhoz, 
hogy a hallgatók megismerkedjenek 
a nyomás alatti reakciók végzésével, 
amelyben megtanulják az ilyen típusú 
munkák általános szabályait, melyek 
megegyeznek az ipari reakciók során 
alkalmazottakkal.

IRODALOM

[1] Fierz-David, H. E. — Bangyev, L.: Far
benchem ie. Springer V erlag, W ien, 
p. 142. (1960).



Gyakorlatból a gyakorlatnak

A k r i s tá ly o s í tá s  e lm é le te  a g y a k o r la tb a n  *

Sók és egyéb anyagok oldatokból 
történő kristályosítása már közel 
egyidős az emberiséggel. Nagyipari 
kristályosító berendezéseket azon
ban csak kb. 100 éve építenek, a ku
tatásuk és továbbfejlesztésük azon
ban alig fél évszázadra tekint vissza. 
Ezidő alatt több modell valamint el
mélet látott napvilágot és a kristá
lyosítási alapművelet elméleti hát
terét csaknem teljesen kidolgozták 
[l], de továbbra is fennmaradt an
nak a kérdése, hogy a kristályosí
tási elméletnek melyik része tekint
hető ígéretesebbnek a tervezésben 
illetve az üzemeltésben és melyik 
a továbbfejlesztésben, továbbá me
lyik része valósítható meg gazdasá
gosabban [2].

A korszerű kristályosító berende
zés lényegében komplex gyár adott 
ipari tömegtermék előállítására. Az 
eljárás egyes lépéseit tekitve a kris
tályosítás során nem az egyet
len alkalmazásra kerülő alapműve
let. Gyakran kell ugyanis a be
táplálandó oldatot előbb tisztítani, 
szűrni vagy keverni. A kristályosítás 
után a kristályokat el kell távolítani, 
ki kell mosni és szárítani, kiszerelni, 
stb.

Minden ilyen műveleti lépés be
folyásolhatja a kristályok tulajdon
ságait, ezért éppen olyan gondo
san kell megválasztani és elvégezni 
mint magát a kristályosítást, anél
kül, hogy ebben a kristályosítás el
mélete segíthetne.

Az elérendő kristályméret szem- 
ponjából mindezek a kövekezők sze
rint foglalhatók össze:
-  helyes tervezést feltételezve a kri- 

tályosítást megelőző lépések a 
kristályosítás eredményét pozití
van befolyásolják;

-  minden kristályosításhoz kapcso
lódó folyamatlépés rontja a kris
tálynagyság eloszlását;

* A C hem .-Ing.-Tech. 1991. évi 4. szá
m ának  293-297  oldalain ta lá lh a tó  cikk 
a lapján  tö m ö ríte tté , illetve k iegészítette . 
Szántay Balázs, 1117. B u d ap es t, Mó
ricz Zs. k ö rté r  15.

-  a kristályosítással párhuzamos min
den folyamatlépés semlegesen vi
selkedik.
Nyilvánvaló, hogy egy kristályo

sító berendezéssel szemben támasz
tott megszabott követelmények nem 
írhatók le a kristályosítási elméle
tekkel.

A kristályosítás műveletében a 
kristály és az anyag egyaránt lehet 
termék. Ha az anyalúg a termék, en
nek minőségét mindenek előtt az ol
dott anyagmaradék-tartalom hatá
rozza meg. A kristályos termékkel 
szemben ilyen esetekben csak azt 
a követelményt szabják meg, hogy 
egyszerű cenrifugálással elválaszt
ható legyen. Ez általában 0,2 mm 
közepes szemcsenagyságig kielégít
hető.

Ha a termelt kristályos anyag áll 
előtérben, a kristályszemcse nagy
ságszerinti eloszlása (CSD) a mi
nőségi jellemző. E célra több kris
tályosító típust és modellt fejlesz
tettek ki, azonban a kristályosí
tók tervezésekor egy meghatározott 
szemcsenagyság-eloszlás eléréséhez 
gyakran tapasztalati értékekhez kell 
visszanyúlni.

A kristályosító tervezése során 
az egyik súlypont az alapulveendő 
rendszer és a lényeges komponensei 
anyagtulajdonságainak összegyűjtése, 
kiértékelése és felülvizsgálata, ame
lyek a folyamat mérlegeinek felál
lításához szükségesek. Ezeket vagy 
megtalálhatják a kézikönyvekben, 
vagy -  különösen többkomponensű 
rendszerek esetében -  kísérletileg 
kell meghatározni [2].

A kutatás nemzetközileg figye
lemmel kísért célja az, hogy a kis
méretű (laboratóriumi) kristályo
sítóktól a léptéknövelés számára 
egyértelmű és átfogó szabályokat 
találjanak a nagyüzemi készülékek
hez. (E tárgyban hézagpótló ma
gyar nyelvű közlemények is rendel
kezésre állnak, pl. [3].) A léptéknö
velésnek minden szempontból sike
res módszere megköveteli ezért a ge
ometriai, a kinetikai és a hidrodina
mikai körülmények hasonlóságát. A

kristályosíásban azonban ezek a kö
rülmények nem tarthatók egyidejű
leg állandó értéken, ezért a lépték
növelés nehezebb mint bármely más 
vegyipari műveletnél és ez a mai na
pig sem változott lényegileg.

Griffith 1947-ben negfogalmazta 
az ún. kiválási tényezőt (S), amely 
a kristályosító térfogatyegységére 
és az időegységre vonatkoztatott 
kristálymennyiséget fejezi ki:

S -  i f -  kg m-3 h_1
ahol d a termék relatív szemcse

nagysága,
P  a teljesítmény (kg h-1 ),
V a szuzpenzió térfogata (m3).
Ez az összefüggés 50...300 

kg m_3h_1 tartományban érvényes, 
1 mm-es kristályok esetében, 
50...300°C hőmérsékleig. 1 mm- 
nél nagyobb kristályok esetében al
kalmazhatósága korlátozott. Wöhlk 
fluidágyas kristályosítók teljesítmé
nyét vizsgálta az időegységben kris
tályosító keresztmetszetre vonat
koztatva, a kivált szemcse ülepedési 
sebessége és az oldat túltelítetségé- 
nek függvényében (1 . ábra).

1. ábra.
Fluidágyas k ristályosító  fajlagos 

term ékteljesítm énye a határszem cse 
ülepedési sebessége és a c m egengedhető  

tú lte líté s  függvényében

Mersmann 17 kristályosodó rend
szerben vizsgálta a maximálisan el
érhető kristálynagyságot a relatív 
túltelítettség függvényében.

Ezek a tapasztalatok, amelyeket 
egymástól függetlenül szereztek, jó 
egyezést mutattak. Biztosabb labo
ratóriumi adatokon alapuló lépték
növelés elméleti úton a mai napig 
nem vált lehetségessé, de az eddi
giek alapján nem is szükséges.
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A kristályosító kiválasztását és 
tervezését a kiértékelt alapinformá
ciók és a termék szükséges szemcse
nagysága alapján végzik. A kristá
lyosító-típusok három csoportba so
rolhatók:
-  kényszercirkulációs (FC) kristá

lyosítók;
-  terelőcsöves (DBT) kristályosí

tók;
-  fluidágyas kristályosítók.

E kristályosító-típusok mindegyike 
kényszer keringetővei van felszerelve, 
a metastabil tartomány ellenőrzött 
fenntartása céljából a spontán kris
tálygóc képződés elkerülésére. Dur
vább termékek előállítására ezen 
túlmenően háromlépcsős kiegészítő 
eszközt helyeztek be:
-  a szivattyú kerületi sebességének 

korlátozása a hidraulikailag szük
séges minimumra (FC és DTB 
kristályosítók);

-  a fajlagos energia-bevitel mini
mumra csökkentése a szuszpenzi
óba a keringető szivattyún (vagy 
a keverőn) át, vagy lemondva a 
keringető szivattyú és a szuszpen
zió közvetlen érintkezéséről és ez
zel a kristálygóc képződés gyako
riságát a lehető legkisebb mérté
kűre való csökkentése;

-  berendezések beszerelése a finom 
kristályok lefejtése vagy felol
dása, illetve a szuszpenzió sűrű
ségének beállítása céljából.
Az FC kristályosítók esetében 

a legtöbbször sikerül leválasztható 
kristályokat nyerni, pl. kb. 2 órás 
tartózkodási idővel. A kristály tar
tózkodási idejének meghosszabbí
tása a szemnagyság marginális ja
vulását eredményezi, de egyes ese
tekben romlását is előidézheti, pl. 
kristály törések (vagy kopások) kö- 
vekeztében. Ez utóbbi esetben a 
túltelítődés visszafejlesztését kísér
letileg kell megállapítani a tervezés
hez (2 . ábra).

Típusváltoztatáskor a megválto
zott geometria miatt hosszabb tar
tózkodási idő, valamint csökkentett 
kristálygóc képződési gyakoriság le
hetséges. Mindkét hatás durvább 
terméket eredményez.

A DBT kristályosító esetében a 
kristályok tartózkodási ideje leg
többször 2—3 óra. A szuszpenzió sű
rűsége jól beállíthaó. A keringető

mkl

szivattyú itt is a fő forrása a má
sodlagos kristálygóc képződésnek. 
A keringetett mennyiséget a ma
ximálisan megengedhető túltelítés 
határozza meg. A szivattyú terve
zését állandó energia-bevitel fenn
tartásával a lehető legkisebb kerü
leti sebességre végzik. Az optimális 
kerületi sebesség kiszámítása meg
határozott szemcse-eloszláshoz ez
zel szemben sem nem lehetséges, 
sem nem szükséges.

A finomkristály feloldó rendsze
reket is általában műszaki feltétel 
keretek szerint tervezik, a kinetikai 
adatok figyelembe vétele nélkül. A 
derítőfelület méretezése a legkisebb 
kihordott részecskék (többnyire 0,2 
mm) ülepedési sebességén alapul. 
A visszaoldandó kristályok rendsze
rint mikroszkopikus méretűek. A 
hőbevitel gazdaságossági adatokhoz 
alkalmazkodik.

Kez>p*s tartózkodási tje ,h

10* 10*
Sóckipzádés gyakoriság

2 dbra.
A kris tá ly o sító  a laptípusok kristályszem - 
cse-nagyság teljesítm ény-spek trum a a kö
zepes k ristá ly -tartózkodási idó és a csíra- 
képződés gyakorisága függvényében

A fluidágyas kristályosíók terve
zési kritériuma a szükséges keringe
tett mennyiség ahhoz, hogy a túl
telítettséget a metastabil tartomá
nyon belül tartsák, valamint a leg
kisebb kristályszemcse ülepedési se
bessége, amelyet a fluidágyból a ke
ringetésben elérhet. Ezek határoz
zák meg a kristályosító átmérőjét és 
a minimális térfogatát. A szuszpen
zió sűrűség és a fluidágy magassága 
tág határok között váloztathatják 
meg a kristályok tartózkodási idejét 
és a termék szemcsenagyságát. Te
hát ilyen esetben nem szükséges va
lamilyen kristályosítási elmélet al
kalmazása.

Mint ismeretes, a kristályosítás
kor az oldatot általában hűtés
sel vagy bepárlással hozzák túltelí
tett állapotba. Tájékoztatásul: kö
zepes nagyságú kristályok kinyeré
séhez 0,1 mól/1 túltelítés esetében, 
ha az oldhatóság nagyobb, mint 
10_1 mól/1, a kristályosítást hűtés
sel, bepárlással vagy kisózással vég
zik. 10-1 mól/1 oldhatóság alatt ki- 
csapatást végeznek. Vagy más kö
zelítéssel: ha a relaív túltelítettség 
nagyobb, mint 1,0, a kicsapatás cél
szerűbb [2]. Az oldatot esetleg cir
kuláltatják a kristályosítón belül a 
túltelítés állapotáig. A cirkuláltatás 
alkalmas a kristályszemcsék osztá
lyozására is.

Az osztályozó kristályosítók (le
hetnek fluidágyasak is) általában 
vákuumban, alacsony hőmérsékle
ten, vagy ha a fázis stabilitásá
hoz szükséges, mérsékelt vákuum
ban, közepes hőmérsékleten működ
nek.

Az üzemi állapotok vizsgálatára 
vagy szimulálására és üzemi beren
dezések kihatásainak előzetes kvan
titatív meghatározásához az eredő 
kristálynagyság eloszlásra (CSD) 
nagyon fejlett számítási módszerek 
állnak rendelkezésre. Ezek a popu
lációs egyensúlyon alapulnak.

Populáción a kristály-szaporulatot 
értik, azaz az egységnyi idő alatt 
keletkezett új kristályok számát a 
létező összes kristály számához vi
szonyítva a túltelítés függvényében. 
Ezt ábrázolva, a görbe kezdetben 
lassan emelkedik és így marad a 
metastabil tartományban, azaz a 
hőmérsékle függvényében ábrázolt 
koncentráció és az oldási (telítési) 
görbe és a túltelítési görbe közötti 
területen. A túltelítettséget elérve 
a görbe rohamosan emelkedni kezd. 
Ez a görbe a kristály-csíra (kristály- 
góc) képződés sebességére jellemző.

Az egységnyi vonakoztatott line
áris kristályméret-növekedés a túl
telítettség függvényében egyenest 
ábrázol.

Általában arra törekednek, hogy 
a növekedési sebesség maximumá
hoz lehetőleg kicsiny gócképződési 
sebesség tartozzék. A gócképző
dési és a kristálynövekedési energia 
ennek megfelelő viszonyát nevezik 
egyensúlynak.
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KINETIKA

MOOEUEZES

Kristály növekedés 

Csiraképzödés

KRISTÁLYOSÍTÁS OLVAOÉKBOL

ADALÉKOK -

KICSAPATAS

A 8

Alap 1 1

Félempirikus 1 1

Félsfabil tartomány 3 1

Koptatás 3 1

Szaporulat sűrűség 2 1

Oinamikus viselkedés 1 2

Hidrodinamika 2 1

Tisztítási mechanizmus 1 1

Szerkezeti aláhútés 1 1

Szennyezések hatása 1 1

Kéregképződések 2 1

Habitus változtatók 3 3

Szennyeződések 1 1

Élőké verés 1 3

Ostwald- lépcsőzés 1 1

Beoltás 2 1

Sztöchiometria 1 2

2
3

3

3

1
1

3

3

A Kristályosító tervezése 

В Üzem

C Folyamat fejlesztés

1 Nincs jelentősége

2 Bizonyos fokig alkalmazható

3 Alkalmazzák

3. ábra.. A kristályosítás-elmélet gyakorlati alkalmazása

Ha egy meghatározott CSD-t 
kell különböző üzemállapotokban 
állandónak megtartani, szabályo
zási stratégia szükséges, amely
nek szoftvere kristályosítási elmé
leten alapul. Habár egy ilyen igé
nyes berendezés a legtöbb esetben 
nem szükséges és folyamatos Üzemű 
kristályosítókban alig valósítható 
meg, a korszerű szakaszos kristá
lyosítók üzemeltetése kristályosítás
elméleti alapon, számítógépes ve
zérléssel történik.

Az elméleti szempontokat tekintve 
a populációs egyensúly és szárma
zékai a mai napig nem honosodtak 
meg a kristályosítók numerikus ter
vezésében. A kristályosítás elméle
tének nagy jelentősége a tervezési 
gyakorlatban azonban nem a mo
dellek kvantitív alkalmazásán nyug
szik, hanem a modelleken (5. ábra). 
A modell már lehetővé teszi a lehet
séges intézkedések kihatásának éré
kelését anélkül, hogy egzakt számí
tások lennének szükségesek. Ezzel a

döntő befolyást a kristályosító ter
vezési gyakorlat vette át. Ezért kép
zeletbeli modellek alkalmazása ma 
jelentősen megbízhatóbb és bizto
sabb mint korábban. Ezt a meg
állapítást mindenek előtt az húzza 
alá, hogy az elméleti FC, DTB és 
fluidágyas kristályosítók régebbiek, 
mint a populációs egyensúly. Csak 
a populációs egyensúly elmélete ál
tal vált érthetővé, hogyan működ
nek ezek az empirikusan kifejlesz
tett kristályosítók és hogyan üze
meltethetők optimálisan. Ezért let
tek a kristályosítók értékesebbek 
és hatékonyabbak mint korábban. 
A berendezés-tervezők szempontjá
ból kevesebb súlypontra kell kon
centrálni a kutatást és a fejlesz
tést, mivel a tudomány jelenlegi ál
lása szerint a felmerülő problémák 
több mint 80%-a már minden to
vábbi nélkül megoldható. A külön
leges követelményeket előíró kristá
lyosítási problémák 15%-a meglévő 
tapasztalati adatok alapján oldha
tók meg, alapkutatások a problé
mák csupán 5%-ának megoldásá
hoz szükségesek. Ezek főleg a kristá
lyosítást befolyásoló tényezők integ
rálódásának kutatására irányulnak, 
(pl. hidrodinamikai hatások, adalé
kok befolyása stb.).
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Kényes vegyipari világkérdések a 
kilencvenes években

1993-ra a fejlett gazdaságú régiók
ban a vegyipart is elérte a hanyatlás, 
noha az OECD statisztikai adatai sze
rint 1991-ben a világ félezer legjelentő
sebb Nyugat-Európai, Észak-Amerikai 
és japán vegyipari vállalata 750 mil
liárd dollár vegyiterméket állított elő. 
Ennek okai:
-  a fölös kapacitások;
-  a piaci értékesíthetőség és ezzel a 

profitok csökkenése;
-  a beruházási kedv visszaesése;
-  a vegyipar népszerűtlenné válása, 

elsősorban a társadalom és a ter
mészetes, valamint az épített kör
nyezet feltételezett veszélyeztetésé
nek következtében;

-  jelentős gazdasági visszaesés a Kelet- 
Európai régióban;

-  a Csendes-óceáni keleti partvidéken 
a vegyipar fokozódó kiépítése.
Ezzel a problematikával foglalko

zott a Francia és az Amerikai Vegy
ipari Szövetség közös szervezésében 
1993 áprilisában Párizsban megren
dezett III. Vegyipari Világkonferencia, 
amiről beszámol az Information Chi- 
mie francia vegyipari folyóirat 1993. 
évi szeptemberi különszáma, ahol a 
legjelentősebb európai, amerikai és ja
pán vegyipari cégek legfőbb veze
tői 25 előadásának szövege található. 
(Magyar előadás nem volt; Kelet- 
Európából Victor P. Ivanov az Orosz 
Vegyipari és Petrolkémiai Bizottság el
nöke, valamint Miroslav Krejci a cseh
országi Sokolovból számoltak be orszá
gaik vegyiparának problémáiról, ami
ben kiemelt helyet kapott az állami 
ipar privatizációja.)

Ismertetem az egyik optimista cik
ket, amit az USA-beli Nalco Chemicals 
vezérigazgatója H. Clark tartott „The 
Chemical Industries Image; It does not 
have to be that way, does it?” címmel. 
(Kell, hogy ilyen maradjon a vegyi
parról alkotott társadalmi kép? Nem 
bizony! Szerinte a vegyipar fejlődésé
nek alapproblémája a társadalomban 
kialakult kép, amely szerint a kör
nyezeti ártalomért elsősorban a vegy
ipar felelős: Sehol a világon ne legyen 
szabad olyan vegyipari üzemet építeni, 
amely növelné a környezet szennyezett
ségét és veszélyeztetettségét. A közvéle
mény meg kell ismertetni a vegyipar 
eddigi eredményes erőfeszítéseivel, je
lesül:
-  az USA-ban az ipar 1991-ben bel

földi nemzeti termék (GDP) 2%-át 
költötte a környezetvédelemre (115 
milliárd dollárt);

-  az USA vegyipar 1991-ben összes 
termelő beruházásainak 2 1 %-át köl-
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tötte környezetvédelemre (ez a ré
szarány az ötvenes években az át
lagos 3%-ról folyamatosan nőtt, de 
még az 1960-asokban is csak 6%-ot 
ért el).
Ezeken a gazdasági adatokon kívül 

mindenekelőtt az elért műszaki és tár
sadalmi eredményekre, erőfeszítésekre 
és célkitűzésekre kell rámutatni, neve
zetesen:
-  az új termékek között mind több 

az újrahasznosítható, ill. biológiai
lag lebontható és olyan új techno
lógiákat dolgoztak ki, melyek nem 
szennyezik a légkört;

-  a vegyianyagok szállító-csomagoló 
eszközeiként eddig kiemelten hasz
nált hordók (tonnerek) pótlása olya
nokkal, melyek kevésbé sérülékenyek 
és nem szolgálnak a hulladékteme
tők göngyölegeként;

-  a biztonságtechnikai vállalati okta
tás kiterjesztése a szállítók és vevők 
érintett alkalmazottaira;

-  a gyártó felelősen gondoskodik ter
mékeiről a felhasználási ciklus vég
éig (Responsible Care);

-  a közvéleményt meg kell ismer
tetni a biztonságtechnikai és üzem
zavar (havária) -megelőzési és - 
felszámolási saját tevékenységgel,

-  a helyi hatóságok katasztrófa-el
hárítási szervezeteinek munkájában 
részt kell venni;

-  a vállalat legfőbb vezetői álljanak 
állandó kapcsolatban a hatóságok
kal (kormány- és törvényhozási szer
vek), azok ismereteinek bővítése ér
dekében;

-  szavatolják termékeik minőségét és 
vegyenek részt az erre vonatkozó 
világszabályok kidolgozásában;

-  működjenek együtt a vevők minősé
gellenőrző szervezeteivel,

-  növeljék a termelékenységet;
-  tartózkodjanak a fölös kapacitások 

létrehozásától;
-  piackutatással állapítsák meg ér

tékesítésük és beruházásaik globá
lis helyszínét, miközben szem előtt 
tartják, hogy nem uralhatják egye
dül a világpiacot, kössenek erre 
vonatkozóan megállapodásokat ver
senytársaikkal.
[Forrás: Infochimie. No SSl/bis, p. 59. 

(1993. szeptember)]

Textilszínezés vízmentes oldatban

Poliészter- és poliamidszálak, vala
mint a belőlük készült textíliák ha
gyományos színezése vizes oldatban 
130°C-on és nyomás alatt megy végbe, 
ami az energiaigényen túl minden kg

textíliára 40-140 liter hulladék festő
fürdővel (szennyvíz) jár, mely utóbbit 
a környezetvédők kifogásolnak.

Az 1993. évi kölni Nemzetközi Öl
tözet- és Textilfeldolgozó Kiállításon 
a varrófonalgyártó Amann cég új 
vízmentes színezőeljárását ismertette, 
amelyben oldószerként szuperkritikus 
szén-dioxidot használ 200-300 bar nyo
máson (a kritikus adatok: P*r 74 bar, 
T tr 31°C).

A szuperkritikus C 0 2-ben először a 
színezéket oldja fel, majd ezt a színező
oldatot adják rá az azonos nyomáson 
tartott textilfonalra. A színezési idő 
során fokozatosan csökkentik az autok
láv nyomását; ennek hatására a színe
zék mind kevésbé oldódik a szuperkri
tikus szénsavban és fokozatosan beha
tol a textilszálak felületébe és azok üre
ges zárványaiba.

A cég jelenleg 25 kg textíliát be
fogadó színezőautoklávval rendelkezik, 
amin az általa használt 300-féle fo
nalszínező árnyalaltot elő tudja ál
lítani, hogy azt állékonyságra meg
vizsgálhassa (fény-, mosás-, izzadság
állóság és szakítószilárdság).

[Forrás: V D I-N . 47. No 40, p. 26. (1993. 
ok tó b er 8.)]

A kilencvenes évek 
környezetvédelmi kihívása az 

USA-ban

A vegyipart érintő probléma nagy
ságára jellemző adat az USA kőolaj
finomító iparának 1989. évi hulladék- 
mennyisége és annak összetétele. Az 1. 
táblázat mutatja ezt be millió tonnában 
(a keletkezés nedves állapotában).

Rohamosan nőttek az USA-ban a 
környezetvédelemre fordított összegek. 
Az 1990. évi ráfordításokat és ezek 
1995. évi prognózisát a 2. táblázat 
mutatja be milliárd dollárban.

A környezetvédelem legfontosabb 
célja a szennyezés forrásának felderí
tése, elemzése és visszaszorítása, hi
szen a kiküszöbölt szennyezőforrás 
nem okoz környezeti ártalmat.

A vizsgálat során minden egyes in
tézkedés ráfordítását, reménybeli ered
ményét valamint ennek kockázatát kí
vánatos megállapítani és egymással 
szemben a döntés előtt mérlegelni an
nál is inkább, mert a ráfordítás nagy
sága a reménybeli eredménnyel szink
ronban növekszik, nevezetesen:
-  a legkisebb költséggel jár és ilyen 

eredménnyel is kecsegtet a techno
lógiai fegyelem betartása, az üzem 
tisztasága és a folyamatok bizony
lati nyomonkövetése, valamint a he
lyes karbantartás (szervezések);
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A polimerek szürke eminenciása

New Yorkban 1972-ben résztvettem 
az Amerikai Kémikus Egyesület (ÁCS) 
100 éves fennállásának jubileumi kong
resszusán, egy olyan esztendőben, ami 
egyúttal az Észak-Amerikai Egyesült 
Állmok fennállásának 200. éves évfor
dulója volt. Az Ipari Mérnöki szekció
ban (IEC) szerény előadást tartottam 
a magyar vegyiparról és ott ismerked
tem meg a szekció elnökével, egy fe
hérhajú úrral, akivel az iparból részt
vevő jeles amerikai és német szerves- és 
polimerkémiai szakemberek nagy tisz
telettel bántak; Herman Marknak hív
ták őt, aki a New-Yorki Műegyetem 
professzora és az ott székelő Polimer
kémiai Kutatóintézet igazgatója volt. 
Rájöttem, hogy egy szakmai körnek

1 . táblázat

Hulladék
nem

Össze
sen

ebből
vizes

ebből szilárd
vegy
szer

katali
zátor

olajos
zagy

szeny-
nyezett

talaj

egyéb összes

Hulladék-
mennyiség 16,3 12 1,2 0,25 1,9 0,75 0,3 4,4

2 . táblázat

Hulla
dék
nem

leve
gő

sugár
zás

szenny
víz

VÍZ talaj
(RCRA)

Super-
fund

állami
szub
venció

mér
gező

nö-
vény-
védő-
szer

Összes

Költés
1990 33,8 0,7 42,5 4,2 28,3 1,6 0,7 0,9 112,7
Költés
1995 41,6 1,2 55,3 5,9 42,8 2,9 1,2 1,5 152,6

— közepes költségű és várható eredmé
nyű a folyamat nem alapvető módo
sítása, jelesül:

—  szerelvények és készülékek cseréje 
szivárgásmentesekre,

—  járatás optimális üzemi paramé
tereken,

—  kihozatal-növelés,
—  tervszerű megelőző karbantartás.
—  a legnagyobb eredménnyel ke

csegtet a legnagyobb ráfordítást 
igénylő, magát a folyamatot érintő 
módosítás, éspedig:

----a veszélyes nyersanyagok pótlása
veszélytelenekkel,

—  a hulladékáramok elkülönítése és 
egyedi kezelése visszaforgatásuk 
céljából,

—  a reakciók optimalizálása a folya
matokban.

A környezetvédelmi elemzésbe kí
vánatos külső szakértők (pl. mérnök
cégek) bevonása, akik a környezet- 
védelmi hatástanulmányt készítsék el 
(audit). A közlemény ennek fejezetcí
meit és sorrendjét is felsorolja. Külön 
foglalkozik a termelő folyamat elem
zésén túl a melléktermékek és hulla
dékok ártalmatlanításával és másod
lagos hasznosításuk vizsgálatával, to
vábbá a korábban keletkezett hulla- 
dékdepóniák és az üzemi terület tala
jának rekultiválásával.

A közlemény mellékletét képezik lis
ták az USA-ban 1993-ban 25-féle vegy
ipari környezeti szennyezőforrás csök
kentésére javasolt eljárásokról, amik
hez külön-külön folyamatábra, mű
szaki ismertetés, esetleg az eljárás mű
ködési paraméterei is hozzátartoznak, 
valamint megnevezik a kivitelezést vál
laló mérnökcégeket (box score).

[Forrás: HP. 72. No 8, p. 19, 69. (1993. 
augusztus)]

volt a középpontja, akik mind az oszt
rák és német egyetemek és a Vilmos 
Császár (jelenleg Max Planck) Intézet 
műanyagokkal foglakozó kémiai karain 
tűntek ki. Az amerikai műanyagipar 
kutatását meghatározó szürke eminen
ciásként jellemezték őt és 6 barátságo
san fogadott úgy is mint az Osztrák- 
Magyar Monarcia egyik utódállamából 
jött előadót.

Mark 1992. április 7-én halt meg, 
97 éves korában; utolsó pillanatig 
a kutatás és az ipari megvalósítás, 
a képzés és utóképzés összhangján 
fáradozva.

Felfogása szerint a huszas években 
10 évig tartott, míg egyáltalában fog
lalkozni kezdtek a műanyagokkal és 
további 20 évig, hogy a világ vegyé
szei szert tegyenek az alapvető ismere
tekre a mesterséges anyagok új rendjé
ről, de a mflanyagfeldolgozás eljárásai
nak kifejlesztéséhez még újabb 10 évre 
volt szükség (szálképzés-fonás, fóliaön

tés, üreges edények fúvása). Amíg ez 
nem fejeződött be, a műanyagok túl 
drágák voltak ahhoz, hogy a természe
tes szálak, a fa és a papír, az üveg, 
a fémek versenytársai legyenek. (Sa
ját szakmai emlékem a Zürichi Mű
egyetem szerves laboratóriumából a 
harmincas/negyvenes évek fordulóján, 
hogy undorral dobtuk ki a prepará
tumokat, ha az kristályosodás helyet 
gyantásodott.)

Szerinte a legjelentősebb termékekké 
a polikarbonátok, a poliamidok és szin
tetikus kaucsukok váltak. A jövő fej
lesztés irányát a hőálló, a hidegen szí
vós, az oldószerálló és a könnyebben 
alakrahozható műanyagok irányában 
vélte felfedezni.

Érettségi után behívták katonának 
a K. und K. hadseregbe és ott érte 
az I. Világháború, melyben kétszer se
besült meg és tizenötször tüntették 
ki. A háború után végezte el a bé
csi műegyetem vegyészkarát és dokto
rált szerves kémiából (tézise a penta- 
feniletil új szintézise volt). Első állá
sában a berlini egyetem előadója volt 
és ilyen minőségében kutatta a Vilmos 
Császár Intézetben a cellulóz szerke
zetét röntgendiffrakcióval. 1927-től az 
IG Farbenindustrieben dolgozott, ahol 
természetes polimerek (cellulóz, kemé
nyítő, hernyóselyem, kaucsuk) szerke
zetének felderítésével foglakozott, va
lamint sztirol- és vinilpolimerekkel.

Hitler hatalomrajutása után szár
mazása miatt eltanácsolták, és akkor 
a bécsi műegyetemen a kémiai in
tézet igazgatója lett, ahol a polime
rek egyik bölcsője ringott, sok külföldi 
posztgraduenssel. A németek bevonu
lásáig Ausztrában (1938) 100 szakcikk
nél szerepel a neve a szerzők között. 
Ekkor menekülni volt kénytelen és 2 
évet Kanadában töltött a papíripar
ban. A New-Yorki Műegyetem elődjé
nél, a Brooklyn Műegyetemen ő ala
kította ki a polimerkémiai tanmene
tet, majd úgy alapította meg a Poli
merkémiai Kutató Intézetet, hogy az 
nem került az anyaegyetemnek pén
zébe (az akkori rektor ezért „zsen i
nek nevezte).

1946-ban megalapította a „Journal 
of Polymer Sciences”, majd 1959- 
ben a „Journal of Applied Polymer 
Chemistry” folyóiratokat és 1972-ben, 
(már 1964. évi nyugdíjba volulás után) 
jelentette meg a „Polymer Science 
and Technology” Enciklopédiát. „Nem 
érek rá megöregedni” volt a mondása, 
miközben azon dolgozott, hogy a világ 
vezető polimerkémikusai megismerjék 
egymást. Fél évszázadig a Du Pont és 
a Amoco szakértője volt és élete során 
600 publikáció és 20 könyv fűződik a 
nevéhez.

Barátai és tanítványai szeretettel 
becézték „Titkos Tanácsos Úrnak” ,
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Egyesülő cégek Etilénkapacit ások, 
kt/év

Polimerkapacitások,
kt/év

Műanyag
fajták

Elf Atochem + 1030 +  550 =  1580 1780 +  480 =  2260 PE, PP,
Orchem PVC, PS
Neste +  Statoil 900 +  600 =  1500 1500 +  470 =  1970 PE, PP
Shell +  Himont 420 +  0 =  420 1065 +  950 =  2015 PE, PP

2. táblázat

Kapacitás
eredet

Polipropilén,
kt/év

Polietilén,
kt/év

Értékesítés,
PP+PE

MUSD/év

Termelő régió, kt/év
Ny-E USA Világ

Shell 1000 500 1000
Himont 2300 200 2000
Montell PP 1600 1200 3300

PE 500 200 700

ami a jelentős alkotó értelmiségiek 
kitüntetése volt az Osztrák-Magyar 
Monarchiában, amit azonban „minden 
mellény nélkül” viselt.

[Forrás: CE. 99. No 5, p  75; 1992. május]

A szénacél és a nemesacél 
összeférhetetlenségéről

Korrózióvédelmi és gazdasági okok
ból előfordul a vegyipari készülékek 
és csővezetékek koncipiálásánál, hogy 
ausztenites szerkezetű ötvözött acélból 
és szénacélból készült vegyes szerkeze
teket írnak elő. Eközben azonban nem 
szabad elfelejteni, hogy e két acélfajta 
némely tulajdonsága eltér egymástól 
és szobahőmérsékleten, levegőben vagy 
vizes közegben észlelt kompatibilitá
suk, ettől eltérő üzemi paramétereken, 
pláne lehetséges üzemzavarok esetén: 
többé nem feltétlenül áll fenn; ilyen el
térő tulajdonságok:
-  az ausztenites acélok hőtágulási 

együtthatója a szénacélének másfél- 
szerese;

-  eltérő a két acélfajta normálpotenci
álja; elektrolit közegben az auszteni- 
tes acél a szénacélhoz képest kátéd
ként viselkedik, ez a szénacél alkat
részek fokozott korróziójára vezet;

-  hajlító igénybevételnek kitéve az 
ausztenites acél jobban igénybevett 
felületéről hajszálrepedések indul
nak, amelyekben elektrolit jelenlété
ben réskorrózió léphet fel;

-  szénacél és nemesacél hegesztési var
ratainál a lehűlés után a jobban 
megnyúlt nemesacél oldalról kiin
dulva: előfeszítettség és ezzel többlet 
igénybevétel lép fel, ami a szénacél
ban vezethet repedéskorrózióra;

-  szénacél csőkarimákhoz előírt ne
mesacélcsavarok nagyobb hőtágu
lása miatt, az üzemi hőmérséklet el
érésekor a tömítések meglazulnak a 
hideg állapotban meghúzotthoz ké
pest: a tömítés mellett a közeg ki
fújhat;

-  nemesacél varratokat hirtelen kell 
feszültségmentesítés céljából lehű
teni, szénacél varratokat lassan; kö
zös varrat esetén emiatt belső fe
szültségek támadnak kristályszerke
zet módosulás miatt. Ugyanez a 
helyzet, ha egy nemesacél belsőré
szekkel is rendelkező készüléket utó
lag kell hőkezelni;

-  ha ausztenites acélokat hőállóság 
miatt használnak pl. egy forgódobos 
szárító forró végén, úgy a szénacél
hoz képest magasabb hőmérsékletű 
lesz ott a palást, mert a nemesa
cél rosszabb hővezető a szénacélnál 
és fényesebb felülete miatt rosszabb 
hősugárzó is;

-  hideg igénybevétel esetén (lyukfú
rás, domborúfenék-húzás) az ausz
tenites szerkezet részben martenzi- 
tessé alakulhat, ami keménységnö
veléssel és emiatt mágnesezhetőség- 
gel jár együtt.
[Forrás: СЕР. 88. No 6, p 69; 1992. 

jún ius]

Egyesíti erőit a nyugat-európai 
olefin- és polietilénipar

Annak érdekében, hogy a mind 
egységesebbé váló világpiacon sikerrel 
helytálljanak a nyugat-európai jelentős 
olefin- és poliolefintermelő kapacitása
ikat az utóbbi időben közös vállalatok
ban egyesítették; erről tájékoztat az 1. 
táblázat.

A Shell és a Himont jellegzetesen 
globalizált közös vállalata a Montell a 
2. táblázatban szereplő kapacitás-, ill. 
értékesítés apportokat foglalja magá
ban, előbbieket régiók szerint is.

[Forrás: E uropean  C hem ical News. 61. 
No 1623, p 16; 1994 jún ius 20.)]

Műanyaglabda a 
foci-világbajnokságon

Az 1994. júniusi észak-amerikai lab
darúgó-világbajnokságon Washington
ban, a szaud-arábiai és a hollandiai 
csapatok mérkőzésén debütált a ha
gyományos bőrlabda helyén egy réte
gelt műanyagból készült futball-labda, 
ami a Bayer és az Adidas német 
sportszervállalat kétéves közös fejlesz
tési erőfeszítésének eredménye volt. A

1. táblázat

labda anyaga márkanevet is kapott: 
Questra.

Szerkezete három összeragasztott, 
speciális poliuretán szintetikából ké
szült és kitünően vizsgázott a vi
lágbajnokság milliárdos nézőszámú, a 
meccset a TV készülékén világszerte 
nyomonkövető sportbarát előtt, hiszen 
senki nem vette észre, hogy nem ha
gyományos bőrlabdát rugdalnak a já
tékosok. A labda külleme is ugyano
lyan volt mint a hagyományosé, fekete
fehér, az észrevételt elősegítő rajzolat
tal, amit a legfelső bevonatra nyomtat
tak.

A legbelső réteg egy gömbcikk alakú 
nemezeit szintetikus szál szövetdara
bokból varrt gömbhéj, ami a labdának 
kellő szilárdságot adott, hiszen rendel
tetésszerűen százkilométer/órás sebes
ségre is megrúgják.

A labda lelke azonban ezekre az ala
pozó cikkekre ragasztott poliuretán- 
hab réteg, ami lehetővé teszi, hogy a 
labda az erőhatásra gyorsan reverzibi
lis deformációval reagáljon és elnyelje 
az alakváltoztató energiát, ideértve azt 
is, hogy a kapu elé szaladó csatárnak 
anélkül lehessen fejesgóllal a meglepett 
kapus mellett a labdát a hálóba to
vábbítani, hogy eközben kisebb agy
rázkódást szenvedjen, ami tartós fejfá
jást idézhet elő.

A varrócérnában is van kémiai 
trükk: víztaszító, így a labda esőben 
sem ázik át.

[Forrás: C hem ical and E ngineering  News 
72. No 26, p 7; 1994. jú n ius 27.)]

S. Gy.
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Farkas Jenő -  Szontagh Tamás -  Négyest György: Bizton
ságtechnika és környezetvédelem a Richter Gedeon 
Rt .-ben

A Richter Gedeon Rt. műszeres mérésekkel vizsgálja, ill. 
ellenőrzi a gyártások biztonságát, a dolgozókra ható ártal
makat és veszélyeket, a környezetszennyezések mértékét, 
beépülve a gyártások kialakításának, megvalósításának és 
a napi termelés folyamatába. Komplex szemlélettel, de kü
lön „szakágaként működve kívánja biztosíttatni azokat 
a műszaki és személyi feltételeket, amelyeket a jelenlegi 
előírások (jogszabályok, szabványok, európai irányelvek) 
követelményként megszabnak.

A Biztonsági, Tűz- és Környezetvédelmi főosztály szer
vezi, irányítja és ellenőrzi a szakterületét érintő feladato
kat a hatósági elvárásoknak megfelelően.

[Magy. K é m .  L a p ja ,  ^ 9 ,  450  (1994)]

Illés János -  Aranyi Antal -  Szabó Béla: Membrántech
nika és preparatív HPLC alkalmazása a Richter 
Gedeon Rt.-ben

Mind a membrántechnika, mind a preparatív HPLC be
vezetésében az első lépések megtörténtek. A technikák si
keres alkalmazást nyertek különböző gyógyszerhatóanya
gok (fehérjék, peptidek, szteroidok, alkaloidok stb.) elvá
lasztásánál, ill. tisztításánál. A realizált eredmények ho
zama már messze meghaladja a bevezetés költségeit, ami 
indokolttá teszi a jelenleg is folyó intenzív fejlesztő mun
kákat a technikák további elterjesztésére.

[Magy. K é m .  L a p ja ,  ^ 9 ,  455  (1994)]

Takács István: Pulzáltatott rezgönyelves extrakciós 
oszlop

A PULSEX, olyan tányérszerkezetekkel hosszanti irány
ban cellákra osztott oszlopos kivitelű folyadék-folyadék 
extraktor, amelyben a tányérok síkjában merev, és rez
gésre képes fűrészfog kialakítású rugalmas elemek vannak. 
Az oszlopon ellenáramban átáramló folyadékot pulzáltat- 
juk. Az oszlopot cellákra osztó tányérszerkezet két egy
másba csúsztatott fogazott részből áll. Az egyik lap me
rev és a fogazott része elmozdulásra nem képes, a fogak 
közé benyúló másik fogazott rész rugalmas anyagból ké
szül, külső erő hatására lengésre képes. A fogazott rész len
gése során az egyik folyadékfázist a másik folyadékfázisba 
diszpergálja és a cseppelosztás egyenletességét biztosítja.

Kísérletek sorozatával a szerző kimutatta, hogy a 
pulzáltatott rezgönyelves extrakciós oszloppal
-  szilárd anyagot nem tartalmazó „tiszta” folyadék ha

gyományos extrakciója, kedvező üzemeltetési jellemzők
kel, végrehajtható, valamint

-  a szilárd anyaggal szennyezett folyadék (zagy) vagy natúr, 
biomasszát tartalmazó kezeletlen fermentlé is biztonságo
san ez trahálható.

[Magy. K é m .  L a p ja ,  ^ 9 ,  460  (1994)]

J. Farkas -  T. Szontagh -  Gy. Négyest: Safety Tech
niques and Environmental Protection at Gedeon 
Richter Ltd.

At Chemical Work Gedeon Richter Ltd., the safety of 
technologies, environmental parameters and health are 
controlled by instrumental methods. This is an essential 
part of daily work and of realization of new technologies.

The company, having used this controlling procedure, 
guarantees the technical and health conditions that are 
in compliance with the Hungarian legislation and EC 
directives.

The Head Department for Safety, Fire- and Environ
mental Protection organizes, directs and controls the work 
in its field, in accordance with the regulations of the auth- 
orites.

J. Illés -  A. Aranyi -  В. Szabó: Application of Memb
rane Technique and Preparative HPLC in Gedeon 
Richter Ltd.

Application of ultrafiltration, reverse osmosis and pro
cess -  scale preparative HPLC in the pharmaceutical in
dustry are discussed. These techniques are used success
fully in separation and purification of compounds (pro
teins, peptides, steroids, alcaloids, etc.). Instrumentation 
and several examples are shown in this paper. Resulting 
benefits exceed far the expenses of introduction of these 
techniques and this fact motivates the intensive research 
and development work being in progress presently.

I. Takács: Extractor Column with Vibrating Plates

In the last years the experts of Chemical Works of 
Gedeon Richter Ltd., Budapest developed a new liquid- 
liquid extractor of plate construction (PULSEX).

The plates are of special design fitted with flexible 
elements which are able to vibrate. Inside the column, 
counter current streaming liquids are pulsed. Owing to 
the pulzation the flexible elements get into an oscillatory 
motion and disperse one liquid into the other generating 
radial mixing. Due to the intensiv contact between the 
agents, an efficient mass transfer takes place. Dispersion, 
i. e. breaking the liquid into fine drops with the vibrating 
elements, takes place smoothly and according to our 
observation, there is no emulsion forming. Consequently, 
the separation of phases occurs merely by means of gravity 
in the lower and upper settling zone of the column.

Tests and experiments were carried out in different co
lumns having different number of cells and diameters bet
ween 85 and 350 mm. The material of vibrating elements 
was plastic (FEP) or metal (s. s. steel, spring). Test of the 
extractor was done with a system of metilizobutilketon- 
acetic acid-water.

A lot of industrial application is shown. Fermentation 
broth (biomass) can also be extracted with the PULSEX.
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Borbély László -  Kápolnai Dezső -  Weither Károly: Kata
litikus oxidációs véggáztisztítás a gyógyszeripar
ban

Az összetett légszennyezés esetén előnyösen alkalmaz
ható a katalitikus oxidációs eljárás. A közlemény az el
járás két konkrét gyógyszeripari alkalmazását tárgyalja, 
amely a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet 
és a Richter Gedeon Rt. közös fejlesztése eredményeként 
jött létre.

A 20 000 m3/h  teljesítményű, bűzös szárító-véggázokat 
ártalmatlanító berendezés sikeres megvalósítása után új, 
tűz- és robbanásveszélyes komponensek oxidációjára alka- 
mas, különböző kapacitású (1 000 és 7 000 m3/h) beren
dezést valósítottak meg.

A szerzők összefoglalják a fejlesztés szempontjait, és a 
főbb üzemi tapasztalatokat.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  4 6 6  ( 1 9 0 4 ) ]

Négyest György -  Sógor András -  Berta István: A  gyógy
szeripari portechnológiai műveletek elektrosztati
kai veszélyességéről

Elektrosztatikus szempontból kiemelkedően veszélyes 
terület a gyógyszeriparban a darálás, szitálás és fluidszárí
tás. Az anyag szemcséinek intenzív érintkezése és szétvá
lása itt jelentkezik elsősorban. A veszélyt csökkenti, hogy 
a feldolgozott por mennyisége viszonylag kicsi, így elsősor
ban fojtott és emberről levehető szikrakisüléssel kell szá
molni. A fluidszárítóknál a nagyobb méretek miatt első
sorban a robbanás elleni védelem az elsődleges, ill. a vá
kuumszárítók elterjedése a megoldás. Az elektrosztatikus 
feltöltődés veszélyét az anyagjellemzők mérésével tudjuk 
megbecsülni (elsősorban fajlagos térfogati ellenállás és mi
nimális gyulladási energia).

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  4 7 0  ( 1 9 9 4 ) ]

L. Borbély -  D. Kápolnai -  K. Weither: Off-gas Purifica
tion by Catalytic Oxidation in the Pharmaceutical 
Industry

Catalytic oxidation process can advantageously be 
applied for the treatment of complex air pollution. The 
processes are shown in two applications, both developed 
together by the Hungarian Oil and Gas Research and the 
Chemical Works of Gedeon Richter Ltd.

The successfull realisation of the equipment with a 
capacity of 20 000 m3/h , in the purification of the 
offensive gas stream of a spray-drier, was followed by 
the elaboration of new type equipments with capacities 
of 1 000 and 7 000 m3/h for the oxidation of various 
components in fire and explosion danger. The viewpoints 
of developments and main industrial experience are 
summarised.

Gy. Négyest -  A. Sógor -  I. Berta: Electrostatic Ha
zards of Dust Technology Operations in the Phar
maceutical Industry

From the electrostatic point of view, grinding, sieving 
and fluid drying are extremely hazardous operations, as 
these are areas where intensive contact and separation 
of particles of the materials primarily take place. This 
hazard can be reduced, as the volume of processed dust 
is relatively small, thus first of all one should account 
for brush discharges from humans. Due to the larger size 
of fluid dryers, explosion preventation is vital; vacuum 
dryers will solve this problem, as soon as they are more 
widely applied. The hazard of electrostatic charge can be 
estimated by testing the properties of the material (mainly 
the specific volume resistance and the minimum ignition 
energy).
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Erki Zsuzsanna -  Busa Csilla -  Korda Béla: Különböze 
tányérszerkezetek hatásfoka oldószergőz abszorp
ciója esetén

A kutatás célja abszorpciós és desztillációs tányérszer
kezetek jellemzése, összehasonlítása, fejlesztése adott fel
adatra való kiválasztás érdekében. Félüzemi méretű (át
mérő: 400 mm) oszlopban 4 darab tányér helyezhető el. A 
kísérleti módszer oldószergőz abszorpciója levegőből csap
vízzel. A műveleti paraméterek: gázsebesség és fajlagos 
folyadék-terhelés széles intervallumában mérték a szerzők 
az átlagos oszlop hatásfokot, az anyagátadási térfogati ka
pacitást (kGa), különböző szita, Nutter-szelepes és rezgő- 
nyelves tányéron. Megállapítható, hogy különösen környe
zetvédelmi célra alkalmas a rezgőnyelves szerkezet.

[M&gy.  K i m .  L a p j a  ^  9,  4 8 9  ( 1 9 9 4 ) ]

Zakar Pál: Adalékok a magyar bitumenkutatás 
történetéhez (Bitumen kutatásaim)

A magyar bitumengyártás és -kutatás alapját az ötve
nes évek elején feltárt nagylengyeli nyersolaj adta meg, 
amely számos jellemzőjében hasonló volt az útépítésben 
jó eredménnyel használt mexikói bitumenes ásványolaj
hoz. Ez tette szükségessé a felhasználói igényeknek és a 
nemzetközi minőségeknek megfelelő útépítési, építési és 
egyéb célokra használt bitumenek előállításához az elvég
zett kutatásokat és útkísérleteket.

[ M a g y .  K i m .  L a p j a  J 9 , 4 9 4  ( 1 9 9 4 ) ]

Jánossy Gábor -  Kápolna Ferenc: Az Egyesült Államok 
foglalkozás-biztonsági és foglalkozás-egészségügyi 
rendszere (Utibeszámoló)

Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma a 
kelet-európai új demokráciák számára specifikus progra
mot szervezett, amelynek során bemutatta a foglalkozás
biztonság és a foglalkozás-egészségügy amerikai rendsze
rét. A megismert rendszerben a foglalkozás-biztonság és 
a foglalkozás-egészségügy állami feladatainak irányítását 
egy közös hivatal végzi (OSHA), amely ellenőrző, kon
zultáló, szabványalkotó, törvényjavaslat készítő, oktató és 
adatgyűjtő feladatokat lát el. A hivatal tehát a magyar 
rendszerhez képest lényegesen szélesebb körű tevékenysé
get végez, és átfogja a foglalkozással kapcsolatos mindkét 
területet, amely a magyar munkavédelemnek és az üzeme
gészségügynek felel meg.

[ M a g y .  K i m .  L a p j a  J 9 , 5 0 1  ( 1 9 9 4 ) ]

Zs. Erki -  Cs. Busa -  B. Korda: Masa Transfer Effi
ciency of Different Platea in the Case of Organic 
Vapour Absorption

One of the main research fields in the Unit Opera
tion Department of Technical University, Budapest has 
been the investigation of absorption and distillation pla
tes. Five types of trays (4,5 and 14,4% free-cross sec
tion sieve plates, Nutter and two vibrating valve-plates) 
were characterized by comparing acetone or alcohol va
pour absorption in a pilot-scale column (diameter: 400 
mm). The calculated properties: overall column efficiency, 
gas-side mass transfer capacity (kGa), relative pressure 
drop (д p/theoretical plate) show that especially for envi
ronmental use one of the vibrating valve structures is the 
most favourable system.

P. Zakar: Addition to the History of B itum en  
Research in Hungary (My Research Activity)

The base of both bitumen production and research was 
the crude-oil discovered at Nagylengyel in the early fifties. 
In certain characteristics this crude-oil is similar to the 
Mexican bitumenous crude oil which has been applied in 
road constructions with good results.

This fact made research and road tests necessary, in 
order to produce bitumen for road construction and 
similar applications according to consumer demands and 
international standards.

G. Jánossy -  F. Kápolna: Occupational Safety and 
Hygiene System  in the USA (Travel report)

The Labor Department of the United States of America 
organized a specific program for the new democracies in 
Eastern Europe, in the course of which the American sys
tem of occupational safety and hygiene was demonstrated. 
In this system, a common office manages the state duties 
in occupational safety and hygiene (OSHA) performing 
controlling, consulting, standardization, Bill preparation, 
education and data collecting activities. Thus this office 
has a more widespread frame of activity as compared to 
the corresponding Hungarian system, and it comprehends 
both fields concerning occupation, which correspond to 
labour safety and industrial hygiene in Hungary.
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Kovács Gy. István: Agricola a vegyészeiről (500 éve 
született Georgius Agricola)

A  tudományos világ ez évben ünnepli Georgius Agricola 
születésének 500. évfordulóját. Agricola a De re Metallica 
Libri XII. (A bányászatról és kohászatról) c. művében 
számos, a kémiával és vegyészettel kapcsolatos alapvető 
elemzési, technológiai leírást ad közre. A közlemény 
kivonatosan ismerteti ezeket.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  5 0 4  ( 1 9 9 4 ) ]

Móra László: Emlékezés Lányi Bélára (1894—1968) 
születése centenáriumán

Lányi Béla professzor a Budapesti Műszaki Egye
tem elektrokémia katedráján közel 40 éven keresztül a 
vegyész-, gépész- és villamosmérnök hallgatók generáci
óit nevelte. Oktató-kutató tevékenysége mellett az 1948- 
ban felállított Fémipari Kutató Intézet igazgatóhelyettesi 
teendőit is ellátta. Tudományos kutatómunkájában az el
méletet a gyakorlattal összekapcsolva jelentős eredménye
ket ért el különösen a timföld- és alumíniumgyártás terén. 
Számos közleményt, tankönyvet írt, sok új eljárást dolgo
zott ki, amelyek magyar és külföldi szabadalmi védelem
ben részesültek.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  ^ 0 ,  5 0 8  ( 1 9 9 4 ) ]

P. Appleyard -  K. Bleijenberg -  S. Thijs: A klór-fluor- 
szénhidrogének helyettesítése

A poliuretán gyártás hagyományosan klór-fluor-szén- 
hidrogéneket alkalmaz habosító anyagként. Ezek kiküszö
bölése lényeges környezetvédelmi szempontból, ugyanak
kor szükséges a poliuretánok további előállítása.

A különböző előírások betartásához a káros anyagok 
helyettesítésére ártalmatlan anyagokat kerestek a SHELL 
kutatói és így javasolják a szén-dioxid alkalmazását.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a ,  5 1 0  ( 1 9 9 4 ) ]

M. Che: A határfelületi koordinációs kémia kapcso
lata a katalízis jelenségeivel I.

Az ún. határfelületi koordinációs kémia (ICC) foga
lomrendszere oxid felületeken átmenetifém-ionokat tar
talmazó komplexek jellemzésére született. Az átmeneti
fém-ionok (TMI-k) működhetnek saját, az oxid felületé
vel kialakuló kölcsönhatásuk vizsgálatára szolgáló pró
baként, mint adszorpciós vagy/és katalitikus centrumok, 
vagy mint oxid-hordozós fémrészecskék prekurzorai az 
egy- vagy többfémes rendszerekben. Hordozóként szóba 
jöhetnek zeolitok vagy réteges agyagásványok, ill. egy
szerű vagy kevert oxidok. A szerző modellt állít fel a felü
let és az átmenetifém-ionok közötti kölcsönhatás erőssége 
alapján, az adszorpciótól egészen a fém belépüléséig.

[ M a g y .  K é m .  L a p j a  j 9 ,  5 1 3  ( 1 0 0 4 ) ]

I. Gy. Kovács: Agricola on Chemistry (500. Anniver
sary of Birth of Georgius Agricola)

This year celebrates the scientific world the 500. 
anniversary of birth of Georgius Agricola (1494-1555). The 
author in his work: De re Metallica, Libri XII. (About 
Mining and Metallurgy) gave several essential analytical 
and technological descriptions connected with chemistry 
and the chemical knowledges.

These connections are presented in this paper in 
abridged form.

L. Móra: To the Memory of Béla Lányi on the 
Centennial Anniversary of his B irth (1894-1968)

Professor Béla Lányi educated generations of students 
of the technical university, Budapest at the Faculties of 
Chemistry, Machine and Electrical Engineering for nearly 
40 years as Professor of Electrochemistry. In addition to 
his education and research activities, he also performed 
the duties of the vice-manager of the Research Institute 
for Metallurgical Industry. He archieved significant results 
especially in the field of aluminium oxide and aluminium 
production by combining theory with practice. He wrote 
a number of technical books, scientific papers, and 
elaborated a series of new procedures patented at home 
and abroad.

P. Appleyard -  K. Bleijenberg -  S. Thijs: Replacing 
CFCs

Polyurethane foam manufacture has traditionally relied 
on CFC blowing agents. Decisive action has been essential 
to adress the implications of CFC phase-out, so as to 
ensure both the long term protection of environment 
and the continued availability of important polyurethane 
products.

Fully supportive of global CFC regulation, the polyu
rethane industry has taken action. As a result of extensiv 
work, the producers of flexibile foams have succeeses in 
virtually eliminating CFCs with no loss of product qua
lity, by using alternative blowing agents such as carbon 
dioxide.

M. Che: Relation o f Interfacial Coordination Che
mistry to the Phenomena of Catalysis I.

The concepts of the so-called interfacial coordination 
chemistry (ICC) are established for comlexes located on 
oxide surfaces and involving transition metal ions (TMI’s). 
The latter can function either as probes of their own in
teraction with the oxide surface, as adsorption and/or ca
talytic sites or as precursors of oxide-supported metal par
ticles in mono- or polymetallic systems. Zeolites, layered 
clays, simple or mixed oxides can be considered as sup
port. A model is suggested on the basis of the strenght of 
the metal-support interaction, from electrostatic adsorp
tion to grafting.
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Különböző tányérszerkezetek hatásfoka oldószergőz abszorpciója 
esetén_______________________________________________________

ERKI Z S U Z S A N N A  *
B U S A  C S IL L A  *
K O R D A  B É L A  *

Bevezetés

A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyipari Műve
letek Tanszékének egyik kutatási területe abszorp
ciós és desztillációs tányérszerkezetek kutatása, fej
lesztése. A tányérokat hidrodinamikai és anyagáta
dási tulajdonságaik alapján minősítjük, jellemezzük és 
hasonlítjuk össze. Kísérletsorozatunk célja környezet- 
védelmi szempontból a levegő tisztítására, gazdasági 
szempontból oldószer visszanyerésére legalkalmasabb 
tányér kiválasztása, optimális működési paraméterei
nek meghatározása.

A jól ismert kemiszorpciós módszerek (mint pél
dául a szulfitoxidációs, vagy a NaOH-C02 abszorp
ciós technikák [1, 2]) alkalmazásával az ún. rezgőnyel- 
ves szerkezet igen hatásosnak bizonyult. Megvizsgál
tuk, hogy fizikai abszorpció esetén is előnyös-e ez a 
tányérkonstrukció.

Vízzel korlátlanul elegyedő szerves oldószerek — 
aceton, etanol, metanol — gőzét nyelettük el csap
vízzel. Az átlagos kolonnahatásfokot, az anyagátadási 
tényezőt a műveleti paraméterek széles intervallumá
ban határoztuk meg.

A kísérleti berendezés leírása

Félüzemi berendezésünkben (1. ábra) négy darab 
túlfolyás tányért használtunk. Az oszlop belső át
mérője 400 mm, az egyes tányérok közötti távolság 
350 mm. A szerves oldószergőzt tartalmazó levegőt 
nagy teljesítményű ventillátor szívja át az oszlopon. 
Az oszlop keresztmetszetére vonatkoztatott gázsebes
ség 0,3-2 m/s között változtatható. Az oldószert -  
melynek tömegcsökkenését regisztráljuk -  változtat
ható lökethosszú dugattyús szivattyú és sűrített le
vegő segítségével juttatjuk az elpárologtatóba. Innen 
az oszlop aljában elhelyezett perforált gyűrűbe kerül, 
ahol a ventillátor által szívott nagy mennyiségű leve
gővel keveredve az oldószergőz a kolonnába jut. A be
menő gázkoncentráció 0,2- 1,5 g/m3 között változtat
ható. Az oszlop tetejéről és minden tányér légteréből

* B u d ap esti M űszak i E gyetem  Vegyipari M űveletek  Tan
szék, B udapest

gázmintát lehet venni, amit folyamatosan lángionizá
ciós detektort tartalmazó műszerrel elemzünk. A mo
sófolyadék -  csapvíz -  a levegővel ellenáramban áram
lik, így a legfelső tányér fölött vezetjük be a kolon
nába. Mind a kimenő, mind a bemenő hőmérsékletet 
mérjük. A fajlagos folyadékterhelés 0,2-20 m3/(m 2 h) 
között változtatható. Az abszorbens szerves oldószer- 
tartalmát az oszlop alján vett mintából határozzuk 
meg, titrimetrásan vagy gázkromatográfiásán.

Három alapvetően különböző tányértípust használ
tunk, a rezgőnyelves szelepes tányért két hagyomá
nyos tányérral hasonlítottuk össze.

1. ábra. Kísérleti berendezés vázlatos rajza 
a lángionizációs detek to r; reg isztráló ; b préslevegö; c 

d u g a tty ú s szivattyú; d e lp áro log ta tó

A szitatányér az egyik legrégibb típus (2. ábra). 
Egyszerű felépítésű, de szűk működési tartományú. 
Kis gázsebesség esetén a folyadék átcsöpögése figyel
hető meg, nagy gázsebességnél pedig úgy áramlik át 
a gáz, hogy nem keveredik jól a folyadékkal. Kétféle 
szabad átáramlási keresztmetszetű szitatányért hasz-
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2 ábra. Szitatányér rajza 
gátm agasság: g =  50 mm

4,5%  szabad  keresztm etszetnél í =  18 mm; do =  4,3 m m
14,5% szabad  keresztm etszetnél t  =  14,5 mm; d0 =  6 m m

náltunk. Az egyiknél a lyukak keresztmetszete a tá
nyér aktív keresztmetszetére vonatkoztatva 4,5%, a 
másiknál 14,4%.

A szelepes tányérok előnye, hogy szélesebb a mű
ködési tartományuk, mivel a terhelés függvényében 
változik az átáramlási keresztmetszet.

A Nutter szelepes tányér esetében ezt lemezidomok 
mozgása biztosítja (S. ábra). Ez a tányérszerkezet 
bonyolultabb és elég nagy a nyomásesése.

A rezgőnyelves tányérszerkezet viszonylag új konst
rukció (4- ábra). A tányérlemezbe mart nyílások fölé 
rugalmas anyagból készült, egymásba illő nyelvpáro
kat helyezünk el. Az olcsó, egyszerű felépítés mellett 
nagy előnye, hogy súrlódó alkatrészek nélkül bizto
sítja az átáramlási keresztmetszet változását a gázse
bességtől függő mértékben. Kis folyadékterhelésre is 
alkalmas.

A mérési adatok értékelése

A méréseket számítógéppel értékeltük. A kolon
nában lezajló anyagátadási folyamatot a McCabe- 
Thiele diagramon szemléltetjük, melyen egy adott X  
folyadék-koncentrációhoz leolvashatjuk a készülékben 
uralkodó Y  és az egyensúlyi Y* gázkoncentrációk kü
lönbségét, az anyagátadási folyamat hajtóerejét. Két 
összefüggést (egyensúlyi- és munkavonalat) ábrázo
lunk tehát a diagramon (5. ábra).

Az egyensúlyi vonal meredeksége az abszorbeálandó 
komponens gáz- és folyadékfázis közötti megoszlását 
jellemzi. Ez függ az anyagi minőségtől és a hőmérsék
lettől:

m ~ T P t ,
ahol 7 : aktivitási koefficiens; 
p°: szerves oldószer gőznyomása t hőmérsékleten. 
Az aktivitási koefficiens értékére az irodalomban az 

általunk vizsgált hőmérséklet- és koncentrációtarto-

mkl

S. ábra. Nutter szelepes tányér
gátm agasság: g =  50 mm; kivágás te rü le te : 18,5% ; szelep 

töm eg: 19,9 g; szelep szám a: 23

mányban nem találtunk adatokat, így ezeket is mérés 
alapján határoztuk meg.

A munkavonal az anyagmérleget fejezi ki:

Y n+ i — + yki,

ahol: У -  gázkoncentráció, g/m3,
X — folyadék fázisbeli koncentráció, g/1,
L -  folyadékáram, 1/h,
G -  gázáram, m3/h,
n -  a tányér sorszáma, amelyet a gáz-, illetve 

folyadékáram elhagy, felülről számolva.
A munkavonal mindkét végpontját (0; Ук; és Xki; 

ybe) valamint iránytangensét (L /G) is mérjük, így 
mód van az anyagmérleg hibájának a vizsgálatára. 
Ritkán fordult elő, hogy ez a hiba 10% feletti, ezeket 
a pontokat megismételtük.

Adszorber tervezésénél fontos paraméter az ab
szorpciós tényező (A), mely a két egyenes iránytan- 
gensének hányadosa:

m
A vizsgált tányérszerkezetek közül az RC jelű rezgő

nyelves konstrukciót igen alacsony folyadékterhelésre 
fejlesztettük ki. Annak érdekében, hogy az abszorp
ciós tényező 0,5-5 intervallumba essen, a tányért első
sorban metanollal, etanollal vizsgáltuk, melyek meg
oszlási hányadosa egy nagyságrenddel kisebb az ace-
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V izsgált tán y é ro k , k ísé r le ti  k ö rü lm én y ek
1. táblázat

Tányér-típus Oldószerek Folyadékáram,
m3/m 2hAceton Metanol Etanol

Szita* fa: 4,5 + 1-20
fa: 14,4 + 1-20

Nutter + (+) 1-20
Rezgő- R50 + 0,6-3,4
nyelves** RC (+) + + 0,2-3,4

* fa: aktív keresztm etszetre  v o n a tk o z ta to tt szabad keresztm etszet, %
** R  50: 50 m m  gátm agasságú, R C : cseppvisszaverő g á tta l e llá to tt rezgőnyelves tányér

Nyelvek elrendezése:

gátm agasság: g =  50 mm; nyelvek anyaga: FE P; nyelv hossz: h =  20 mm; nyelvtáv: t  =  6,2 m m

tonénál. Ez utóbbi oldószert a nagy fajlagos folya
dékterhelések esetén használtuk. Az 1. táblázatban a 
kísérleti paramétereket foglaltuk össze.

Anyagátadási jellemzők

Az Y -  X  diagramon lépcsőszerkesztéssel megha
tározható az elméleti tányérszám. Ennek és a valódi 
tányérszámnak a hányadosa adja az átlagos oszlopha
tásfokot:

/V_ -^ e lm é le t i

- ^ g y a k o r la t i

Kiszámítottuk az egy elméleti tányérra eső nyomá
sesést, ami az adott elválasztási feladat energiaigé
nyére jellemző. Az anyagátadási térfogati kapacitás 
(kGa) az elméleti tányérszámmal analóg anyagátadási 
egység számmal (NTU) arányos mennyiség:

v0  dy = ka a(Y -Y * )d H

Yb'
, vo f  dF
t a a ~ H J Y - Y *

l'ki
=  j jNTU,

ahol kGa : anyagátadási térfogati kapacitás, 1/s; 
Y* : egyensúlyi gázkoncentráció, g/m3; 
vn : üres oszlopra vonatkoztatott 

gázsebesség, m/s;
H  : oszlop magassága, m.

Eredmények

Az 1. táblázatban közölt intervallumban tányéron
ként 8-15 mérési pontot vettünk fel. A 6 . ábrán stacio
nárius állapotban felvett koncentráció-profilokat mu-
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tatunk be. Hasonló görbesereget mértünk más tányér
ral, más oldószerrel, más gázsebességnél és más be
menő oldószerkoncentrációnál. A görbékből jól lát
ható, hogyan fordul konkávból S alakú görbén keresz
tül konvexbe a koncentráció-profil, amint a folyadék- 
áramot növeljük, s ezzel együtt hogyan növekszik az 
oldószermentesítés foka.

A 7. ábrán az átlagos kolonna-hatásfokot ábrázol
tuk az abszorpciós tényező (A) függvényében. A 2. 
táblázatban A — 2 értékhez tartozó átlagos térfogati 
anyagátadási kapacitást (kga) és fajlagos energiai
gényt (Ap/7Velmélet) adtuk meg az egyes tányértípu
sokhoz, mely utóbbi komplex mutató egyszerre jel
lemzi az adott gázmosó hidrodinamikai és anyagáta
dási tulajdonságait.

2 . táblázat
Tányérszerkezetek összehasonlítása 

A ~  2 esetén

Tányértípus kGa
s- 1

Ap/^eim.
Pa

Szita fa =  4,5 1,70 1 500
fa -  14,4 1,57 1 000

Nutter 1,93 1 180
Rezgő- R 50 1,75 1 070
nyelves RC 2,21 1 080

Következtetések

A két szitatányér összehasonlításából látható, hogy 
bár a kis szabadkeresztmetszetű lényegesen nagyobb 
kolonnahatásfokkal jellemezhető, mint az egymáshoz 
közeli, nagy átmérőjű lukakból álló; ez a hatásfok
növekedés azonos feladat megoldása esetén másfélszer 
akkora energiába kerül.

Energetikai szempontból a szelepes tányérok va
lamelyest kedvezőtlenebb képet mutatnak, mint a 
14,5% szabadkeresztmetszetű szitatányér, azonban 
hatásfokuk, az anyagátadási térfogati kapacitásuk 
sokkal jobb. Ez azt jelenti, hogy azonos feladat ke
vesebb tányérral, azaz kisebb, olcsóbb berendezéssel 
oldható meg.

mkl

Y(j# = 546 mg/m3 
Yimg/m3 (v,= 1,6 m/s)

6. ábra. Etanolgíz koncentráció-proftja. R C  tányérai oszlopban
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7. ábra. Átlagos oszlophatásfok az abszorpciós ténye zó függvényében

A rezgőnyelves tányérok közül természetesen az RC 
jelű, kifejezetten környezetvédelmi célra kifejlesztett 
tányér a jobb, mert alacsony folyadék-terhelés mellett 
is jó hatásfokkal működik. Míg a többi típus működési 
tartományának alsó határa a fajlagos folyadékterhelés 
(/) 1 m3/(m2 h) értéke felett van, addig az RC 
tányérral ez a korlát egy nagyságrenddel kisebb [3]. 
Megjegyzendő, hogy ipari méretű töltött oszlopok
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S. táblázat

R ezgőnyelves ab sz o rb e re k  ip a r i  a lk a lm azása i

Kolonna
átmérő,

mm

Tá
nyér
szám

Szennyező
anyag

Oldószer

630 5 NH3 víz
450 3 HCl-gáz NaOH-oldat (10%)
450 4 HBr VÍZ

150 4 H2S NaOH-oldat (12%)
340 5 etil-

merkaptán
NaOH-oldat (10%)

450 7 metil-
bromid

met anol-víz-NaO H

250 5 metil-
izocianát

etanoI-NH3

450 3 NO* NaOH-oldat (10%)
300 5 butil-

nitril
metanol-ecet-
sav-karbamid

500 8 H2S dimetil-formamid 
(tervezés alatt)

esetén a folyadék-elosztással kapcsolatban felmerülő 
nehézségek szintén l > 1 m3/(m 2 h) locsolást tesznek 
kívánatossá. Akkor azonban, amikor akár levegő 
tisztítás [4], akár oldószergőz visszanyerés a cél, 
a lehető legkevesebb folyadékkal szükséges illetve 
gazdaságos a feladat megoldása.

A közölt mérési eredmények azt bizonyítják, hogy 
a rezgőnyelves tányérok kifejezetten alkalmasak kör
nyezetvédelmi célú levegőtisztításra. Ugyanis az olcsó 
korrózió- és hőálló alapanyag, egyszerű konstrukció, 
termelékeny gyártástechnológia folytán alacsony be
ruházási költség mellett az üzemeltetési költség is elő
nyös a hagyományos tányérszerkezetekkel szemben. A 
S. táblázatban néhány ipari alkalmazás legfontosabb 
adatait gyűjtöttük össze.
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A z irodalomgyűjtés lezárva: 1992. június

Szemle . . .  'Szemle . . .  Szemle . . .
Menjen neki a nitróz a falnak!

A levegő-szennyezés egyik alkate
leme a nitróz (nitrogén-oxidok). A Ja
pán Országos Erőforrás és Környezet- 
védelmi Intézet olyan javaslattal állt 
elő, hogy magas épületekkel szegélye
zett nagyvárosi főútvonalak és zaj
védő betonfalakkal védett autópályák 
mentén a robbanómotoros közlekedés 
során keletkező, akár 0,05 ppm tö
ménységben nitrózt tartalmazó leve
gőt azoktól 90%-ban meglehet tisztí
tani, ha az útvonalakat szegélyező be
tonfalakra katalizátort és aktívszenes 
adszorbenst tartalmazó vakolatot vagy 
festékbevonatot felhordanak, aminek 
titán-dioxidot, ferri-oxidot és aktívsze
net kell tartalmaznia.

Szükséges feltétel még a természetes 
világítás, aminek intenzitása legalább 
a borult nappalokét érje el. Ilyenkor 
a napsugárzás tartalmazta ibolyántúli 
fény energiaszintje már elég ahhoz, 
hogy a nitrózt katalitikus oxidációra 
gerjessze.

A folyamat a következő: a levegő
ben szennyezésként tartalmazott NO 
a titán-dioxid katalizátoron a levegő 
oxigénjével N 0 2-vé alakul át, majd 
a kétféle nitrogén-oxidból képződött 
nitróz a vas-oxidon dizmutál NO- 
vá, valamint a levegő nedvességével 
nitrát-ionná (salétromsav), amit az 
aktívszén-felület megköt; ez egyúttal 
eltolja a dizmutációs egyensúlyt az 
újabb nitrátképzés irányába.

Az aktívszén idővel kimerül, de azt 
az eső regenerálja, mert kioldja belőle

a salétromsavat. Az elfolyó csapadék
vizek emiatt kissé savanyúbbá válnak 
ugyan, de ennek mértéke az esős orszá
gokban nem haladja meg a 10 ppm-et, 
pl. Japánban, ahol az éves csapadék el
éri az 1 500 mm-t.

A módszer kidolgozására még 5 évet 
szánnak.

[Forrás: CE. 100. No 3, p 23 (1993. 
március)

Oszlopmászás szabadon

Magas, függőleges, szabadonálló szer
kezetekhez bárhol hozzá kell férni 
tudni utólag végzett szerelések, festé
sek, szigetelések esetén, akár eleve el
helyezett létra, galéria, akár eseti áll
ványzat révén. Még a legkevesebb elő
készítést (és költséget) igényli az eseti 
egyszemélyes lengőpalló, aminek tartó- 
és emelő-süllyesztő kötélzetét előre el
készített szemhez kell rögzíteni a ké
szülék tetején. A lengő szerkezet azon
ban nem használható kedvezőtlen idő
járásnál (pl. erős szél).

Ilyen feladatok adódnak a vegyipar
ban, a kőolaj finomításban és a kőola
jat, ill. gázt kitermelő tengeri platfor
mokon is (oszlopok, állványok), amit 
most egy egyéni, mágneses, a szabad 
kapaszkodást lehetővé tevő szerkezet 
biztosíthatja, feltéve ha a javítandó ké
szülék mágnesezhető anyagú. A szerelő 
úgy tud vele mászni, mint „pók a fa
lon”, sőt függeszkedni is tud „mint légy 
a mennyezeten”.

A szerkezetet eredetileg az atom
bomba-kutatás céljából létesült Los 
Alamos Laboratórium (Új-Mexikó, 
USA) szabadalmaztatta. Lényege mind 
a kezekre, mind a lábfejekre szerel
hető két permanens mágnes, amiket a 
fémfelületre helyezve, elfordítással le
het fokozatosan nagyobb mágneses tér 
kifejtésére kapcsolni, ill. ilyet vissza
forgatással fokozatosan megszüntetni, 
hogy a szerelő kezét, ill. lábát, nem 
túlzott erőkifejtéssel, a mászáshoz sza
baddá tehesse, miközben a hátán, 
övére erősítve, akár 20 ilyen kapaszko
dószerkezetet vihet magával, ami lehe
tővé teszi, hogy munkahelye közeli kör
zetében, ismétlődően, könnyen mozog
hasson.

Egy-egy kapaszkodószerkezet 400 
USD-be kerül; a kéziek 250 kg súlyt 
tudnak fenntartani, a lábravalók 375 
kg-ot (feltéve, hogy a fémfelület tiszta; 
2 mm-es festékrétegen keresztül ennek 
felét).

A szerelőkön kívül mindazok szá
mára javasolják a mágneses kapasz
kodószerkezetek használatát, akiknek 
havária esetén a nagy függőleges fe
lületeken tetszőleges mértékben mo
zogni kell tudniok (pl. tűzoltók). Pót
biztonság kedvéért azonban javasolják 
a hegymászóknál bevett egyéni kötél
biztosítást.

[Forrás: New Scientist. Ц 2. No 1925. p 
22 (1994. május 14.)]

S. Gy.
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Adalékok a magyar bitumenkutatás történetéhez
( B i tu m e n  k u ta t á s a im ) *

ZAKAR PÁL **

Bevezetés

A nagylengyeli ásványolaj feltárása a magyar ás
ványolajipar területén addig elhanyagolt termék, a 
ásványolaj bitumen előállításának, vizsgálatának és 
felhasználásának ügyét elsőrendű kutatási feladattá 
tette.

Jelen összefoglaló nem a teljes magyar területről, 
hanem csak az általam, elsősorban a MAFKI, az 
ÚKI (Útügyi Kutató Intézet), ill. a KÖTUKI és a 
SZIKKTI (Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet) területén, a felsorolt Intézetek irodalomban 
szereplő egyes kutatóival közösen végzett munkákat 
és eredményeket tartalmazza. A más kutatóhelyeken 
készült vizsgálatokat külön nevezem meg. A témá
hoz kapcsolódó szükségszerű társadalmi munkákat el
sősorban az MKE-ben szervezett Bitumen Munkabi
zottság keretében végeztem [l, 2].

A nagylengyeli ásványolaj

A első feladat az új ásványolaj tüzetes vizsgálata 
volt. Már az első laboratóriumi vizsgálatok megmu
tatták, hogy a nagylengyeli mező kútjai nagy kén- 
és aszfaltén-tartalmú bitumenes ásványolajat ad
nak. Az első megállapítások után a későbbiekben is 
vizsgáltuk a termelt olaj átlag-minőségét, valamint 
egyes kutak olajának eltérő tulajdonságát. A nagy
lengyeli ásványolaj feldolgozására létesített zalaeger
szegi bitumengyár üzembehelyezése előtt a meglevő 
csepeli, majd péti olajfinomítókban megkezdett ipari 
feldolgozásból származó minták vizsgálatával kezd
tük el bitumen-kutatásainkat. Már a vizsgálatok meg
kezdésekor szükségessé vált a bitumen előállításával, 
vizsgálatával és felhasználásával foglalkozó irodalom 
összeállítása [3, 4, 5, 6, 7]. Ezzel egyidejűleg beszerez
tük a külföldi országok bitumen szabvány előírásait. 
Erre egyrészt az új magyar előírások kidolgozása mi
att, másrészt a várható export követelmények isme
rete miatt volt szükség.

A bitumen előállítása

Az említett üzemekből elsősorban a meglevő adott
ságok miatt, a vákuum-desztillációval előállított bitu
men vizsgálatára adódott lehetőség. A csepeli olajfi
nomítóban meglevő kis kapacitású, szakaszosan mű
ködő bitumenfúvató lehetőséget adott ugyanakkor 
arra, hogy üzemi körülmények között a nagylengyeli

* A szerzőnek az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 1993. 
szeptember 21-i ülésén a Varga József Díj átadása alkalmából 
megtartott előadása alapján

** 1053 Budapest, Kecskeméti u. 2.
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desztillációs maradékokból fúvatott bitumeneket is ál
lítsunk elő. így mód volt arra, hogy a fúvatási alapa
nyagokat változtathassuk. Ennek alapján sikerült tu
lajdonságaikban lényegesen eltérő, Magyarországon 
azideig nem gyártott [ 8, 9, 10, 11, 12] külföldi elő
írásoknak megfelelő minőségű fúvatott bitumeneket 
előállítani (l. ábra). A veszprémi laboratóriumban fú- 
vató berendezéseken tanulmányoztuk a fúvatási körül
mények hatását a reakciósebességre és a bitumen mi
nőségére. A későbbiekben ezen vizsgálatsorozat kere
tében előállított mintákat használtuk fel a gyártás so
rán a bitumen szerkezetében bekövetkező változások

1. ábra. N agylengyeli desztillációs i s  fú v a to t t  b itum enek  lágyuláspont -  

penetráció  összefüggése

1 fűtőolajból fúvatott (Zalaegerszeg)
2  fűtőolajból fúvatott (Csepel)
S 36°C lágyuláspontú deszt. bitumenből fúvatott
4 49°C lágyuláspontú deszt. bitumenből fúvatott
5 60°C lágyuláspontú deszt. bitumenből fúvatott
6 69°C lágyuláspontú deszt. bitumenből fúvatott
7 88°C lágyuláspontú deszt. bitumenből fúvatott
8 92°C lágyuláspontú deszt. bitumenből fúvatott
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megállapítására is. A laboratóriumi kísérleteink során 
tanulmányoztuk a katalizátorok alkalmazásának kér
dését is. Kedvező alapanyag-ellátás esetén azonban e 
módszer ipari megvalósítása nem látszik gazdaságos
nak. A nagylengyeli nyersanyagból propános eljárás
sal előállítható bitumenek minőségére a péti kísérleti 
üzem szolgáltatott adatokat [13, 14, 15].

A bitumen előállítási módok keretében foglalkoz
tunk a bitumenek keverési lehetőségeivel. A külföldi 
gyakorlat figyelembevételével elsősorban az alacsony 
és a nagyobb lágyuláspontú nagylengyeli desztillációs 
bitumenek egymással való keverése a mindenkor meg
kívánt penetrációs csoportosítású bitumenek előállí
tását teszi lehetővé. Vizsgálatokat végeztünk továbbá 
a kis aszfaltén- és paraffin-tartalmú osztrák és nagy
lengyeli bitumen keverésével. Az így kapott keverék- 
bitumenek jellemzői a kívánalmaknak megfelelően ál
líthatók be az eredeti bitumenek jellemzőinél kedve
zőbb értékekre [16, 17, 18]. További keverési lehetőség 
adódik egyes ásványolajok együttes feldolgozásánál. 
Magyarországon jó példát szolgáltatott erre a később 
feltárt barabásszegi ásványolaj. A két ásványolaj meg
határozott arányú együttes vákuumdesztillációjával a 
fúvatott, ún. 85/25 minőségű bitumen állítható elő
[19] .

Különleges minőségű bitumenek állíthatók elő vizs
gálataink szerint a kenőolaj oldószeres finomítása so
rán keletkező extrakt vákuumdesztillációjakor kelet
kező maradék fúvatásával. Ilyen üzemi kísérlet elvég
zésére került sor a Komáromi Kőolajipari Vállalatnál
[20]  .

A nagylengyeli bitumen

A laboratóriumi és az üzemi gyártású bitumenek 
részletes vizsgálata szolgáltatta az alapadatokat a 
nagylengyeli bitumen tulajdonságainak megállapítá
sára és a külföldi előírásokban való egybevetésre. En
nek alapján megállapíthattuk, hogy a nagylengyeli bi
tumen legfontosabb jellemzőiben a külföldön használt 
bitumenek között elsősorban az útépítésben világvi
szonylatban jó eredménnyel használt mexikói bitu
menekhez áll legközelebb (8 . és 8 . ábra). Ez a meg
állapítás adta meg az alapját a később kifejlesztett 
bitumen-kivitelnek is [21, 22].

A külföldi, elsősorban a legnagyobb mértékben 
használt útépítési bitumen-előírások figyelembevétele 
tette szükségessé, hogy a korábbi hazai szabványos 
minősítő vizsgálatokon kívül új, elsősorban az ASTM- 
ben szereplő vizsgálati módszerekre rendezkedjünk 
be. Ezért az Egyesült Államokból beszereztük a 60 
és a 135°C-on végzendő viszkozitás-mérésekhez szük
séges kapilláris viszkozimétereket, továbbá az ún. for
gótárcsás öregítőkészüléket. A későbbi minősítő és ku
tatási vizsgálatainknál már a fenti és a későbbiekben 
ismertetendő vizsgáló berendezésekkel kapott adato
kat is össze tudtuk hasonlítani és értékelni [23, 24].

S. ábra. A zo n o s  lágyaidspontú, kü lönböző  szárm azású  b itum enek  
p en e trác ió -hőm érsék le t összefüggése 

•  nagylengyeli; Л  mexikói; о venezuelai; x  kaliforniai

Hőmérséklet, °C
S. ábra. A zo n o s  lágyuláspontú, kü lönböze szá rm a zá sú  b itum enek  

viszkozitá s-hőm érsék le t összefüggése 
•  nagylengyeli; Д  m exikói; о venezuelai; X kaliforniai

Az útépítési hideg bitumenek

Az útépítés az előzőekben ismertetett elsősorban 
desztillációs bitumeneken kívül további ún. hideg 
bitumeneket is igényel. Ezek a folyékony, a higított 
bitumen és a bitumenemulzió. Ezek felhasználásánál 
legfeljebb csak mérsékelt felmelegítés szükséges.
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A szovjet eredetű folyékony ásványolajbitumen elő
írásainak -  vizsgálataink szerint -  megfelelnek a nagy
lengyel! ásványolaj és egyes lepárlási maradékok. E 
felismerés alapján megindult e minőségek exportja is. 
A nagylengyeli ásványolaj lepárlásával kapott egyes 
párlatok felhasználásával higított bitumen állítható 
elő a desztillációs bitumenből. Ennek alapján kidol
goztuk az ASTM előírásainak megfelelő gyorsan és 
közepesen kötő higított bitumen-minőségek gyártási 
feltételeit és javaslatunkra megindult e termék hazai 
előállítása [25, 26].

Magyarországon korábban elsősorban az építőipar 
területén anionaktív bitumenemulziót állítottak elő. 
Az útépítés külföldön az elmúlt évtizedekben a ka
tionaktív bitumenemulzió gyártására és felhasználá
sára tért át. Az ilyenirányú hazai fejlesztés elsősor
ban az építőipar területén meglevő gyártási kapacitás 
kihasználásával kezdeményezésünkre indult meg. Az 
OMFB támogatásával beszerzett emulziógyártó be
rendezés segítségével az útépítés területén kationak
tív bitumenemulzió gyártó kísérleti üzem létesült. Az 
első hazai gyártású kationaktív bitumenemulziókkal 
kísérleti útszakaszok készültek, amelyek kedvező ered
ménye alapján kiépült a nagyobb arányú hazai gyár
tás és felhasználás. A gyártáshoz külföldi emulgáto- 
rok felhasználása szükséges. A hazai gyártású emulgá- 
tor termékekkel laboratóriumi berendezésekben vég
zett összehasonlító vizsgálatok nem hoztak gazdasá
gos megoldást [27, 28, 29].

Aszfaltkeverékek és azok vizsgálata

Az előzőekben ismertetett ún. hideg bitumenfajták 
felhasználása mellett az elmúlt évtizedekben a me
leg bitument igénylő aszfaltkeverőtelepek kiépítése és 
a szükséges bedolgozó gépláncok beszerzése fokozato
san fejlődött. A korszerű aszfaltutak kiépítése megkí
vánta az útépítéshez használt bitumenek és aszfaltok 
korszerű vizsgálatát.

A bitumen viszkozitásának ismerete fokozott fon
tosságot kapott az egyéb jellemzők mellett. Ennek 
fontossága még nagyobb lett, amikor a gyakorlatban 
már megismert nagylengyeli bitumen mellett fokoza
tosan forgalomba került a csővezetéken szállított szov
jet ásványolajból előállított ún. romaskinói bitumen 
is. A kezdetben az útépítésnél tapasztalt problémák 
tisztítását a viszkozitás-vizsgálatok elvégzése tette le
hetővé. Kitűnt ugyanis, hogy a bitumenek csoportosí
tására használt egyes azonos penetrációjú bitumenek 
között a feldolgozási hőmérsékleten lényeges viszko
zitásbeli különbség van a bitumen származásától füg
gően. így pl. a nagylengyeli bitumen viszkozitása ilyen 
hőmérsékleten kétszerese a penetrációban azonos ér
tékű romaskinói bitumennek.

A kérdések útépítési technológiai szempontból való 
tisztázására a bitumeneken kívül megvizsgáltuk a bi
tumenes habarcsok viszkozitását 90, 110 és 135°C-on. 
A vizsgálatokat az Epprecht-rendszerű Rheomat 15 
típusú rotációs viszkoziméterrel végeztük. Megállapí
tottuk, hogy a beépítés hőmérsékletén azonos viszko-
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zitású bitumenes habarcs készítéséhez a bitumen Teo
lógiai tulajdonságaitól függően különböző mennyiségű 
mészkőlisztre van szükség [30].

A dinamikai erőhatásoknak kitett aszfalt útburko
lat rugalmas viselkedését a bitumen kötőanyag tulaj
donsága alapvetően meghatározza. Ezért vizsgálato
kat végeztünk alacsonyabb hőmérsékleten a bitume
nek dinamikai viszkoelasztikus jellemzőinek megállí
tására. A vizsgálatokat az ún. bevont pálca módszer
rel végeztük, amelyet a vizsgálatok során továbbfej
lesztettünk. A használt készülék a Brüel- Kjaer cég 
e vizsgálatokhoz kifejlesztett berendezése volt. A ké
szüléket a vizsgálati bitumennel bevont pálcával klí
makamrában helyeztük el. A megválasztott -20 ... 
+ 20°C hőmérséklet megfelel az út használati hő
mérsékletének. A méréseket a kb. 20 Hz ... 2000 Hz 
frekvencia-tartományban, több különböző útépítési 
bitumennel végeztük el. A kapott eredmények össz
hangban vannak más szerzők közleményeiben közölt 
adatokkal. Vizsgálataink szerint -  más szerzők elmé
leti úton végzett számításától eltérően -  a veszteség
modulusnak maximuma van a frekvencia függvényé
ben is. Hasonlóan maximumot mutat a dinamikai 
viszkozitás is a hőmérséklet függvényében [31, 32].

Vizsgálatainkat később kiterjesztettük bitumen- 
mészkőliszt keverékek (habarcsok) dinamikai viszko
elasztikus jellemzőinek megállapítására is (4• és 5. 
ábra). Vizsgálataink szerint a keverékek dinamikai 
viszkozitás-hőmérséklet jelleggörbéje az alapbitume
nekéhez hasonló, de a köztük levő eltérések kisebbek 
mint a bitumeneknél. E munkák keretében új vizs
gálati elrendezést és módszert készítettünk az aszfalt 
anyagok komplex rugalmassági modulusainak vizsgá
latára a frekvencia függvényében [33].

4- ábra. A z  S Z B -9 0  b itum en  é t  a  b itu m en -m észkő lisz t keverékek 
d in a m ik a i viszkozitása a hőm érsék le t függvényében
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5. ábra. A z SZB-90 bitumen és a bitumen-mészkőliszt keverékek 
dinamikai rugalmassági modulusa a hőmérséklet függvényében

Brikettgyártás bitumennel

A korszerű, hazai aszfalt-útépítés megteremtése 
előtt a brikettipar bitumen igénye lényegesen na
gyobb volt. A nagylengyeli bitumen megjelenése ezért 
szükségessé tette a brikettipari bitumenek kérdésé
nek tisztázását. Vizsgálataink során a korábban hasz
nált szurokkal való összehasonlítás vált szükségessé 
[34]. Ezek megmutatták a viszkozitásbeli és az őröl- 
hetőségi, valamint a kokszolhatósági követelmények
ben mutatkozó különbségeket. A későbbiekben a bri
kettipari technológiai kérdésekre is figyelemmel a to
vábbi vizsgálatokat a BKI (Bányászati Kutatóinté
zet), ill. a Brikettipari Tröszt keretében folytattuk. 
Magyarországon annak idején csak a dorogi üzem 
dolgozott folyékony bitumennel, míg a többi üzem 
őrölve juttatta a kötőanyagot a rendszerbe. Ez te
hát két eltérő bitumen-minőség meghatározást tette 
szükségessé. Az őrölhetőség biztosítására viszonylag 
kis penetrációjú bitumen alkalmazására van szükség. 
Franciaországban erre a célra az ún. krakk bitumene
ket tartották a legalkalmasabbnak. Magyarországon 
a nagylengyeli ásványolajból vákuum-desztillációval 
előállított nagy lágyuláspontú bitumenek szolgáltat
tak kisebb penetrációjú terméket. E minőség az elke
rülhetetlen nagyobb lágyuláspont miatt nagyobb visz
kozitású termék volt, amely a brikettgyári gőzgyúró
ban való feldolgozásnál jelentett lényegesebb eltérést 
a korábbi szurok kötőanyaghoz viszonyítva. Üzemi 
szinten ezért olyan kombinált módszert vezettek be, 
amelynél lágyabb bitumenes maradék kisebb mértékű 
beadagolására került egyidejűleg sor. A meleg bitu
ment igénylő technológiával dolgozó dorogi brikett
gyár ellátására alkalmas volt a korábbi osztrák ás
ványolajból származó fúvatott bitumennel Almásfü
zitőről történő ellátás. Ezen üzemben sikerrel hasz

náltuk fel átmenetileg az NDK lützkendorfi üzeméből 
szállított propános bitument. Az előzőekből kitünően 
érthető, hogy a brikettipar a későbbiekben a meleg bi
tument alkalmazó technológia bevezetésére igyekezett 
áttérni [35, 36, 37].

Építőipar

Az építőipar a különböző fedéllemezgyártási tech
nológiákhoz és szigetelési munkákhoz jelentős mér
tékben fúvatott bitument igényel. Ennek korszerű ki
elégítését nagymértékben elősegítette a nagylengyeli 
fúvatott bitumen. A kidolgozott minőségi előírás kö
vetelményeit később sikerült Százhalombattáról szov
jet eredetű nyersanyagok fúvatásával is kielégíteni [38, 
39, 40].

Az építőipar területén -  német közlések és szak
könyvek alapján -  elterjedt korábban állatorvosi kö
rökben az a vélemény, hogy az aszfalt mérgező ha
tása miatt nem alkalmas disznóólak padozatára. E 
témában az MTA Állategészségügyi Kutató Intézet
ből Köves Jánossal a kérdés tisztázására vizsgálatot 
végeztünk. Ennek során nagylengyeli bitumenekkel és 
dorogi barnaszénszurokkal etettünk 40-50 kg súlyú 
fehér hússertéseket. A nagylengyeli bitumenekkel ete
tett disznóknál az egészségre káros jelenségeket nem 
találtunk, ideértve a szövettani vizsgálatok eredmé
nyét is. Ugyanez nem volt elmondható a szurokkal 
etetett disznókra. A kérdéssel egyidejűleg vizsgáltuk 
a németek által e témában akkor használt vizsgálati 
módszert is. Megállapításunk szerint a módszer nem 
alkalmas a bitumenben esetleg (pl. szennyeződés mi
att) fellelhető fenoltartalom mennyiségi meghatáro
zására. Közöltük az általuk jobbnak talált módszert, 
ill. a célszerűnek tartott további vizsgálati módszer 
fejlesztését [41, 42].

Korrózió elleni védelem

Világviszonylatban a megfelelően megválasztott bi
tumeneket eredményesen használják a korrózió elleni 
védelem területén [43, 44, 45], így különösen elterjedt 
a csővezetékek korrózió elleni védőbevonatként való 
használata. A Veszprémi Vegyipari Egyetem Fizikai 
Kémiai Tanszékén Dévay Józseffel és munkatársaival 
e területen folytatott vizsgálatok során összehasonlító 
méréseket végeztünk. A vizsgálatokhoz ipari előállí
tású nagylengyeli desztillációs és különböző minőségű 
fúvatott bitumeneket használtunk. A vizsgálatok so
rán egyidejűleg tanulmányoztuk a poliolefinek hatá
sát is. Kidolgozott és szabadalomban is rögzített eljá
rás szerint előállított mintákkal való összehasonlítás 
alapján a desztillációs bitumenek egyedül nem alkal
masak ilyen célra, a fúvatott bitumenek önmagukban 
jobb védelmet biztosítanak. A védőbevonat fokoz
ható különböző adalékokkal. Mechanikai igénybevé
tellel szemben a legjobb tulajdonságokat a 85/40-es és 
a polietilén-tartalmú 75/30-as bitumen mutatta. Az 
elektromos vizsgálatok eredményeit figyelembe véve a
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polietilén-tartalmú keverék adta a legjobb eredményt 
[46].

A bitumen gumiiparban való felhasználhatóságára 
vonatkozóan Bruckner Zoltánnal és munkatársaival a 
Gumiipari Központi Laboratóriumban végeztünk kö
zös vizsgálatokat. A különböző nagylengyeli fúvatott 
bitumenek közül a korábban már tárgyalt csepeli kí
sérletek során előállított 128°C lágyuláspontú és 16-os 
penetrációjú bitumen mutatkozott a legalkalmasabb
nak. Megállapításra került, hogy ezzel mind a ter
mészetes kaucsuk, mind a Buna S3 mükaucsuk bizo
nyos mértékig pótolható. így 25 s. r. koromtartalomig 
a kaucsuknak kb. 10%-a, nagyobb koromtartalomnál 
15%-a helyettesíthető minőségromlás nélkül. Ezenkí
vül mivel a bitumen elsősorban mint lágyító szerepel, 
a különböző gumiipari lágyítók részbeni, sok esetben 
teljes helyettesítése is lehetséges [47].

További munkáink során kidolgoztuk a kábelipari 
bitumen minőségi előírásait, továbbá megadtuk a 
gyújtózsinór gyártáshoz használt nagylengyeli fúva
tott „gumiszerű” bitumen jellemzőit. A BKI-vel kidol
goztuk a bitumenemulziót alkalmazó eljárást, amely 
oxidációra és/vagy porlásra hajlamos anyagok levegő
től elzárt, porzásmentes, ömlesztett tárolására vonat
kozik [48].

Bitumen szerkezetvizsgálatok

Bitumen-kutatásaink keretében foglalkoztunk a bi
tumen szerkezetének vizsgálatával is. Az elmúlt évti
zedek kutatásai arra irányultak, hogy a bitumeneket 
egyedi vegyületek helyett bizonyos mértékig megha
tározott kémiai és fizikai tulajdonságú anyagcsopor
tokra bontsák. Az általunk használt viszonylag leg
egyszerűbb módszer szerint a bitumeneket aszfaltén, 
gyantás és olajos részekre választottuk szét. Részlete
sen vizsgáltuk e részek arányainak változását a desz- 
tilláció, a fúvatás és a propános kezelés hatására (6 . 
ábra). A szükséges egybevetések érdekében a nagy
lengyeli bitumenen kívül a kis aszfaltén-tartalmú lis- 
pei és osztrák eredetű matzeni bitumeneket is vizsgál
tuk (7. ábra). Módszerünket később továbbfejlesztve 
szilikagélt használva kromatográfiás módszert alkal
maztunk. Ez az előző módszernél reprodukálhatóbb 
eredményeket adott, elsősorban a gyantás és olajos ré
szek szétválasztásánál. A gyantás részek további két 
frakcióra való bontásával a bitumenek csoportösszeté
telük alapján jobban jellemezhetők. Foglalkoztunk a 
bitumen-olajok és a bitumen-paraffinok vegyi szerke
zetének részletesebb vizsgálatával is [49, 50, 51, 52].

Az aszfaltének szerkezetvizsgálatára elektronmik
roszkópos vizsgálatokat végeztünk (8 ., 9. és 10. ábra). 
A scanning elektronmikroszkóppal végzett vizsgálata
ink szerint az egyes bitumenekből leválasztott aszfal
tének ellipszoid alakú, lapos részecskék. Ezek mérete 
és kapcsolódása a bitumen típusától és előállításától, 
valamint a leválasztás módjától függ [53].

mkl

Lágyulaspont, °C

Lagyulaspont, °C
6. ábra. Különböző származású bitumenek csoportösszetételinek 

változása a fúvatás hatására

%

Olajos rész

Olajgyanta
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7. ábra. Hasonló lágyuláepontú nagylengyeli, lispei és osztrák 
(matzeni) bitumenek csoportösszetétele
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SHELL amszterdami laboratóriuma által kérésünkre 
szétküldött bitumen-mintákkal a résztvevő országok 
laboratóriumaiban végzett kapilláris és rotációs visz
koziméterekkel kapott viszkozitás-értékeket összeha
sonlítottuk és értékeltük. A SZIKKTI-ben az ASTM 
szerinti forgótárcsás öregítő készüléken kapott adata
inkat az ausztrál Útügyi Laboratórium hasonló vizs
gálati adataival egybevetettük. Az ilyen nemzetközi 
szintű egyeztetés nagymértékben elősegítette hazai 
méréseink megbízhatóságát. A hazai és a külföldi 
kutatási eredmények nemzetközi megvitatására igen 
eredményesnek bizonyultak a Bizottságok által Buda
pesten, Darmstadtban és Belgrádban rendezett szim
póziumok. Ezek anyagának kiadásán kívül egyes meg
határozott témákban a Bizottság által publikált füze
tekben ismertettük a téma korszerű tudnivalót [54, 
55, 56, 57, 58, 59].

A Munkácsy-képek ügye

A bitumen sokoldalú alkalmazásával kapcsolatban 
végül meg kell emlékezni a festészet területén felme
rült problémákról. Mint ismeretes Munkácsy Mihály 
festményei jórészénél annak idején bitumen alapozást 
használt a kortárs festőművészeihez hasonlóan. Ez a 
módszer azonban később a festmények időelőtti ká
rosodását okozta. A bitumen Teológiai és oxidációra 
hajlamos tulajdonsága miatt -  a képek tárolásától is 
függően -  a képeken ráncosodást, repedezéseket okoz 
és egyes képrészek eltűnése is bekövetkezik a bitumen 
olajtartalmától is függően. E jelenségek vizsgálata so
rán a stuttgarti Institut für Technologie der Malerei 
professzoraival korábban folytatott konzultációkat is 
figyelembe véve az az egyedüli megoldás alakult ki, 
hogy a folyamat lassítása érdekében a képeket a fény 
hatásától védeni kell és viszonylag alacsony, kb. 16°C 
hőmérsékleten kell tartani. Az ilyen irányú szakértői

mkL

10. ábra. 85/25-öt 30,5% aszfaltén-tartalmú fúvatott bitumenből 
leválasztott aszfaltén lapos, szélein szaggatott jellegű. A  részecskék 

mérete itt a legkisebb, átlagosan 0,3 цт.

9. ábra. B-90-es, 21,9% aszfaltén-tartalmú bitumen aszfalténjei az 
egyes részecskék kapcsolódása miatt szivacsosabb jellegű, inhomogén 

szerkezetet mutat. A  részecskék mérete 1,5 ц т  körüli.

Munka a RILEM keretében

A korszerű bitumenvizsgálati és egyes kutatási kér
désekben jelentős nemzetközi tájékozódást jelentett 
a RILEM (Réunion Internationale Des Laborato
ries D’Essais Et De Recherches Sur Les Matériaux 
Et Les Constructions) munkájába való bekapcsoló
dási lehetőség. A hetvenes évek elejétől, mármint e 
szervezet keretében megalakult „Bitumen és bitume
nes anyagok” Műszaki Bizottsága elnökének lehető
ség adódott a munkában résztvevő országok bitumen
laboratóriumainak megtekintésére és a személyes kap
csolatok felvételére. A sokirányú együttes munka ke
retében egyes vizsgálati módszereket egyeztettünk 
és ajánlásokat készítettünk. A Teológiai témában a

8. ábra. SZB-90-es, 14 % aszfaltén-tartalmú bitumen leválasztott 
aszfalténjei legömbölyödött, ellipszoid alakú, lapos, jól elkülönödó 

részeket mutatnak. Ezek nagysága 1,5-3 ц т  közötti.
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javaslat alapján a fenti veszélyeknek legjobban kitett 
képeket a várbeli áttelepítés után a Nemzeti Galéria 
légkondicionáló berendezéssel összekapcsolt vitrinek
ben helyezte el [60].

Az előzőekben közölt hazai kutatások és megálla
pítások egy részét, továbbá a bitumen általános tu
lajdonságaira vonatkozó külföldi ismereteket a vonat
kozó magyar és külföldi idegen nyelvű munkáinkban 
foglaltuk össze megkönnyítve így a témában való álta
lános tájékozódást, valamint a gyártás és felhasználás 
összefüggéseit jobban érzékeltetve [61, 62, 63, 64, 65, 
66 67, 68].
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г
Az Egyesült Államok foglalkozás-biztonsági és foglalkozás-egészség
ügyi rendszere
(Ú t ib e s z á m o ló )

JÁ N O S S Y  G Á B O R  
K Á P O L N A  F E R E N C  * **

Az USA Munkaügyi Minisztériuma 1992-ben spe
cifikus ipari foglalkozás-biztonsági és foglalkozás
egészségügyi bemutató programot készített a Kelet- 
Európai új demokráciák számára. E program kere
tén belül az Érdekegyeztető Tanács három oldalának 
megfelelően utazott 3x2 szakember 1993. január 23- 
án két hétre az Egyesült Államokba a foglalkozás- 
biztonsági és foglalkozás-egészségügyi rendszer tanul
mányozására. A jelentés készítői a munkáltatói oldalt 
képviselték.

Az ismertetésre kerülő tréningen korábban a kína
iak és a lengyelek már résztvettek.

Az irányító tevékenység

Az OSHA az Egyesült Államok Munkaügyi Minisz
tériumán belül 1971-ben alakult, a Kongresszus 1970 
decemberében elfogadott törvénye alapján. Az OSHA 
pontos neve Foglalkozás-biztonsági és Foglalkozás
egészségügyi Hivatal, továbbiakban a Hivatal. A Hi
vatal központja Washingtonban a Munkaügyi Minisz
tériumban van. Tanulmányutunk első hetében a köz
pont tevékenységével ismerkedtünk.

A Hivatal éves költségvetése 300 millió dollár, a 
központban 400 ember dolgozik, további 2 000 ember 
a 10 területi egységnél és a 3 régiónál (82 helyi iroda) 
végez munkát. 1992-ben 42 431 ellenőrzést végeztek, 
amelyből 33 361 volt foglalkozás-biztonsági, 9 070 volt 
foglalkozás-egészégügyi.

A Hivatal ellenőrző, konzultáló, szabványalkotó, 
törvényjavaslat készítő, oktató és adatgyűjtő feladato
kat lát el. Az alábbiak kivételével valamennyi munkál
tató ellenőrzésre jogosult: bányák, katonaság, nukleá
ris ipar, kormányhivatalok (szövetségi intézmények), 
rendőrség, tűzoltóság. Az ellenőrzött munkaterületek 
6 millió munkahelyet jelentenek, 100 millió munkás
sal.

Az OSHA ellenőrzéseit adott munkahely baleseti 
statisztikája alapján végzi, amelyet a következő év 
február 1-ig kell a területi Hivatalba beküldeni. Rend
kívüli ellenőrzéseket tarthat dolgozói, orvosi, vagy 
sajtó bejelentések alapján, valamint súlyos-, halálos-, 
illetve tömeges balesetek esetén. Az ellenőrzések so
rán, -  amelyek előzetes értesítés nélkül indulnak -  az 
ellenőrök a managementtel tárgyalnak, a helyszínen 
mérnek, megkérdezik a dolgozók, valamint ha a mun
kahelyen működik szakszervezet, annak véleményét is. 
Az ellenőr adott munkahelyen meghatározza a bizton

* Országos F rederic  Jo lio t Curie Sugárbiológiai és Sugáre
gészségügyi K u ta tó  In tézet, B udapest

** EGIS G yógyszergyár R t., B u d ap est

sági és egészségügyi szabványtól, előírástól való elté
rés mértékét, a munkások közvetlen veszélyeztetése 
esetén leállíthat tevékenységeket.

A foglalkozás-biztonsági ellenőrzés megfelel a mi 
munkavédelmi és tűzvédelmi állami ellenőrzésünknek. 
A foglalkozás-egészségügyi ellenőrzés az egészségügy 
és az ergonómia magyar együttesének megfelelő. Az 
ellenőrzést mindkét területen külön személy végzi. Az 
ellenőri látogatást követően a területi, egyes esetek
ben a központi OSHA-tól, a hivatalvezető aláírásával 
kerül kiadásra a határozat, valamint az eltérés mér
tékétől függő bírság. Az elsőfokú határozat ellen 15 
munkanapon belül bírósághoz fellebbezhet a munkál
tató. A pénzbírság maximális összege 70 000 dollár, 
átlagosan 15 000 dollár, minden esetben a munkáltató 
kapja, sohasem a személy. A büntetés mértékét meg
határozza a szabálysértés nagysága, szándékos, vélet
len mivolta, ismétlődése stb. A pénzbüntetés mértékét 
belső OSHA utasítás szabályozza.

Az OSHA külön részlege, az ellenőröktől elkülö
nülten, kérésre, ingyenes konzultációs lehetőséget biz
tosít a munkáltatónak. A konzultáció eredménye
ként készített hibajegyzék végrehajtása azonban a 
munkáltató számára kötelező. Évente 28 000 kon
zultációt tartanak az Államokban. Azon cégeket, 
amelyek konzultációt kérnek, egy évig nem ellenőr
zik. A konzultációs rendszerben 450 ember dolgozik, 
éves költség 28 millió dollár. A konzultációs rend
szer külön végez foglalkozás-biztonsági és foglalkozás
egészségügyi szolgáltatást, hasonlóan az ellenőri tevé
kenységhez. A konzultáció nem törvényi felhatalma
zás alapján történik.

A Hivatal szabvány és műszaki előírás alkotó tevé
kenységet is végez. A szabványok terjedelme és tar
talma jelentősen eltér az európai szabványoktól (50- 
300 oldal terjedelműek). A fentiekből következően egy 
szabvány megalkotása, illetve átdolgozása 2-5 év.

A Hivatal oktatási központja Chicagóban van, de 
a különböző programok keretében a helyszínen is 
végeznek oktatást, továbbképzést, a munkáltatók a 
munkavállalók és az ellenőrök számára.

Az OSHA propaganda tevékenysége során ún. ve
szélylapokat és folyóiratokat ad ki. A veszély lapokon 
egy-egy konkrét eset bemutatásán keresztül az általá
nosítható veszélyforrásokat ismertetik gépipari és ké
miai témakörökben.

Megítélésünk szerint a propaganda tevékenység
gel összefügg az önkéntes munkavédelmi program 
(VPP), amelynek résztvevőit három évig nem ellen
őrzi az OSHA. Az önkéntes programba bármely cég 
bekerülhet megfelelő baleseti helyzettel, valamint jó 
foglalkozás-biztonsági, foglalkozás-egészségügyi viszo-

mkl1094. X L IX . É V F O L Y A M . 12. S Z Á M 501



nyokkal. A VPP-ben lévő cégek között top-listát ké
szítenek, amelyet rendszeresen publikálnak.

Az OSHA adatgyűjtő és adatkonzerváló feladato
kat is végez. Megtekintettük a számítógépes nyilván
tartó központot, ahol mikrofilmen, CD-n, és optikai 
lemezen szabványokat (európaiakat is), előírásokat, 
és jegyzőkönyveket tárolnak. Az OSHA elmúlt több 
mint 20 éves tevékenységéből származó kb. 20 millió 
feljegyzés számítógépen elérhető, és lehívható a te
rületi irodákból is. A munkahelyi ellenőrzések során 
az ellenőrök „lap-top” számítógépre viszik adataikat, 
amelyeket telefon vonalon a területi központba továb
bítanak.

Munkahelyi érdekképviselet

Látogatást szerveztek számunkra a legnagyobb 
amerikai szakszervezet az AFL-CIO központjába, 
ahol rövid tájékoztatást kaptunk a szakszervezeti 
mozgalom helyzetéről, kapcsolatairól az OSHA-val. 
Az AFL-CIO-nak 14 millió tagja van, amely 14%-os 
szervezettségnek felel meg. Az amerikai viszonyokra a 
szervezettségéből következően a „gyenge” szakszerve
zet a jellemző, amely ezért a munkások érdekeit mér
sékelten tudja csak képviselni.

Környezetvédelem

Látogatást tettünk a Környezetvédelmi Minisztéri
umban is (EPA). A minisztérium a „kerítésen kívüli” 
dolgokkal és a hulladék anyagokkal foglalkozik. Fela
datát képezi a katasztrófa helyzetek elhárítása is. Fi
gyelemre méltó, hogy minden új kémiai anyagot 90 
nappal a forgalomba hozatal előtt a minisztériummal 
engedélyeztetni kell. Tervezik a rendszeres együttmű
ködés kialakítását az OSHA-val.

A területi tevékenység ismertetése

Látogatásunk második hetében — Chicagóban — az 
V. régió vezetése adott tájékoztatást a régió tevékeny
ségéről. E régióban 14 területi iroda van 315 munka
társsal. A legnagyobb OSHA régióban jártunk, ahol 
többek között vas-, acél-, személygépkocsi-temelés, 
kőolajfinomítás a legjellemzőbb ipari tevékenység. A 
régió ellenőrzéseit szinte kizárólag területi panaszok 
alapján végzi. E területen nagyszámú bejelentés tör
ténik munkástól vagy hozzátartozójától, amely miatt 
nincs lehetőség a központi ellenőrzési terv végrehaj
tására.

Az V. régióban egyaránt van területi és szövetségi 
OSHA. A területi OSHA költségeinek 50%-át az adott 
terület állama fizeti. Adott terület államának lehe
tősége van visszaadni az ellenőrzés jogát szövetségi 
OSHA-nak, aki azt köteles átvenni.

Látogatást tettünk egy területi OSHA irodánál, 
amelyhez 50 000 munkahely tartozik, 2,5 miihó 
munkással. Az ellenőrzést bejelentések, panaszok, 
alapján 20 felügyelő végzi. Az iroda 1992-ben 655
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ellenőzést végzett. Ellenőrzései során 3 420 előírás 
megsértését regisztrálta, amely miatt 1,9 millió dollár 
büntetést vetett ki.

Bemutatták az ellenőrök mérőműszereit. A mun
katerületre kimenő biztonsági ellenőr zajszintmérőt, 
C02- és 0 2-tartalommérőt, megvilágításmérőt, és 
ha szükséges robbanásveszélyes gázkoncentráció mérő 
műszert visz ki, és végez méréseket.

Az egészségügyi ellenőr levegőmintát vesz, ame
lyet külső laboratóriumban elemeztet. Gyors ered
ményt produkál a gázmintavevővel végzett helyszíni 
ellenőrzés, amely megfelel a mi Dräger csöveinknek 
(Sensydine-Japán), az eredmény azonban csak tá
jékoztató lehet, szabálysértés megállapítására nem 
használható.

A szakember-utánpótlás képzése, továbbképzése

Másfél napon keresztül ismerkedtünk az OSHA 
oktató központjával, ahol évente 8 000 ember ta
nul közvetlenül, vagy közvetve, munkahelyre kihelye
zett gyakorlati oktatás formájában. Az oktatási köz
pont képezi a foglalkozás-biztonsági és foglalkozás
egészségügyi ellenőröket, végzi azok továbbképzését, 
tanítja a munkahelyekre kikerülő oktatókat stb.

Rendkívül figyelemre méltó az iskola gyakorlati 
oktatása, amelynek során az előzőekben felsorolt 
mérőműszerek kezelése betanításra kerül.

Laboratóriumuk igen jól felszerelt, minden mun
katerület fontosabb védelmi rendszere megismerhető, 
használata, ellenőrzése betanulható. E területen a 
gyakorlati képzés alapvetően tér el a magyar rend
szertől. Az OSHA iskolában résztvettünk egy ipari 
toxikológia órán is.

Látogatás az OSHA konkurrens szervezeténél

Látogatást tettünk a Nemzeti Biztonsági Alapít
ványnál (NSC), amely az Államtól függetlenül az 
OSHA-val párhuzamosan végez hasonló tevékenysé
get. Az NSC anyagi alapját a 16 000 tag biztosítja, 
ellenőrzéseket nem végez, tevékenysége azonban ki
terjed a környezetvédelem területére is. Az Alapít
vány évente beszámol a Kongresszusnak munkájáról, 
írásos anyaguk az USA 1992. évi baleseti statisztiká
ját közel száz oldalon keresztül részletezi. Az Alapít
vány szakértők bevonásával, díjazás ellenében végzi 
a foglalkozás-biztonsági, foglalkozás-egészségügyi, il
letve környezetvédelmi problémák megoldását.

Foglalkozás-biztonság a gyakorlatban

Látogatást tettünk a Chicagótól kb. 60 mérföldre 
lévő Mobil Oil Co. Joliet kőolajfinomítóban. A fi
nomító 100 millió t/év kapacitású, alapvetően fe
hérárú termelést végez. Látogatásunk célja a VPP 
program gyakorlati bemutatása volt. A VPP (ön
kéntes foglalkozás-védelmi program) bevezetését kö
vetően minden további évben felére csökkent a bale
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setek száma, és 1992-ben már nem volt komoly bale
setük. A VPP legfontosabb eredményének azt tartják, 
hogy sikerült mobilizálni a dolgozókat is a foglalkozás
biztonság növelése érdekében, amely a dolgozók és a 
vezetők közötti kapcsolat jelentős javulását is ered
ményezte. Öt év után már eljutottak oda, hogy a 
baleseti- és foglalkozási megbetegedési helyeket, lehet- 
sőségeket már a dolgozók jelzik. Látogatásunk során 
megtekintettük a kőolajfinomítót is.

Szakterületi kutatási tevékenység

Látogatásunk utolsó napján rövid tájékoztatást 
kaptunk a Nemzeti Foglalkozás-biztonsági és Fog
lalkozás-egészségügyi Intézet (NIOSH) munkájáról. 
Az Intézet a mi Munkavédelmi Kutatóintézetünk és 
az Országos Munkaegészségügyi Intézet együttesének 
felel meg. Az Intézet munkáját törvényi felhatalmazás 
alapján végzi, és az Egészségügyi Minisztériumhoz 
tartozik.

Költségvetését a Kongresszus elkülönítve biztosítja. 
Az Intézet tehát szervezetileg és financiálisán is füg
getlen az OSHA-tól, illetve a Munkaügyi Minisztéri
umtól. Az Intézet fontosabb feladatai:
-  szakterületi kutatási tevékenység;
-  javaslatok készítése;
-  panaszok, bejelentések kivizsgálása;
-  szakértők működtetése.

Az Intézet munkája során a tiszta tudományt 
szolgálja, de tisztában van vele, hogy javaslatai nem 
minden esetben valósulnak meg a különböző érdekek 
és lehetőségek miatt. Javaslataikból, ajánlásaikból 
idővel többnyire szabvány, előírás lesz. Az Intézet az 
ipari higiénikusi szakmát önálló szakmának tartja, 
mert tapasztalatai szerint az orvosi képzés nem 
képes az ipari higiénikusi képzést megfelelő szinten 
biztosítani.

A védőfelszerelések közül a légzésvédők engedélye
zését az Intézet végzi. Az Intézet gyakran kap meg
bízásokat a Kongresszustól is. Jelenleg dolgoznak a 
sebességmérő radarok karcinogén hatásának vizsgála
tán. Tervezik a rádió-telefonok agytumort okozó ha
tásának vizsgálatát. Az Intézet véleménye szerint a 
különböző munkahelyeken jelenleg a legfontosabb há
rom probléma az alábbi:
-  a levegő szennyezettség;
-  a pszichológiai stressz;
-  ergonómiai problémák.

A vita az OSHA és a NIOSH között az elfogad
ható rizikó mértékében van, amely az Intézet szerint 
csak zéró lehet, az OSHA azonban bizonyos rizikót, 
veszélyt megengedhetőnek tart.

Az Intézet 12 továbbképző intézetet tart fenn, egye
temeken keresztül. Szakembereit saját maga képzi. 
Szükségesnek tartja a biztonság- és az egészségvéde
lem nagyobb arányát az egyetemi oktatásban.

Az Intézet támogatja azt a kezdeményezést, hogy 
törvényt kell alkotni a foglalkozás-biztonságról és a 
foglalkozás-egészségügyről, amelyben a munkavállaló 
jogai rögzítve vannak. E kezdeményezés alapján a 
munkavállalói oldalról akarják kikényszeríteni a biz
tonságos és egészséges munkavégzés feltételeit.

Az Intézet támogatja a VPP (önkéntes-biztonsági 
program) elterjesztését, és dolgoznak már a program 
standardjának (szabvány) kialakításán.

Ajánlások, javaslatok

Kéthetes látogatásunkon szerzett tapasztalataink 
alapján a látogatás résztvevői az alábbi ajánlásokat 
teszik:
-  javasoljuk, hogy az OSHA együttműködési szándé

kának a lehető legszabadabb teret biztosítsanak;
-  feltétlenül indokolt növelni a munkavédelmi és az 

üzemegészségügyi képzésben a gyakorlati oktatás 
súlyát. Indokolt kialakítani az ipari higiénikus 
mérnök képzést;

-  indokolt a munkavédelem és az üzemegészségügy 
együttes, közös működésének jogi, szervezeti, szak
mai megteremtése;

-  a fenti összevonást célszerű a két munkaterület ku
tatási és tudományos tevékenységében is elvégezni. 
Az összevont intézet javasolt helye az egészségügyi 
tárcánál van.
A kéthetes látogatásról hazahozott írásos anyagok, 

amelyek a leírtakat részleteiben, külön-külön tartal
mazzák a látogatás résztvevőinél megtekinthetők, il
letve további tanulmányozásra átadhatók. Az írásos 
anyag mennyisége több száz oldal. Az azbesztről, va
lamint a mágneses terek egészségi hatásairól írott két 
szakkönyvet, valamint a NIOSH 1992. évi tervezett 
feladatait tartalmazó dokumentációt a látogatók át
adták az Országos Munka- és Uzemegészségügyi In
tézetnek.
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Agricola a vegyészetről
(5 0 0  é v e  s z ü le t e t t  G e o rg iu s  A g r ico la )

K O V Á C S  GY. IS T V Á N  *

Ez évben ünnepli a tudományos világ — számos 
rendezvénnyel -  Georgius Agricola 500. születésnap
ját (1495-1555). Agricolát a világ földtudományokkal 
foglalkozó tudósai az „ásványtan atyjának” nevezik. 
A bányászok, kohászok és vegyészek a műszaki tudo
mányok megalapozójaként tisztelik. A méréssel fog
lalkozók a mértékek és súlyok első egységesítésre tö
rekvő tudósaként ismerik. Az orvosok számos kora
beli foglalkozási betegség leírójaként tartják számon. 
Ezenkívül még számos területen alkotott példaérté
kűt Agricola. E sokoldalú tudományos és gyakorlati 
ismereteket írja le „DE RE METALLICA LIBRI XII” 
(A bányászatról és kohászatról) 1550-ben elkészült és 
1556-ban kiadott müvében Agricola [1].

De ki is volt tulajdonképpen a középkor e polihisz
tora? (1 . ábra).

1. dbra. Agricola a chemnitn jubileumi plakáton (1994. március) 
(Fotó: Lobenwein Tamás, Sopron, K özponti B ányászati 

M úzeum , A rc h ív u m ).

Már két évvel vagyunk Amerika felfedezése után, 
mikor 1494. március 24-én meglátja a napvilágot az 
Alsó-Szászországi Glanchauban, egy posztó és kelme
festőipart űző családban. Családi neve Georg Bauer. 
Ifjú éveiről nem sokat tudunk. Húszéves korában kezdi

* M agyar V egyészeti M úzeum, V á rp a lo ta
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meg felsőfokú tanulmányait a lipcsei egyetemen, ahol 
ókori nyelveket, filozófiát, teológiát tanul. Ekkor vál
toztatja nevét a latinos Georgius Agricolára, a kor szo
kása szerint. Későbbi éveiben több itáliai egyetemet 
látogat és főleg orvosi és természettudományi stúdiu
mokat hallgat. Agricola 1531-ben Chemnitzbe költö
zik, ahol tisztiorvosi állást kap, és négy alkalommal 
1546 után a város polgármesterévé is megválasztják 
[2, 3, 4, 5, 6].

1532-től kezdve huszonegy könyve, kisebb-nagyobb 
tanulmánya jelenik meg a tudományok számos terü
letéről, főleg latin nyelven.

Agricola fő életműve a már említett „De RE 
METALLICA” című könyve, amely a bányászati 
és kohászati irodalom vitathatatlanul legkiválóbb 
műve a XVI. században és több mint kétszázötven 
éven át nélkülözhetetlen tudás és forrás anyaga az 
iparágaknak.

A könyv 12 fejezetre tagolódik az alábbi témakö
rökben: 
első könyv:

A bányászat jelentőségéről és hasznáról, 
második könyv:

A bányaművelés módozatairól, 
harmadik könyv:

A telérekről, rétegekről és erekről, 
negyedik könyv:

A bányatelkekről, azok kiméréséről és a bányász- 
tisztségekről, 

ötödik könyv:
A telepek feltárásáról és leműveléséről, valamint a 
bányamérésről, 

hatodik könyv:
A bányászok szerszámairól és eszközeiről, a bánya
gépekről, 

hetedik könyv:
A kémlészetről: az ércek és fémek vizsgálatáról és a 
próbavevésről. 

nyolcadik könyv:
Ércek olvasztásához való előkészítéséről, 

kilencedik könyv:
Az ércek olvasztásáról és a fémek kinyeréséről, 

tizedik könyv:
A nemesfém elválasztásáról, az űzésről, az ezüstfi
nomításról, 

tizenegyedik könyv:
Az ezüst elválasztásáról a réztől és vastól, 

tizenkettedik könyv:
Az oldatok sűrítéséből nyert anyagokról, a sókról, 
az üvegkészítésről.
Agricola a 7., 8., 9., 10., 11. és 12. könyvében 

ír a témánk szempontjából érdekes kémiai és vegyi 
elemzésekről, eljárásokról [1].
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A hetedik könyv részletesen taglalja a próbave- 
vést, a próbakemencéket és edényeket, a próbavételt 
nemesércekből. Mint írja:

„érdemes a fejlett ércfajtákat előzetesen próbának 
alávetni, annak megállapítása céljából, hogy kiolvasz
tásuk haszonnal jár-e, és lehet-e belőlük, a salak kivo
nása után, tiszta fémet előállítani” [1].

Próbáláson van kémlelésen még ma is az ér
cek értékes alkotórészeinek mennyiségi megállapítá
sát értik. A régebbi eljárásokat száraz úton végez
ték, ún. hengeres v. négyszögletes próbakemencé
ben (2. ábra). E kemencékben az érceket adalé
kanyagokkal, faszénnel szították. Agricola kísérletet 
tett az olvasztási adalékanyagok rendszerbefoglalá
sára (olvadáspont-süllyesztő, hőmérskletemelő és le
csapató, redukáló, salakosodás ellen védő, és gyűjtő 
anyagok). E fejezetben már háromféle mérleget mutat 
be, amellyel az érceket, a tiszta fémet és az adalékokat 
mérték (S. ábra).

A nyolcadik könyv elején így ír:
„mivel a természet a fémeket többnyire nyersen, 

földdel, megszilárdult oldatokkal és kövekkel keverten 
adja, az esetek többségében szükséges, hogy az érc meg
olvasztása előtt ezeket a tisztátalanságokat, amennyire 
lehet eltávolítsuk belőlük. Ezért most elmondom, mi 
módon válogatják, törik, pörkölik, zúzzák, őrlik, ros
tálják, mossák, hevítik és égetik az ércet” [1].

Ezen fejezetből csak azt emeljük ki, hogy az 
aranyérc őrlésénél már olyan géptelepek leírását és 
technológiáját adja meg, ahol egyidőben lehet az 
ércet zúzni, őrölni, mosással tisztítani és az anyagot 
higannyal keverni. A higany az „aranyat magába 
fogadja”, aranyamalgám keletkezik és ebből izzítással 
lehet színaranyat nyerni.

A kilencedik könyvben Agricola részletes leírást 
ad az ezüst, réz, ólom, ón, vas, acél, antimon, 
bizmut és higany kinyerésének az ércekből. A higany 
kinyerését így végzik:

„Elsőnek a higanyról beszéljünk. Azt a fajtáját, 
amelyet gödrökben, mélyedésekben lehet találni, ahová 
ércekből és kőzetekből összefolyik, egybegyűjtik, ecet
tel és sóval megtisztítják, majd lenvászonra vagy puha 
bőrre öntik. Ha a vászont vagy a bőrt összehajtogatják 
és nyomogatják, akkor a tiszta higany keresztülprése- 
lődik rajta és fazékban vagy tálban felfogható. Magát a

3. ábra. Hírom mérleg [1], £86. p.
A: ólom  és adalékok m érésére
B: érc és fém m érésére
C: a rany  és ezüstszem cse mérésére

higanyércet azonban kettős edényben, esetleg csak egy
ben szokás kiolvasztani. Ha kettős edényt használnak, 
akkor a felső azokhoz az orvosi üveglombikhoz hason
lít, amelyben vizeletet gyűjtenek össze orvosi vizsgálat 
céljára. Ez az edény mindig egyenesen áll és felfelé 
egyenletesen szűkül. Az alsó edény viszont azokra az 
edényekre emlékeztet, amelyben sajtot szoktak készí
teni. De mindkét edény nagyobb azoknál, amelyekre 
hasonlítanak. Az alsó edényeket peremükig be kell ásni 
a földbe, homokba vagy hamuba, a felsőkbe rakják az 
apróra tört ércet. Megtöltésük után mohával elzárják 
a felsőket és megfordítva, tehát szájjal lefelé, az alsó 
edények szájába illesztik és agyaggal körülsározzák, 
nehogy az alsó edényekbe törekvő higanynak egyetlen 
cseppje is elpárologhasson. Vannak, akik nem sároz- 
zák el az edényeket, mivel az alsók úgyis a földbe van
nak ásva és így -  szerintük -  nem kell veszteségtől 
tartani, sőt azzal dicsekszenek, hogy ők sem termel
nek kevesebb higanyt, mint azok, akik az edényeket 
körülsározzák. Mindenesetre kétségtelen, hogy a lesá- 
rozott edény több biztosítékot nyújt veszteség ellen. 
Ilyen módon 700 pár edényt sorakoztatnak a földön 
vagy a tűzhelyen, köröskörül beágyazva összetört föld
ből és fahamuból előállított keverékbe úgy, hogy csak 
a felső edények állnak ki egy kéznyire. Az edényeket a 
legjobb agyagból készítik, nehogy eltörjenek, mert ha 
eltörnek, akkor a higany a füsttel együtt megszökik be
lőlük. Ha a füst erősen édeskés szagot áraszt, ez an
nak a jele, hogy a higany megy veszendőbe. Mivel a 
higanygőz meglazítja a fogakat, az olvasztómunkások 
és a közelben tartózkodók, akik ismerik ezt a veszélyt, 
háttal a szélnek állanak, hogy így a szél a füstöt az 
ellenkező oldalra fújja. A kohóműhelynek elől és ol
dalt nyitottnak kell lennie, hogy a szél szabadon átjár
hassa. Az olvasztott rézből készült ilyen edények gaz
daságosabbak, mert hosszú ideig dacolnak a tűz erejé-
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vel. A higany kiolvasztásának most ismertetett módja 
a legelterjedtebb” [l].

Meg kell jegyezni, hogy Agricola orvosi ismeretei 
alapján ír a higanygőz káros hatásáról. Az ismertetett 
eljáráson kívül a higany-kinyerés többfajta módszerét 
írja le és számos ábrával be is mutatja (4 ■ ábra).

4- ábra. Higanynyerés egymásra rakott edényekkel [1), 435. p.

A tizedik és tizenegyedik könyvben Agricola 
a nemesfémek egymástól való elválasztásáról és az 
ezüstnek a réztől és vastól való elválasztásáról igen 
szakszerűen számol be. Leírja, hogy az aranyat az 
ezüsttől választóvízben, vagy hasonló összetételű por 
segítségével választják el. Tíz receptet ismertet a vá
lasztóvíz elkészítésére, és szinte technológiai utasítás 
szintjén írja le a választóvíz elkészítését, a hozzá szük
séges kemencét, a desztillációhoz használt üveglom
bikot, és a termék elvezetéséhez alkalmazott sisakot 
(szedőt) (5. ábra). Agricola így írja le az ezüst elvá
lasztását az aranytól stibium (antimon) segítségével:

„ha egy márka aranyban 7,6 vagy 5 karát ezüst 
van, akkor 1 rész aranyhoz S rész stíbiumot adnak, de 
nehogy a stibium az aranyat feleméssze (oldja), izzó 
tégelyben rézzel együtt kell megolvasztani. Ha az arany 
némi rezet tartalmaz, akkor az egy márka stibiumhoz 
hozzáadandó réz mennyisége 1 / 2  lat. Ugyanis a réz 
segíti a stíbiumot az aranynak elválasztásában az 
ezüsttől.

Az aranyat először izzó tégelybe teszik. Amint meg
olvadt és körkörösen forogni kezd, kevés stíbiumot 
adunk bele nehogy kifreccsenjen. Amikor a stibium 
hamarosan beolvad és az arany újra örvényleni kezd, 
legjobb az összes stíbiumot egyszerre beleadni, utána 
a tégelyt fedővel lezárni és az elegyet annyi ideig he
víteni, amennyi S5 lépés megtételéhez szükséges. Ez
után egy felső részén széles, alul szűk vastégelybe ön- 
tik ki, amely egy vas- vagy fatuskón áll. Beöntés előtt 
a vastégelyt meg kell melegíteni és faggyúval vagy vi
asszal ki kell kenni. Beöntés után az arany a fenékre 
száll. Ezt az aranyat a tégely kihűlése után kikeverge-
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5. ábra. Választóvíz készítése [lj, 441. p.

tik, majd azonos módon még négyszer megolvasztják, 
azonban minden egyes hevítésnél kevesebb stíbiumot 
adnak bele. Az utolsó stíbiumadag már csak az arany
nak kétszerese vagy annál csak valamivel több legyen.

Az aranytömböt azután hamutégelyben (űzőkében) 
kezelik, a stíbiumot pedig még háromszor vagy négy
szer agyagtégelyben megolvasztják, aminek eredménye 
minden esetben a tégely fenekén jelentkező aranyüle
dék” [1].

6. ábra. Sólepárlás nagy edényben [1], 546. p.

Agricola tizenkettedik könyvében az oldatokkal 
is foglalkozik:

„Okos emberek egykor megfigyelték, hogy egyes ta
vak vize természettől tele van különféle oldott anyag
gal, amely aztán a nap párologtató hevétől megsűrű
södik és szilárd anyaggá alakul. Feltehető, hogy ezek
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az emberek az ilyen vizeket más, mélyebben fekvő he
lyekre vezették el, ahol a napfény melege besűrítette 
őket. De kénytelenek voltak belátni, hogy ilyen mó
don sűrített oldatokat csak nyáridőben nyerhetnek, és 
nem is akárhol, hanem csak a meleg vagy mérsékelt 
égöv alatt, ahol nyáron kevés az eső. Ezért rátértek 
arra, hogy az ilyen oldatokat tűzre állított edényekben 
főzték és sűrítették. Ilyen módon, függetlenül az év
szakoktól és minden vidéken, még a leghidegebbeken 
is, olyan vízből, amely természettől fogva mesterséges 
úton ilyen oldatokat tartalmazott, képesek voltak sű
rített anyagot párolni. Később észrevették, hogy bizo
nyos kőfajtákból, ha azokat hevítik, nedvek csepegnek. 
Ezeket a nedveket edényben addig főzték, míg szilárd 
anyagot nem kaptak. Érdemes lesz megismerni, hogy 
milyen eljárással és mekkora mennyiségekben történik
ez” [1].

A bevezetőben történik utalás a só kinyerésére, 
amely a természetben előfordul. Sópárlótelepek lé
tesítését és a tengervízből való só kinyerését, lepár
lókat írja le igen részletesen, bőséges ábraanyaggal 
(6 . ábra). E fejezetben ezenkívül a salétrom, szóda, 
timsó, hamuzsír kinyeréséről olvashatunk. Ezek a ré
szek több helyen elég homályosak, és nehezen érthe

tők, Pliniusra visszavezethetők és a fogalmak is keve
rednek egymással. Agricola ezt a fejezetet az üveg
gyártás részletes ismertetésével fejezi be. Tárgyalja 
az üveggyártás nyersanyagait (kvarchomok, hamuzsír, 
szóda vagy glaubersó, mész, ólomoxid), ismerteti az 
üveggyártás kemencéit, és az üvegkészítés módját.

Agricola tudományos életműve tartalmában és sok
rétűségében is hatalmas. Befolyása évszázadokkal 
mérhető. Művei több mint tíz tudományágat ölelnek 
fel. A kémiában az alkimista felfogás kritizálója. Szi
gorúan elkülönítette a szerves anyagokat a szervet
lenektől, pedig az organikus kémia megszületését a 
XVIII. század végére teszik csak.
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Szemle . . .  'űzetnie . . .  űzetnie . . .
Korszerű szénalapú 

kombináltüzemü villamoserömű

A Shell cég szén-ágazata felépítette 
a holland Bruggenumban és 1994-ben 
üzembehelyezte a jelenleg legkorsze
rűbbnek tartott, 250 MW teljesítmé
nyű erőművét, melynek első technoló
giai lépcsőjében naponta 2 000 tonna 
szenet 1 500°C hőmérsékleten és 28 bar 
nyomáson, oxigénnel és vízgőzzel szin
tézisgázzá (СО és H2) alakít át, amit 
szekunder gőz termelése mellett, lehű
tés után, megtisztít a környezetre ká
ros anyagoktól. így vízzel kimossa a 
szintézisgázból az ammóniát, a cián
hidrogént és a kloridokat (az elfolyó 
vizeket tisztítja a befogadóba engedés 
előtt), majd a kénvegyületeket Claus- 
eljárás szerint elemi kénné oxidálja. A 
szénből visszamaradt salakot olvasz
tott állapotban csapolja le az elgázo- 
sító reaktorból.

A villamosáramot termelő berende
zés kombinált rendszerű (ICGCC). A

szintézisgáz gázturbinás elégetéséből 
156 MW teljesítményt nyernek (ami
kor gőzt is adnak be a nitrózképződés 
elfojtására) és 128 MW-ot a szekunder 
gőz hajtotta turbinával.

A szénelgázosítáe hatásfoka 80-83% 
és a hálózatra adható villamosáram 
előállításának a szénben kémiailag kö
tött energiára vonatkozó energetikai 
hatásfoka 43%, ami 10-13%-kal ha
ladja meg a ma üzemelő szénalapú 
villamos-erőművekét. Ennek az lesz 
a következménye, hogy 2030-ig vala
mennyi, ma a világon működő széne
rőművet le kell cserélni hasonló, előbb 
elgázosító, majd kombináltüzemü, kör
nyezetkímélő, korszerű típusra.

J.R. Williams a Shell Coal Interna
tional ügyvezető igazgatója arra szá
mít, hogy közepes távlatokban válto
zatlanul a szén lesz a világon a vil
lamosenergia előállításánál a legjelen
tősebb részarányban használt energia- 
hordozó. 1990-ben a megtermelt villa
mosenergia 40%-át állították elő széne

rőművekben, 19%-át vízerőművekben, 
14%-át gázerőművekben, 12%-át kőo
lajból és 17%-át atomenergiából.

A világ primerenergia-felhasználá
sában ma a szén részaránya 25%-os. Az 
eljövendő 3 évtizedben a becsült ener
getikai szénfelhasználási ráta évi 0,7- 
1,3%-kal fog nőni, ami azt is jelenti, 
hogy a többi energiahordozó növeke
dési rátája ennél nagyobb lesz, így a 
szén részaránya 22%-ra fog csökkenni. 
Ez azonban nem változtat azon, hogy 
a villamosenergia-termelésben a szén 
megtartja vezető szerepét.

A Föld legjelentősebb fosszilis ener- 
giakonzerve a szén; készletei 6,7 bil
lió tonna kőszénegyenértéknek felelnek 
meg, amiből a ma ismert technikákkal 
650 milliárd tonna termelhető ki gaz
daságosan. így a jelenlegi szénfelhasz
nálási szinten ezek 210 évig fedezni 
tudnák a világ igényeit.

[Forrás: E rd ö l, Erdgas, K ohle. 110. No 
5, p 208 (1994. május)]

S. Gy.
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Emlékezés Lányi Bélára (1894-1968) születése centenáriumán

Az idei 1994-es év a közéleti-politikai váltás mel
lett a kémikusok részére a jubileumok esztendejének 
is számított. Az év kezdetén volt Lengyel Béla (1844-
1913) születésének 150. évfordulója, továbbá a Ma
gyar Kémiai Folyóirat 100. évfolyamának megjelené
sekor áttekintettük a nagymúltú folyóirat száz éves 
történetét. A nyáron pedig Wartha Vincét (1844-
1914) , a magyar kémiai technológia atyját ünnepel
tük születése 150. és halála 80. évfordulója alkal
mából (Magy. Kém. Lapja. 49, 276, 1994). Az érté
kek megbecsülése és a hagyományok tisztelete azon
ban arra kötelez, hogy a kerek évfordulókon a legna
gyobbak mellett azokról a kémikusokról se feledkez
zünk meg, akik tudásukkal, munkájukkal hozzájárul
tak tudományáguk hazai fejlődéséhez. Közéjük tarto
zik Lányi Béla műegyetemi professzor is, mert közel 
40 éves oktatói-kutatói tevékenységével, eredményei
vel beírta nevét nemcsak az alma mater, hanem a ma
gyar timföld- és alumíniumipar fejlődéstörténetébe.

Élete

Száz éve, 1894. november 25-én született Szolnokon 
és e Tisza-parti forgalmas városban végezte általá
nos és középiskolai tanulmányait. Az érettségi (1913) 
után beiratkozott a budapesti József Műegyetemre, 
de kitört az első világháború és 1914-ben Lányi Bé
lát is behívták katonának. Három éven át harcolt a 
különböző frontokon, 1918-ban szerelték le [1]. A há
borúban szerzett érdemeiért később (1938) az államfő 
vitézi címmel tüntette ki. Hazatérve folytatta műe
gyetemi tanulmányait és 1921. március 8-án vegyész- 
mérnöki oklevelet szerzett, egyben tanársegéd lett a 
műegyetem kísérleti fizika tanszéken. A tanszék veze
tőjének Tangl Károly professzornak távozása után e 
tanszékből alakult ki a műegyetem kémiai fizika ka
tedrája (mai jogutódja a Budapesti Műszaki Egye
tem fizikai kémia tanszék). A szorgalmas tanársegé
det rövidesen külföldre küldik röntgenspektrografikus 
módszerek tanulmányozására. Ezt Zemplén Géza, a 
vegyészmérnöki osztály dékánja 1925. február 21-én 
a következőképpen indokolta: „Ezek a módszerek elő
reláthatóan a chemia minden terén igen jelentős ku
tatási eljárásokká fognak fejlődni, miért is szükséges 
kiküldeni valakit, aki alkalmas reá. A megválasztás
nál tekintetbe vettük, hogy Lányi Béla tanársegéd az 
e célra szükséges matematikai előképzettséggel ren
delkezik, és hogy e tárgykörre vonatkozó irodalmat 
magánszorgalomból már áttanulmányozta.’’

Ösztöndíjjal Berlin-Dahlembe ment és az 1925/ 
1926. évben a Kaiser Wilhelm Institut fizikai ké
miai intézetében a Nobel-díjas Haber professzor, va
lamint a Herzog tanár vezetése alatt működő Institut 
für Faserstoffchemie-ben megismerkedett az anyagok 
belső szerkezetvizsgálatánál alkalmazott röntgenspek
trográf eljárásokkal. Hazatérve „Reakciókinetikai ta
nulmány az olajsav katalitikus hidrogénezéséről” írott
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értekezésével 1927-ben műszaki doktorátust szerzett, 
majd 1931. november 26-án a technikai röntgenvizsgá
latok magántanárának habilitálták. Az elektrokémia 
tanszéken 1930-tól mint adjunktus kötelező kollégiu
mot képező laboratóriumot vezetett és a laboratóri
umi gyakorlatokhoz előadásokat tartott.

Majd mint helyettes tanár 1936 és 1938 között 
előadta a Strausz Armin tanszékvezető nyugalomba 
vonulása folytán megüresedett kémiai fizikai tanszék 
tárgyait, vizsgáztatott és szigorlatokat tartott. És bár 
az egyesített gépész- és vegyészmérnöki kar a kiírt pá
lyázaton első helyen Lányi Bélát javasolta, mindezek 
ellenére a kultuszminiszter 1938. szeptember 17-i ren
deletével a kémiai fizika katedrára Náray-Szabó Ist
vánt, a szegedi Eötvös Loránd Kollégium igazgatóját 
nevezte ki. A következő évben Lányi Béla is nyilvá
nos rendkívüli tanár lett (1939), majd Szarvasy Imre 
(1872-1942) halála után 1942-ben átvette az elektro
kémia tanszék vezetését, mint nyilvános rendes egye
temi tanár.

Ekkor már a második világháború minden téren 
éreztette hatását, az oktatás is egyre nehezebbé vált. 
A front 1944 végén elérte a fővárost, Budapest ost
roma mérhetetlen károkat és szenvedéseket okozott. A 
műegyetemet a németek támaszpontként használták, 
így elsőrendű célponttá vált. A lövedékek és légi bom
bák mellett az épület fosztogatásoknak is áldozatává 
lett. Hála Lányi professzor háborús tapasztalatainak, 
mindez az elektrokémia tanszéket alig érintette, mivel 
még időben az elektrotechnikai és fizikai intézetben 
(Budafoki út 8., a mai F épület) működő elektroké
mia tanszék gépeit, műszereit, valamint könyvtárát 
befalazták, így az anyag sértetlenül maradt.

A háború befejeztével Lányi professzor derekasan 
részt vett az újjáépítésben, majd alkotóerejét az ok
tatás mellett vegyiparunk fejlesztésének szolgálatába 
állította. Az elektrokémia katedra megtartásával az 
1948-ban felállított Fémipari Kutató Intézet helyet
tes igazgatójaként irányította az intézet tudományos 
munkáját. Eddigi munkássága alapján először a ké
miai tudományok kandidátusává (1952) minősítették, 
majd „A Bay er-féle timföldgyártás anyag- és energia- 
mérlege, összehasonlítva újabb technológiákkal” című 
disszertációja megvédésével 1956-ban a kémiai tudo
mányok doktora lett. Az 1956-os forradalmat követő 
zaklatott időben, 1957 januárjától szeptemberig ed
digi beosztásai mellett még a Varga József (1891- 
1956) professzor halálával megüresedett kémiai tech
nológiai tanszék vezetését is ellátta és csak ezt kö- 
vetőleg, 1957 novemberében vonult nyugdíjba mint 
egyetemi tanár 63 évesen.

A megérdemelt nyugalom helyett azonban tovább 
dolgozott a Fémipari Kutató Intézetben, előadásokat 
tartott a Mérnöki Továbbképző Intézetben és sorra 
jelentek meg könyvei, jegyzetei, valamint a munka
társakkal együtt kimunkált találmányok szabadalmi 
leírásai.
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A kutató tudós és a professzor

Első jelentősebb kutatásáról az 1928-ban írt „Rönt
gensugarak és kristályszerkezet” című cikksorozatban 
számolt be a Magyar Chemiai Folyóirat hasábjain. 
Ezt követték fényelektromos vizsgálatai a fém- és fé
moxid elektródokon (1929). A 30-as években végzett 
anyagszerkezeti kutatásairól a Technika 1940. évfolya
mában tájékoztatta a magyar mérnököket. Jelentő
sek voltak a munkatársaival folytatott korrózió elleni 
kutatások, melyek során galvánbevonatokat, oxidkép- 
zést gátló fémbevonatokat, szigetelt bevonatokat ké
szítettek dinamólemezeken (1944-1952).

A szénhidrogénkémia és technológia terén foglalko
zott a műszén és anódmassza előállításával, továbbá 
ásványi olajok, kátrányok, szurkok és nyersszenek 
koksznyeredékének meghatározásával (1949). Munka
társaival eljárást dolgozott ki gáztisztító massza elő
állítására, melyet 1955-ben szabadalmaztatott. Szá
mos szabadalmi leírás örökítette meg szilikátkémiai 
találmányait nagy tűzállóságú kerámiai testek elő
állítására, oxidkerámiai tárgyak zsugorítására, to
vábbá metallokerámiai célokra alkalmas formadara
bok készítésére korundszemcsékből zsugorító égetés
sel (1958-1960). Az elektrokémia tanszék munkatár
saival kidolgozott eljárását a réz-réz(I)-oxid egyeni
rányító előállítására a Konverta Egyenirányító Gyár 
1952-ben megvalósított.

Mindamellett Lányi professzor legeredményesebb 
kutatómunkáját a timföld- és alumíniumgyártás te
rén folytatta. Megmagyarázta a timföld reakcióját 
hidrogénnel (1950), behatóan, nagy szakértelemmel 
foglalkozott a bauxit folyamatos feltárásával (1955). 
A munkatársakkal az ún. teamwork alapon készült 
szabadalmai is javarészt a bauxit-feldolgozás mellék- 
termékeinek (vörösiszap feldolgozása, vanádium ki
nyerése stb.) hasznosítását szolgálták (1950-1953). 
A Bayer-féle timföldgyártás időfüggőségének gazda
ságossági problémáival foglalkozva 1956-ban feltárta 
a gyártás anyag- és energiaszükségletét [2].

A fentiekben, a teljesség igénye nélkül felsorolt 
legjellemzőbb vizsgálatai is képet adnak Lányi pro
fesszor sokoldalúságáról, kiterjedt tudományos mun
kásságáról. Kutatásainál szerzett gazdag tapasztala
tait nemcsak közvetlen munkatársaival osztotta meg, 
hanem publikációi útján tette közkinccsé az utókor 
számára. Ezirányú törekvéseinek szép példája „A tu
dományos kutatás módszerei” című dolgozata (Magy. 
Kém. Lapja 9, 173, 1954).

Lányi Béla mint oktató közel 40 éves munkájával 
nem csupán a vegyészmérnök, hanem a gépész- és vil
lamosmérnök generációk elektrokémiai és technológiai 
tudásának megalapozásával szerzett kimagasló érde
meket. Minden újítás iránt fogékony volt, jelentős sze
repet vitt például a vegyészmérnöki karon a radioké
mia oktatásának megszervezésében. Szerény egyénisé
gével, igazságérzetével, elsősorban pedig jól kidolgo
zott előadásaival nagy tekintélyt szerzett, volt hallga
tói szívesen emlékeznek vissza rokonszenves alakjára.

Lányi professzor felismerte, hogy az előadás akkor 
válik hatékonnyá, ha az anyagot tankönyv támasztja 
alá, és így a hallgatók figyelmüket a tanár mondani
valójára, demonstrálására összpontosíthatják. A mű
egyetem elektrokémiai tanszékén hosszú időn keresz
tül csupán Szarvasy Imre tanár előadásairól összeállí

tott kőnyomatos jegyzetet használtak. Lányi Béla ne
véhez fűződik az első korszerű tankönyv e témában, 
amely két kötetben „Elektrokémia. Általános ismere
tek” címen 1946-1947-ben jelent meg. Könyvét kie
gészítendő rövidesen megírta „Elektrotermikus eljá
rások” címen az ipari gyakorlatban való alkalmazásu
kat is. A terjedelmes, 386 oldalas kitűnő szakkönyv a 
Magyar Tudományos Akadémia kiadásában 1955-ben 
jelent meg.

Közel 40 éves tudományos munkája eredményeit 
mintegy 80 könyv, közlemény és szabadalmi leírás 
őrzi. Üj eljárásait, találmányait nemcsak itthon, ha
nem közülük számosat külföldön is szabadalmaztak. 
A műkorond készítési eljárása például belga, brazil, 
holland, indiai, jugoszláv, kanadai, norvég, olasz és 
svéd szabadalmi oltalomban részesült. Sok előadást 
tartott a Mérnöki Továbbképző Intézetben is, közü
lük a legjelentősebbek önálló kiadvány formájában is 
megjelentek.

Szaktudását, tapasztalatait lektori minőségben is 
kamatoztatták, így például Varga József -  Polinszky 
Károly nagyszabású Kémiai technológia művének kö
teteit lektorálta és egyes fejezeteinek megírásában is 
részt vett. Munkásságát, életművét volt tanítványa, 
majd professzortársa Polinszky Károly a műszaki ké
miai felsőoktatás fejlődéséről 1971-ben tartott előa
dásában így foglalta össze: „Lányi halhatatlan ér
deme oktatás-politikai szempontból, hogy nemcsak 
felismerte, hanem meghirdette, s a tanszék oktató 
munkájában következetesen véghezvitte az elmélet és 
gyakorlat szoros viszonyát” [3].

A tudományos munka mellett aktívan tevékeny
kedett különböző testületekben, szakegyesületekben. 
Érdemei külföldi elismerését jelzi, hogy a Zágrábi Tu
dományos Akadémiának 1965. június 30-án tagja lett, 
továbbá választott tagja volt a„Comité Internatio
nal Pour l’Étude des Bauxites, des Oxydes et des 
Hydroxides d’Aluminium” tudományos társulásnak. 
Itthon tevőlegesen közreműködött az Akadémia bi
zottságaiban; az MTA Műszaki Kémiai Bizottságának 
tagja, a Szervetlen Kémiai Technológiai Munkabizott
ságának pedig elnöke volt haláláig. A Magyar Kémi
kusok Egyesületének, valamint az Országos Magyar 
Bányász- és Kohász Egyesület munkájában is részt 
vett és a Kohászati Lapok szerkesztésében is szere
pet vállalt. Megkapta a katonai Signum laudis, a Ma
gyar Köztársasági Érdemérem bronzfokozata (1947), 
a Szocialista Munkáért Érdemérem (1953) és 1991- 
ben posztumusz 1956-os Emlékérem kitüntetést.

Életének 74. évében, 1968. február 15-én húnyt el. 
Földi maradványait a Farkasréti temetőben helyez
ték örök nyugalomra. Halálával nemcsak a vegyész
társadalom, hanem az egész magyar műszaki élet az 
elektrokémia és technológia nagytudású professzorát, 
a kortársak és tanítványok pedig segítőkész barátot, 
önzetlen munkatársat vesztettek el.
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A klór-fluor-szénhidrogének helyettesítése*

Egyre inkább megerősödik a felismerés, hogy az 
atmoszférába kibocsátott klór-fluor-szénhidrogének a 
felelősek az ózonréteg elvékonyodásáért. A sztratosz
féra ózonrétege -  mint ismeretes -  védelmet nyújt a 
nap ultraibolya sugárzásával szemben. Káros hatásuk 
ezenkívül abban is megmutatkozik, hogy üvegházha
tást okozó gázokként a jövőben globális felmelegedést 
okozhatnak.

A klór-fluor-szénhidrogéneket habosító anyagok
ként alkalmazzák poliuretán habok gyártásához. Noha 
a SHELL vállalatok nem gyártanak klór-fluor-szén
hidrogéneket, de a poliuretán habgyártás alapvető két 
nyersanyagának a poliéter-polioloknak és az izocianá- 
toknak legjelentősebb gyártója. Ennélfogva rendkívüli 
jelentősége van, hogy klór-fluor-szénhidrogénmentes 
gyártási irányokat fejlesszenek ki a poliuretán habok 
gyártásához. Belgiumban a SHELL Kutató Labora
tóriuma kutatási és fejlesztési munkákat végez, hogy 
a rideg és rugalmas hab gyártásánál helyettesíthessék 
a klór-fluor-szénhidrogén vegyületeket.

A poliuretánokat poli-izocianátból és poli-hidroxi 
vegyületekből (poliolokból) állítják elő. A poliuretán 
lehet tömör vagy habosított, félig rideg vagy rideg 
hab. A rugalmas poliuretánok legfontosabb felhaszná
lási területe a bútoripar és a gépkocsiipar; rideg ha
bokat mélyhűtő berendezésekben szigetelőanyagként, 
szerkezeti panelként és távfűtőrendszerek csővezeté
keihez használnak; nem habosított poliuretánt lábbe
lik gyártására, ipari termékek szerkezeti anyagaként, 
felületi bevonóanyagként és szintetikus padlóként al
kalmaznak.

A világon 1993-ban körülbelül 5,4 millió tonna 
poliuretánt állítottak elő, ebből mintegy 1,3 millió 
tonnát a Közel-Kelet gyorsan fejlődő országaiban 
használtak fel.

Klór-fluor-szénhidrogének alkalmazása a 
poliuretán gyártásban

Klór-fluor-szénhidrogéneket különösen aCFC-ll-es 
típust (triklór-fluor-metánt) hosszú évek óta használ
ják habosító anyagként poliuretán habok gyártásá
hoz. Habosító hatásuk mellett a kémiai reakciók során 
keletkezett hő egy részét is elnyelik. Rugalmas habok 
gyártásához a CFC-11 csökkenti a hab sűrűségét és 
keménységét. A víz és a CFC-11 mint habosító anyag 
együttes alkalmazásával a poliuretán habok fenti két 
tulajdonsága széles határok között változtatható. A 
CFC-11 habosító anyag alkalmazásának elhagyása a 
rugalmas poliuretán hab gyártásánál korlátozza a vá
lasztékot különösen alacsony sűrűségű anyagok gyár-

* Shell pub likáció  alapján  közzéteszi a  Shell H ungary  R t. 
F o rd íto tta  és sa jtó  a lá  rendezte: Czermann János 1118 
B u d a p es t, M énesi ú t  3.

mid

P. A P P L E Y A R D
K. B L E IJ E N B E R G  
S. T H U S

tása során. A rideg hab gyártásakor ezek az anyagok 
nem csak a habosítást segítik elő, hanem beépülnek a 
végső habszerkezet „zárt sejtjeibe”. Az anyag extrém 
alacsony hővezetőképessége miatt a gyártott habok 
igen jó szigetelő tualjdonságokkal rendelkeznek.

A klór-fluor-szénhidrogének helyettesítésére szol
gáló anyagok kiválasztásánál számos kritériumot kell 
figyelembe venni:
-  a helyettesítő anyagok legyenek elfogadhatóak egész

ségügyi, munka- és környezetvédelmi szempontból. 
Forgalombahozataluk előtt toxicitásukat és környe
zetre gyakorolt hatásukat meg kell állapítani.

-  A helyettesítő anyagok kellő mennyiségben álljanak 
rendelkezésre az igények kielégítésére.

-  Figyelembe kell venni a helyettesítő anyagok gyár
tásának műszaki lehetőségeit és előállításuk gazda
ságosságát.

A klór-fluor-szénhidrogént helyettesítő anyagok 
tulajdonságai

A figyelembe vehető néhány helyettesítő anyag leg
fontosabb tulajdonságait az 1 . táblázat szemlélteti. 
Összehasonlításként feltüntettük a CFC-ll-es jellem
zőit.

A CFC-ll-nek az ózonrétegre és a globális felmele
gedésre gyakorolt hatását egy egységnek vesszük.

Szén-dioxid

Habosító anyagként felhasználható az izocianát és a 
víz reakciója során keletkező szén-dioxid is. Alkalma
zása előnyös, mert nincs hatással az ózonrétegre és a 
globális felmelegedésre gyakorolt hatása alacsony. Ez 
a meggondolás vezetett arra, hogy teljesen „vizesen 
habosított” termékeket fejlesztenek ki, amelyekben 
csak szén-dioxidot alkalmaznak. Helyettesítő anyag
ként csak szén-dioxid alkalmazása kedvezőtlenül be
folyásolja a hab tulajdonságait. Problémákat okoz a 
hőelnyelésben és nagy mennyiségben keletkeznek aro
más polikarbamidok. A szén-dioxid viszonylag magas 
hővezetőképessége rontja a csak vízzel habosított ter
mékek hőszigetelési tulajdonságait.

HCFC habosító anyagok

A HCFC habosító anyagok, mint pl. a HCFC-141b 
részben klórozott anyag, ami szintén problematikus 
az ózonrétegre és a globális felmelegedésre gyako
rolt hatás szempontjából, bár ez a hatás kisebb an
nál, mint amit a CFC-11 mutat. Az anyag alkalma
zása közbülső lépésnek tekinthető ahhoz, hogy a tel
jesen halogénezett klór-fluor-szénhidrogéneket gyor-
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1 . táblázat
C F C -1 1  és az a l te rn a t ív  h a b o s ító  anyagok  fizikai je llem ző i és k ö rn y e ze ti h a tá su k

Megnevezés Forráspont,
°C

Gőz hővezető képessége 
25°C hőmérsékleten

Globális
felmelegedés*

Ózonra gyakorolt 
hatás*

CFC-11 23,8 8,4 1 1
HCFC-141b 32,0 8,6 0,09 0,11
HCFC-142b -  9,8 12,9 0,36 0,06
HCFC-22 -40,7 10,5 0,30 0,05
ВA 60/40 -28,0 12,0 0,36 0,06
HFC-134a -26,5 14,5 0,26 0,00
HFC-152a -26,5 14,7 0,03 0,00
c o 2 -78,5 16,0 <0,01 0,00
n-Pentán 36,0 15,0 <0,01 0,00
ciklo-Pentán 49,3 12,0 < 0,01 0,00

* a  C FC -11-ге v o n a tk o z ta to tt ha tás

san és teljesen kiszorítsák. A HCFC habosító anya
gok két csoportba sorolhatók fizikai tulajdonságuk
tól függően. A HCFC-k első csoportjába olyan anya
gok tartoznak, amelyek forráspontja a szobahőmér
sékletet meghaladja és feldolgozásjellemzőjük pedig 
hasonlít a CFC-ll-éhez. Alkalmazásuk nem igényel 
technológiai módosítást a meglévő feldolgozó beren
dezéseknél. A HCFC-k második csoportjába tartozó 
termékek forráspontja a szobahőmérséklet alatt van, 
így a HCFC-142b, a HCFC-22 és a két termék elegye 
(BA60/60). Ezek a habosító anyagok a hagyományos 
technológia változtatását igénylik néhány berendezés
nél.

HFC termékek

Részlegesen halogénezett habosító anyagok egy má
sik csoportja a HFC termékek, mint pl. a HFC-134a 
és a HFC-152a. A termékek nem tartalmaznak fluort 
és nincs hatásuk az ózonra. A termékek azonban csak 
korlátozottan állnak rendelkezésre és a termékfejlesz
tés is korlátozott. A globális felmelegedésre viszonylag 
nagy hatást gyakorolnak. Ezek a habosító anyagok a 
normál hőmérséklet alatti forrásponttal rendelkeznek 
és hasonló módon dolgozhatók fel, mint a HCFC ter
mékek, de a belőlük készült hab szigetelési tulajdon
ságai rosszabbak mint a CFC-ll-el gyártott habok.

Pentán

A rideg habok gyártása során halogénmentes habo
sító anyagként figyelembe vették a pentán alkalmazá
sát is. A gyártott termékben a zárt sejtszerkezet pen
tánt tartalmaz. Felhasználása vonzó, mert a pentán 
szerte a világon rendelkezésre áll és olcsó. Általában 
két pentán izomert -  a n-pentánt és a ciklo-pentánt 
-  használják. Mindkét izomer magasabb hővezető ké
pességgel rendelkezik, mint a CFC-11.

A pentán-izomerek lobbanáspontja, öngyulladása 
és robbanási határa miatt a gyártásnál különös gon
dot kell fordítani a biztonságra, ami a meglévő fel
dolgozó berendezések módosításával is jár. A SHELL 
vállalatok pentán alkalmazására fejlesztési programo
kat dolgoztak ki, ezek az ún. „kettős habosítás” elvén 
dolgoznak. A kettős habosítás azt jelenti, hogy habo
sításnál szén-dioxidot, valamint fizikai habosító anya
gokat, mint pl. HCFC-t, HFC-t vagy pentánt alkal
maznak. A gyártás megvalósítására a SHELL szak
emberei tanácsokat is adnak.

Helyettesítő habosító anyagok rideg hab 
gyártásához

Rideg habok gyártásánál környezetvédelmi szem
pontból a legelfogadhatóbb megoldás a „teljesen vi
zes habosítás”, ahol a kémiai reakció során keletkező 
szén-dioxid végzi a habosítást. Ez az eljárás csak ak
kor alkalmazható, ha gyengébb szigetelési tulajdonsá
gokkal rendelkező hab gyártása elfogadható. Az ilyen 
rideg habok alkalmasak csővezetékek, ajtók és me
legvizes kazánok szigetelésére, de nem alkalmazható 
mélyhűtő berendezésekben, ahol a hab vastagsága 
korlátozott és így megfelelő szigetelés nem érhető el. 
Alkalmazásuk esetén módosítani kellene a hűtőberen
dezések és a termelőberendezések kialakítását.

Távfűtőrendszerek csővezetékének szigeteléséhez- 
használatos poliuretán gyártásban a SHELL válla
latok a kutatás és fejlesztés terén számos eredményt 
értek el. Kedvező viszkozitású anyagok lehetővé teszik 
hosszú, szűk csövek és üreges anyagok szigetelését; a 
szigetelőanyag jó tapadást biztosít a szigetelendő fe
lületre és az anyag alacsony hővezetőképessége még 
130°C feletti hőmérsékleten is megfelelően alkalmaz
ható.

Csőszigetelés gyártására különböző módokon he
lyettesíthetők a klór-fluor-szénhidrogének: használ
hatják a teljesen vizes habosítási módot, használhat
ják a kettős habosítást és a klór-fluor-szénhidrogé-
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neket teljesen helyettesíthetik alternatív fizikai habo- 
sító anyagokkal.

A hagyományos poliolok felhasználása néhány prob
lémát jelent, ennek elkerülésére alacsony viszokozi- 
tású poliolokat kell alkalmazni. Az alkalmas poliolok 
kiválasztására vizsgálatokat végeztek, hogy magasabb 
hőmérsékleten is megállapítsák az összefüggéseket a 
poliuretánok térháló-kialakulási paraméterei -  pl. a 
keresztkötések sűrűsége -, valamint a hab tulajdonsá
gai között. Lényeges, hogy a hab megtartsa mechani
kai tulajdonságait az alkalmazás magasabb hőmérsék
letén is. A vizsgálat során megállapították azt, hogy 
a hab ún. lágyulási hőmérséklete használható a hab 
magasabb hőmérsékletű viselkedésének értékelésére. 
A vizsgálat eredményeként ki lehet választani azokat 
a poliolokat, amelyek optimális viszkozitási tulajdon
ságokkal rendelkeznek és azokat, amelyekből a leg
jobb végtermék állítható elő. Vizsgálták a keresztkö
tések sűrűségének hatását az anyag nyomószilárdsá
gára, nyomási modulusára és a hab lágyulási hőmér
sékletére. A nyomószilárdság és a nyomási modulus 
egyaránt növekedett, lineárisan a keresztkötések sűrű
ségének növekedésével. A hab lágyulási hőmérséklete 
jelentősen csökkent a keresztkötés növelésével. Megál
lapították, hogy 2,6-es keresztkötési sűrűség 160°C-os 
hablágyulási hőmérséklet eléréséhez vezet, amit célul 
tűztek ki különböző poliolok kiválasztásánál. Hőellen
állási méréseket is végeztek különböző hőmérsékleten 
kétéves öregedési időtartamban és a mérések eredmé
nye az, hogy a teljesen vizesen habosított termékek 
jobb tulajdonságot mutatnak, mint a CFC-14-el elő
állított habok. A vizsgálatok alapján kiválasztották 
a legkedvezőbb poliolokat ahhoz, hogy ipari méretű 
kísérleteket végezzenek. Ezek a kísérletek vezettek az 
új poliolhoz, amelynek kereskedelmi neve CARADOL 
MD 465-02. A kísérletek bebizonyították azt, hogy a 
rendszer kiváló egyensúlyt biztosít a feldolgozás és a 
végtermék tulajdonságai között. Szigetelőanyag tulaj
donság szempontjából azonban kismértékben kedve
zőtlenebb tulajdonságokkal rendelkezik, mint a CFC- 
11 alapon előállított hab. A hővezetőképesség javítá
sára a kettős habosítási utat vizsgálták és a vizsgálat 
eredményeként fejlesztették ki a CARADOL MD 410- 
01 alapú rendszert.

Lamináló berendezéseken történő folyamatos pa
nelgyártáshoz használt haboknál klór-fluor-szénhidro- 
gének helyettesítéséhez legalkalmasabb a n^pentán és

a szén-dioxid kettős alkalmazása. Pentán alkalmazása 
miatt, a biztonságos üzemeltetéshez megfelelő szellőz
tetésről kell gondoskodni.

Klór-fluor-szénhidrogének helyettesítése rugalmas 
habokban

Rugalmas habok gyártásának fejlesztésében a 
SHELL vállalatok kutatásai arra irányultak, hogy al
ternatív habosító anyagokat keressenek; megfelelő ké
miai adalékanyagokat alkalmazzanak; speciális polio
lokat használjanak és tökéletesítsék a feldolgozó be
rendezéseket.

Alternatív habosító anyagokként számos esetben 
megfelel a teljesen vizes úton habosított technológia. 
Emellett egyéb habosító anyagokat is alkalmaznak 
mint pl. a metilén-kloridot, a metil-kloroformot, a 
HCFC féleségeket, pl. a HCFC-141b vagy HCFC- 
142b/F22 kombinációkat, valamint az acetont is.

A teljesen vizes úton habosított termék legna
gyobb hátránya a kedvezőtlenebb keménységi tulaj
donság. Jelenleg ismeretesek bizonyos kémiai anya
gok, amelyek alkalmazása csökkentheti a termékha
bok keménységét. A SHELL vállalatok erre a CARA- 
POR 2001-es márkanevű anyagot fejlesztették ki. En
nek az anyagnak a semlegesítésével a polimer morfo
lógiája megváltoztatható és jelentősen csökken a hab 
keménysége. Ily módon elérhető a kívánt 22 kg/m3-es 
habsürűség mellett is a kívánt keménység.

Speciális poliolok „lágy” habok előállítására al
kalmasak anélkül, hogy kiegészítő anyagokat kellene 
alkalmazni. Ezek a poliolok általában olyan anya
gok, amelyek nagy mennyiségben fejlesztenek etilén- 
oxidot. A megfelelő keménységű habok gyártásához 
a SHELL vállalatok a CARADOL MD 36-02-es és a 
CARADOL MD 145-01-es poliolokat fejlesztették ki.

Klór-fluor-szénhidrogének nélküli eljárásokhoz a 
SHELL vállalatok új technológiákat dolgoztak ki. 
Ezek a technológiák a változó nyomású habosító, a 
gyors keményedést biztosító, és a cseppfolyós szén
dioxid injektálást alkalmazó technológiák. Az új ki
dolgozott gépek segítségével előállított habok a ter
mékpiacon jó fogadtatásra találtak, elterjedésüket 
azonban még a magas beruházási költség gátolja.

N
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Katalízis— reakciókinetika
Szerkeszti : K A L L Ó  D É N E S

A határfelületi koordinációs kémia kapcsolata a katalízis 
jelenségeivel I.

Bevezetés

A kationokat minden vegyületben anionok vagy 
semleges molekulák veszik körül. A kationokat köz
vetlenül körülvevő csoportokat lígandumoknak nevez
zük, és a kémiának azt az ágát, amely a kationok és a 
lígandumok együttes viselkedését vizsgálja, koordiná
ciós kémiának hívjuk (CC) [1]. Alapelveit lényegében 
a századfordulón Jörgensen és Werner oldat-kísérletei 
alapján állapították meg, ahol a komplexben csak egy 
lígandumokkal körülvett átmenetifém-ion (TMI) volt 
[!]•

A főcél az volt, hogy az ilyen komplexek tulajdon
ságait, pl. egyszerű reagensekkel, mint pl. az ezüst
nitráttal szembeni reaktivitásukat, szerkezetüket, a 
bennük jelenlévő kémiai kötések természetét, vala
mint a geometriai és optikai komplexek jelenlétét és 
számát, megértsék. A figyelem később optikai és mág
neses tulajdonságaikra, különösen redox és szubszti- 
túciós reakciókban tanúsított viselkedésükre irányult.

Ezután egyre-másra születtek az elméletek (vegy
értékkötés, kristálytér, molekulapálya, szögátfedés...), 
amelyek nagymértékben hozzájárultak az átmeneti
fém-komplexek oldatbeli viselkedésének megértéséhez 
és a szervetlen átmenetifém-vegyületek természetének 
felderítéséhez a szilárd fázisban.

A múltban már történtek kísérletek arra, hogy eze
ket az elméleteket kiterjesszék katalitikus rendsze
rekre is. Látnunk kell azonban, hogy az ilyen kísérle
tek sokkal eredményesebbek voltak a homogén, mint a 
heterogén rendszerekre vonatkozóan. Utóbbiak komp
lex gáz-szilárd, vagy folyadék-szilárd határfelületeket 
tartalmaznak. Ez az áttekintés azt szeretné bemu
tatni, hogy mára már jelentős haladást értünk el a 
heterogén rendszerekre vonatkozóan is, s így alakult 
ki az a tudomány, amit határfelületi koordinációs ké
miának nevezünk (ICC, Interfacial Coordination Che
mistry). Ez a tudományág lényegében átmenetifém
ionokból és oxid hordozókból álló katalizátorok előál
lításával, ezek oxidált állapotukban talált katalitikus

* L ab o ra to ire  de R éac tiv ité  de Surface e t S tru c tu re , URA 
1106, C N R S. U niversité P. e t M . Curie, 4, P lace  Jussieu, 
75252 P a ris  C edex 05, France. A  10. N em zetközi Katalízis 
K ongresszuson (B udapest, 1992. jú liu s 19-24.) elhangzott 
előadás

F o rd íto tta  és sa jtó  a lá  rendezte : dr. Czárán Lászlóné, 
M TA K özponti Kém iai K u ta tó  In tézete, B u d ap est

M . C HE *

„Egy kút fenekéről nézve az ég igen kicsinek tűnik" 
Han Yu, 768-824

sajátságaival, végül a hordozóra vitt fémek prepará- 
lási lehetőségeivel foglalkozik.

Korai vizsgálatok a határfelületi koordinációs 
kémia területén

Oxid-hordozós átmeneti fémek

Hordozós katalizátorok előállítása átmenetifém
komplexeknek fémoxidokra történő leválasztásával ré
gen ismert módszer, és folyadék-szilárd határfelüle
tek koordinációs kémiájára szolgálhat példaként. A 
szilikagélnek azt a képességét például, hogy felületén 
Na+ , Ag+ , Cu2+ és Fe3+ ionokat adszorbeál, néhány 
kutató már 1925-ben felismerte [2-4]. 1932-ben Ber
ten kimutatta [5], hogy Cu(NH3)^+ és Ni(NH3)g+ szi- 
likagélen 2 molekula NH3 leadásával abszorbeálódik. 
Később Smith és Jacobson [6] ugyanilyen effektust ta
lált Ag+, Zn2+, Cu2 + , Ni2+ és Co2+ ionok ammó
niával, etilén-diaminnal és etilén-triaminnal mint lí- 
gandummal képzett komplexeinél. Kozawa 1961-ben 
feltételezte [7], hogy a komplexek adszorpciója során 
kötés létesül a fém kation és a szilikagél felülete kö
zött. A következő két közlemény nagyban hozzájá
rult a határfelületi koordinációs kémiára vonatkozó 
ismereteinkhez. Burwell és munkatársai [8] bizonyí
tékot szolgáltattak arra, hogy a transz-Co(en)2Cl+ 
adszorpciója szilikagélen a Cl-  lígandumnak a felü
leti SiO_-csoporttal történő helyettesítésével megy 
végbe, és munkájuk bizonyos betekintést nyújtott a 
labilis és inert átmenetifém-komplexeknek szilikagél- 
hez való kötődésébe. UV-VIS spektroszkópiai és mág
neses műszerek alkalmazásával Hathaway és Lewis 
1969-ben kimutatta [9], hogy a szilikagél felülete Ni2 + 
-ionokkal szemben mind két-, mind háromfogú lígan- 
dumként viselkedhet. 1972-ben Anderson azt találta 
[10], hogy a később még tárgyalandó csere-technika al
kalmazása oktaéderes komplex kialakulásához vezet, 
s ez sokkal hatékonyabb kötődést eredményez a felü
lethez, mint ahogyan ez impregnálással lehetséges.

Átmenetifém-komplexek szervetlen oxidokon tör
ténő adszorpcióját elsőként Brunelle [11] értelmezte 
sikeresen. Ezek a vizsgálatok Pt kationos komplexeire 
[12-16], Pd-ra [16-19], Со, Ni vagy Cu [9, 16] komp
lexeinek szilikagélen vagy alumínium-oxidon végbe
menő adszorpciójára, a Pt anionos komplexeire [16,
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20-24], Pd [18-19], ill nemesfémek, Au, Rh, Ru és Ir 
[16, 24] alumínium-oxidra történő szorpciójára vonat
koztak. Az eredményeket az oxidok felületi polarizáló
dásával magyarázták a pH függvényében, valamint az 
ellenionok elektrosztatikus vonzás útján végbemenő 
adszorpcióját feltételezték. Az előző vizsgálatokból 
tudjuk, hogy az átmenetifém-komplexek a hordozó 
felületéhez vagy elektrosztatikus adszorpcióval, vagy 
lígandum-szubsztitúcióval kötődhetnek. Azonban ed
dig még nem végeztek olyan szisztematikus vizsgálato
kat, amelyek nyomonkövetnék a komplex változásait 
az egymást követő preparálási lépések során.

Zeolitos és réteges anyagok

A zeolitos anyagok kristályszerkezete jól definiált, 
és ismert méretű pórusaikban kationok helyezkednek 
el [25, 26]. Átmenetifém-komplexek szintetizálhatok 
vagy a zeolitos pórusokban („ship in the bottle” szin
tézis), vagy komplex kation formájában cserélhetők 
be a kationos helyekre [27]. Ennek előnye, hogy a he
lyi szimmetria jobban definiált, mint a konvencionális 
oxidoknál. Sajnos vannak olyan tényezők is, amelyek 
a szintézis és/vagy a szintézist követő lépések során 
kation-pozíciókon kívüli elhelyezkedést eredményez
nek: rácspozícióban, felületi hibahelyeken, oxid agg
regátum formájában a pórusokon kívül vagy belül, 
tömör oxidként a zeolit külső felületén [28]. Ha gon
dosan járunk el, lehetőség nyílik arra, hogy kationos 
helyzetben tudjuk az átmenetifém-ionokat vizsgálni.

Az átmenetifém-ionok koordinációját zeolitokban, 
elsősorban ioncsere, szárítás és/vagy kalcinálás után 
Kazanszkij és munkatársai írták le [29, 30]. Az ezen 
vizsgálatokból kitűnő egyik legfontosabb eredmény 
az, hogy adszorpciójuk során az átmenetifém-ionok 
cserélgethetik kationos pozíciójukat [31, 32]. Spekt
roszkópiai vizsgálatokkal például kimutatták, hogy az 
átmenetifém-ionok víz ad- és deszorpciója során re
verzibilisen migrálhatnak a kevésbé hozzáférhető he
lyek között, ahol rácsoxigén-ionokhoz vannak kötve 
(hexagonális prizmákban Sj, szodalit-egységekben 
S j’, oktaéderes, ill. C3v szimmetriával), és a faujazit- 
típusú zeolitok nagy pórusai között, ahol szabadon 
„úszkálhatnak” hexaquo-komplexek formájában [33, 
34]. Ez érdekes eset, amikor az átmenetifém-ion — zeo
lit kötés reverzibilisen váltogathatja jellegét az ionos
kovalens kötéstől az elektrosztatikus kötésig.

Hasonló vizsgálatokat végeztek réteges anyagokkal 
is, ami arra utal, hogy az adszorbeált komplexek 
torzult szimmetriákat is felvehetnek [35, 36].

Egyszerű és kevert oxidok

A katalízis egyik első értelmezését az elektronel
mélet szolgáltatta [37], amely összefüggést keresett 
a szilárd anyag katalitikus tulajdonságai és elektron- 
szerkezete között. Ez utóbbit a sávelmélet alapján al
kalmazta a szilárd testekre. Ezek az elképzelések sok
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kísérleti munkát inspiráltak, de az eredmények nem 
mindig támasztották alá az elmélet prekoncepcióit 
[38].

Dowden és Wells munkája alapján [39] ekkor új 
megközelítéssel kísérleteztek, és a katalízist a további
akban nem delokalizált és fizikailag definiált elektron- 
elképzelés alapján, hanem lokalizált és kémiailag defi
niált elektronok figyelembevételével tárgyalták. Ezen 
szerzők a Párizsban megtartott 2. Nemzetközi Kata
lízis Kongresszuson a kristálytér-elmélet alkalmazását 
javasolták a katalitikus jelenségek értelmezésére. Ez a 
munkájuk, Taylor közleményével [40] együtt, a katalí
zis legjelentősebb továbbfejlesztéseinek egyike. Taylor 
volt az, aki először írt le aktív helyeket a katalizátor 
felületén. Ha a deformálódott komplexek felületi ko
ordinációjában bekövetkező változások vizsgálatában 
az elektronátvitel elméletét kiegészítjük a kristálytér- 
elmélettel, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a 
d°, d5 és d10 konfigurációjú kation esetében minden 
olyan sebességmeghatározó lépés, amelyben egy spé- 
ciesz úgy adszorbeálódik, hogy (anionos szilárdtest 
esetében) a kation körül helyreállítsa az oktaéderes 
szimmetriát, az nagyobb aktiválási energiát, ill. ki
sebb aktivitást eredményez. Ugyanezen szerzők azt is 
kimutatták, hogy az elmélet alapján lehetővé válik a 
homogén és a heterogén katalízis közötti összefüggé
sek felderítése, valamint hangsúlyozták a rácshibák 
jelentőségét. Kimutatták, hogy a ponthibák nem csak 
az adszorpcióban játszanak fontos szerepet [41], ha
nem a katalízisben is [42, 43], sok esetben olyan me
chanizmusok segítségével, amelyek a koordinációs ké
mia alapelveiből vezethetők le [44]. Arra is rámutat
tak, hogy a diszlokációk is fontos szerepet játszanak 
a katalízisben [45].

Amint azt Burwell és munkatársai megállapították 
[46, 47], az oxidok felületén koordinatívan telítetlen 
anionok és kationok vannak, és gyakran mindkét ion
fajta részt vesz a kemiszorpcióban. Ok vezették be 
a cus (coordinatively unsaturated) indexet az anio
nok, ill. kationok megjelölésében, hogy hangsúlyozzák 
a koordinációs szempontokat [48]. Haber és Stone [49] 
a kemiszorpciót olyan folyamatnak tekintik, amely
ben a tömbanyag koordinációs jellemzői részlegesen 
vagy teljesen helyreállnak (1 . ábra), és kiszámították 
nikkel-oxid kristály különböző kristálylapjain kemi- 
szorbeált oxigén kristálytér-stabilizáló hatását. Azt 
találták, hogy kis 0 2-borítottságok esetében az oxi
gén adszorpciója a NiO (110) síkján különösen erős, 
annyira, hogy ezek a síkok a (100) és (111) síkok ro
vására is borítódnak, s ezzel megadták a kristálysíkok 
egyenlőtlen viselkedésének elméleti alapját.

A korai hatvanas évek igen fontosnak bizonyultak, 
mivel Dowden és Wells munkája [39] sok más lénye
ges munka megírását iniciálták. A lokalizált elektron- 
hibák iránti érdeklődés új irányzatot indított útjára; 
azt a koncepciót, hogy oxidok szilárd oldatait hasz
nálják hordozóként, Selwood, Cimino, Stone és mun
katársaik [50, 53] vizsgálták. Ennek alapelve az oxid- 
katalízisre alkalmazva az, hogy mátrixként válasszunk 
egy magas kristályszimmetriájú diamágneses oxidot
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1. ábra. A  nikkel ion koordinációjának változóra az oxigénnek NiO-on 
végbemenő adszorpciója során 

a) 100 sík; b) 110 sík; c) 111 sík.
Л  középső oszlopban lévő áb rák  a vágás p illan a táb an  előálló 

üres fe lü lete t m u ta tjá k . A  baloldali oszlop: üres felület, 
re lax ált helyzetben; jobbo lda li oszlop: oxigén adszorpciója 

u tán . Fekete körök: nikkel ionok; fehér körök: 
rácsoxigén-ionok; v o n a lk ázo tt körök: adszorbeált oxigén ionok

[49]

(oldószer), és oldjunk fel benne egy olyan másik oxi- 
dot, ami katalitikus szempontból érdekes iont vagy 
ionokat tartalmaz [54]. Az oldandó oxid gyakran át
menetifém oxidja. A szilárd oldatok nagy lehetősé
geket villantanak fel, mivel ezekben nemcsak a kivá
lasztott T-ion katalitikus aktivitását tudjuk vizsgálni, 
miközben a katalizátor az igen híg oldatokra jellemző 
szigetelő és paramágneses jellegből átmegy a nagyobb 
T-ion koncentrációkra jellemző félvezető és mágneses 
természetüekbe, hanem azt is, hogy a különböző ionos 
pozíciók (lapon, élen vagy sarkon) hogyan befolyásol
ják a T-ionhoz való kötődésüket és felületi koordiná
ciójukat.

Jelen tendenciák a határfelületi koordinációs 
kémiában

Amint azt a korábbiakban említettük, eleinte nem 
tettek különbséget az elektrosztatikus adszorpció [55] 
(8 . ábra, III. modell) és a beépülés (8 . ábra, IV. mo
dell) között [56]. Az [57] hivatkozásban a szerzők fő
ként a szilárd-gáz határfelülettel foglalkoznak, mivel 
a katalizátorokat preparálás után és nem preparálás 
közben vizsgálták (£. ábra). Ma már tudjuk, különö
sen a zeolitok preparálásával kapcsolatban, hogy a 
különböző fajta zeolitok, amelyeket előállítunk, ere

detüket a hidrotermális folyamat igen korai stádiu
mában, genezisük vizes kémiai szakaszában már el
nyerik. Ugyanennek kell érvényesnek lennie az oxid- 
rendszerek előállítására is, annál is inkább, mert itt 
igen gyakran inkább amorf, mint kristályos anya
gok keletkeznek. Ez indította laboratóriumunkat arra, 
hogy nyomon kövessük az ion-hordozó kölcsönhatást 
(ISI), ami a katalizátorok előállításának egymást kö
vető fázisaiban alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a gáz
szilárd határfelület vizsgálata előtt tanulmányozni 
kell a folyadék-szilárd határfelületet.

Ez a megközelítés több kérdést vet fel. Vannak-e 
olyan koncepcióink, amelyek segítségével megérthet
jük a katalizátorok előállítását? Mi a szerepe a hor
dozónak? Milyen paraméterekkel lehet az ISI-t (ion- 
support interaction) befolyásolni? Hányféle külön
böző felületi spéciesz alakulhat ki? Mit jelent az egyik 
fajta preparációs módszer választása egy másik he
lyett? És végül: Ha megválaszoljuk ezeket a kérdése
ket, remélhetjük-e, hogy elmozdulhatunk a katalizá
tor puszta előállításától a katalizátor megtervezésének 
irányába?

Hogy ezekre a kérdésekre megtaláljuk a választ, 
megfelelő próbára van szükségünk. Helyzetünk azért 
különösen szerencsés, mert oxid-hordozókon leggyak
rabban átmenetifém-ionok szerepelnek katalitikusán 
aktív helyként, s ezek a legjobb próba-ionok is arra, 
hogy kölcsönhatásukat az oxid-hordozóval követni 
tudjuk, és a katalitikus rendszer kialakulását lássuk 
is a preparálás teljes folyamán. Részlegesen betöltött 
d-pályájuk miatt az első koordinációs terükben bekö
vetkező minden változás közvetlenül befolyásolja op
tikai és mágneses tulajdonságaikat, s így ezek a vál
tozások spektroszkópiásan detektálhatok. Ezt röviden 
úgy jellemezhetnénk, hogy az átmenetifém-ionok egy- 
időben színészek is, akik játszanak, és nézők is, akik 
figyelik őket.

Hogy ezen megközelítési módszerünk iránt nagyobb 
érdeklődést keltsünk, megpróbáltunk a lehetőség sze
rint igen egyszerű vegyszereket igénylő katalizátor elő
állítási módszereket választani. Ilyenek pl. az átme
netifémek egymagvú komplexei, leggyakrabban vizes 
oldatban, és az egyszerű oxidok. Másik szempontunk 
az volt, hogy ezek az eljárások hasonlóak legyenek az 
iparban alkalmazottakhoz. Ez a technika tehát kü
lönbözik a homogén katalizátorok immobilizálásától 
[57], ahol több szervetlen vagy fémorganikus vegyüle- 
tet vagy klasztert kapcsolnak az oxid-hordozóhoz [56], 
gyakran szerves oldószerből. Ezzel a témakörrel, ami 
kiválóan fel van dolgozva az irodalomban [58-61], eb
ben az összefoglalóban nem foglalkozunk. Ugyancsak 
nem foglalkozunk a polioxometallátokkal és a poli- 
oxosavakkal, amit ezen a Kongresszuson Misono [62] 
tárgyal.
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Könyvismertetés^

Energy Efficiency in Process 
Technology (Feldolgozási 

technológiák energetikai hatásossága)

Szerkesztő: Pilavachi, P. A. Európai 
Közösségek Bizottsága, Elsevier Sci
ence Publishers, London <k New York, 
1993. (1280 oldal, 336 US$, ISBN 1- 
85861-019-2)

Az Európai Közösségek Bizottságá
nak — 1993-tól Európai Unió — támo
gatásával rendezett nemzetközi konfe
rencia (Athén, 1992. október 19-22.) 
anyaga.

A 20. század végén az ipari termelés 
egyik globális problémája a rendelke
zésre álló energiának és az ipari gyár
tási eljárások energiaigényének egyen
súlyban tartása, ezzel párhuzamosan 
az energiatermelés és felhasználás ál
tal a természeti környezetre gyako
rolt káros hatások visszaszorítása. A 
fosszilis energiaforrások rohamos csök
kenése valamint a megújuló energia- 
források korlátozott hozzáférhetősége 
és viszonylagosan magas költsége egyre 
fokozódó mértékben kényszeríti a tech
nológiai kutatást és fejlesztést az ipari 
energiafelhasználás hatásfokának nö
velésére. Ez a megállapítás különösen 
érvényes a vegyiparra, valamint a ha
sonlóan energiaigényes szilikátiparra 
és fémkohászatra.

Ennek felismerése az Európai Kö
zösségek Bizottságát (CEC) már 1975- 
ben arra az elhatározásra vezette, hogy 
az iparban, az egyetemeken és az 
egyéb kutatóhelyeken aktívan ösztö
nözni kell az energiatakarékos techno
lógiák kidolgozására irányuló kutatási
fejlesztési munkákat. Ezeket az erőfe
szítéseket az azóta eltelt idő alatt a kő
olaj árának ingadozása vagy időszakos 
csökkenése sem befolyásolta, mert a 
technológiák energetikai célzatú meg
újításának alapvető indokai változat
lanok maradtak. A Bizottság kutatás
politikájában ehhez hasonló piroritása 
van az energiatermeléssel és felhaszná
lással járó környezeti károk mérséklé
sére irányuló kutatásoknak is, különös 
tekintettel a kibocsátott kén-dioxid, 
nitrogén-oxidok és széndioxid levegő- 
szennyező hatására.

Az ezen a területen elért újabb ered
mények publikálására és megvitatá
sára szervezte a Bizottság 1992. októ
berében a „Feldolgozási technológiák 
energetikai hatásossága” című nemzet
közi konferenciát, együttműködve az 
Európai Vegyészmérnökök Szövetségé

mkl

vei, az Európai Vegyipari Tanáccsal, a 
Megújuló Energiaforrások Központjá
val és az Eurotherm szervezettel. Ezen 
alkalommal összefoglalták a Bizottság 
JOULE (Nem-nukleáris Energia) elne
vezésű programjának keretében támo
gatott kutatások eredményeit is.

Az 1280 oldal terjedelmű kötet — 
Pilavachi, P. A. szerkesztésében — 
a 23 országból 200 résztvevővel 
megtartott konferencia 2 plenáris és 
106 szekcióelőadásának teljes szövegét 
tartalmazza.

Plenáris szekció

A plenáris előadások egyike átfogó 
tájékoztatást ad az Európai Közösség 
kutatási-fejlesztési politikájáról és tá
mogatási gyakorlatáról, a másik pedig 
részletes statisztikával kiegészítve is
merteti Görögország energiafejlesztési 
stratégiáját, energiaforrásainak szer
kezetét és a megújuló energiaforrá
sok feltárására irányuló törekvéseit. Ez 
utóbbi előadás számunkra azért is ér
dekes, mert a görög ipart és mezőgaz
daságot gyakran tekintik viszonyítási 
alapnak a magyar gazdaság helyzeté
nek elemzésekor.

Zegers, P. — CEC (Fasella, P. kép
viseletiben): R + D  Activities of the 
European Community (Kutatási
fejlesztési tevékenység az Európai Kö
zösségben) Az előadás betekintést ad 
az Európai Közösségek kutatási-fej
lesztési politikájába. Bevezetésként is
merteti az Európai Közösségek Bizott
ságának — mint végrehajtó testület
nek — a Közösségek szervezetében el
foglalt helyét, ezen belül a műszaki 
kutatás-fejlesztés irányításának és tá
mogatásának módszereit.

A Közösség kétféle konstrukcióban 
támogatja a kutatást és a fejlesztést: 
1. Közvetett módon, K+F tevékeny
séget végző szervezetekkel kötött szer
ződésekkel; 2. Közvetlenül, négy kuta
tási központ, Joint Research Centre, 
JRC) fenntartásával. Ez utóbbi köz
pontokhoz tartozó szervezetek nukle
áris energiával kapcsolatos kutatások
kal, anyagtudománnyal, rendszertech
nikával, környezeti kutatásokkal, tá
vérzékeléssel és biztonságtechnikával 
foglalkoznak.

A szerződések alapján végzett ku
tatásoknál a Közösségek általában a 
költségek 50%-át finanszírozzák. Az 
ilyenfajta, több évre kiterjedő támo

gatás elnyerésének alapfeltételei a kö
vetkezők: a téma újdonsága és jelen
tősége, nemzetközi együttműködés a 
munka végzésében, várható többlet
eredmény az együttműködésből adó
dóan. A jelenlegi ötéves időszakban 
(1991-1994) a szerződéses kutatások 
teljes összege 5700 MECU, amely 
15 fontosnak ítélt témakör között 
oszlik meg. Legnagyobb részesedésű 
az „Informatika” (1352 MECU), míg 
a „Nem-nukleáris energia” (fosszilis 
energiahordozók, megújuló energiafor
rások, racionális energia-felhasználás) 
témakört 157 MECU összeggel támo
gatják.

cMysochoides, N. CRES: Activi
ties of Energy Efficiency in the 
Greek Industry —  Contribution 
of CRES (Energetikai hatásossággal 
kapcsolatos tevékenység Görögország
ban — a CRES közreműködése) Be
vezetésként az előadás áttekinti Gö
rögország energiahelyzetét az 1990. évi 
adatok alapján. Megállapítja, hogy az 
energiatermelésben még mindig nagy 
az olajfelhasználás (59%) és csekély 
a földgáz részesedése (1%). A leg
nagyobb energiafogyasztó a szállítás
közlekedés (42%), míg az ipari és 
a kommunális-kereskedelmi fogyasztás 
részesedése azonos (29-29%). Ezeket 
és egyéb felsorolt adatokat az Európai 
Közösségek energiaszerkezetének jel
lemzőivel összehasonlítva az a követ
keztetés adódik, hogy Görögországban 
az energia termelésének és felhasználá
sának hatásfoka az eszközök és a tech
nológia fejlesztésével még jelentős mér
tékben javítható.

Az előadás a továbbiakban a meg
újuló energiaforrások tanulmányozá
sára és az ehhez kapcsolódó fejlesztésre 
1988-ban a Közösségek támogatásá
val alapított kutatóközpont, a Center 
for Renewable Energy Sources (CRES) 
szervezeti felépítésével, működési fel
tételeivel és tématerületével foglalko
zik. A mintegy 130 főt magába fog
laló központ felügyeletét a görög Ipari, 
Energetikai és Kereskedelmi Miniszté
rium végzi, a jelenleg kidolgozás alatt 
álló 98 témát pedig a Minisztérium 
és a Közösségek mellett számos ipari 
vállalkozás finanszírozza. Az alapkuta
tás, tanulmánykészítés, állapotfelmé
rés, továbbképzés és technológiai fej
lesztés körébe tartozó témáknak több 
mint 20%-a a Közösségek által támo
gatott JOULE programhoz kapcsoló
dik.
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Könyvismertetés

Szekcióelőadások

A további előadások tükrében a 
15 szekció témakörét — egyben a 
kötet fejezeteit — címszavakban a 
következők szerint lehet összefoglalni:

1. szekció: Energiaigényes ága
zatok áttekintése (Overview of Ener
gy Intensive Sectors) Néhány rend
kívül energiaigényes ipari ágazat, ú. 
m. petrolkémia, vas- és alumíniumko
hászat, papíripar általános energetikai 
problémáinak és ezzel összefüggő ener
giatakarékos technológiai megoldások
nak az ismertetése. Az USA ipari ener
getikai stratégiája. Az Európai Közös
ség vegyiparát képviselő szervezet (Eu
rópai Vegyipari Tanács) által megfo
galmazott ajánlások a Közösség tagor
szágainak kormányai és intézményei 
számára, a К -f F együttműködés terü
leteire és a témák prioritására vonat
kozóan.

S. szekció: Termodinamikai kör
folyamatok (Thermodynamic Cyc
les) Villamos erőművekben megvaló
sítható termodinamikai körfolyamatok 
módosításának elvi és gyakorlati lehe
tőségei, a ciklusok termodinamikai ha
tásfokának növelése valamint a környe
zet kémiai és hőszennyezésének csök
kentése.

S. szekció: Szárítás (Drying) Su- 
gárzásos hőátadás modellezése, por- 
lasztásos szárítás modellezése, vákuum
szárítás, abszorpciós szárítás.

4■ szekció: Érzékelők és mű
szerezés (Sensors and Instrumenta
tion) Technológiai eljárások energia- 
takarékos működésének irányításában 
kulcsszerepet játszó műszerelemek és 
műszerek fejlesztése.

5. szekció: Szétválasztó művele
tek (Separation Processes) Desztillá- 
ció, adszorpció, szuperkritikus extrak-

ció, olvadék-kristályosítás, bepárlás, 
gáz-folyadék szeparáció és elektromos 
erőtérrel segített szeparáció energia- 
fogyasztását csökkentő készülékszerke
zeti és technológiai kapcsolási megol
dások.

6. szekció: Hűtés és hűtőköze
gek (Refrigeration and Refrigerants) 
Különleges kivitelezésű hűtőkörök, új 
készülékszerkezeti megoldások és nem 
szokványos hűtőközegek energetikai ha
tása.

7. szekció: Hőcserélők (Heat Ex
changers) Hőcserélő készülékek új
szerű szerkezeti megoldásainak és a 
hőátadás intenzifikálásának hatása az 
energiamegtakarításra, és a hőátadást 
gátló szennyeződések hatása az ener
giaveszteségre.

8. szekció: Lángkemencék (Furna
ces, Kilns and Ovens) Olvasztó, kalci- 
náló és egyéb lángkemencék működésé
nek energetikai elemzése főként mate
matikai modellek alkalmazásával, kü
lönös tekintettel a kemencetérben ki
alakuló lángszerkezetnek és áramlási 
viszonyoknak az energiafelhasználásra 
gyakorolt hatására.

9. szekció: Égés (Combustion) Az 
égési folyamat intenzifikálása és káros 
anyagok keletkezésének csökkentése az 
égőfejek célszerű kialakításával és égés
javító katalizátorok alkalmazásával.

10. szekció: Folyamat-csatolás
(Process Integration) A hőtranszport 
termodinamikai hatásfokát növelő ké
szülék-szerkezeti és technológiai kap
csolási megoldások (pl. hővisszacsato
lás, hőszivattyú) hatásának elemzése 
főként elméleti módszerek (matemati
kai modellezés, szimuláció, optimálás) 
alkalmazásával.

11. szekció: Dinamikus szimulá
ció és szakaszos folyamatok (Dy
namic Simulation and Batch Proces

ses) Dinamikus és sztochasztikus szi
muláció alkalmazása energiatakarékos 
technológiai folyamatok tervezésére és 
működésének irányítására.

IS. szekció: Elektromos energia 
hatékony termelése és felhaszná
lása (Efficient Production and Use 
of Electricity) Erőművek energiater
melési valamint a papírgyártás és az 
induktív hőközlés energiahasznosítási 
hatásfokát javító módszerek.

IS. szekció: Vegyipari reaktorok
(Chemical Reactors) Exoterm és en- 
doterm kémiai reakciókat megvalósító 
reaktorok hatása az egész technoló
giai folyamat energiatermelésére il
letve fogyasztására. Reaktorok energe
tikai szempontból célszerű belső szer
kezetének és technológiai környezeté
nek kialakítása.

1 4 - szekció: Új technológiai meg
oldások (New Process Routes) Kap- 
rolaktám gyártási technológiájának át
szervezése 40% energia-megtakarítással.

15. szekció: Exergia-elemzés (Exer- 
gy Analysis) Módszerek a technoló
giai folyamatok energiaveszteségének 
és a veszteség mértékének kifejezésére 
használatos exergia vizsgálatára.

A fenti áttekintésből megállapít
ható, hogy a kötet az anyagfeldolgozó 
ipari folyamatok — különösen a vegyi
pari technológiák — energetikai hatás
fokának javítására alkalmas új mód
szerek széles választékával ismerteti 
meg az olvasót, és a konkrét példák 
hátterében érzékelhetővé teszi az Eu
rópai Közösségeknek ezen a területen 
érvényesülő kutatás- és fejlesztéspoli
tikai elképzeléseit. Ebből adódóan a 
könyvet elméleti és gyakorlati szak
emberek valamint kutatásirányítással 
foglalkozók egyaránt jól használhatják.

dr. Simon Ferenc
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\A magyar vegyipar ёб kémialudomány___
A vegyipar termelési és értékesítési adatai* (1994. augusztus)

TEÁOR
szám Megnevezés 

Időszak

Termelési
érték

Értékesítés (folyó áron)
Összes Belföld Export

Millió Ft Volumen
index**

Millió Ft Volumen
index**

Millió Ft Volumen
index**

Millió Ft Volumen
index**

23 Kőolajfeldolgozás és kokszgyártás
augusztus 
január -  augusztus

12 816
106 675

113.6
100.7

13 821 
104 975

112,2
101,1

9 310 
76 930

110,2
97,2

4 511 
28 044

116,8
113,5

2411 Ipari gázgyártás
augusztus 
január -  augusztus

599 
3 646

161,4
131,9

580 
3 642

156,2
131,8

523 
3 202

169,8
135,1

57
440

90,1
112,1

2412 Szerves és szervetlen vegyi alapanyaggyárt is
augusztus 
január -  augusztus

699 
8 561

144,3
200,8

729 
8 522

148,4
206,8

424
4 657

111,3
154,6

305 
3 865

253.8
348.9

2413 Műtrágyagyártás
augusztus 
január -  augusztus

455
4 903

655,2
143,8

275 
4 884

151,6
135,1

215 
3 924

193,7
133,6

60
960

85,3
141,6

2414 Műanyag alapanyaggyártás
augusztus 
január -  augusztus

5 137
39 923

98,7
103,5

5 447 
40 126

112,0
107,1

2 731 
18 951

127,7
106,4

2 716 
21 175

99,6
107,8

241 Vegyi alapanyagok gyártása
augusztus 
január -  augusztus

6 981 
57 033

112,4
116,3

7 031 
57 174

119,0
119,2

3 893 
30 734

132,9
117,6

3 138 
26 440

105,3
121,1

2421 Növényvédőszer-gyártás
augusztus 
január -  augusztus

1 267 
5 232

114,6
42,8

1 407 
5 218

123,2
44,0

675 
3 286

118,6
52,7

732 
1 932

127,7
34,4

2422 Festék-gyártás és bevonóanyag-gyártás
augusztus 
január -  augusztus

1 192 
7 362

118,2
102,1

1 233
7 660

122,4
108,9

1 209 
7 417

122,9
107,4

23
243

100,4
189,0

2423 Gyógyszergyártás
augusztus 
január -  augusztus

6 173 
53 395

99,1
96,9

5 944 
51 779

97,6
96,8

2 920 
25 564

90,8
85,2

3 024 
26 214

105,1
111,6

2424 Tisztító- és testápolószer-gyártás
augusztus 
január -  augusztus

1 175 
9 720

107.8
110.8

1 181 
9 654

102,2
109,5

1 121
9 096

100,6
107,8

60
558

147.7
147.8

2429 Egyéb vegyiáruk gyártása
augusztus 
január -  augusztus

598 
5 061

84,5
95,0

605 
4 968

85,8
94,4

487 
3 849

89,6
96,2

119 
1 119

72,9
88,6

242 Vegyipari termékek gyártása
augusztus 
január -  augusztus

10 405 
80 770

102,6
91,1

10 370 
79 280

102,6
91,7

6 412
49 213

99,8
88,5

3 958 
30 067

107,6
97,4

24 Vegyi alapanyagok és termékek gyártása
augusztus 
január -  augusztus

17 735 
141 194

105,4
100,3

17 892 
139 810

108,1
101,7

10 522 
81 321

109,3
97,9

7 370 
58 488

106.5
107.6

2510 Gumitermékek gyártása
augusztus 
január -  augusztus

1 174
9 083

135.0
110.1

1 184
9 089

114,6
108,1

662 
4 460

114,5
94,8

523 
4 629

114,7
125,0

2520 Műanyagtermékek gyártása
augusztus 
január -  augusztus

5 221 
33 237

148,7
122,3

5 090 
32 889

147,4
122,7

3 640 
23 801

144.8
121.9

1 449
9 088

154,3
124,9

25 Gumi- és műanyagtermékek gyártása
augusztus 
január -  augusztus

6 394 
42 320

146,0
119,5

6 274 
41 978

139,9
119,2

4 302 
28 261

139,2
116,6

1 972 
13 717

141,4
125,0

23-25 Vegyipar
augusztus 
január -  augusztus

36 946 
290 189

113,7
102,9

37 987 
286 762

113,9
103,7

24 134 
186 512

114.0
100.0

13 853 
100 249

113,7
111,3

M egjegyzés:
* A  közölt ada to k  20 fő feletti lé tszám ot foglalkoztató adatszo lgálta tó i körre vonatkoznak.
** V olum enindex: összehasonlító á ro n  szám olva, előző év azonos időszaka =  100. F . I .-n é
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

VÁLLALATI HÍREK

Új elnökség a MAVESZ Nö
vényvédőszer- és Intermedieripari 
Szakmai Szövetségében. Elnök: Dr. 
Kis-Tamás Attila a SZEVIKI Rt. ügy
vezető igazgatója, elnökségi tagok: Ei
fert Gyula, a Budapesti Vegyiművek 
Rt. vezérigazgató helyettese, Dr. Ga
lamb Vilmos, az Alkaloida fejlesztési 
igazgatója, Söptei Csaba a Nitrokémia 
Rt. fejlesztési igazgatója és Szerencsés 
Károly, a Szövetség titkára.

Chinoin Rt. Sikeres szimpóziumot 
tartott a cég a Sanofi-val együtt a 
Budapesten megrendezett XXII. Bel
gyógyász Világkongresszushoz csatla
kozva az Ipriflavonról és a Sanofi 
Fraxiparine-járól. Utóbbi egy kis mole
kulatömegű heparinszármazék, amely 
hatékony a trombózis ellen. Abban, 
hogy 400 hallgató vett részt a kong
resszust megelőző vasárnapon, augusz
tus 18-án ezen a cég-szimpóziumon, 
nemcsak a szervezők alapos munkája, 
de az orvoslátogató hálózat által gyűj
tött orvos címlista és a személyre szóló 
meghívók is szerepet játszottak.

A cég részvényeinek az árfolyama 
változatlanul tartja igen magas pozí
cióját a Budapesti Értéktőzsdén kívüli 
kereskedelemben: több mint ötszörös 
áron adják-veszik azokat.

A szeptember végi igazgatósági ülé
sen a Phylaxia-Sanofi tulajdonok érté
kesítésén kívül (lásd lejjebb) egy szin
tén a jövőt meghatározó együttmű
ködésről is beszámoltak: a nagytété
nyi növényvédőszer ágazattal kapcso
latban komoly tárgyalások folynak az 
ATO-AGRI és a Du Pont vállalat- 
csoporttal. Ezzel a benzimidazol szár
mazékok és a Chinmix piretoid ter
melés stabilizálódhat, a környezetvé
delmi problémák megoldhatók és biz
tosítható a korszerű tevékenység. (A 
szerkesztő megjegyzése: a hír mögött az 
állatgyógyászati ágazatban végrehaj
tott hasonló értékesítési terv húzódhat 
meg. Mint már beszámoltunk róla, a 
Sanofi elhatározta, hogy csak a gyógy
szer és az illatanyag területre koncent
rálja erőit.)

Szintén az igazgatósági ülésen fo
galmazták meg, hogy az Ipriflavon, a 
NoSpa és a Selegilin fejlesztések el
sőbbséget élveznek a Chinoinban.

Biogal Rt. 39 cég jelentkezett pri
vatizációs tanácsadónak a Biogal pri
vatizációjára. A Biogal jegyzett tőkéje 
4,39 milliárd milliárd Ft, ebben az ÁV 
Rt. 46,79%-kal, a Magyar Hitel Bank

31,2%-kal, a dolgozók 6,83, az ön- 
kormányzatok pedig pedig 5,17%-kal 
részesednek. A többi részvény kisbe
fektetőké (5%-ban kárpótlási jegyért, 
2 X 15 MFt-ot pedig a gyógyszeripari 
portfolióban értékesített az ÁV Rt.) 
A cég saját tőkéje 5,6 milliárd. (A té
mában nem otthonosak számára meg
jegyezzük, hogy a jegyzett tőke, „re
gistered capital”, a tulajdonosok által 
jegyzett és új cég alapításánál befize
tett alaptőke. A saját tőke annyival 
több vagy kevesebb ennél, amennyi
vel a jegyzett tőke a tevékenység so
rán: az adózott nyereségből kifizetett 
osztalék után fennmaradó résszel nő, 
a veszteséggel csökkenhet a jegyzett 
tőke. Utóbbi eset akkor következik be, 
ha a saját tőke jegyzett tőkén felüli 
része a veszteséget már nem fedezi.) 
A bank az összes részvényét, az ÁV 
Rt. pedig a 25% felettieket kívánja 
eladni, ebben előzetesen megállapod
tak. 1993-ban jelentős változások men
tek végbe: új licencpartnerek segítségé
vel termékszerkezet-váltás, a költség- 
gazdálkodás javítása és a piaci pozí
ciók stabilizálódása. így a mérleg sze
rinti eredmény az 1992-es 73 MFt- 
ról 327 millióra nőtt. A hazai piacon 
24%-os részesedéssel a Biogal a má
sodik a gyógyszergyárak között. Ex
portja a teljes értékesítés 27%-a volt 
tavaly. Igen előnyös, hogy a termékek 
75%-a készítmény, és csak 17%-a ható
anyag. A létszám az elmúlt években fo
lyamatosan csökkent, jelenleg 2150 fő.

Jellemző, hogy csak a tanácsadó cég 
keresésére szolgáló felhívásra, a Buda
pesti Értéktőzsdén, a tőzsdén kívül pi
acon a Biogal részvények addig 65- 
67%-on álló árfolyama a vételi igények 
miatt 100%-ra szökött, igaz, hogy né
hány hét után 90%-on stabilizálódott.

Phylaxia Oltóanyagtermelő Vál
lalat. Nehéz helyzetbe került a cég, a 
80-as években végrehajtott megalapo
zatlan fermentációs beruházás miatt. 
A legjövedelmezőbb ágazat, az oltóa- 
nyaggyártás vegyesvállalatba való vi
tele 1990-re csődhelyzetet teremtett. A 
termelés és költséggazdálkodás átszer
vezése az üzemi tevékenység 1992-es 
negatív eredményét 1993-ra már pozi
tívvá tette. Sajnos a jelentős kölcsönök 
egyre nagyobb terheit sem az adóskon
szolidáció keretében az állam azok el
engedésével, sem az ÁVU vagy a leg
nagyobb hitelező, az Országos Keres
kedelmi és Hitelbank tulajdonná való 
konvertálással nem kívánta levenni a

cég nyakáról. A Phylaxia 1994. február 
15-i dátummal részvénytársasággá ala
kult, a jegyzett tőke 10 MFt, a saját 
tőke 11 MFt. A menedzsment és a dol
gozók között teljes a nézetazonosság 
egy MRP-MBO (Munkavállalói Rész
vénytulajdonosi Program, illetve Ma
nagement Buy Out) közös kivásárlás
ban, azonban ez a jelenlegi nagy adós
ságállomány miatt nem esedékes.

A céget jelentős fermentációs kapa
citása, egyedülálló állatgyógyászati ho
zamfokozó terméke, a cink-bacitracin a 
hazai ipar lényeges vállalkozásává te
szik.

Phylaxia-Sanofi Rt. Az előbbi 
hírben is említett vegyesvállalatban -  
amint már hírül adtuk -  a Sanofi 
el akarja adni a részvénytulajdonát, 
ahogy az összes, nem gyógyszert és il
latszert gyártó, ún. bioágazatait is (a 
másik tulajdonos a Chinoin). Október
ben adták hírül, hogy a német VIAG 
csoport egyik tagja vásárolta meg a 
Sanofi teljes bioágazatát 4,4 milliárd 
frankért. Az ide tartozó cégek közül az 
egyik a világ legnagyobb zselatingyár
tója, a másik Európa második legna
gyobb állati zsiradék feldolgozója. Tel
jes éves forgalmuk 5 milliárd frank. A 
bevételből kívánja a Sanofi fedezni a 
Sterling-Winthrop amerikai cég rész
vényeinek már bejelentett megvásárlá
sát.

Arról nem szólt a hír, hogy a magyar 
vegyes vállalat részvényei is benne 
vannak-e a teljes eladott portfolióban. 
Mindenesetre a most értékesített kül
földi biocégeknél a német vevő ígére
tet tett, hogy nem változtat a profilon 
és nem bocsájtja el a dolgozókat. Ez 
biztosan megnyugtató hír a Phylaxia- 
Sanofi dolgozóinak is.

A Chinoin úgy oldotta meg a 
Phylaxia-Sanofi-ban lévő, a jegyzett 
tőke 15%-át kitevő részvényeinek érté
kesítését, hogy átadta azt a Sanofi ál
latgyógyászattal foglalkozó leányválla
latának, a Sanofi Santré Natrion Áni- 
male (SSNÁ) cégnek. Ez a francia cég 
persze benne van a most értékesített 
„bio” portfolióban.

Sikeres alaptőke-emelés a Rich
ter Rt.-nél. A cég alaptőkéje 13,2 mil
liárd forint. Ennek kb. 87%-a az ÁV 
Rt. tulajdona. Ez az érvényben lévő 
minisztertanácsi rendelet szerint nem 
csökkenhet 50% +  1 részvény alá. 4 
milliárd 400 millió forint értékű volt 
a teljes alaptőkeemelés. Erről a szep
tember 28-i rendkívüli közgyűlés hatá
rozott. így a Richter alaptőkéje 13,2 
milliárdról 17,6 milliárd forintra nőtt.
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Szeptember végével a zártkörű jegyzé
sen angol, német osztrák, svéd, svájci 
és holland alapkezelők megvásárolták 
a kibocsátott Richter papírokat össze
sen 54 millió dollár értékben, amely
ből, mivel ez alaptőkeemelés, 52,4 mil
lió a Richternek jut. (Ezt beruházá
sokra, a rövidlejáratú hitelek kifizeté
sére és piacfejlesztésre kívánják hasz
nálni.) 1 milliárd 153 millió Ft értékű, 
az ÁV Rt. és az MHB tulajdonában 
lévő részvényt is eladtak. Az erre be
folyt pénzt természetesen az ÁV Rt. 
és az MHB kapja. Utóbbi kezében ma
radt még 266 MFt értékű, négy év
vel ezelőtt, a gyors privatizáció érde
kében, hitelkonverzió útján alaptőkésí
tett részvény. Ezt is igyekszik a bank 
minél előtt értékesíteni.

A tőkeemelésnek megfelelő rész
vénytömeget az ÁV Rt. tulajdonában 
lévő részvényekből elégítették ki, így 
nem kellett megvárni, míg az alap
tőkeemelést a cégbíróság bejegyzi. Ez 
megtehető, mivel mind az eddigi alap
tőkét adó és ÁV Rt. tulajdonú rész
vények, mind a tőkeemelés révén lét
rejövő, most értékesített részvények 
egyenértékűek. Ennek a „tranzakció
nak” előnye, hogy a fenti dollárössze
get szeptember 29-én a vevők kifizet
ték és a megszerzett részvényeiket rög
tön -  minden bizonnyal haszonnal -  
forgalmazhatják. A cégbírósági be
jegyzés és így az alaptőkeemelés jóvá
hagyása „kicsit” tovább tart. A lon
doni tőzsdén való forgalmazás szep
tember végén, a budapesti, majd ezt 
követően a bécsi tőzsdére kerülés ok
tóberben indult meg. A hazai kibocsá
tási ár 1330 Ft/részvény az 1000 Ft né
vértékű részvényre. (A külföldi eladási 
ár 12,3 USD/részvény volt.) Az októ
ber 3-i, magánbefektetői jegyzéseknél 
az erre elkülönített 200 MFt-ot több 
mint tízszeresen túljegyezték. A kisbe
fektetők pedig több napos sorbaállás 
után a 264,5 MFt-nyi részvénymennyi
séget négyszeresen túljegyezték.

Mivel a vállalat 1994-es várható for
galma 20 milliárd (tavaly 18 milliárd 
volt), a várható eredménye 2 milli
árd 680 millió forint (tavaly 1 milli
árd 871), minden bizonnyal a Richter 
lesz a gyengélkedő Fotex helyett a Bu
dapesti Értéktőzsde legnagyobb tőke
erejű cége. A tőzsdén kívüli árfolya
mok a sikeres jegyzés hírére rohamosan 
emelkedni kezdtek.

Egis Rt. A budapesti és a bécsi 
után augusztus 18-án bevezették az 
Egis részvényeit a müncheni szabadpi
acra is (ez telefonkereskedelmet jelent 
a tőzsdén kívüli piacon). A 37,2 DEM

mkl

bevezetési ár azóta lassan emelkedik, 
ami az Egis féléves jó eredményeinek a 
következménye.

Elkészült a cég talajszennyezettségi 
térképe. Megállapítható, hogy talaj
szennyezettséget gyakorlatilag csak a 
tartályparknál mértek, de a -  hazai 
szabályozás hiányában -  alkalmazott 
holland határértéket ez alig haladja 
meg. Mivel zömében illő anyagról van 
szó, a talajvizet kiszivattyúzzák, kile
vegőztetik, majd az oldószeres levegőt 
elégetik. Az eredmények igen jók, de 
természetesen nem elég a talajvízből 
eltávolítani az oldószert, meg kell várni 
a talaj átmosódását is, amely hosszabb 
időt vesz igénybe.

Jelentősen javult a cég zajszintje is. 
A veszélyes hulladék tekintetében pe
dig az Aszódi Veszélyes Hulladék Le
rakó és a Dorogi Égetőmű minden 
problémájukat megoldja. Ezen túlme
nően persze többféle módszerrel pró
bálják a hulladékok mennyiségét csök
kenteni. Szétválogatják a termelésben 
keletkező papírhulladékot: így csak a 
valóban veszélyes anyagokkal szennye
zett papírt kell kg-onként 45 forintért 
elégetniük, az újra hasznosíthatóért 5 
forintot kapnak.

Új gyógyszergyár: M edco közös 
vállalat. A Human Rt. és az amerikai 
óriáscég, az Eli Lilly and Со. 50-50% 
tulajdoni hányaddal, 40 MFt alaptő
kével Gödöllőn gyógyszergyártó céget 
hozott létre. Két gyógyszer regisztrá
lási kérelmét már beadták az Orszá
gos Gyógyszerészeti Intézetnek. A Hu
mán üzemegységeket, az amerikaiak 
pénzt hoztak az üzletbe, természete
sen a szakmai és piaci ismereteken túl. 
Évi 100 MFt-os forgalmat várnak kez
detben, de további fejlesztésekkel itt
hon és egész Kelet-Európábán több
szörözni kívánják majd eladásaikat.

Gyógyszerkutató Intézet Kft.
Új, svájci székhelyű vegyes vállalatot 
alapított a külföldi kapcsolatai révén 
jónevfi intézet négy nyugat-európai 
és egy amerikai céggel. Az alaptőke 
120 ezer svájci frank, amelyen a hat 
cég egyenlő arányban osztozik. Az 
új vegyes vállalat elsősorban klinikai 
kutatásokat és piacfelméréseket végez.

SZEVIKI Szerves Vegyipari Ku
tató Intézet Rt. A Trade Leader’s 
Club erre alapított bizottsága a SZE
VIKI külföldi vevőinek véleménye és 
kialakult „cégarculat” alapján „A leg
jobb cégimázzsal bírók számára ala
pított nemzetközi díjat” ítélte oda a 
SZEVIKI-nek. A 19. alkalommal oda
ítélt díjat november 28-án adják át

Madridban. A főként a fejlődő orszá
gok vállalkozásainak szánt díjat ná
lunk többek között a Budapesti Húsi
pari Vállalat, a Pátria nyomda és a To
kaj kereskedőház nyerte el. Az eddig 
díjazottak a világ közel hetven orszá
gában találhatók.

Új szennyvíziszap bontó tech
nológia a NIKE Rt.-nél. A Buda
pesti Műszaki Egyetem közreműködé
sével a biológiai szennyvíztisztításban 
képződő, az ellenkező bizonyításáig ve
szélyes hulladéknak tekintendő szenny
víziszap lebontására találtak megfe
lelő mikroorganizmusokat. A méret
növekedési munkát a tapolcai Agro- 
Ferm Kft.-re bízták. A cég a Bio-Gen 
Kft. kutatási eredményeinek felhasz
nálásával ilyen problémák megoldá
sára szakosodott. így már több gyógy
szergyárnak oldották meg a biológiai 
hatóanyagok lebontásával kapcsolatos 
problémáját. Olajlebontó rendszerüket 
pedig a lovasberényi szovjet lakta
nyában alkalmazták. Jelenleg nemzet
közi project-et szerveznek, amelyben 
a BME, a Bio-Gen Kft., a Phylaxia 
Gyógyszergyár, az amerikai Columbia 
egyetem és egy szlovák tudományos in
tézmény vesz részt.

TiezaTextil K ft. A ciprusi IBIS- 
CUS és a TVK 50-50%-os tulajdoná
ban lévő cég idén megkétszerezte ter
melését. A tavalyi 200 milliós beruhá
zás és az ISO 9001 szerinti tanúsítta
tás elnyerése jelentős exportnövekedést 
hozott. Az export év végére eléri az 
100 MFt-ot. Az I. féléves árbevétel 183 
MFt (tavaly 91 MFt), a nyereség 14,5 
MFt (tavaly kb. 5 MFt), a kapacitás- 
kihasználás 85% (tavaly 70%) volt.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. A
Bartha Ferenc privatizációs kormány- 
biztos által kidolgozott privatizációs 
stratégia szerint a MÓL több kül
földi szakmai befektetővel több tevé
kenységi körben közös vállalatokat hoz 
majd létre. Ezekhez a MÓL berende
zésekkel, a külföldi cégek készpénzzel 
és/vagy készpéz értékű apporttal já
rulnak hozzá. A közös vállalatok első 
félévi mérlegének lezárása után viszik 
a MOL-t előbb a budapesti, majd a 
külföldi tőzsdékre.

A gáz árának elmaradt emelése 
miatt 40 milliárdot veszít a MÓL 
1994-ben. Ez év végére várhatóan 2-4 
milliárd forint veszteséget eredményez.

A propilén-felesleg felhasználására 
izopropil-alkohol és diizopropiléter gyár
tás megvalósítását tervezik a Dunai Fi
nomítóban.
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Caola Rt. Az 51%-ban magántu
lajdonba került cég (ezen túlmenően 
15% MRP, 26% ÁVÚ és 8% önkor
mányzati tulajdon van) jelentős fej
lesztésekbe kezdett: elsőként cserélik le 
a freonos termékeket PB hajtógázra, 
ehhez robbanásbiztossá teszik a csar
nokot, környezetvédelmi beruházáso
kat terveznek, minőségbiztosítást ve
zetnek be és számítástechnikai rend
szert alakítanak ki.

Graboplast Textil- és Műbőr
gyártó Rt. A 2,9 milliárd saját va
gyonnal rendelkező céget augusztus
ban vezették be a tőzsdére. Az első fél
éves értékesítés 10, a nyereség 88%-kal 
volt nagyobb a tavalyinál. Év végére 
a tervezett 270 MFt helyett 350-380 
MFt nyereség várható. Évi 40 MFt- 
ot valamint a valóságos és a tervezett 
nyereség közti különbség 15%-át kapja 
a következő öt évben a cég menedzs
mentjéből alakult társaság. Ez a tu
lajdon 27,7%-át birtokolja és ebből a 
pénzből fogja visszafizetni az E-hitelt. 
A többi tulajdonos pénzügyi befek
tető, illetve az állam, tehát ez az ún. 
manager-féle szerződés a cég hosszú 
távú stratégiai döntéseiben alapvető 
szerepet játszó menedzsmentet támo
gatja.

A létszám a tavalyi 991 főről 950- 
re csökkent (néhány évvel ezelőtt még 
2700-an dolgoztak itt). A bevezetés 
előtt 48%-os volt a külföldi tulajdon, 
30,6% a vezetésé és a dolgozóké, 3,4% 
az önkormányzatoké, a többi pedig az 
ÁVÜ-é.

A cég igen jelentős változásokat haj
tott végre az elmúlt három évben: be
vezették az ISO 9001 szerinti minő
ségbiztosítást, a műbőrről a házépítés
ben használt termékekre, pl. padló, ta
péta fordították át a termelést, jelen
tős mértékben vissza tudták szerezni a 
volt szocialista piacokat. Az első kilenc 
hónapi forgalom itt 6,7 millió dollár 
volt, a teljes tavalyi forgalom kétsze
rese. Az átlátható szervezet és az au
tomatákkal segített raktározás követ
keztében igen rövid határidőre tudnak 
szállítást vállalni. Két profitcentrumot 
és két költségcentrumot alakítottak ki. 
A nyugati PVC ár emelkedést a keleti 
piacokról beszerzett PVC-vel, az ener
giaár növekedést pedig sikeres energia
takarékossági intézkedésekkel próbál
ják kivédeni. Jelenleg az összes ener
giaköltség az éves forgalom 3,3%-a, ke
vesebb mint tavaly. Továbbra is gond, 
hogy hiába jó a termékeik minősége és 
alacsony az áruk, a Graboplast nem 
eléggé ismert a nyugati piacokon.

Ciba Hungária Kft. A svájci 
mammut cég, a Ciba-Geigy magyar le
ányvállalata szemészeti üzletágat nyi
tott. Ilyen gyógyszereket, kontaktlen
cséket és ápolószereket kíván forgha- 
lomba hozni. Az eddigieknek megfe
lelően saját gyártást nem szerveznek, 
ezért a termékeket a Ciba Visiontól 
importálják. Egyéb területeken gyár
tási együttműködésük van a Biogallal, 
a Humánnal, a Nitrokémiával és a Bor- 
sodchemmel. A 160-170 fős cég meg 
akarja kétszerezni a tavalyi 3,4 mil
liárd forintos forgalmát. Legnagyobb 
bevételt a növényvédőszer-import je
lent. Szeptembertől generikus gyógy
szereket is értékesítenek.

Lampart Vegyipari Gépgyártó 
és Forgalmazó Kft. A budapesti 
cég 334 MFt-os és 100% állami tu
lajdonú jegyzett tőkéjének megvásár
lására több sikertelen pályázat után a 
Lampart Fővállalkozás Kft. ügyvezető 
igazgatója tett, a névérték 32%-án vé
teli ajánlatot. Kárpótlási jeggyel kíván 
fizetni. Az AVU úgy döntött, hogy ma
gasabb ár elérése érdekében ártárgya
lásokat kell folytatni a befektetővel.

Tiszamenti Vegyiművek Rt. Há
rom éves időtartamra a TVM Rt. új 
igazgatósága: dr. Fehér László, dr. Dró
tos György, Emődi Sándor, dr. Juhász 
Imre, dr. Köteles György. A cég vezéri
gazgatójának, Szalui Lászlónak a meg
bízatása az 1994. évi üzleti mérleg le
zárásáig szól.

dr. Körtvélyeisy Gyula

A MÓL Rt. köolajtermékminő- 
ségfejlesztési stratégiája. A MÓL
kezelésében levő kőolajfinomítók to
vábbra is nagy hangsúlyt fektetnek 
termékeik minőségfejlesztésére. Az el
képzelt fejlesztések többségükben a 
Dunai Finomítóban Százhalombattán 
fognak megvalósulni, amelyet ma a tér
ség legkomplexebb finomítójaként is
merünk.

A társaság minőségfejlesztési straté
giája úgy foglalható össze, hogy a nem
zetközi gyakorlathoz képest nem kell 
indokolatlanul előresietni, de az Eu
rópai Unió és a szomszédos országok 
minőségfejlesztési gyakorlatát azonos 
időben, esetleg minimális késéssel kö
vetni kell.

A motorbenzinek aromás tartalmá
nak csökkentése és az ólommentes 
benzinek részarányának további nö
velése szükségessé teszik a nagy ok
tánszámú komponensek gyártásának 
bővítését. Ennek keretében vizsgálják

Cs-Сб izomerizátum könnyűbenzinből 
való, valamint izopropil-alkohol és d- 
izo-propil-éter propilén alapú gyártá
sának lehetőségét.

A 0,05 (m /m ) százalékos kéntar
talmú motorikus gázolajok előállítása 
szükségessé teszi a Dunai és a Ti
szai Finomítókban meglevő gázolaj
kéntelenítők hatásfokának javítását, a 
tárolókapacitás bővítését, ill. átcsopor
tosítását, egy keverő üzem létesítését a 
Dunai Finomítóban, valamint a Zalai 
Finomító gázolaj töltő és lefejtő bőví
tését a nagy kéntartalmú zalai gázolaj 
Százhalombattára szállításához feldol
gozásra. A különösen kis kéntartalmú 
és legfeljebb 5 (m/m) százalékos aro
mástartalmú városi (city) gázolajok ki
bocsátása igényli a Dunai Finomító 
egyes meglevő berendezéseinek átala
kítását.

A maradékok (fűtőolajok) feldolgo
zássá keretében csökkentenék azok 
kén- és fémtartalmát. A rendkívül költ
ségesnek látszó megoldás módozatait a 
MÓL szakemberei jelenleg vizsgálják.

dr. R ácz László

Minőségbiztosítás a MÓL Rt.- 
nél. Októberben a MÓL Rt. Zalai Fi
nomítója átvette az SGS Yarsley ál
tal kiállított tanúsítványt az MSZ EN 
29002 (ISO 9002) szabványnak megfe
lelően kidolgozott és működtetett mi
nőségbiztosítási rendszerének megfele
lőségéről.

A meghívott beszállítók és vevők 
jelenlétében megtartott tanúsítvány
átadás már a negyedik ilyen alkalom 
a hároméves MÓL Rt. történetében, 
amikor a cég a környezet előtt iga
zolta, hogy termékei nemzetközileg is 
elismert minőségén túl valamennyi, a 
termék minőségét alapvetően befolyá
soló folyamat minősége is megfelel a 
nemzetközi elvárásoknak.

Először a Tiszai Finomító minőség- 
biztosítási rendszerét a BSI, ezt köve
tően a Komáromi Finomító rendszerét 
az SGS Yarsley, majd a Nyírbogdányi 
Gyár rendszerét a BSI tanúsította.

Még az idén várható a Dunai Fino
mító, és 1995-ben a kereskedelmi szer
vezetek (tároló, elosztó telepek; töltő- 
állomás hálózat) és a downstream ága
zat termék és technológia tervezési, fej
lesztési tevékenységei minőségbiztosí
tási rendszerének SGS általi felülvizs
gálata.

A MÓL Rt. a minőségbiztosítási 
rendszereivel garanciát nyújt a folya
matos fejlődésre.

dr. Győrfi János
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gyakorlatból a gyakorlatnak

A szerves kémiai technológia 
laboratóriumi oktatása VII.
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KEGLEVICH GYÖRGY * 
SALLAY PÉTER *

Bevezetés

A hazai vegyipar egyik legelterjed
tebb készülékfajtája a kevert tartályre
aktor. Ezek homogén és heterogén re
akciók kivitelezésére egyaránt használ
hatók. Különösen jók ez utóbbihoz, a 
folyadék-folyadék, a folyadék-szilárd, 
folyadék-gáz és szilárd-gáz fázisú re
akciókhoz, mivel a keverési mód meg
felelő kiválasztásával kellő fázisérintke
zés érhető el bennük.

Használatuk további előnye még vi
szonylag nagy hőátadó felületük (szük

ség szerint póthűtés, ill. fűtés is meg
oldható), ezért erősen exoterm reak
ciók is végezhetők bennük. A relatíve 
nagy folyadéktér miatt jó pufferhatá- 
súak, tehát bennük a mikrokinetikai 
(folyamati) paraméterekre (elsősorban 
hőmérséklet, nyomás) érzékeny reak
ciók is biztonságosan megvalósíthatók. 
Szakaszos üzemmódban többféle mű
velet végezhető bennük (elegyítés, ol
dás, reakció, különféle feldolgozási lé
pések, így extrakció, átkristályosítás 
stb.), amiáltal a beruházási költségek 
kisebbek.

1. táblázat
A folyamat blokkdíagrarrija

* B u d a p es ti M űszak i Egyetem, Szerves Kém iai Technológia Tanszék, B u d ap es t
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Elméleti rész

Egy reakció megvalósításának meg
tervezéséhez ismernünk kell a reak
ció időbeli lefutását leíró egyenletet. 
Ezt többnyire kinetikai mérések ered
ményeiből határozzuk meg. Ipari fela
datok esetében azonban ez általában 
nem felel meg a klasszikus értelem
ben vett reakciókinetikai vizsgálatok
nak, azokat ugyanis többnyire híg ol
datokban határozzák meg (hiszen a 
cél a mechanizmus felderítése). Tömé
nyebb oldatokban tehát inkább csak 
formálkinetikáról beszélünk, de itt is 
meghatározható egy sebességi állandó 
jellegű konstans, amelynek segítségé
vel többé-kevésbé leírható a szóban- 
forgó reakció, azaz a reakció paramé
terei tervezhetőkké válnak.

A sebességi állandó (k) a koncent
ráció (c) időbeli (í) lefutásából hatá
rozható meg (így pl. elsőrendű, vagy 
azzá redukálható reakciók esetében a 
lnco/c -  t összefüggés iránytangense 
adja a sebességi állandót).

Szakaszos reaktorban egy adott kon
verzió (z) eléréséhez szükséges reakci
óidő (t , z) elsőrendű reakció esetén az 
alábbi sebességi egyenlet alapján vál
tozik:

1 1 
t e z  — ,  Ьк i — X

Folyamatos kevert tartályreaktor ese
tén a következő anyagmérleg állítható 
fel

WCo tUe — Ffoly к ' c,

ahol
w a térfogatáram, Со, Ш. c a kezdeti 

és az aktuális koncentráció, Vf0iy a 
rektortérfogat.

F fo ly  —
w
~k

t = 1 Z

к 1 — x’

ahol
t a tartózkodási idő, z az elérendő 

konverzió.
A szükséges üzemidő (íu) tehát 

az előállítandó termék mennyiségének 
(mólban, n) ismeretében

fü =
n

W  ■ Co ■ z '
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A feladat leírása

A fenti elvek bemutatására tulaj
donképpen bármelyik olyan reakció al
kalmas lehet, mely első rendű vagy 
azzá tehető, és sebessége megfelelő egy 
laboratóriumi napi feladathoz.

A feladat aromás szulfonsav észte
rének előállítása savklorid és alkohol 
reakciójával. Az eljárás toluolszulfon- 
savklorid és etil-alkohol példáján:

CH3CeH4S02Cl +  C2H5OH — V
— >CH3CeH5S 0 20 C 2H5 +  HC1.
A cél adott mennyiségű észter előál

lításához szükséges körülmények meg
tervezése: a hőmérséklet, az adott kon
verzió, a reaktornagyság, az üzemelte
tési idő kiválasztása különböző üzem
módok esetén, adott mólarány alap
ján. A tervezés alapja a sebességi ál
landó meghatározása, kinetikai méré
sekkel, majd ennek segítségével kell ki
számítani egy működő reaktor para
métereit.

Kinetikai mérések

Duplafalú, termosztáttal szabályo
zott hőmérsékletű, visszafolyó hűtő
vel ellátott, mágneses keverővei ke
vert lombikba bemérjük a sav-kloridot, 
majd az előzőleg termosztált alkoholt 
(a mólarány 10 és 50:1 közötti). A re- 
akcióelegyből kb. 5 percenként mintát 
veszünk.

A minták hatóanyagtartalmát gáz
kromatográfiásán határozzuk meg 
(Chromatron GFC-8 típusú kroma- 
tográf, 2,5% QF Chromosorb G/AW- 
DMCS tölteten, 190°C kolonnahőmér
séklet, nitrogén vivőgáz, lángionizá
ciós detektálás, kalibrációs mennyiségi 
meghatározással).

Az elemzés alapján az lnco/c -  t 
összefüggésből a legkisebb négyzetek 
módszerével nyerjük a látszólagos se
bességi állandót (к).

£. táblázat
Hallgatói mérés eredményei

A feladat kiinduló paraméterei

Termékmennyiség 2 kg
Alkohol:sav mólarány 45:1
Elérendő konverzió 95%
Üzemhőmérséklet 40°C
Hasznos reaktortérfogat 66%
Betáplálási sebesség 15 ml/min

Eredmények
Folyamatos reaktor Szakaszos reaktor

Térfogat 8,9 1 
Tartózkodási idő 593 min

Térfogat 36,1 1 
Üzemidő 93,6 min

Számítási feladat

Az előző csoportok által korábban 
kimért és kiszámított sebességi állan
dókat is felhasználva az Arrhenius- 
-egyenlet alapján tetszés szerinti hő
mérsékletre számítani lehet a sebességi 
állandót és ebből az előző egyenletek 
segítségével mind szakaszos, mind fo
lyamatos reaktor főbb adatai megha
tározhatók. (Ez utóbbi esetben a ui-t 
is meg kell változtatni.)

A hallgatóknak választaniuk kell a 
szakaszos és a folyamatos megoldás 
között, továbbá ki kell választani a 
reaktor-hőmérsékletet és egy elfogad
ható konverziót. (Folyamatos reaktor 
esetén ugyanis a konverzió növelése 
nagymértékben befolyásolja a szüksé
ges reaktor-térfogatot.)

A számítások ellenőrzésére számító- 
gépes ellenőrző program is a hallga
tók rendelkezésére áll, amellyel az egy
szerű kontrolion kívül lehetőség van 
a mért eredmények alapján többféle 
paraméter-változattal is meghatározni 
a reaktor működési feltételeit. A szá

mítógépes eljárás vázlatát az 1. táblá
zat mutatja be.

Példaként bemutatunk egy labora
tóriumi napon végzett kísérletsoroza
tot és az abból elvégzett számítások 
eredményeit. A gázkromatográfiás ki
netikai elemzés adataiból nyert első
rendű sebességi állandó 0,031 min-1 
(40°C-on, 0,982 korrelációval). A fel
adat során számított reaktoradatokat 
a kiinduló mennyiségekkel együtt a £. 
táblázatban mutatjuk be. A hallgatók
nak lehetőségük van arra, hogy a szá
mítógép segítségével több adatkombi
nációval is kiszámítsák a reaktor mű
ködési paramétereit. így alaposabban 
megismerhetik a feltételek hatását a 
készülék működésére.

Ellenőrzés

A mérések és a számítások elvégzése 
után az észtertartalom meghatározá
sának segítségével ellenőrizendő a kon
verzió.

MTESZ HÍREK

A MTESZ Szövetségi Tanácsa 1994. 
szeptember 23-án tartotta soronkövet- 
kező ülését Havass Miklós alelnök ve
zetésével.

Az ülésen a Tanács előterjesztést fo
gadott el, amelyben a MTESZ jelen

legi helyzetét, gondjait, teendőit, a jö
vőképet foglalták össze. Az előterjesz
tés a tagegyesületekben történő meg
vitatás és javaslatok után a MTESZ 
országos tanácskozásán 1994. novem
berében, Esztergomban kerül megvita
tásra és elfogadásra.

Az ülésen az egyebek között szó 
esett arról, hogy a parlamenti bizottsá
gokkal és a minisztériumokkal történő 
folyamatos kapcsolattartás szövetségi 
szintű képviselete érdekében a tagegye
sületek folyamatosan juttassák el szak
mai állásfoglalásaikat, személyi javas
lataikat a MTESZ Elnökség részére a 
megfelelő informáltság eléréséhez.

[Forrás: MTESZ Értesítő 1994. okt. 10.] 
Banal Endréné
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RECEPTÚRÁK
H á z t a r t á s i  m o s ó -  és t i s z t í t ó s z e r e k

Mosogatószer I.

Részarány, %Víz 55,0
Rewopol HM 28
(REWO Chemische
Werke GmbH)
anionos tenzidek
keveréke 40,0
Rewopal LA 6 (REWO) 
zsíralkohol-poli-
glikol-éter 5,0
Nátrium-klorid kb. 1,5

Parfüm, színezék, tartósítószer igény 
szerint.Előállítás: az alkotórészeket a meg
adott sorrendben, keverés közben fel
oldjuk. Nátrium-kloriddal a viszkozi
tást beállítjuk.Külső megjelenés: színtelen, tiszta 
folyadék.

Mosogatószer II.

Részarány, %
Víz
Szekunder alkán

51,0

szulfonát, 
60% -os 20,0
Rewomid C 212
(REWO)
trimetilol-propán-
észter
Rewopol NLS 28

2,0

(REWO)
Rewoteric AMB 13

20,0

(REWO) 7,0Előállítás: a vizet az alkán-szulfo- 
náttal elkeverjük és kb. 55-60°C-ra 
melegítjük. A Rewomid C 212-t hozzá
adjuk és oldjuk. A további komponen
seket is belekeverjük és a viszkozitást 
igény szerint nátrium-kloriddal beállít
juk. Esetleg citromsavval a pH-t is be
állítjuk.Külső megjelenés: világossárga, kö
zepesen viszkózus folyadék.Tulajdonságok és alkalmazás: bőrre 
nem ártalmas, hidegtüró és dioxán- 
mentes mosogatószer. Viszkozitás NaCl 
nélkül kb. 350 mPa-s.

Mosogatószer III.

Tiszta, világossárga folyadék, kb. 
20% mosóaktív anyaggal.

Részarány, %
Texapon К 14 S 
Spezial

(Nátrium-lauril-
mirisztil-
éter-szulfát) 
Texapon LS 35 
(Nátrium-Ci2-Ci4-

42,9

szulfát) 22,9
Dehylan ET 40 2,5
Bronidox L 0,1
Víz 100% -ra 

feltöltve
Előállítás: vízben az összes kompo

nenst jól összekeverjük.
A Henkel KGaA terméke.

Mosogatószer IV.

Tiszta, színtelen folyadék, kb. 19%
mosóaktív anyaggal.

Texapon LS 35 
Nátrium-Ci2-Ci4 -

Részarány, %

szulfát
Texapon К 14 S 
Spezial
(Nátrium-lauril-
mirisztil-

14,5

éter-szulfát) 25,0
Plantaren APG 600 
Dehyton AB 30 
Kókusz-alkil- 
dimetilammónium-

10,0

betain 6,5
Etanol 5,0
Víz maradék

Előállítás: Az etanolt a vízhez adjuk, 
majd a többi komponenst hozzákever
jük.

A Henkel KGaA terméke.

Mosogatópor, foszfátmentes

Részarány, %
Plurafac LF 403
Lineáris zsíralkohol
alapú, habszegény
nemionos tenzid 3,0
Sokalan CP 5 por 3,0
Sokalan PA 40 G
por 2,0
Nátrium-metaszilikát 60,0
Diklór-izocianurát 2,0
Nátrium-karbonát 10,0
Nátrium-szulfát 20,0

A BASF terméke.

Mosogatószer V.

Részarány, %
Lumorol RK 50,0
Víz 50,0
Parfümolaj 0,1
Konzerválószer 0,1
Konyhasó kb. 3,0

A Zschimmer und Schwarz GmbH 
terméke.

Kézi mosogatószer I.

Alkánszulfonát és éter-szulfát 4:1 
arányú keveréke; tiszta, folyékony, 20% 
mosóaktív anyaggal.

Részarány, %
Hostapur SAS 30 53,3
Genapol ZRO
folyékony 14,3
NaCl 1,0
Víz 31,4Előállítás: A komponenseket egymás 
után a vízhez keverjük.Vizsgálatok:

Viszkozitás: (Brookfield RVT, Sp. 1, 
20 min-1 , 25°C); 70 mPa-s 

Zavarosodási pont -8°C 
Feltisztulási pont +18°C 
Hidegstabilitás (-5°C) 90 óra: tiszta 
Hőmérsékletváltozási teszt: Brook

field rotációs viszkoziméter.
A Hoechst AG terméke.

Kézi mosogatószer II.

Alkánszulfonát és éter-szulfát 4:1 
arányú keveréke; tiszta, folyékony, 25% 
mosóaktív anyaggal.

Részarány, %
Hostapur SAS 30 66,7
Genapol ZRO
folyékony 17,9
NaCl 2,0
Víz 13,4Előállítás: A komponenseket egymás 
után a vízhez hozzákeverjük.Vizsgálatok:

Viszkozitás: (Brookfield RVT, Sp. 1, 
20 min-1 , 25°C); 340 mPa-s

Zavarosodási pont +5°C
Feltisztulási pont + 11°C
Hidegstabilitás (-5°C) 90 óra: zava

ros
Hőmérséklet változási teszt: Brook

field rotációs viszkoziméter.
A Hoechst AG terméke.

Kézi mosogatószer III.

Alkánszulfonát és éter-szulfonát 4:1 
arányú keveréke; tiszta, folyékony, 35% 
mosóaktív anyaggal.
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Részarány, %
Hostapur SAS 60 46,6
Genapol ZRO folyékony 25,0
Etanol 1,0
Víz 27,4

Előállítás: A komponenseket egymás 
után a vízhez hozzákeverjük. 

Vizsgálatok:
Viszkozitás: (Brookfield RVT, Sp. 1, 

20 min-1, 27°C); 450 mPa s 
Zavarosodási pont -7°C 
Feltisztulási pont +6°C 
Hidegstabilitás (-5°C) 90 óra: tiszta 
Hőmérsékletváltozási teszt: Brook

field rotációs viszkoziméter.
A Hoechst AG terméke.

Bőrre nem ártalmas 20%-os 
mosogatószer

А В 
részarány, %

Rewopol S 2311 50,0 -
Rewopol S 1954 -  50,0
Rewoteric AM 2 L 
lauril-amid-
glicinát 2,6 2,6
Rewominox В 204 1,0 1,0
Nátrium-klorid 0,1-0,2 0,5-0,8
Víz 46,2 45,6

Előállítás: A vízmennyiséget kimér
jük és a komponenseket a megadott 
sorrendben hozzákeverjük.

Külső formája: tiszta, viszkózus fo
lyadék.

A REWO Chemische Werke GmbH 
terméke.

Öblítőszer mosogatógéphez I.

Részarány, % 
Desztillált víz 60,85
Akypo-soft KA 250 BV 
Etoxilált és karboxilált 
kókuszzsír-monoetanol- 
amid és glicerin
származékok keveréke 17,0
AKYPOLF 3 
alkil-poliglikoléter- 
karbonsav 10,0
NaOH 50% -os 2,15
Izopropilalkohol 10,0

+ konzerválószer, színezék stb. 
Előállítás: A komponenseket a fent 

megadott sorrendben elegyítjük, min
den egyes anyag hozzáadása után ho
mogénre keverjük.

Fizikai adatok:
Mosóaktív anyag: kb. 15% 
pH-érték: 8,5
Felületi feszültség: kb. 32 m-N/m 

(0,03% -os oldat)
Tulajdonságok: csekély habzású öb

lítőszer, jó nedvesítőképességgel.
A Chemische Fabrik Chem-Y GmbH 

terméke.

Öblítőszer mosogatógéphez II.

A в
részarány, %

Ukanil 2136 6,0 6,0
Ukanil 2357 15,0 24,0
Synperonic L F /R A  30 9,0 -

Citromsav 5,0 5,0
Nátrium-kumol-
szulfonát (40%-os) - 5,0
Izopropilalkohol 10,0 10,0
Színezék, parfüm 
igény szerint
Víz kiegészítve 100,0%-ra
1%-os oldat
zavarosodási
pontja (°C) 46 50

Etanol 4,0 -  -  6,0
Karbamid -  -  -  1,0
100%-ra feltölteni vízzel, színező- 
és illatanyaggal, konzerválószerrel. 

Aktívanyag
tartalom 40,0 30,0 40,0 25,0
Feltisztu
lási pont, °C +1 +3 +-0 +6
Viszkozitás
25°C-on, mPa-s 345 225 420 200 

A Hüls AG terméke.

Mosogatószer VII. (kézi 
mosogatáshoz)

1 2 3 4 6

Öblítőszer mosogatógéphez III.

А В C D 
részarány, %

Marlon FK 64 19 -  -  -
Marlox FK 69 -  -  -  30
Marlox MO 154 -  14 20
Marlipal 1618/25 1 -  -
Citromsav 3 3 10 10
Izopropanol 1 0 - 1 0
1,2-propilénglikol -  -  -  20
KNA-Kumolszul-
fonát (40%-os) 4 20 7 -
Vízzel feltöltve 100%-ra 

Aktívanyag
tartalom, % 20,0 14,0 20,0 30,0
Zavarosodási
pont, °C 60 68 60 66
Feltisztulási
pont, °C -3 +-0 -4 -17
Azonnali habzás
40°C-nál 10 3 8 3 (20
Magassága, cm
1’ után 8 2 4 2 (20
5’ után 2 1 1 1 (8)
Azonnali habzás
60°C-nál 5 0 2 0 (5)
Magassága, cm
1’ után 3 0 1 0 (3)
5’ után 1 0 0 0 (1)

Zárójelben márkás öblítőszer ada
tai. A habosodási vizsgálatot a gyakor
lathoz közelítően, fröccskabinban vé
gezték.

A HÜLS AG terméke.

Mosogatószer VI.

А В C D
részarány, %

Marion A 375 -  -  -  26,7
Marlon PS 65 49,2 36,9 37,5 -
Mariinat
242/70 11,4 8,6 9,5 7,1
Mariamid
DF 1218 3,0 3,0 2,0 2,0
Marlipal
013/100 -  -  9,0 -

részarány, %
Elf an
SP 400 37,5 -  -  -  -
Eifan
S 46 -  26,9 35,1 35,1 -
Eifan
NS 252 SL -  18,7 19,6 19,6 14,3 
Eifan
WA 50 -  20,0 -  -  28,0
Armoteric
LB -  -  6,7 -  -
Eifan
А 432 -  -  -  6,7 -
Lauridit
OD -  -  -  -  2,0
Karbamid 2,0 -  -  -  1,0
NaCl 1,4 -  0,8 0,8 -
Izopropanol -  2,3 -  -  -
100%-ra feltölteni vízzel, 
színezőanyaggal, parfümmel, 
konzerválószerrel.

Aktív- 
anyag
tartalom 15 25 20 20 20

Öblítőszer kézi mosogatáshoz

Részarány, % 
Lutensit AS 2230 30
Lutensol АО 7 5
Lutensit TC-OD 1
Víz és adalékok 64

A BASF AG terméke.

Öblítőszer

Részarány, % 
Plurafac AS LF 221 20
Lutensit TC-CS 40 5
Citromsav 5
Víz és adalékok 70

A BASF AG terméke.
[Forrás: Ja h rb u c h  für den  P rak tik e r; 

C hem ieprodukte: H aushalt, G ew erbe, In
dustrie. V erlag  fü r  chemische In d u str ie  H. 
Ziolkowsky K G , A ugsburg (1991).]

Dr. Körtvélycssy Gyula
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EsgyceüleH élei

BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
I. fé lév i V E K O R  kon fe ren c ia(Balatonfüred, 1994■ április 18-20.)

A VEKOR Kft., fenntartva a 33 
éves hagyományt, évente két alkalom
mal szervez konferenciát a korrózió el
leni védelem iránt érdeklődő szakem
berek részére. Az 1994. évi konferencia 
április 18-20. között Balatonfüreden a 
Hotel UNI-ban került megrendezésre. 
A konferencián 97 cég képviseletében 
200 fő vett részt. A következő témakö
rökben hangzottak el előadások:

I. A korrózióvédelem ellenőrző mű
szere

II. Hegesztés és korrózió
III. Tűzvédő bevonatok
A konferenciát dr. Horvátth Márton, a VEKOR Kft. ügyvezetője nyi

totta meg. Az I. témakor szekció- 
elnöke dr. Haskó Ferenc, tudományos 
tanácsadó (NIVELCO Kft.) bevezető 
előadásában a vastagbevonatok poro- 
zitás vizsgálatáról tartott rövid ismer
tetőt. Az átütésvizsgálat fizikai alap
jainak ismertetését követően a mérés 
gyakorlati kivitelezéséről szólt.Csizinszky László (CORROCONT 
Kft.) „Csővezetékek és tartályok kor
szerű korrózióvédelme és diagnoszti
kája” címmel ismertette a szigetelési 
hibahely, a kóboráram hatás, az egyen
feszültségű potenciálgradiens vizsgála
tot, az ún. DCVP módszert. A ka- 
tódos védő potenciált a folyamatos 
potenciálmérés módszerével, a CIPS- 
módszerrel lehet mérni.Klaus E. Steigroewer (Elektro Phy
sik GmbH., Köln) a rétegvastagság 
és érdességmérő műszerek áttekinté
sét követően a mérés különböző mi
nőségű fémeken történő megvalósítá
sáról szólt előadásában. Bemutatta a 
nedvességrétegvastagság-mérőt, a mág
neses hatáson alapuló automata- és 
az elektronikus elven működő komp
lex műszert. Említést tett a porozitás- 
méréséről is.Dobos László (ELEKTROFLEXMa
gánvállalkozás) számítógép vezérlésű 
elektrokémiai mérőrendszerük műkö
dését blokksémával ismertette.Dr. Sziráki Laura (ELTE Fizikai 
Kémiai Tanszék) az „Sn-Zn ötvöze
tek összehasonlító korróziós vizsgá
lata egyenáramú elektrokémiai mód
szerekkel” című előadásában a kor
rózióseb esség-mérés elméleti és tech
nikai problémáira hívta fel a figyel
met. Az ismertetett mérési módszer 
a polarizációs ellenállás alapján tör
ténő korróziósebesség-mérés. Gyakor
lati szempontból nem az aktív állapotú

korrózió a lényeges, hanem ahol vala
milyen passzív réteg alakul ki a felüle
ten.Felföldi László (MÓL Rt., Szeged) 
az ipari berendezések korróziós hibá
inak felismerésére szolgáló mérőmód
szereket négy csoportba sorolta: a kor
róziós meghibásodást észlelő, korró
ziós hibahelyek gyors jelzésére szol
gáló, a korróziós állapot nyomonköve- 
tését végző és hullámanalízisre alkal
mas mérőmódszerekre.Dr. Kónya József (KLTE Izotópal
kalmazási Tanszék) a felületi rétegek 
vastagságának mérését megkönnyítő - 
részecskék visszaszórásán alapuló mé
rőberendezést ismertetett. A nukleáris 
módszert alkalmazó vastagságmérő be
rendezés egyik típusa abszorpciós el
ven működik, főleg laboratóriumi mé
résekre alkalmas. A készülék veszélyte
len az emberre.Dr. Salamon Tamás (VE Fizikai Ké
miai Tanszék) erőművi rendszerekben 
magnetitréteg vastagságának mérésé
ről tartott előadást. A hőátadó felü
leten a magnetitréteg rontja a hőáta
dást. A gőzfejlesztő rendszerbe jutva 
lerakódást okoz, amelyben a kloridion 
feldúsulhat és hatására az ausztenites 
korrózióálló acélok feszültségkorróziós 
károsodása következhet be. A magne
titréteg vastagság-mérésének elve: az 
anyag diamágneses, a lerakódás ferro- 
mágneses. A relatív mágneses perme- 
abilitás három nagyságrendű különb
sége lehetővé teszi a mérést.Jóni Emese (Katalin Nohse Kft.) a 
cégük által forgalmazott, telepített és 
szervizeit adagolástechnikai műszere
ket, ultrahangos átfolyásmérőket, au
tomata hordozható vízmintavevő ké
szülékeket mutatott be. A vízanaliti
kában használatos HACH műszerekről 
is tartott ismertetést.Dr. Balpataki István (HAÉV Rt.) 
a „HAJDUKORR” felületkezelő rend
szert mutatta be, amely egyetlen mun
kamenetben végzi el az acél lemezek, 
csövek és idomok zsírtalanítását, oxid- 
mentesítését, a műhelyalapozó felvite
lét és a kötegelést. A rendszer környe
zetbarát, idő-, energia- és anyagtaka
rékos.

Az I. témakör előadásaiban elhang
zottak a korróziós hibák felismerésé
hez, a kialakított védelmi rendszer 
(passzív és aktív védelem) hatékonysá
gának méréséhez nyújtottak segítséget 
a szakemberek részére.

irdd

A II. témakor vezetője, dr. Széky Levente (Veszprémi Egyetem) „A he
gesztés mint mikrometallurgia” című 
bevezető előadásában a megömlött 
varrat megdermedése során kialakuló 
hibalehetőségeket ismertette. A varrat 
öntött szerkezetet képvisel, mellette a 
hegesztett anyag alakított termék. A 
hegesztési varratok két, három vagy 
többalkotós rendszerek, melyek kor
róziós viselkedésének tanulmányozása 
mikrometallurgiai ismereteket igényel.Dr. Szokol György (ESAB Kft.) a 
korrózióálló anyagok hegesztésének né
hány sajátosságáról beszélt. A korró
zióálló acélok főbb típusainak ismer
tetésén kívül a különböző korrózióálló 
acélok hegesztésénél figyelembe veendő 
szempontokra hívta fel a figyelmet.Dr. Tóth Károly (Böhler Kereske
delmi Kft.) „Hegesztőanyag kiválasz
tása korróziós igénybevétel esetén” 
című előadásában a martenzites Cr- 
acél, a ferrites Cr-acél, a lágymar- 
tenzites Cr-Ni-acél, az ausztenites Cr- 
Ni(Mo)-acél, a tiszta ausztenites Cr- 
Ni(Mo)-acél, a ferrit-ausztenites Cr- 
Ni-Mo-N (duplex)-acél felhasználási 
területeiről, a hegesztési irányelvekről 
szólt.Dr. Szunyogh László (Vasipari Ku
tató-Fejlesztő Vállalat) az acélok gyár
tásának, előállításának kutatása, acél
fajták kifejlesztése, acél-tulajdonságok 
meghatározása, a vizsgálati módszerek 
fejlesztése, a megfelelő hegesztőanyag 
kiválasztása témákban az évek során 
felhalmozódott ismeretanyagból nyúj
tott át szemelvényeket a hallgatóság
nak.Dr. Bödök Károly (CORWELD Kft.) 
előadásában a korszerű korrózióálló 
acélok alkalmazhatóságával és hegeszt- 
hetőségével foglalkozott. Ismertette a 
duplex, szuperduplex, szuper-ferrites 
és kiválásosan keményedő martenzi
tes acélok összetételét, alkalmazható
ságát.Dr. Gremsperger Géza (Ganz-Hunslet 
Rt.) „Szuper-ferrites krómacél járműi
pari alkalmazása” címmel tartott elő
adást. A DIN 5512 szerint X2Crll 
jelű Krupp-acélt vasúti szerelvények 
acélszerkezetének gyártásához hasz
nálják. A kedvező tulajdonságú, ha
zánkban eddig nem alkalmazott, a fer
rites krómacél tulajdonságairól, ill. a 
feldolgozás és felhasználás sajátságai
ról tartott ismertetést az előadó.Garas Géza (BBB Moson-Cink Kft.) 
a tflzihorganyzás technológiájának rö
vid ismertetését követően a hegesztési 
varratokkal szemben a horganyzás mi
att támasztott követelményekről, a he
gesztés kialakításának körülményeiről, 
feltételeiről beszélt.
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Rolek Alfréd (UTP Hegesztéstech
nika) előadásának címe „Tűzihorgany- 
zású acélok keményforrasztó hegesz
tési eljárása” volt. Az UTP 1 külön
leges ötvözettel és UTP FLUX HLS-B 
speciális folyósítószerrel végzett UTP 
keményforrasztó eljárás lehetővé te
szi a tűzi úton horganyzott acélcsö
vek szilárd összekötését a cinkréteg 
sérülése nélkül. Az UTP keményfor
rasztó hegesztési eljárásokkal összekö
tött horganyzott acélcsövekkel végzett 
szakító-, hajlító- és csavaró vizsgálatok 
eredményeit ismertette.

Dr. Bácskái Antal (AEEF) a he
gesztés általános korróziós folyamato
kat erősítő hatásán kívül kazánok, tar
tályok, ipari berendezések varrathibá
iból eredő káresetekről számolt be.

Szálát László (Trakis-Hetra Kft.) 
hegesztőgépeket mutatott be a barkács 
jellegű munkák végzésére alkalmas 
gépektől az argon védőgázas volfram- 
elektródás hegesztőgépekig.

A II. témakörben elhangzott előa
dások nemcsak a korrózióvédelemmel 
foglalkozók számára nyújtottak érde
kes információkat, hanem a tervezést 
és kivitelezést végzők részére a gyakor
latban hasznosítható ismereteket is ad
tak.

A III. tém akört Dunai Kovács 
Béla, tűzvédelmi szakértő (TÜVATI) 
vezette. Bevezetőjében a passzív tűz
védelem fontosságára hívta fel a figyel
met. Röviden ismertette a tűzvédelmi 
és tűzállósági fokozatokat.

Tóth László (Építésügyi Minőségel
lenőrző Intézet) teherhordó acélszerke
zetek tfizállóságának fokozására szol
gáló festékbevonatokat ismertetett. 
Alapvető műszaki problémát jelent,

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
1994. június 14. és 17. között Sopron
ban rendezte meg a „Molecular Mo
delling in Genetic and Protein Engine
ering” című szimpóziumot. A rendez
vény célja az volt, hogy a molekula
modellezés területén, elsősorban a gén- 
és fehérje-kutatásban dolgozó szak
emberek számára nyújtson lehetősé
get a tapasztalatcserére. A szimpózi
umon külön hangsúlyt kapott az elmé
leti és kísérleti módszerek kölcsönha
tása. Az Európai Közösség anyagi hoz
zájárulása révén lehetőség nyílt Kelet- 
Európai kutatók részvételének támo
gatására. A résztvevők száma megha
ladta a 70-et. A tudományos program 
12 előadást és egy poszter szekciót fog-

hogy az egyébként „nem éghető”- 
nek minősített acélszerkezetek tűzzel 
szembeni ellenállóképessége igen mér
sékelt, 12-15 percnél nagyobb tűzálló
sági határérték külön tűzhatás elleni 
védelem nélkül acélszerkezetekkel nem 
érhető el. Az előadásban a szerkezetek 
tűzállósági határértékének laboratóri
umi meghatározásáról, az acélszerke
zetek tűzvédelmének különböző meg
oldásairól, a tűzvédő festékbevonatok 
előnyös és hátrányos tulajdonságairól, 
a bevonatrendszerek rétegfelépítéséről, 
a hazánkban alkalmazott tűzvédő be
vonatrendszerekről, valamint gyakor
lati alkalmazásuk néhány kérdéséről 
hallhattak összefoglalást a résztvevők.

Szitányiné Siklósi Magdolna (BM 
Tűz- és Polgári Védelmi Országos 
Parancsnokság) „Faanyagok komplex 
tűzvédelme” címmel a faanyagok ká
rosodásáról, a védelemmel kapcsola
tos jogszabályokról, a faanyagok égés- 
késleltetésére vonatkozó MSZ 802-1969 
szabványról szólt. Az érdeklődők meg
ismerhették a faanyag-szerkezetek tűz
állósági határértékre tervezésekor fi
gyelembe veendő szempontokat, a szá
mítási eljárás korlátáit is.

Toman László (BUDALAKK-Szi- 
várvány Kft.) a Multiprotekt tűzvédő 
tulajdonságú festék jellemzőit, alkal
mazási lehetőségeit mutatta be.

Klaus Mihajlov (DESOWAG GmbH, 
Düsseldorf) szintén tűzvédő bevona
tokról és burkolatokról tartott előa
dást. A DIN szabványokra alapozva is
mertette a követelményeket, a bevo
natok hatásmódját és jellemző össze
tételét, az épületszerkezetekre, fa és 
fém szerkezeti elemekre vonatkozó al
kalmazhatósági tapasztalatokat.

Iáit magába. Az előadókat a szervező- 
bizottság kérte fel. Az elhangzott elő
adások szerzői és címei az alábbiak:

M. Frank-Kamenetskii (Moscow, Bos
ton): Sequence specific targeting of 
duplex DNA (Szekvencia specifikus 
kölcsönhatás DNS kettős hélixszel);

J. Langowski (Grenoble): Brownian 
dynamics simulations of superhelical 
DNA: the effect of permanent bends on 
the internal motions (DNS szuperhélix 
szimulációja Brown-féle dinamikával: 
a görbület hatása a belső mozgásra);

R. Lavtry (Paris): Modelling the 
behaviour of the DNA double helix (A 
DNS kettős hélix modellezése);

V. I. Danilov (Kiev): Simulation 
of hydratation of halogen-derivates of

Herbert Kurth (HERBERTS, Wup- 
perthal) szintén az építőipari acél- 
szerkezetek tűzvédelmére engedélye
zett, szigetelőréteget képező bevonat- 
rendszerekkel foglalkozott.

Vissy László (BUDALAKK Szivár
vány Kft.) faszerkezetek védelmére 
gyártott, Xiloterm tűzgátló festékük 
alkalmazását mutatta be előadásában.

A III. témakör előadásai jelentős se
gítséget nyújtottak mind az iparban 
foglalkoztatott, mind a tervezés terüle
tén dolgozó korróziós szakembereknek 
további munkájukhoz.

A tárgyalt három témakörön kí
vül Bárki Ilona (Magyar Szabványü
gyi Hivatal) tartott tájékoztatást a 
szabványosítás rendszerében bekövet
kezett változásokról. Elkészült a nem
zeti szabványosítás és akkreditálás jogi 
szabályozásának törvénytervezete. A 
törvény elfogadásáig kormányrendelet 
szabályozza a tevékenységet. A tör
vény elfogadása után az MSZH jogu
tód nélkül megszűnik, köztestületeket 
hoznak létre feladatainak ellátására. A 
szabványok jogszabály jellege megszű
nik, alkalmazásuk önkéntességen ala
pul majd. Az előadó ismertette a vál
tozásokból adódó és az átmeneti idő
szakra szóló feladatokat.

A konferencián ismét lehetőség nyílt 
kiállításra és poszteren történő bemu
tatkozásra. Ezzel a lehetőséggel 15 cég 
élt.

Mint minden alkalommal, a szoros 
szakmai program mellett most is lehe
tőség nyílott megbeszélésre, probléma- 
megoldó vitákra. Elmondhatjuk, hogy 
a résztvevők hasznosan töltötték ide
jüket a konferencián.

Zanathy Valéria

uracil and their stacked forms by 
Monte-Carlo technique (Az uracil és 
„stacked” formái halogén származékai 
hidratációjának Monte-Carlo szimulá
ciója);

H. Sklenar (Berlin): Molecular mo
delling of RNA fragment structures 
(RNS fragmensek szerkezetének mo
dellezése);

C. Altona (Leiden): Construction 
of a DNA four-way junction: Design 
and NMR spectroscopy (DNS négyes 
elágazás felépítése: Tervezés és NMR 
spektroszkópia);

C. Nunn (London): Drug-DNA mi
nor groove recognition. X-ray crystal
lographic strudies of two analogues 
of pentamidine bound within the mi
nor groove of DNA. (Gyógyszer-DNS 
keskeny váj at felismerés. A DNS kes
keny váj atban kötődő két pentamidin 
analóg röntgenkrisztallográfiás vizsgá
lata);

M o le c u la r  M o d e ll in g  in G en e tic  a n d  P ro te in  E ng ineer ing  
S y m p o s iu m
(Sopron, 1994- június 1 4 - 1 7 .)
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S. Pongor (Gödöllő, Trieste): En
gineering interaction domains in pro
teins: Knowledge-based and in vitro 
selection approaches in varying the 
specificity of DNA-binding proteins 
(Fehérjék kölcsönható tartományának 
tervezése: DNS-hez kötődő fehérjék 
specifitásának változtatása tudásalapú 
és in vitro kiválasztási módszerek se
gítségével);

A. Warshel (Los Angeles): Compu
ter aided enzyme design (Számítógé
pes enzim tervezés);

L. Band  (Florence): Molecular dy
namics studies on metalloproteins and 
their mutants (Metalloproteinek és

mutánsainak tanulmányozása mole
kula dinamikával);

K. A. Brown (London). Exploring 
the molecular mechanism of dihydro
folate reductase using protein engine
ering (A dihidrofolát reduktáz hatása 
molekuláris mechanizmusának felderí
tése fehérje tervezéssel);

L. Gráf (Budapest): Replacement of 
aspartic acid 189 with cystein at the 
base of the substrate binding pocket of 
trypsin results in fully active trypsin- 
like protease (A tripszin szubsztrát 
kötő helye 189-es aszparaginsavának 
helyettesítése ciszteinnel aktív, trip- 
szinszerű proteázt eredményez).

5. M a g y a r  M a g n é z iu m  S z im p ó z iu m
(Balatonszéplak, 1994■ június 27-29.)

A Magyar Magnézium Társaság, 
mint a Magyar Kémikusok Egyesületé
nek és a Nemzetközi Magnézium Tár
saságnak (SDRM, Societé sur le Mag
nézium, Paris) tagja, 1994. június 27- 
29. között tartotta 5. tudományos ta
lálkozóját Balatonszéplakon. A Szim
pózium, amely elsősorban hazai ren
dezvényként indult, nemzetközivé lett, 
a külföldi előadók részvétele miatt.

A Szimpóziumot Dr. Kiss A. Sán
dor, a Társaság elnöke nyitotta meg. 
Megnyitójában kifejtette, hogy a mag
néziumkutatás sem újkeletű, de a ku
tatások nap mint nap újabb eredmé
nyeket hoznak. Az újságok (nemcsak a 
szaklapok) már 1914-ben írtak Melzer 
és Auer amerikai kutatók felfedezésé
ről, mely szerint ha magnézium oldatot 
injektáltak a narkózis előtt, akkor je
lentősen kevesebb éter is elegendő volt. 
Ennek jelentőségét a korabeli anaszte- 
ziológusok tudták értékelni.

Magyarországon a magnéziumkuta
tás kezdetét Mansfeld Géza budapesti 
professzor azon megállapításától szá
mítjuk, mely szerint az agy műkö
dése magnéziumigényes folyamat. Ezt 
a megállapítást a harmincas évek ele
jén tette. Őt követte tanítványa Sós 
professzor, majd az ő tanátványai 
Rigó, Szelényi, Kuti és még sorolhat
nánk napjainkig. Agrárvonatkozásban 
Kemenessy és Nyéki hívták fel a figyel
met a növények megnéziumigényére. 
Őket követte Loch, Kiss, Balogh és még 
sokan mások. A vegyészek közül Laka
tos munkássága volt úttörő jellegű.

így jutottunk el az 1975-ben Győr
ben, 1985-ben Szombathelyen, 1989- 
ben Kazincbarcikán, 1992-ben és 1994- 
ben Balatonszéplakon tartott Magyar 
Magnézium Szimpóziumokig, illetve a 
Magyar Magnézium Társasághoz. A 
Társaság 1989-ben alakult a Kuti ál

tal létrehozott MAOTE magnéziumos 
munkacsoport utódaként.

A Szimpóziumon 10 külföldi és 21 
hazai előadás, illetve poszter szerepelt. 
Az előadások és poszterok magyar és 
angolnyelvű összefoglalóit ízléses kiad
ványban jelentette meg az Egyesület. 
Az angolnyelvű összefoglalók a Mag
nesium Research-ban is megjelennek.

Úgy gondoljuk, hogy az előadáso
kat egy-egy jellemző mondattal kívá
natos megemlíteni, amelyből azok is 
tájékozódhatnak a Magnézium Társa
ság és a kutatás munkájáról, akiknek 
nem volt módjukban a Szimpóziumon 
résztvenni.

Orvosi témák
Balla, Á. (Székelyudvarhely) a mag

néziumhiány szerepét ismertette acut 
laringitisben és a magnéziumkezelés 
hatékonyságát a recidivák megelőzésé
ben. A magnéziumhiány a laringospas- 
mus fontos láncszeme.

Cérnák, I. és munkatársai (Belgrád) 
vizsgálataikkal megállapították, hogy 
robbanási légnyomás hatására magné
ziumhiányban az ideg-(agy)sejtek és 
az energiaellátás (ATP-áz) károsodása 
nagyobb, mint jó magnéziumellátás 
esetén. Ennek mindenféle (háborús 
és katasztrofális) légnyomássérülésnél 
van jelentősége.

Darányi, G. (Temesvár) a vesekö
vek összetételének változását és a kő
kialakulás csökkenését észlelte magné
ziumkezeléstől. A vesekövet (oxalát, 
ureát, foszfát, cisztein és koleszterin) 
atomabszorpciós és infravörös spekt- 
roszkóposan vizsgálta.

Garban, Z. (Temesvár) amagnézium- 
ée a cink-ionok hatását a DNS mo
lekulákra cirkuláris dichroismus mód
szerrel vizsgálta.

Gordán J. és munkatársai (Nyíregy
háza, Kórház) a magnéziumról, mint

mkl

A „bentlakásos” konferencián (a 
Hotel Sopronban, a konferencia szín
helyén voltak elszállásolva a résztve
vők) mód volt a szekciókon kívüli be
szélgetésekre is. A tudományos progra
mot soproni és kőszegi városnézés egé
szítette ki. Összegezve, a szimpózium 
sikeres folytatása volt az elmúlt évek
ben Sopronban rendezett szerkezeti 
kémiai konferenciáknak, és várhatóan 
jótékonyan járul hozzá a molekula
modellezési módszereknek hazánkban, 
illetve a térségben való térnyeréséhez.

Ferenczy György

antistressz ionról számoltak be. A 3x1 
g Mg-citrát adagolás csökkentette a 
terhességi és szülési szorongást, kedve
zően befolyásolta a szülési élményt.

Halpern, J. M. (Lisszabon) a mag
nézium általános fiziológiás hatását is
mertette. Rámutatott a magnézium
nak a fehérjeszintézisben, az energiael
látásban betöltött szerepére, valamint 
a „civilizációs” betegségek megelőzésé
ben.

Kéry A. és munkatársai (SOTE, 
Bp.) a magnéziumtartalom alakulását 
és jelentőségét ismertette a CRATE- 
GIL^gyógyszertermékekben. Ezt mind 
a szívpanaszos, mind a hipertóniás be
tegnél eredményesen használták.

Kiss Z. és munkatársai (Makó, Kór
ház) a tünetmentes hipomagnezémia 
cukorbetegekben c. előadásában arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a cukorbe
tegeknél a fokozott magnéziumürítés 
miatt mindig gondolni kell a magné
ziumhiányra, illetve pótlásra. Cukor
beteg egyéneknél a magnéziumterápia 
kedvező hatású volt.

Lukácsi L. és munkatársai (SOTE, 
Bp.) a humán egészséges és kóros 
terhességgel kapcsolatos szövetek és 
szövetnedvek magnéziumtartalmának 
változását ismertették a gesztáció so
rán. Vizsgálták a placenta, a miomet- 
rium, az anyai vénásvér, a köldök- 
zsinór artériás és vénásvér, a mag
zatvíz magnéziumtartalmát. Megálla
pították, hogy a kóros terhesség alatt 
alacsonyabb a magnéziumszint, to
vábbá, hogy a magzat fejlődésének 
megfelelően, egyre több magnéziumot 
von el az anyai vérből.

Marton I. (VIRECO, Bp.) a bio
transzformál mikroelemekről és azok 
gyógyászati használhatóságáról szá
molt be. A cinknek az élesztősejtekbe 
való bevitele (metallothionein útján) 
alkalmassá teszi az élesztőt a cinkhi
ány megszüntetésére.

Pais I. (Kertészeti Egyetem, Bp.) A 
tápelemellátás és a közegészség című 
előadásában a magnézium és a mikro
elemek szerepét tárgyalta. Rámutatott
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ezeknek a peroxidáció gátlásában be
töltött szerepére.

Regöly-Mérei A. és munkatársai (OKI, 
Bp.) a szérum magnéziumszint vál
tozását vizsgálták a terhesség alatt. 
Vizsgálataik szerint a szérum magné
ziumszint nem változott a terhesség 
alatt, akár adtak magnézium-sókat, 
akár nem adtak.

Schimatschek, H. F. és munkatár
sai (Stuttgart) a gyermekkori (4-12 
éves) hyperkinetic- és non-hyperki- 
netic-syndroma esetében vizsgálták a 
plazma-elektrolit (Mg, Ca, K, Na és P) 
tartalmát. Magnézium-aszparaginát per 
os adásával mindkét esetben kedvező 
eredményt értek el.

Szántay J. és munkatársai (Kolozs
vár) vizsgálatai szerint a 4-70 év kö
zötti allergiás nyálkahártyagyulladá
sos betegeik TIOMAG (Mg + metio- 
nin) kezeléstől gyorsabban gyógyultak, 
mint a magnéziumnélküli betegek. Kü
lönösen jó hatású volt a TIOMAG és 
a Bl +  B6 vitamin együttes adása.

Tóth P. és munkatársai (SOTE, 
Bp.). A magnéziumnak a bétaad- 
renerg tokolízisben játszott szerepét 
vizsgálták, in vitro humán myometriu- 
mon és placentán. Eredményeik alap
ján a myometrium és placenta béta- 
adrenerg receptorain a ligand/hor- 
monkötés affinitását a magnéziumos 
adjuváns kezelés segítette.

Váradi A. (SOTE, Bp.) a mag
néziumhiány klinikai tüneteit és a 
magnézium-orotát terápiás vonatkozá
sait ismertette.

Biológiai témák
Kiss A. S. (JATE Biokémia, Sze

ged). A magnézium és az anionok fi
ziológiai együtthatása című előadásá
ban a biológiailag aktív (aszparaginát, 
orotát) anionokra hívta fel a figyelmet.
A magnéziumkezelés mind a tanulásra, 
mind az enzimek aktivitására, mind az 
alkoholos májkárosodás regenerálására 
kedvező hatású volt.

Kiss I. -  Kiss A. S. (SZBKI, 
JATE, Szeged). Mutagenezis vizsgá
lata magnézium-ionok jelenlétében című 
előadásukban arról számoltak be, hogy 
a magnéziumkezelés az ecetmuslicák 
(Drosophila melanogaster, M.) ivari 
arányát a hímek javára tolta el. A

röntgensugárzás és az alkiláló etil- 
metán-szulfonát károsítását (letalitás) 
a magnéziumkezelés csökkentette.

Szántay J. (Kolozsvár) a magné
zium, metionin és tiol csoportok szere
pét tárgyalta az oxigén szabadgyökök 
semlegesítésében. Vizsgálatai bizonyí
tották, hogy a magnéziumkezelés ha
tékonyságát a tiol csoportok fokozták.

Szőke É. és munkatársai (SOTE, 
JATE, Bp. és Szeged) vizsgálták a 
magnézium hatását a géntranszfor
mált hairy root kultúra növekedé
sére. A magnézium fokozta a bio
massza képződését, de az alkaloid
koncentrációt nem növelte. Ebben el
térés mutatkozott a korábbi kamilla és 
dohány szövettenyészeteknél tapasz
talt illóolaj- és alkaloid-koncentráció 
növekedésével szemben.

Tóth L. és munkatársai (JATE, Sze
ged) a nehézfém indukálta metallo- 
thioneinek pontyban c. előadása arról 
számolt be, hogy a nehézfémek növelik 
a máj, a vese detoxikáló hatását a ben
nük termelődő metallothioneinek ré
vén. A metallothioneinek, mint fehér
jék szintézise bizonyos mértékig mag
néziumfüggő.

Agrár témák
Csikkel-Szolnoki A. -  Kiss A. S. 

(JATE, Szeged) az árpa- és zabmag
vak kálcium- és magnéziumkoncentrá
ciójának változását mutatták be a faj
ták függvényében. A magminták azo
nos termőhelyről származtak.

Glas, К. és munkatársai (К-S, Kas
sel). A magnéziumtrágyázásnak a cu
korrépa termésmennyiségére és a cu
kortartalmára gyakorolt kedvező hatá
sáról számolt be.

Kiss E. és munkatársai (RKI, Sop- 
ronhorpács) a magnézium jelentősége 
a búza integrális növényvédelmében c. 
előadásukból megismerhettük, hogy a 
magnézium fokozta a búza betegségel- 
lenállóságát, még levélpermetezés ese
tén is.

Kovacevic, V. és munkatársai (Eszék) 
A kukorica magnéziumos trágyázásá
ról számoltak be, különböző típusú ta
lajokon. A szár törése a magnéziumhi
ányos talajon jelentős (80%) volt, amit 
a magnéziumtrágyázás megszüntetett.

Loch J. és munkatársai (DATE, 
Debrecen) arról számoltak be, hogy

X X X V II. M a g y a r  S z ín k é p e le m z ő  V án d o rg y ű lé s  é s  a X. 
M a g y a r  M o le k u la s p e k t ro s z k ó p ia i  K onfe renc ia
(Kaposvár, I 9 9 4 . július 8-6.)

Rendezvényünknek, amely az atom- 
és molekulaspektroszkópia elméleti és 
gyakorlati véleménycseréjét szolgálja, 
ezévben a kaposvári Pannon Agrártu

dományi Egyetem adott otthont. Az 
egyetem ideális helyszínnek bizonyult 
az előadások megtartása és a társasági 
programok szempontjából egyaránt.

a magnéziumos levéltrágya fokozta a 
napraforgó termését és a magvak olaj- 
tartalmát. Az olajhozam 300 kg/ha-ral 
nőtt a magnéziumos kezeléstől.

Terbe I. és Ernst, J. (KÉÉ, Bp. -  
KI, Basel) a hajtatott zöldségfélék fo
kozott magnéziumigényét ismertették. 
Az egyes növények magnéziumhiány 
szimptómáit szép diafelvételeken mu
tatta be.

Egyéb térnék
Galbács G. -  Galbács Z. (JATE, Sze

ged) a fémnyomok dúsítása magnézium- 
hidroxid csapadékon, vízanalitikai cé
lokra c. dolgozatukban, mint új anali
tikai eljárást ismertették.

A Szimpóziumon a CALIFORNIA 
FITNESS, a PHARMAVIT és a WÖR- 
WAG PHARMA cégek tartottak repre
zentatív gyógyszerbemutatót, nagy ér
deklődés mellett.

A Szimpóziumon Durlach professzor 
(az SDRM elnöke, Paris), aki beteg
sége miatt nem tudott résztvenni ülé
sünkön, levélben értesített bennünket, 
hogy 1998-ban a Nemzetközi Euró
pai Magnézium Kongresszus rendezé
sét Társaságunk és az MKE kapta az 
SDRM határozata alapján. Ezt a kül
földi elismwerést, Társaságunk részére, 
a Szimpózium résztvevői tapssal fo
gadták.

Balla professzor bejelentette, hogy 
1995. június 1-3-ig Székelyudvarhelyen 
rendezik meg a 4. Román Magnézium 
Szimpóziumot, melyre mindenkit ezú
ton is meghív.

A Szimpózium zárszavában az elnök 
felhívta a figyelmet az 1994. október 
4-9. között Lisszabonban rendezendő 
VII. Nemzetközi Magnézium Szimpó
ziumra és az 1994. november 23-25. 
között Bukarestben tartandó Geronto
lógia és a magnézium Szimpóziumra. 
Mindkettőre jelentkezni lehet Társasá
gunknál (6726 Szeged, Főfasor 73A/2, 
Tel.: 62 -  432-298, Dr. Kiss A. S.).

A Szimpóziumot a résztvevők jól si
kerültnek ítélték meg. Ezt támasztja 
alá az a tény, hogy a nagy meleg 
(36°C) ellenére, a nem légkondicionált 
teremben, a résztvevők az utolsó előa
dásig végig kitartottak. Utána élvezték 
a Balaton hűsítő vizét.

dr. Kiss A. Sándor

A tudományos programot 6 plená
ris és két szekcióban elhangzott 68 vi
taelőadás alkotta. A megnyitó plená
ris előadásban vendéglátónk, dr. Sa- 
rudi Imre tanszékvezető egyetemi ta
nár rövid áttekintést adott a kémia ok
tatásának egyetemünkön belüli helyze
téről és a spektrokémia területén elért 
legújabb kutatási eredményeikről.
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A jubiláns jellegre való tekintet
tel a molekulaspektroszkópiával foglal
kozó kollégák dr. Billes Ferenc vezeté
sével molekulageometriai szemináriu
mot szerveztek, amelyen négy plenáris 
előadás hangzott el. Rozsondai Béla és 
Kálmán Alajos a szerkezetmeghatáro
zás elektrondiffrakciós, illetve röntgen
diffrakciós módszereiről tartott egy- 
egy átfogó, a kutatási trendeket is 
ismertető előadást. Veszprémi Tamás 
az energiahiperfelületekről, míg dr. 
Csonka István Gábor egyensúlyi mo
lekulageometria kvantumkémiai mód
szerekkel történő jóslásáról adott ér
dekes áttekintést. Ugyancsak plená
ris előadáson számolt be plazmaspekt
roszkópiai kutatásairól P. Yang pro
fesszor a xiameni egyetem tanára, aki

egyesületünk vendégeként vett részt a 
vándorgyűlésen.

A vitaelőadások a környezetanali
tika, a speciáció, a mintaelőkészítés és 
kombinált analitikai eljárások témakö
rében vagy módszerorientált csopor
tosításban (ICP-AES, MS, ICP-MS, 
AAS, lézer indukált atommisszió, IR, 
FTIR, XRD, UV/VIS) szervezett szek
cióüléseken hangzottak el.

A rendezvényhez csatlakozóan mű
szereket, laboratóriumi felszereléseket 
és vegyszereket gyártó cégek állítot
ták ki termékeiket és adtak informá
ciót szakembereink részére.

Kerekasztal-megbeszélést tartottunk 
a Spektrokémiai Társaság Szervezeti 
és Működési Szabályzatának kialakítá- 
saa érdekében, különös tekintettel az

TÁJÉKOZTATÓK
RENDEZVÉNYEKRŐL

Analitikai napok

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Analitikai Kémiai Szakosztálya 1995. 
január 17-18-án tartja az Analiti
kai Napokat Budapesten, melyen a 
szakosztály összes szakcsoportja és a 
Spektrokémiai Társaság is résztvesz.

Kenőanyagok Gyártásának és 
Felhasználásának

Környezetvédelmi Szempontjai

Az MKE MÓL Rt. százhalombattai 
csoportja a fenti címmel 1995. szep
tember 1S-15. között Sopronban szervez 
nemzetközi konferenciát.

A konferencia tematikája a kenő
anyagok gyártásával és feldolgozásá

val együttjáró környezet- és egészség- 
védelmi kérdések elmélete és gyakor
lata, az alapolajok -  ásványi és szin
tetikus -  előállítása, a kenőanyag ada
lékok kiválasztása, a keverési és minő
sítési szempontok, a friss és használt 
kenőanyagok kezelése.

Az 5. Európai Kémia és 
Környezet Konferencia

A FECS (Európai Kémikus Egyesü
letek Szövetsége) Kémia és Környezet 
Munkabizottsága az MKE-vel együtt
működve 1995. május 15-18. között 
Budapesten rendezi meg 5. konferen
ciáját „Rovarirtószerek kémiája a me
zőgazdaság fennmaradásáért” címmel,

MKE HÍREK
A Magyar Kémikusok Egyesü

lete Intézőbizottsága 1994. szep
tember 21-én tartotta a nyári szünet 
után első ülését.

Napirendi pontként az MKL-el kap
csolatos kérdések kerültek megvita
tásra. Javaslat született arra -  a már 
többször felvetett -  kérdésre, hogy az 
MKE tagjai rendszeresen kapják meg 
a Magyar Kémikusok Lapját.

Az IB határozatot hozott arról, 
hogy 1995. január 1-től átmeneti jel
leggel az MKE tagjai a havi közlemé
nyekkel együtt az MKL „különlenyo
matát” is megkapják, amely az egyesü
leti élettel, a magyar vegyiparral, köz

érdekű információkkal kapcsolatos ol
dalakat tartalmazza. Távolabbi cél az 
anyagi fedezet alakulása függvényében 
a teljes lap kézbesítése minden MKE 
tagnak.

A lap szerkesztősége a kitűzött cél 
érdekében biztosítja a tárgyhó előtti 
napokban történő megjelenést.

Az egyebek között először az MKE 
tagsági díjának emelése került megvi
tatásra. Az MKE tagdíj három éve vál
tozatlan volt.

Az IB határozata szerint 1995-ben 
500 Ft/év lesz a tagdíj, nyugdíjasok
nak, gyes-en levőknek és munkanélkü
lieknek 150 Ft/év. A tagdíjemeléssel

mkL

esedékessé váló vezetőségválasztás sza
bályainak megfogalmazására. Megálla
podtunk, hogy az elnöki és alelnöki 
pozíciót periódusonként váltogatva az 
atom-, illetve a molekulaspektroszkó
pia területén dolgozó szakemberek lát
ják el. Az elnök munkáját öttagú veze
tőség segíti, amely magában foglalja az 
alelnököt és a titkárt is. Az 1994. no
vemberére tervezett választás előkészí
tésére és a jelölőbizottság feladatának 
ellátására a két szakterület 3-3 kollé
gát delegál. A jelölőbizottság ajelöltek 
kiválasztásánál meghatározó szerepet 
szán a nemzetközileg elismert tudomá
nyos munkásságnak, amelynek fokmé
rőit a választás előtt szakembereinkkel 
ismertetni kell.

Zára у  G yula

amely előretekintést ígér a 21. szá
zadra.

A konferencia célja a világ legkü
lönbözőbb tájain élő és dolgozó szak
emberek találkozásának megszervezése 
annak érdekében, hogy azok megvitas
sák a jelenlegi helyzetet és a peszticid- 
kémia fejlődését a mezőgazdaság fenn
maradása érdekében.

Különös figyelmet fordít a konferen
cia az élelmiszerellátás szükségleteire a 
környezet minőségének javítása tükré
ben.

A konferencia arra a kérdésre keresi 
a választ, hogy a peszticid-kémia ho
gyan tölti be a fenti követelményeket, 
melyeket a társadalmak fogalmaztak 
meg.

Főbb témák:
-  Új termékek és technológiák,
-  Szabályozások, tendenciák, a har

monizáció kilátásai,
-  Peszticidek és a környezet, környe

zeti kockázat fejlődése,
-  Peszticidek analitikai kémiája, ter

mék minőség, metabolitok.
B a n a i E n d r é n i

egyidőben kerül sor az előbbiekben vá
zolt szolgáltatás bővülésre.

Dr. Harsányt László főtitkár be
számolt az Amerikai Kémikus Egye
sület képviselőjének Magyarországon 
tett látogatásáról. Az Egyesületnek fő
leg egyéni tagjai vannak és 500 főnél ki
sebb létszámot foglalkoztató „kis” cé
gek a tagjai. A megbeszélések során 
több területen esett szó együttműkö
dés lehetőségéről. Ilyen pl. a Középis
kolai Kémiai Lapok kiadása, környe
zetvédelmi oktató anyagok rendelke
zésre bocsátása.

A nyár folyamán több nemzetközi 
szervezet ülésén vettek részt az MKE 
képviselői, amelyekről a későbbiekben 
számolunk be.

B a n a i E n d r é n i
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vezetnie . . .  Szemle . . .  Szemle . . .
Változik a világ fermentációs 

ipara

Az ipari fermentáció hagyományo
san tömegtermékek előállítására irá
nyult (pl. etilalkohol, nátrium-glutamát 
citromsav) amit elsősorban az élelmi
szeripar használ fel. Valamennyi hasz
nálatos fermentációs biológiai anyagá
talakító ipari eljárás közül csak az eti
lalkoholt gyártják anaerob eljárással, a 
többi mind levegős oxidáció.

Az ipari fermentációt századunk 
második felében fokozatosan terjesz
tették ki kisebb volumenű, de értéke
sebb szerves termékekre (finomkemi
káliák, gyógyszerek). A tömegtermé
kek esetében a költségekből lényeges 
részarányt ill. volument képvisel a fer
mentált táp, ill. a hulladék (micélium) 
nagy mennyisége is. Utóbbi járulékos 
feladatot jelent, ti. a hasznosítását; (ez 
rendszerint állati fehérjedús táp, hi
szen a fermentáló baktériumok sejtjei
ből áll, alkohol esetében az élesztőből), 
de használhatják talajjavításra is (hu
muszképzés, feltéve hogyha nem tar
talmaz toxikus anyagot).

A tápköltség részaránya a tömeg
termékeknél a fermentációs eljárás ön
költségében pl. jellegzetesen a követ
kező:

etilalkoholnál 60 -  65% 
penicillinnél 25 -  30% 
citromsavnál 20 -  25% 
mosószer enzimeknél 30 -  40%

Ebből rögtön következik a tömeg
termék fermentációs eljárások mes
terséges továbbfejlesztési iránya: átté
rés olcsóbb tápokra, kevesebb energiát 
igénylőkre (hő- és keverési villamose
nergia), jobban elválasztható micéliu-

mot szolgáltatókra. A tömegtermékek 
iránti igény legfeljebb a föld lakosainak 
arányában nőhet.

Mennél értékesebb termékeket állí
tanak elő fermentációval, annál kisebb 
szerepet játszik a táp ára az önköltség
ben.

A tápok lehetnek szénhidrátok vagy 
szénhidrogének (ha csak karbonfor
rásra van szükség); ilyenkor a bakté
riumok fejlődéséhez szükséges szerves 
és szervetlen anyagok a táp adaléko
lásával juttathatók a tenyészetbe, de 
a biotechnikával gyártott gyógyhatású 
anyagok esetében nitrogény és foszfort 
szerves kötésben tartalmazó tápokra 
lehet szükség. Erről nyújt áttekintést 
az 1. táblázat:

1. táblázat

Termék Fermentációs táp

Sokféle 
Citromsav 
Xantán-gumi 
Antibiotikum 
Terramicin 
Penicillin 
B-12 vitamin 
Proteáz enzim

glükóz
melasz, parafin
keményítő
cukor
növényolaj
kukoricalekvár
szójalekvár
vérplazma

A legjelentősebb fermentációval gyár
tott termékekről a 2. táblázat tájékoz-

2. táblázat

tat a világ éves termelési- ill. értéke
sítési volumenei alapján a kilencvenes 
évtized első éveiből.

[Forrás: Chemtech. £4- No. 6, p 45; 1994. 
június)]

Világprognózis etilénre és 
származékaira az ezredfordulóig

Erősödik az optimizmus, az ezred
fordulóig terjedő időhorizontra, az eti
lénre, ikertermékeire és származékaira 
(elsősorban az USA-ban). Ha eltekin
tünk a recesszió mélypontjától (1991- 
92), úgy egyrészt az mutatható ki, 
hogy a nyolcvanas évtizedben a vilá
gon az etilén iránti igény átlagosan évi 
5%-kal nőtt és 1992-ben 62,5 millió 
tonnánál stagnált, de 1993-ban ismét 
nőtt 64 millióra, másrészt a kilencve
nes évtizedre (a már épülő és elhatá
rozott kapacitásokat figyelembe véve) 
4,5%-os igénynövekedéssel számolhat
nak, aminek a következtében a 2000. 
évre a világ etilénkapacitását 71,5 mil
lió tonnára prognosztizálják. Ennek re
gionális bontása millió tonna/évben 
mérve a következő:

Észak-Amerika 26,4
Nyugat-Európa 18,3
Ázsia és Csendes Óceánia 17,8
(a növekmény a Távol-keleti
partvidéken a legerőteljesebb)
Közép-Kelet 4,6
Kelet-Európa és FÁK 3,8
Dél-Amerika 3,7
Afrika 1,0

1990-hez képest az etilén világkapa
citás 32%-kal (17 millió tonnával) fog 
nőni az ezredfordulóig. így a kapaci
tás az igényt folyamatosan 7-8%-kal 
haladja meg. Ez világátlagban 90%-os 
kapacitáskihasználást biztosít.

Nyugat-Európában az etilénkapaci
tás 1993 és 1996 között 18,6 millió ton
nánál fog stagnálni, ami 85%-os kapa
citáskihasználást jelent. Ez az ezred
fordulóra 87%-ra fog nőni (hazánkban 
az etilénkapacitás a TVK-é; 1993-ban 
290 000 tonna).

1993-ban a világ 64 millió tonna eti
lént dolgozott fel; ezen belül a legfon
tosabb ipari termékek a következő szá
zalékos részarányt képviselték:

kissűrűségü polietilén 23,4
nagysürűségű polietilén 21,8
vinil-klorid 16,2
lineáris kissűrűségü polietilén 8,4
etilén-oxid 11,7
sztirol 7,1
vinil-acetát 1,8

Az optimizmus annak dacára érez
hető, hogy a továbbfeldolgozott ter
mékek árai nyomottak, ill. a PVC-

Termék Világtermelés évente, 
tonna

Világértékesítés évente, 
US dollár

Etilalkohol 15 millió 15 milliárd
Nátrium-glutamát 1 millió 1,436 milliárd
Citromsav 400 ezer 560 miiló
Lizin 115 ezer 288 millió
Glukonsav 50 ezer n.a.
Ionofor mosószerek 3 ezer 300 millió
Ivermektin 15 600 millió
Humán inzulin 6 2 milliárd
TPA 0,010 230 millió
Humán növekedési hormon n.a. 375 millió
Eritropoietin n.a. 500 millió
Neupogen n.a. 550 millió
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nél a klór drágult meg jelentősen. 
Az optimizmus differenciált: a javu
lást már 1993-ban érezték az USA- 
ban, Nyugat-Európában ez legkoráb
ban 1994 végén történhet meg és a 
további ütem attól függ, hogy milyen 
gyorsan képes Kelet-Európa az olefin- 
származékokban importigényét finan
szírozni, ami a gazdasági helyzet ot
tani javulásának függvénye. (Japán 
még nem tudott az etilénkapacitások 
vonatkozásában dönteni, mindenesetre 
jellemző, hogy Nyugat-Európa és Ja
pán együttesen 1992-ben még a vi
lág etiligényének 64%-át jelentette, a 
prognózis szerint ez az igény 2000-re 
56%-ra fog csökkenni.)

A fő etiléntermelő eljárás a gőzpi- 
rolízis marad (persze más-más nyersa
nyagra).

A melléktermék propilén feldolgo
zott vezérteméke a polipropilén marad; 
ezen a téren is gyorsan halad a cégek 
globalizációja. (1994-ben már az olasz 
Montedison és a holland-angol Shell 
közös vállalata a legnagyobb etilénter
melő a világon.)

[Forrd»: Oil and Gas Journal. 92. No 17. 
p 35 (1994. április 25.)]

tonna volt a PVC és 1 millió a fenol
gyanta, valamint 0,6 millió az aminop- 
laszt, továbbá 0,4 millió tonna a polie
tilén és közel ennyi a poliuretán. 1995- 
ig becsülve, az aminoplaszt, a poliu
retán és a PVC éves növekedés rátája 
volt a legnagyobb (4,7%, 4,4, ill. 4,3%).

Értékben 5,6 milliárd US dollár volt 
ez a műanyagfelhasználás, ezen belül 
a PVC-é 1,8, a fenolgyantáé 1,1 és 
a poliuretáné 0,9 milliárd USD, az 
értékben mért növekedési ráták pedig 
a fentiekre rendben 5-3,3, ill.4,6%, 
műanyagokra átlagosan 4,9,% amit 
5,1, ill. 5,2%-ra túllépett a poliészteré 
és az akrilgyantáké.

A legnagyobb felhasználási terület a 
csövek és szerelvényeik, valamint a csa
tornáké volt összesen 1,7 milliárd dol
lárral, ezután a műanyagragasztású fa
szerkezeteké következett 1,1 milliárd- 
dal, majd a szigeteléseké 1 milliárd 
USD-vel.

Az USA építőiparában a legjelen
tősebb mennyiségben felhasznált műa
nyagfajtákról az 1. táblázat tájékoztat.

[Fórrá»: Chemical and Engineering News 
72. No 22. p 20 (1994. május 30)]

1. táblázat

Műanyagfajta Felhasználási terület

Akrilát és sztirol-akril-
nitril kaucsuk keveréke ablakkeret
Akrilészter, metakrilészter üvegezés, világítótest búrák
Etilén-vinil-acetát polimer kábelszigetelés, csatornajavítás
Fenolgyanta villamos szerelvények, faragasztók
Melamin-karbamidgyanta faragasztók
Polibutilén hidegvízcsövek, padlófűtőcsövek
Polietilén csövek, kábelburkolat
Poli(etilén-tereftalát) tartályok, fedelek
Poli (fenilén-oxid) tetőfedés
Polikarbonát üvegezés, világítótest búrák
Polisztirol hőszigetelés, lemezek
Poliuretán hőszigetelés, tetőfedés
PVC ablakkeret, falburkolat, formázott testek
Telítetlen poliészter fürdőkádak márványutánzattal

Műanyagok az amerikai 
építészetben

Noha az USA építőanyag-felhasz
nálásában, amely 1992-ben 200 millió 
tonnás volt, a műanyagok csak 2%-ot 
tesznek ki (ideértve a magas- és mé
lyépítés gépészetét és villamos energe
tikai, valamint jelző-hálózatait is), de 
ez közel 6 millió tonnás műanyagfel
használást jelentett, azaz az amerikai 
28 millió tonnás összes műanyag fel- 
használás 20%-át. Ezen belül 2,5 millió

Kreativitási kiskáté

Herbert Dow a Dow Chemical Со. 
megalapítója állította fel a kutatásfej
lesztési kreativitás felismerésének és e 
tevékenység előrehaladása ismérvének 
paramétereit, jelesül:

felismerés
-  aki nem mer hibázni, annak az 

alkotásra sem futja,
-  a nem kreatív tudósok azzal foglal

koznak, hogy miért nem lehet az

ötletet megvalósítani, a kreatívok 
tesznek érte,
nyomónk övetés

-  milyen eredmények rejlenek az ötlet 
megvalósításában?

-  hogyan lehet az eredményt a legke
vesebb ráfordítással és a legrövidebb 
idő alatt megvalósítani?

-  milyen gyorsan juthatunk ahhoz a 
soron következő közbeeső eredmény
hez, ami bizonyítja (vagy elveti) az 
ötlet megvalósíthatóságát,

-  ha az ötlet valószínűleg nem vezet el 
a várt eredményhez, van-e remény 
olyan új információkra jutni, ame
lyek egy módosított eredménnyel ke
csegtető irányába mutatnak.
Sir Alaxander Fleming penicillin

felfedezése az iskolapéldája ilyen krea- 
tivitásnk mind az elemzés, mind a kö
vetkezetes tett terén.

[Forrd»: Chemtech. Щ. No 5, p 15 (1994. 
május)]

A csehek összekötik kelet- és 
nyugat-európa 

kőolaj-távvezetékeit

A két, eddig nem érintkező magiszt
rális kőolajvezeték-rendszer a cseh- 
bajor határnál 320 km-re közelíti meg 
egymást (az Oroszországból jövő „Ba
rátság” vezeték a csehországi Neha- 
lozevesben, a trieszti kikötőből jövő 
„Transalpin=TAL” vezeték pedig Voh- 
burgban Ingolstadtnál). A cseh csatla
kozási pont a Barátság vezeték men
tén fekvő Litvinov és Kralupy kőo
lajfinomítók, ill. műkaucsuk üzemek 
közé esik, a TÁL vezetéké pedig 
a bajorországi Ingolstadt kőolajfino
mítóba. Maga a MERO-nak neve
zett összekötő vezetékszakasz (M ttel 
Europäische ÄohOel Leitung) 340 ki
lométer hosszú, mert északra eltér a 
nyomvonala a bajorországi Waidha- 
usba (később innen újabb magisztrá
lis leágazást lehet kiépíteni a német- 
országi Leuna-ba, ami a Barátság ve
zeték másik ága mellett fekszik). A 
MERŐ évi 10 millió tonna kőolaj szál
lítására képes, 0,7 méter átmérőjű cső
ből épül, beruházási költsége 700 mil
lió német márka, tulajdonosa a cseh 
Chemp étről Pipeline cég, ami a Kralupy 
gyár 100%-os leányvállalata.

Jelenleg 3 kulcsponton (Trieszt, Voh- 
burg, Nehalozeves) elkezdték a tengeri 
szállítási lökések kiegyenlítésére szol
gáló tartálypark kiépítését; végső álla
potában Triesztben 80 000, Vohburg- 
ban 200 000 és Nehalozevesben 800 000 
m3-es befogadóképességre.

A cseh beruházás indoka a kőo
lajellátás biztonságának fokozása egy 
harmadik és megbízhatóbb oldalról 
(ugyancsak Ingolstadtba vezet a Genua-i
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kikötőből a CÉL magisztrális kőolajve
zeték), hiszen Szlovákia ellátására is a 
magyar fél és Horvátország által több 
mint egy évtizede kiépített, a quarne- 
roi öbölben fekvő KRK szigeti kikötő
ből induló „Adria” vezeték, a jugosz
láviai háború miatt 2 éve nem szállít 
olajat és a Barátság vezeték is veszí
tett megbízhatóságából (noha ez eddig 
nem manifesztálódott).

[Forrás: Erdöl, Erdgas, Kohle 110 No 5, 
p 203 (1994. május)]

Ficánkolásgátló dohányzás

Kérdés, hogy a római „La Sapienza” 
(Bölcsesség) egyetemnek a dohány
zás egyik speciális biológiai következ
ményére vonatkozó kutatása a férfiúi 
képességeikre oly büszke, az erősebb 
nemhez tartozó olaszokat leszoktat- 
ja-e erről a szenvedélyükről? A kutatás 
tárgya az volt: van-e hatása a minden
napi életben használt kellemes ajzósze
reknek, nevezetesen a dohányzásnak és 
a presszókávénak a férfipotenciára.

Ennek során összehasonlították az 
ajzószerek hatóanyagainak töménysé
gét egyrészt a spermaplazmában más
részt a vérplazmában, valamint mérték

ezeknek a spermáknak mozgékonysá
gára gyakorolt hatását.

Megállapították, hogy a dohány
zás hatóanyagai közül (nikotin, koti- 
nin, trans-S-hidrokotinin) a nikotin tö
ménysége a spermaszérumban a vér
szérumban találhatónak kétszerese, a 
két testfolyadék pH-jának gradiense 
hat a dohány-alkaloidra (a nikotin
molekulában az N-metil-pirrolidin alfa
helyzetben kapcsolódik a pirimidin 
beta-helyzetéhez); a másik két hatóa
nyag töménysége pedig a vérplazmá
ban előfordulónak felel meg. A spermi
umok ficánkolására a kotinin gyakorol 
saját töménységével arányos lassítóha
tást, ami a petesejt megtermékenyíté
sének valószínűségét ugyanilyen mér
tékben csökkenti.

Ezzel szemben a koffeinnek (1,3,7- 
trimetil, 2,6-dioxt-purin) ilyen hatása 
nincsen, mert nem csökkenti a spermi
umok farkincacsapásainak frekvenciá
ját, így a mozgásukat sem lassítja.

[Forrás: Chemtech. B4- No 5, p 4 (1994. 
május)]

Makacs ragacs

A hetero-, ill. homoszexuális ak
tus veszélyeinek kiküszöbölésére kísér

letezték ki és szabadalmaztatták New 
Yorkban azt a „Carragenan" márka
nevű, tengeri moszatból kinyert por
ból előállítható viszkózus vizes kocso
nyát, amelyet gélpasztillaként a befo
gadó nyílásba (vagina, ill. anus) he
lyezve: gátolja azt, hogy a sperma, ill. 
a szerzett immunhiányos kórt (AIDS) 
okozó „HÍV” vírus eljusson a sejtfa
lig (pete, végbél) azáltal, hogy rára
gad a behatolni készülő fehérje mo
lekulákra, valamint a nyílásokat bo
rító sejtfalra, azokat elektromosan po
zitívvá teszi, minek következtében ta
szítják egymást, tehát azok egymáshoz 
nem is közelítenek, azaz a fogamzást is 
megakadályozza.

A Carragenan kémiai értelemben 
poliszulfatált poliszaharid. Preventív 
humán alkalmazása előtt azonban far
makológiái és klinikai ellenőrző vizsgá
latokkal kell meggyőződni arról, hogy 
nincsenek nem várt káros mellékhatá
sai; ehhez 7 évet tartanak szükséges
nek.

[Forrás: Chemistry and Industry No 11, 
p 393 (1994. június 6)]
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