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Bevezetés

A melléktermékek visszanyerése és hasznosítása 

a múltban elsősorban gazdasági kérdés volt, a kör
nyezet megóvása a károsodástól alig-alig merült 

fel szempontként.

Napjainkban a hulladékok szakszerű kezelését és 

elhelyezését számos országban jogszabályok Írják 

elő. A hulladékkezelő vagy megsemmisítő rendszerek 

- közöttük a légszennyezőanyagok lekötésére szolgá
lók is - jelentős költséggel terhelik az ipari be
ruházásokat és az üzemelést. Nem ritka az olyan 

iparág, ahol a környezetvédelmi járulékos költségek 

az eredeti beruházási költséget 50-70 %-kal növelik 

meg.

A fejlett ipari országok közül többen a környe
zetszennyezés szempontjából legkritikusabb technoló
giákat - mint pl. a kohászat, cementipar, vegyipari 

alapanyaggyártás nagyipari technológiái - fejlődő 

országokban fejlesztik, mivel ott a gazdasági érde
keltség miatt a környezetvédelmi követelményeket el
hanyagolják, vagy sokkal enyhébben szabják meg, mint 

az anyaországban.

Nemzetünk jóléte megköveteli, hogy termékeinkkel 

versenyképesek legyünk a világpiacon. Az indokolat
lan költségtöbblet nehezíti iparunk fejlődését és 

érvényesülé sét.
A másik oldalról azonban - magunk és az utánunk jö
vő nemzedékek védelmében - nem engedhető meg, hogy
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hazánkban az emberi környezet minőségromlása le
gyen az az ár, melyet a gazdasági fejlődésért 

fizetünk.

Feladatunk, hogy az ipari technológiák termelé
si és gazdasági követelményeit összeegyeztessük 

a környezetvédelmi követelményekkel, kidolgozva 

az optimum-keresés feltételeit és módszereit.

Dolgozatom a levegőtisztaság-védelem terén fo
lyó sokrétű munka egyes részletkérdéseit igyek
szik megközelíteni. Mint ilyen, egy hosszabb mun
kafolyamat jelenleg elért fázisát tükrözi, de egy
szersmind a további munka feladatait is megfogal
mazza - különösen a technológiai jellemzők és a 

légszennyezési adatok együttes feldolgozása és ki
értékelése tekintetében.

A tanulmányban használt immisszió és emisszió 

kifejezések a levegőtisztaság-védelemben hivatalo
san is bevezetett fogalmak /1/. Az immisszió a kör
nyezeti levegőminőséget jelenti és a légszennyező 

anyagok koncentrációival jellemzik. Az immisszió- 

normák a megengedett maximális koncentrációt ad
ják meg. Az emisszió a szennyezőforrások szennyező- 

anyag kibocsátása, az emissziónormák, kg/ó mérték- 

egységben, a megengedett maximális kibocsátást ad
ják meg. /A német és szláv szakirodalom hozzánk ha
sonlóan használja a két kifejezést. Az angol szak- 

irodalom csak az emissziót használja, az immisszió 

helyett a "ground level concentration" kifejezés ta
lálható о/
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1. A környezetvédelmi levegőtisztasági
követelmények

Magyarországon 1973. óta minisztertanácsi ren
delet Írja elő a környezeti levegőben eltűrhető 

szennyezőanyagkoncentrációk felső határát /immisz- 

szió normák/. /1/ Az ÁBEO által a munkahelyi, zárt
téri levegőre megállapított MÁK értékekkel /2/ ösz- 

szehasonlitva, a környezeti levegőminőségi előírá
sok sokkal szigorúbbak: a határértékek a megfelelő 

МАК-értékeknek általában 0,01-0,02 részét teszik 

ki. A kétféle szabályozás közötti eltérés felveti 
az előírások megalapozottságának kérdését. Munkám
hoz figyelembe kell vennem az előírások elvi alap
jait és a levegőszennyezettség jellegzetességeit.

A levegőszennyezettség fő jellegzetességeit a 

következőkben tudnám összefoglalni:

- természeti jelenségként észleljük;
- jellegzetes tulajdonságai komplex-kolloid 

rendszer szerkezetéből következnek;
- a kialakuló szennyezettségi szint /immisszió/ 

dinamikus egyensúlyi állapot eredménye, a 

környezeti levegő befogadóként szerepel.

1.1. A levegőszennyezettség természeti jelenség, 

kialakításában természeti és antropológiai okok 

együtt szerepelnek. A keletkezését előidéző okok 

hatásai áttételesen jelentkeznek, ezért nehéz a je
lenség mögött a valódi kiváltó okokat és befolyáso
ló tényezőket felismerni.
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A levegőbe kerülő szennyezőanyagoк részben 

természetes eredetűek. Ide tartoznak, mint szeny- 

nyezőforrások a vulkánikus tevékenység, a siva
tagi homokviharok, erdőtüzek, a tengerviz disz- 

pergálódása, a növényi illő-olaj emissziók. Az 

antropológiai eredetű emissziók közé sorolják az 

ember biológiai és termelési-gazdasági tevékeny
ségeivel kapcsolatos emissziókat.

Az I. táblázatban látható adatok szerint a 

természetes eredetű szennyezőanyag mennyisége kb. 
3-5-ször nagyobb az antropolog eredetűnél. Ez a kép 

azonban csak a globális légkör egészére érvényese 

A levegőszennyezettség veszélyei a településeken 

és település-agglomerációk körzetében lépnek fel.
E területek szennyezettségét döntően az antropolog 

szennyeződés okozza /ipari emissziók, lakossági 
fütés-tüzelés és közlekedési emisszió/.

A természeti okok közül a szennyezettség kiala
kulását jelentősen befolyásolják a meteorológiai 
tényezők is0

A levegőszennyezettség két fő megjelenési formá
ját lehet megkülönböztetni. Az első a gyakori, ál
talános megjelenési forma. A szennyezőanyagok meny- 

nyisége a levegőben ilyenkor viszonylag alacsony. 

Érzékszervileg nem, vagy alig lehet észrevenni, ha
tása azonban kimutatható. Ilyenek: a települések 

kiimája kedvezőtlenebb, mint a környező területeké.
A települési környezetben csökken a napfényes órák 

száma, gyakoribbak a ködös-, esős napok. Bizonyos 

megbetegedések gyakorisága nő, fokozódik az épületek-
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I»táblázat•
A légkörbe bocsátott vagy a légkörben keletkező 

2o mikrom-nél kisebb sugarú, aeroszol-részecskék 

képződési sebessége/lnadvertént Clima.te Modifica
tion. 1971*/

Emisszió t/év 

.lo6
loo - 5oo 

3 - 150 
3oo 

25 - l5o

Forrás
Természetes

sTalaj és sziklák mállása.
Erdőtüzek &.
Tengeri sók 
Vulkánkitöré sek
Nyomgázokból képződő részecskék: 
ELS-ből keletkező szulfát 
NíL-ból keletkező 
NO^-ből keletkező nitrát 

Növényekből származó szénhidrogének 
Összesen:

13o - 2oo 
8o - 27o 
6o - 43o 
75 - 2oo 

773 -FT oo

ammonium

Antropogén
Közvetlen emisszió 
Nyomgázokból képződő részecskék: 

S09-ből keletkező szulfát 
NCT-ből keletkező nitrát 

Szénhidrogének
Összesen:

lo 9o

13o - 2oo 
3o - ' 35
15 9o

185 - 415

Természetes és antropogén együtt: 958 -2615

/А s -val jelzett rovatokban lévő adatok közve
tett, ismeretlen mennyiségű antropogén hatásokat 

is tartalmaznak./

/Átvéve: Dr Várkonyi 
"A levegőszennyeződés” 

Hüsz.K. Bp.1977./
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és műszaki berendezések korróziója, károsodik a 

növényzet. Közvetlen egészségkárositó hatás azon
ban akkor sem mutatható ki, ha a szennyezettség 

mértéke az immisszió-normákat négy-ötszörösen túl
lépi. A levegőszennyezettségnek ez a formája akut 
hatásokat /"short-term effect"/ nem okoz, krónikus 

károsítást azonban igen. Az un. long-term hatások 

kimutatása nehéz, mert a levegőszennyezettség mel
lett más kiváltó okok is szerepelnek. A szennyezett
ség esetleges genetikus ártalmairól ma még alig van
nak ismereteink.

A másik megjelenési formánál a szennyezettség ki
fejezett: kellemetlen szagot okoz, neheziti a lég
zést, szem- és orr-nyálkahártya izgalmakat vált ki.
A panaszok hirtelen és tömegesen lépnek fel, mint 
a járványok esetében. A jelenség nappali sötétség
gel vagy köddel jár, ami pszichikailag is negativ 

hatású. A füstködnek /smog/ nevezett jelenség kelet
kezését sok különböző kedvezőtlen hatás találkozása 

okozza. Akut kárositó hatása nem vitatható. Az érzé
kenyebb embercsoportoknál /gyermekek, betegek, öre
gek/ megbetegedéseket okoz, sőt halálesetek is be
következnek. /A londoni 1952. évi smog alatt a halál
esetek száma 4700-zal volt több a statisztikai át
lagnál./ A megbetegedés és halál oka nem mérgezés, 
a tünetek az oxigénhiánynál és végelgyengülésnél be
következő halálesetek tüneteihez hasonlóak. A gáz
mérgezés azért sem lenne megmagyarázható, mert a 

szennyezettség még a smog idején sem éri el - a meg
figyelések szerint - a MÁK értékek 50 %-át.
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A levegőszennyezettség kialakulása és hatásai 
a makroszkopikus /légkörfizikai, meteorológiai/, 

és a mikroszkopikus, amikroszkópikus /kolloid és 

molekuláris/ folyamatok kölcsönhatásaiból érthe
tők meg.

1.2. A levegőbe kerülő szilárd és folyékony halmaz
állapotú szennyezőanyagok gázközegü diszperz rend
szert, aeroszolt alkotnak. Meg kell különböztetni 
a stabil-, és nem stabil-diszperz rendszereket, 
mert veszélyességük a levegőszennyezettség hatása 

szempontjából eltérő.

Az 1.1. pontban leirt levegőszennyezettség meg
jelenési formákat stabil diszperz rendszerek alkot
ják. A nem stabil diszperz rendszerek lokális szeny- 

nyezőhatást okozhatnak.

Abból a szempontból, hogy a szennyezőhatás a ki
bocsátás helyétől milyen távolságra jelentkezik, 

lokális, regionális, "large-scale" és globális szeny- 

nyezőhatásokát különböztetünk meg.

A lokális hatást az jellemzi, hogy az emittált 

szennyezőanyagok a kibocsátás 100-500 méteres körze
tében szennyeznek. Veszélyességét az okozza, hogy a 

légszennyezőanyagok alig higulnak, szinte a kibocsá
tási koncentrációban hatnak. /Pl. alacsony kémény, 
gépjármű, nyitott tároló, stb./ Lokális szennyezőha
tást okoznak a kibocsátás körzetében ülepedő, kihul
ló durva diszperz részek /lásd alább/ és a talajkö- 

zelben kibocsátott gázok.

Lokális tipusu, de esetenként nagy távolságra ha
tó szennyezettséget okoznak a balesetekből eredő gáz-
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kitörések. /Csőtörés, tartályrobbanás, üzemza
var, stb./

A regionális szennyezettség egy település, de 

gyakrabban település-csoport, országrésznyi te
rület szennyezettségét jelenti. Jellemzője, hogy 

a szennyezett területen a szennyezőforrások hatá
sa egybeolvad, hatásuk a kialakult immisszióban 

összegződik, és a levegőszennyezettség összefüggő
en terjed ki az érintett területre. Veszélyességük 

ebben áll.

A large-scale hatást lamináris légköri áramlá
sok okozzák, melyek többszáz kilométerre szállít
ják a kibocsátott szennyezőanyagokat, sokszor lé
nyeges koncentrációcsökkenés nélkül. Veszélyessé
güket az okozza, hogy a levegőszennyezés hatása 

nem számítható, megelőzése, elhárítása nehéz. A 

large-scale hatás különösen a magas kémények emisz- 

sziói következtében jelentkezhet.

A levegőbe kerülő és ott tartós diszperz rend
szert alkotó szennyezőanyagok a légköri turbulencia 

hatására szétoszlanak és a légkör globális szennye
zettségét növelik. E megállapitás a gázkomponensek
re is vonatkozik.

Az ülepedő /durva diszperz-/ és lebegő /finom 

diszperz-/ részek elhatárolása egyértelműen nem le
hetséges, mert a részecskék ülepedés! sebessége nem
csak méretüktől, de alakjuktól, fajsúlyúktól és a 

légmozgásoktól is függ. /3/
Junge az alábbi csoportositást és elnevezéseket ve
zette be a diszperz részecskékre: /4/
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megnevezés részecske-sugár

Aitken féle részek 

nagy részek 

óriás részek

0,1 mikrom. alatt 

0,1-1,0 mikrom. között 

1,0 mikrom. felett

Az Aitken részeknél a diffúzió a meghatározó, és 

a koaguláció igen gyors; az óriás részekre az üle
pedés a meghatározó, a nagy részek átmenetet ké
peznek a két kategória között. A felosztás több kér
dést vet fel. A 0,1 mikrom. alatti tartomány egyaránt 
felöleli a kolloid és molekuláris részecskéket, me
lyek pedig különbözőképpen viselkednek. Buzágh /5/ 

a kolloid tartományra az 500-0,1 nm határokat jelöl
te meg.
A nagy és óriás részek megjelölés igen relativ. Több 

szerző /3,6/ 20-30 mikrom.-ben jelöli meg a lebegő 

részecskék felső mérethatárát, ami plc a Stokes for
mula értelmében 30 mikrom.-né1 10 cm/s ülepedés! se
bességet jelent. /Itt kell megjegyezni, hogy nagyon 

szélsőséges eseteket is feljegyeztek. A szél képes 

pl. a szaharai homokot Európába szállítani, mégpedig 

a durva diszperz részekkel együtt./

Az elmondottak önmagukban nem magyarázzák meg a 

levegőszennyezettség kialakulását. A szilárd disz
perz rendszernek ülepedés, vagy koaguláció és ülepe
dés utján viszonylag gyorsan meg kellene szűnni, ez
zel szemben a vártnál sokkal töményebb diszperz rend
szerek is stabilnak bizonyulnak.

A füstködök esetében tapasztalt töménység mellett 

a koaguláció sebességének annyira meg kellene növe
kednie, hogy a rendszer nem lehetne stabile Stabili-
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l.sz.ábra.

Példa komplex-szerkezetű aeroszolok 

keletkezésére.

O О

• 9 ©°*; $a 0Л •о ítоо

* e. • • ©rt
*

В» 0

I

Füstjellegű aeroszol keletkezése füstből 
és gőzből. /Átvéve Buzágli A.::Kolloidika. 

Il/l.k. Egyt.Nyomd. Bp. 1949. 83.old./
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tása csak olyan komplex-kolloid rendszer kiala
kulásával érthető, melyben a részecskék koagu
lációja akadályozott, /l.sz. ábra/

Buzágh 1949-ben kiadott munkájában igy fogal
mazza meg e jelenséget: "Városok, gyártelepek fe
lett keletkező füst vagy köd általában komplex 

szerkezetű aeroszol. Jellemző ezekre a lényegesen 

nagyobb állandóság, mint amilyet a * száraz* füs
töknél és az egyszerű ködöknél tapasztalhatunk«
Ilyen pl. a közismert angliai köd."

A komplex szerkezetű aeroszolban szilárd részecs
kéket körülvevő szolvát- /itt: hidrát/ burok meg
akadályozza a részecskék koagulációját. A védőhatás 

még fokozódhat egyes anyagoknak a hidrátburokban 

történő oldódása vagy azo 

keztében. Hidrofil szemeseknél a felületi érdesség, 

ágas-bogas szerkezet fokozza a hidrátburok kialaku
lását. A Londonban használt szilárd tüzelőanyagból 

származó korom ilyen tulajdonságú volt« Stern /7/ 

leirása szerint az 1952. évi smog idején fennálló 

meteorológiai helyzet ismétlődött 1962-ben. A fü- 

tés-korszerüsités eredményeképpen ekkor már nem volt 

a levegőben korom, csak kén-dioxid. Bár a gázszennye
zettség nem csökkent, pusztán a szilárd szennyező
komponensek kiküszöbölése utján sikerült a smog ká
rosító hatását jelentősen enyhiteni. /Az 1952. évi 

4700 többlet-halálesettel szemben ez a szám 1962-ben 

700-ra csökkent./

A londoni-tipusu /vagy redukáló/ smog jellemzője 

a korom, a kén-dioxid és a levegő magas relativ ned-

t adszorbeálódása követ-
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vessége. A smog általában télen, hajnalban ala
kul ki, és ha nincs megfelelő légmozgás és nap
fény, napközben is fennmarad, sőt a szennyezett
ség még nő. A feljegyzett kritikus esetekben öt 

napon át egyfolytában fennmaradt a smog. A smog 

kialakulása a levegőhőmérsékleti gradiens inverzi
ójával /lásd később/ is összefügg.

A smog másik ismert tipusa a los-angelesi /vagy 

fotokémiai-/ smog. Jellemző komponensei a nitro- 

gén-oxidok, ózon, és szénhidrogének. Erős napfény
besugárzás hatására az elsődleges szennyezőanyagok
ból oxidációs reakciólánc utján szerves savak, oxi- 

és oxo-vegyületek keletkeznek. E smog-tipus kiala
kulásának nem feltétele a magas relativ nedvesség 

és a hideg. Ennek ellenére szem-, kötő- és nyálka
hártya ingerlő köd alakul ki, melyben felszaporod
nak a szennyezőanyagok /8/. E második smog-tipus 

jellegzetes példa a kémiai illetve fotokatalitikus 

reakciók utján keletkező aeroszolra.

Junge és Landsberg megfigyeléseiből /II. táblá
zat/ kitűnik, hogy a gócképző, kondenzációs magvak
ként szolgáló kolloid részecskék száma a települé
sek felett sokkal nagyobb, mint azok környékén. Az 

aeroszolok kondenzációs kialakulását egyes vegyüle- 

tek,
hogy csökkentik a viz tenzióját és igy vizgózre néz
ve növelik a levegő tultelitettségi fokát. Egyes 

szerves anyagok /aceton, ecetsav, éter, kloroform,/ 

a viz felületi feszültségét csökkentve, és igy 

csökkentve egyben a gócképződés energiaszükségletét,

mint HC1, NH^Cl, SO^, ^2^5 elősegítik azáltal,
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II.táblázat•

Az Aitken-féle részecskék közepes koncent
rációja Landsberg szerint.

Me gfigyelések 

száma
Megfigyelési
hely

Közepes
koncentráció

/szemcse/cnrV

147000
343oo

95oo
9500

Nagyvárosok
Városok
Vidék
Tengerpart
Hegyek

5oo.. *1о о о m 

looo...2ooo m 

2ooo m

2500
47oo
3500
7700

87o
looo

19o

6000
213o

950
48o
600

92ooSzigetek
óceánok 94o

/Átvéve: Dr Mészáros 

!,A levegőkémia alapjai" 

Akd.kiadó. Bp.1977./
- 88.old. -
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ugyancsak gyorsítják az aeroszol képződését. A 

vízgőz kritikus tultelitettsége a hőmérséklettől 
csak kevéssé függ, igy a ködképződésben a konden
zációs magvaknak és gócképződést segitő tényezők
nek jelentős szerepük vanc

A levegőben lévő szilárd aeroszol és más kisé
rő szennyezőanyagok kölcsönhatásaként a levegő ned
vességtartalmával komplex szerkezetű aeroszol alakul
hat ki, melynek töménysége és tartóssága egyrészt 
a szennyezőanyagok mennyiségétől, anyagi minőségé
től, másrészt a meteorológiai körülményektől /szél- 

sebesség, stabilitás /lásd később/, hőmérséklet, 
nedvesség-tartalom/ függ. Hazánkban súlyosabb füst
köd epizód eddig azért nem alakult ki, mert a ten
gerhez közeli városokkal összehasonlitva a levegő 

nedvesség-tartalma alacsonyabb. Több órás helyi kö
dök azonban Tatabányán, Miskolcon, Pécsett gyakran 

megfigyelhetők.

A levegőszennyezettség komplex szerkezetű aeroszol 
jellege magyarázza az egészségkárositó hatást is. A 

szervezet a beszivott mérgező gázokból azok parciá
lis nyomásának és a találkozási időnek megfelelő meny- 

nyiséget köt meg. A találkozási idő egy-egy légzési 
periódus alatt rövid. A kis koncentrációban jelent
kező légszennyezőanyagok az orr- és gége-nyálkahár- 

tyát még nem ingerük, a tüdőhólyagocskákban /alveo- 

lusokban/ történő impaktálódásuk pedig csekély. A 

szilárd részecskék közül a nagyok nem jutnak le az 

alveolusokba, a kicsik pedig a molekuláris diszperz 

részekhez megközelitőleg hasonlóan viselkednek.
/2csz. ábra/



2.sz.ábra.
1

A POR LERAKÓDÁSA A LÉGZŐSZERVEKBEN

/Р.Е.Morrow nyomán; Am.Ind.Hyg.Assoc•J. 25>k. 217.0« /1964./
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Veszélyes az 1-100 nm részecskeméret-tartomány.
Az idetartozó szemcsék lejutnak és jelentős 

arányban lerakódnak az alveolusokban. A komplex 

szerkezetű aeroszoloknál a szemcséken adszorbeált 

anyagok impaktálódása és igy mérgező hatása is 

megnő. A komplex aeroszolban részt vevő gázok fi
ziológiai hatása igy olyan mértékű, mint amilyen 

molekuláris diszperzitásu gáz esetében csak sokkal 

nagyobb gázkoncentrációnál mutatkozik.

1.3. A levegő szennyezettsége a szennyezőanyag
emissziók következtében nő. Egy terűlet légterében,
- ezt körülhatároltnak tekintve - a levegőszennye
zettség a környező légtérből érkező szennyezőanya
gok hatására is nőhet. Egy település vagy regioná
lis terület levegőtisztaság-védelmi követelményei
nek megállapításához ismerni kell a szennyezettség 

megengedhető szintjét és az adott légtér szennyező
anyag-befogadó kapacitását. A levegő szennyezőanyag
befogadó kapacitása függ az öntisztulási folyamatok 

sebességétől.

Legjelentősebbek a légköri turbulencia hatására 

lezajló terjedési és higulási folyamatok. A gázok 

diffúzió-sebessége légköri méretekben elenyésző té
nyező a koncentráció-csökkenés /higulás/ szempontjá
ból. A légköri turbulencia hatása 100-1000-szer na
gyobb mint a gázdiffúzió hatása. /9/

A szélmozgások általában annál kedvezőbbek, mi
nél turbulensebb a légáramlás. Bizonyos domborzati 

vagy beépitettségi tényezők kedvezőtlen hatású tur
bulenciát is kiválthatnak, mivel a kibocsátott szeny- 

nyezőanyagok kellő higulás nélkül a talajfelszínre
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csapódhatnak és lokális szennyezettséget okoznak.

A légkör alsó 85 km-es rétegében a homoszférá- 

ban, de különösen a troposzférában /alsó 8-18 km 

vastag réteg/ jelentős a függőleges hőmérsékleti 

gradiens /6,5 °C pro km/ következtében végbemenő 

függőleges légmozgás, átkeveredés. Alapvetően ez 

a hatás biztosítja a települések szennyezett leve
gőjének kicserélődését a település környezetének 

friss levegőjével. A levegő szennyezettsége hőel
nyelő képessége folytán felmelegitheti a levegő 

egy magasabb rétegét, egyszersmind leárnyékolva a 

talajfelszint. A kialakuló fordított hőmérsékleti 

gradienst nevezik levegőhőmérsékleti inverziónak. 
Inverzió akkor is létrejöhet, ha a felmelegedett 

talaj, erős hőkisugárzás következtében, jobban le
hűl mint a felette elhelyezkedő légrétegek. Inver
zió esetén a higulást a vízszintes légmozgások 

/szél/ segíthetik elő. Szélcsend és inverzió talál
kozása esetén kritikus meteorológiai helyzet áll elő. 

Különösen veszélyes az alacsony /300-400 m magasság
ban jelentkező/ azaz talajközéli inverzió. A 700-800 

m-nél jelentkező inverziók is még elég veszélyesek. 

Inverzió esetén a szennyezőanyag-befogadó légtér 

mértékadó térfogata az inverzió alatti légtér. Erős 

domborzati tagoltság esetén füst-köd katasztrófát 

okozhat, hogy az inverziós réteg a hegyek csúcsához 

közel, vagy annál alacsonyabban alakul ki. /Meuse-völ- 

gye, Belgium, 1930./ Hazánkban a Sajó völgye - Ózd, 
Kazincbarcika - ilyen jellegű terület, mely ezért 

fokozott figyelmet követel.

A légköri turbulencia csak a szennyezőanyagok el
oszlását vagy elvándorlását segiti elő, de megsemmi-
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sütésüket nem. A III. és IV. táblázat a különböző 

szennyezőanyagok évente emittálódó, becsült meny- 

nyiségét, valamint a globális légkörben jelenlévő 

mennyiségét mutatja. A szennyezőanyagok különböző 

mechanizmusok utján eltűnnek a légkörből, ennek 

megfelelően tartózkodási idejük - mely szennyező
anyagonként más és más - meghatározható.
A szennyezőanyagok megsemmisülése, eltűnése tör
ténhet ártalmatlan anyagokat eredményező kémiai 
reakciók utján; ülepedés /"fall-out"/ vagy kimosó- 

dás /"wash-out"/ utján, illetve ülepedő részecské
ken adszorbeálódva, csapadékvízben adszorbeálódva.
A kémiai-, fotokatalitikus-reakciók utján történő 

átalakulásokat széleskörűen tanulmányozzák. E ku
tatások a levegőkémia tudományág körébe tartoz
nak . /6/

1.4. A levegőminőségi határértékek /immissziónor
mák/ egy-egy légszennyezőanyagra vonatkozólag a 

környezeti levegőben eltűrhető koncentrációt szab
ják meg. Hazai jogszabályaink az immissziónormákat 
24 órás időszak maximálisan megengedett átlagér
téke formájában adják meg. Mérése, ellenőrzése egy 

24 órán át exponált abszorbens oldat szennyezőanyag 

tartalmának meghatározása és az átszivott levegő
térfogattal való osztása utján történik. Automata, 
folyamatosan regisztráló mérőműszer esetén a 24 órás 

regisztrátum integrál-átlaga az immisszió érték.
Az előírások megszabják a naponta egyszer legfel
jebb 30 percen át eltűrhető maximális koncentráció 

értékét is.



III.táblázat.
A nyomgázok koncentrációja és tartózkodási ideje /Т/ a légkörben 
Junge /1963/ szerint. Az egy csillaggal jelzett tartózkodási 
idő adatok RobinsonésRobbins /197о/ munkájából 
származnak. /A^zárojelben kötőjellel adott értékek alsó és 

felső határokat jelentenek/ 
térfogat-százalék
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/ Dr Várkonyi:A Levegőszennyeződés. Müsz.K.Bp.1977. 12.old./
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IV.tátiázat•

A légköri nyomgázok keletkezési sebessége / F: 
lo6 t/év /

r

teljes légköri mennyisége /М: lo°t/.és

Gáz F M

H2 2 о *..25 

55o • . .looo 

kb .looo 

16oo 

26o 

lloo 

5o2 

821

2oo
CH 4000

550
34oo
2ooo

4
СО

°3
n20
NH 363
NO 4,7
no2 13
H2S 112 1,2
so2 346 1,1

/Átvéve: Dr Mészáros 

"A levegőkémia alapjai” 

Akd.kiadó. Bp.1977.
- 74.old. /
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A határértékek az e fejezetben elmondott alap
elvek figyelembevételével úgy lettek megállapít
va, hogy egészségkárosodást tartós expozícióval 
se okozzon a levegőszennyezettség, azaz a króni
kus károsodást, vagy generációs kárositó hatáso
kat is elkerüljük.

A határértékek hiányosságai közé tartozik, 

hogy csak 31 anyagra lett megállapítva, továbbá 

az, hogy nem válnak szigorúbbá a határértékek 

több anyag együttes megjelenésekor. Az előírások 

igy nem zárják ki a szinergikus hatásokat.

Más országok hasonló előírásai a havi és éves 

átlagok megengedhető maximumait is előírják.
Egyes államokban - p-1. Hollandiában - nem a meg
engedhető maximális koncentrációt írják elő, ha
nem az egyes koncentrációkhoz tartozó maximális 

tartóssági /kumulált gyakorisági/ értékeket. Sok 

szempontból egyet kell érteni az ilyen tipusu 

szabályozással, mert jelenlegi hazai előírása
ink mellett meglepő anomáliák lehetségesek.

A kén-dioxid immissziónormái 24 órás átlagra 

0,15 mg/m , 30 perces maximumra 0,50 mg/m . 
pi 16 órai nulla immisszió /észlelési küszöbérték 

alatti/ érték mellett 8 órán át megengedett a
■z

0,45 mg/m , 
gyón közel áll.
A 0,40 mg/m közel hét órán át megengedett, ha 

17 órán keresztül 0,05 mg/m^
A példákkal az átlagra és 30 perces maximumra vo
natkozó előírások elégtelenségét igyekszem iga
zolni .

Na

mely a 30 perces csucsnormához na-

a szennyezettség.
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A kibocsátási határértékek /emissziónormák/ 
jelenleg a kibocsátási magasság függvényében a 

kibocsátható légszennyezőanyag mennyiségét - 

kg/ó mértékegységben - szabják meg. Több lég
szennyezőforrás kölcsönhatását két módon veszi 
figyelembe a jogszabály.

a/ Az egy vállalati telephely egyazon lég
szennyezőanyagot kibocsátó forrásait együtt kell 
figyelembe venni az emissziónorma szempontjábólo 

A források együtt csak annyi szennyezőanyagot 
bocsáthatnak ki, mint egyetlen légszennyezőfor
rás, melynek kibocsátási magassága a tényleges 

források magasságainak átlaga. Az átlagmagasság 

számítása egy speciális képlettel történik, mely 

súlyozott átlagot eredményez.
/Ha az egyedülálló h^ magasságú kémény emisszió
normája E^, akkor a kéménycsoport H átlagkémény- 

magassága konvenciószerüen a következő összefüg
gésből számítható:

• hI2J
A kiszámított H-hoz tartozó emissziónorma legyen 

"E", akkor az egyes h^ magasságokhoz tartozó kor
rigált emissziónormák értékei:

H2 . fEi[summa E/J : summa

E
; /Ei /korr/ summa E^

b/ Egyazon településen lévő több üzemi-, válla
lati telephely légszennyezőforrásainak kölcsönha
tását az előírások az alapterhelés fogalmának be-
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vezetésével veszik figyelembe. Feltételezve, hogy 

bármelyik légszennyező telephely szempontjából a 

többi telephely emissziója egy meghatározott szeny- 

nyezettségi szintet okoz /alapterhelés/, az adott 

telephely emissziója már csak az alapterhelés és 

a megengedett szennyezettség /immissziónorma/ kö
zötti szintkülönbségnek megfelelő szennyezettség
növekedést okozhat.
A települések alapterhelési értékeit a hatósági 
elóirások fixen megállapították a hét legjelentő
sebbnek Ítélt légszennyezőanyagra. Az alapterhelé
si értékek növekedésével a kibocsátási magasságok
hoz tartozó emissziónormák csökkennek. Az alapter
helést - az egyszerűség kedvéért - egy település 

összes légszennyezőjére azonos értékben állapítot
ták meg, ami erősen vitatható megoldás. Az alapter
helés megállapításának alapja a településen talál
ható légszennyezőforrások száma és emisszióik in
tenzitása.

Az emissziónormák kg/ó dimenzióját az indokolja, 

hogy a levegő szennyezőanyag-befogadóként szerepel. 

Az áramlásokkal elvándorló és az öntisztulási mecha
nizmussal eltűnő szennyezőanyagok mennyiségével ará
nyosan csökken a levegő szennyezőanyag-koncentráció
ja, és a levegőbe engedett szennyezőanyagok mennyi
ségével arányosan nő.

Az emisszió ideiglenesen nagyobb is lehet, mint 

a tisztulási folyamatokkal távozó légszennyezőanya
gok mennyisége. Az emisszió mértéke és tartama 

azonban csak olyan lehet, hogy a tisztulási folya-
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mátokat túlkompenzáló emissziók ne okozzanak a 

megengedettnél nagyobb/immissziónormákat megha
ladó/ szennyezettséget о

A tisztulási folyamatok a meteorológiai ténye
zőktől függnek. Kedvezőtlen meteorológiai viszo
nyok mellett már kisebb emissziók is immisszió- 

normatúllépést okoznak. Az emisszió normákat ezért 
úgy kellene előirni, hogy kedvezőtlen meteorológiai 
helyzetben is biztosítsák az immissziónormák be
tartását. Ha megállapítjuk azt a mértékadó kedvezőt
len meteorológiai helyzetet, melyre az emissziónor
mákat meg kell határozni, kettős ellentmondásba 

kerülünk. Egyrészt az év jelentős részében /eset
leg nagyobb részében/ feleslegesen terheljük a 

légszennyezőket a szigorú normák technológiai kö
vetkezményeivel, másrészt a mértékadó kedvezőtlen 

helyzetnél súlyosabb állapot bekövetkezésekor - 

azaz a legkritikusabb helyzetben - az emissziónor
mák elégtelenekké válnak. Következésképpen az emisz- 

sziónormákat időjárási helyzetektől függően diffe
renciáltan kellene megállapítani. A kedvezőbb és 

kedvezőtlenebb öntisztulási viszonyok földrajzi 
területek szerint is különbözőek, ami további dif
ferenciálást indokol. Az üzemeket a körzeti meteo
rológiai állomások tájékoztatnák az aktuális idő
járási helyzetről, amely földrajzi területenként 

más-más emissziónormákkal járna együtt. A szigorúbb 

normák érvényessége idején fokozott ellenőrzést kel
lene biztosítani illetve korszerű műszeres ellenőr
zőmódszereket kellene igénybevenni /távmérési mód
szerek /20/.



- 25 -

A technológiák alkalmazkodási lehetőségét az 

időben változó emissziónormákhoz technológiai ol
dalról kell megvizsgálni. Azokban az országokban, 
melyekben smogriadó-rendszer van bevezetve, kü
lönböző technológiai változtatásokat Írnak elő az 

elrendelt riadó-fokozattól függően. Az első foko
zatban általában jelentősen csökkentik vagy meg
szüntetik a legveszélyesebb anyagok kibocsátását 

/pl. fluoremisszió/.
A második fokozatban felfüggesztik a veszélyes 

vegyipari üzemek tevékenységét, a közlekedést el
terelik, csak a közérdekű jármüvek közlekedhetnek.
Az energiatermelő üzemeknek át kell térniük "füst
mentes", kénszegény energiahordozók alkalmazására.
A harmadik fokozatban csak az élet- és vagyonbiz
tonságot szolgáló legfontosabb létesítmények üze
melhetnek tovább, minden egyéb termelés és szolgál
tatás leáll, beleértve a közlekedést is.

A jelenlegi hazai emissziónorma rendszert két 

oldalról illetheti jelentős kritika. Az első, hogy 

a normák fenntartás nélkül a kibocsátási magasság
tól függnek. Ideális terjedési-higulási viszonyok
nál a talajfelszínen mérhető immisszió valóban a 

kibocsátási magasság négyzetével fordítva arányos.
Az ideális viszonyok azonban gyakorlatilag csak a 

sik területen álló magas kéményre igazak. Hazai 
légszennyezőforrásaink túlnyomó többsége 50 m alatti 
kibocsátó, és a 100 m feletti kibocsátók száma alig 

20. Városi körülmények között /domborzat, beépítés, 

gyakori alacsony felhőzet/ a kibocsátási magaság-
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gal a tisztulási viszonyok nem növekednek olyan 

mértékben, ahogy az emissziónormák. A másik, 
kritikát kiváltó kérdés az, hogy az emissziónor
mák gyártási technológiánként nem differenciál
tak. A technológiai sajátságok különböző emisszió
normák betartását teszik lehetővé. Egy-egy kedve
zőtlenebb helyzetű technológiánál az emissziónor
mák szinte kizárólag a termelés megszüntetésével 
lennének betarthatók, mig más technológiáknál 
ugyanez az emissziónorma a műszakilag és gazdasá
gilag könnyen megvalósítható levegőtisztaság-véde
lemre sem ösztönöz. A településeken az immisszió- 

normáknak megfelelő levegőminőség biztosításához 

csak meghatározott légszennyezőanyag-mennyiség ki
bocsátása engedhető meg. Lehetőség van azonban ar
ra, hogy az emisszió-szabályozás utján a légszeny- 

nyező telephelyek emissziónormáit azok technológiai 
sajátosságainak figyelembevételével határozzák meg. 
Arra kell törekedni, hogy a műszakilag megvalósít
ható és gazdaságilag reális levegőtisztaság-védelmi 
megoldásokat a vállalatok valóban alkalmazzák.
A légszennyezési birság gazdasági funkciója ebben 

az elgondolásban az lenne, hogy a megfelelő műsza
ki megoldás hiányában meg nem szüntethető és fel 
nem számolható emissziók után jelentős birság fi
zetése lenne kötelező, és ebből kellene gazdasági
lag megalapozni a műszakilag megoldható szennyezés
csökkentéseket. így a településen az emisszió a ki- 

vánt mértékre csökkenne, vagy legalábbis a jelenle
ginél jobban megközelítené azt. A nagyobb levegő
tisztaság-védelmi terheket vállaló üzem fokozott

-'ívrSr-
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gazdasági támogatása teljesen indokolt. A szük
ségszerűen légszennyező és ezért légszennyezési 
birsággal terhelt technológia költségeiben pedig 

népgazdasági szinten is jelentkezne az a többlet- 

költség, melyet a népgazdaság más üzemekben a lég- 

szennyezés elhárítására, vagy a környezeti károk 

kompenzálására felhasznál.

2. Az ipari emissziók terű1éti hatásának
vizsgálata, értékelése

Az ipari emisszió a környezeti levegő szennye
ződésének csak egyik tényezője. A levegőszennye
zettség kialakulását a következők okozzák:

- a háttérszennyezettség hatása;
- a közlekedés légszennyező hatása;
- a lakossági és kommunális tüzelés hatása;
- az ipari /és más, telephelyhez kötött mező- 

gazdasági-, kereskedelmi raktározási-, stb. 

tevékenységek/ emissziói.

A háttérszennyezettséget és a határokon át terje
dő szennyezést a meteorológiai szervek vizsgálják; 

a közlekedési emissziókat a Közlekedéstudományi 
Intézet /KÖTUKI/; a fűtés vagy tüzelés okozta emisz- 

szió a tüzelőanyagfelhasználásból becsülhető. Az 

ipari /vagy más vállalati/ légszennyezést az OKTH 

szervei mérik, ellenőrzik illetve a vállalatok be
vallásai alapján gyűjtik az adatokat.

*
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A környezet levegőminőségét, levegőszennyezett
ségét /immissziót/ az Országos Közegészségügyi 
Intézet irányításával a KÖJÁL-ok immissziómérő 

csoportjai mérik.

2.1. Immisszió-mérés alatt a környezeti levegő 

szennyezőanyag-koncentrációjának mérését és mér
tékadó értékének meghatározását értjük.

Az immisszió térben és időben erősen ingadozó 

mennyiség. Mértékadó értékének meghatározásához 

kellően hosszú idősor adatai kellenek, hogy a me
teorológiai tényezők valamint az emissziók válto
zásai az eredményben megfelelően tükröződjenek.
Az 1.4. fejezetben elmondottak értelmében a hosz- 

szabb időtartamra érvényes átlagok mellett ismerni 
kell a rövid időn át fennálló csúcsértékeket és 

ezek előfordulási gyakoriságát is.
Területi jellemző átlagok számításához több min
tavevőhelyből álló mérőhálózatot kell kiépiteni.
Az egyes mintavevőhelyek kijelölésénél biztosíta
ni kell, hogy a minták a körzet jellegzetes lég
szennyezettségét közvetítsék, és ne valamely köze
li, de jelentéktelen szennyezőforrás hatását.

A szükséges mérések számának és a mintavevő
helyek telepítési követelményeinek rögzítéséhez 

sok előzetes vizsgálatra volt szükség. Jelenleg a 

mérések folyamatosan regisztráló automata műsze
rekkel történnek, de legalábbis folyamatos műkö
désű mintavevőkkel. Előbbiek valamilyen fizikai 
/vezetőképesség, fényabszorpció, stb./ vagy fizi- 

ко-kémiai/ coulometria, kemilumineszcencia, stb./
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elven működnek. Utóbbiak meghatározott térfoga
tú levegőt szivnak át a bekészitett abszorbere- 

ken, melyek szelektíven megkötik a mérendő anya
got, amit laboratóriumban, a minta feldolgozása 

utján határoznak meg. Korábban sokkal egyszerűbb 

és munkaigényesebb eszközökkel történtek a vizs
gálatok. Ennek kapcsán megemlítem néhány munkám.

1963-1968 között végzett levegő össz-kéntarta- 

lom mérések alapján vizsgáltam a szükséges méré
sek számát /12/. A mintavétel az un. Liesegang- 

haranggal történt, mely egy porcelán harangon el
helyezett, ^CO,- glicerines-vizes oldatával imp
regnált szövedékkel történt. Azt találtam, hogy 

a levegővel 72 illetve 100 órán át exponált minták 

kellően reprodukálható eredményeket adtak. 8-9 

mintából álló sorozat töltött ki egy hónapot. Az 

eredmények szerint öt évi folyamatos mérés átlaga 

egybeesett az öt éven át havonta egyszer vett min
ták átlagával. Jó egyezést lehetett kapni egy évi 
adatsorok összehasonlításakor is, de ennél rövidebb 

időszakoknál az eltérések már nagyon nagyok voltak.
A vizsgálatok azt igazolták, hogy az időszakos és 

folyamatos mérési programok között aszerint kell vá
lasztani, hogy időben milyen részletességű adatsor
ra van szükség. E meggondolás alapján elegendőnek 

bizonyult a mérőhálózat kezdeti időszakában folya
matos automata mérőműszereket csak a települések 

legjelentősebb pontjára elhelyezni és a terület 

többi pontjára 24 órás automata mintavevőket. így 

azonos beruházási keretből sokkal több hely kerül
hetett immisszió megfigyelés alá, viszont a telepü-
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lést érő lökésszerű szennyeződések, csúcsértékek 

a folyamatos műszerrel regisztrálhatók.

Jelenleg időszerűvé vált a legfontosabb terüle
teken az automata műszerekből álló mérőhálózatok 

kiépitése "on-line" adatátvitellel és központi szá
mitógépes kiértékelővelо

A levegőszennyezettség és a meteorológiai ténye
zők kapcsolatát Gajzágó vizsgálta egy éven át fo
lyamatos kén-dioxid mérések alapján a Bp.Pestimre-i 
Obszervatóriumban. /13/ Hasonló célú vizsgálatokat 

végeztem Budapest több pontján 30 perces kén-dioxid 

minták segítségével. E munkák számszerűen bizonyí
tották, hogy az immisszió döntően a szélsebességtől 
függő városszellőzés mértékétől és a függőleges lég
mozgásokat gátló felhőzet sűrűségétől befolyásolt.
/14/

A külföldi és hazai kutatások alapján, figyelem- 

bevéve az Egészségügyi Világszervezet /Ш0/ ajánlá
sát /15/, kialakultak az immisszió-mérőhálózat szer
vezési, telepitési és adatkiértékelési alapelvei.
A hazai mérőhálózat működését és az adatfeldolgozást 

több publikáció ismerteti. /16, 17/

Az immisszió mérőhálózat /Veszprémi KÖJÁL/ mérései 

alapján a modellnek választott Ajka példáján bemu
tatom egy város kén-dioxid és por szennyezettségét.
A 3/a ábra az ajkai mintavevőhelyekre a norma felet
ti kén-dioxid mérések arányát mutatja a fűtési fél
évre vonatkozólag, a 3/b ábra az ülepedő por /szedi- 

mentáció/ mérési eredményekre mutatja ugyanezt, de a 

fűtési és a nem-fűtési időszakokra egyaránt.
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A fűtési időszakban kisebb-nagyobb mérték
ben az összes mintavevőhelyen előfordul norma 

feletti kén-dioxid szennyezettség, mig a por
szennyezettség norma feletti értékei mind a fű
tési-, mind a nemfűtési időszakokban megtalálha
tók.

Fluorid mérések rendszeresen nem folynak. Egy 

1972. évi OKI-vizsgálát szerint az évi átlagos 

F koncentráció 0,01 mg/m , ami azonos a normá- 

val, és a nyári hónanok átlagértéke 0,014 mg/m , 
azaz erősen a norma felett van.

Az immisszió-mérési adatok együttes értékelé
se alapján Ajka több légszennyezőanyag által, egész 

évben erősen szennyezett település.

2.2. Az immisszió növekedését okozó légszennyezők 

és szennyezőforrások az emisszió-kataszterből is
merhetők meg.

Az ipari emissziók területi hatásának felméré
séhez a következő feladatokat kellett elvégezni:

- az ipari vagy ipari jellegű légszennyezők fel
mérése;

- területi emisszió-leltár /emisszió kataszter/ 

összeállitása;
- a területek rangsorolása az ipari emisszió mérté

ke, veszélyessége szerint;
- a légszennyezők rangsorolása a környezetükre gya

korolt szennyezőhatásuk alapján.

Az ipari emissziók hatásának értékelése nyomán 

meg lehet határozni azokat az intézkedéseket, me-
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lyek a levegőtisztaság érdekében szükségesek.

Légszennyezők alatt itt azokat az üzemeket, 
vállalatokat /általában jogi személyeket/ kell 
érteni, melyek légszennyező hatású technológiai 
tevékenységet végeznek. A légszennyezők felmérését 

elősegítette, hogy az üzemeket, vállalatokat ren
delet kötelezte légszennyezési adatszolgáltatásraо
/19/

A felmérés célja az volt, hogy megismerjük a 

légszennyezőforrásokat, emisszióikat és azokat a 

technológiákat, termelési tevékenységeket, melyek 

a légszennyezést okozzák.

Az adatok összegyűjtésében és előkészítésében 

- kellő létszámú szervezet hiányában - az adatszol
gáltatókra kellett támaszkodni. Az ideális adatszük
ségletet ezért optimális mennyiségre kellett csök
kenteni, figyelemmel az adatszolgáltatók lehetősé
geire és ilyen irányú felkészültségére.

Az elmondottak előrebocsátásával, a továbbiak
ban ismertetem a gyűjtésére és feldolgozására ke
rült adatfajtákat.

A vállalatról
A vállalat megnevezése, tárcaszintű felügyeleti szer
ve, és népgazdasági ágazati besorolása.

A vállalati telephelyről
Az üzemelés helye község- illetve város mélységű 

pontossággal megjelölve,.

A légszennyezőforrásokról
A szennyezőforrás jellege az emisszió definiálhatósá-
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ga szempontjából;
Határozott paraméterű, pontszerű forrásoknál 
/mint a kémény, a kürtő/ a kibocsátás talaj szint 

feletti magassága /"kéménymagasság'V, továbbá a 

kibocsátási keresztmetszetben az áramlási sebes
ség és a véggázok hőmérséklete;
Határozatlan paraméterű /"diffúz"/ szennyezőforrá
soknál a szennyezőfelület nagysága. /Ez nyilt tá
rolásnál, meddőhányóknál a depónia szabad felülete, 

üzemcsarnoknál a nyílászárók és más nyilások, nyi
tott oldalak együttes felülete/;
A forrás vállalati telephelyen belüli azonosítható
ságát biztositó jelölés /melyik műhely, és melyik 

berendezéséhez tartozik/.

A technológiáról, mely a légszennyezést okozza
Annak a technológiai műveletnek vagy műveletsornak 

a megnevezése, melyből a légszennyezőanyagok szár
maznak ;
Energiahordozók felhasználásával járó technológiák
nál az évenként felhasznált tüzelőanyagok fajtája, 

mennyisége, kén- és hamu-tartalma.

Az emissziókról
Az adott forrásnál előforduló légszennyezőanyagokra:
- átlagos terhelésű üzemmenetnél az óránként kibo

csátott mennyisége /tömeg/;
- átlagos terhelésű üzemmenetnél a kibocsátási kon

centráció;
- maximális terhelésű üzemmenetnél az óránként ki

bocsátott mennyisége /tömeg/;
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- az évente emittált összemennyisége /tömeg/.

A hordozógáz mennyiségére /tüzelésnél a füstgáz
ra/ mellyel a szennyezőanyagok emittálódnak:
- átlagos terhelésű üzemmenetnél az óránként kibo

csátott térfogata;
- maximális terhelésű üzemmenetnél az óránként ki

bocsátott térfogata;
- a kibocsátott évi össztérfogata.

Az emisszió időtartamára:
- az átlagos terhelésű üzemmenet üzemóráinak a szá

ma a/ az I. és IV. negyedévekben összesen, ill.
Ъ/ а II. és III. negyedévekben összesen;

- a maximális terhelésű üzemmenet üzemóráinak a szá
ma a/ az I. és IV. negyedévekben összesen, ill.

Ь/ a II. és III. negyedévekben összesen.

Az átlagos üzemmenetet röviden normálüzem-nek, a 

maximális terhelésűt csucsüzem-nek fogom nevezni. Az 

I. és IV. negyedéveket, melyek durva közelítésben a 

fűtési időszakot jelentik, téli hat-hónapnak, a 

II-III« negyedéveket /nemfütési időszak/ nyári hat
hónapnak nevezem.

A tisztitó-. leválasztó berendezésekről
A tisztitó működési elvét jelző tipuskód;

z
Kapacitása térfogatáramban kifejezve /nr/ó/; 

Tisztítási hatásfoka;
A leválasztott szennyezőanyag mennyisége;
A leválasztott szennyezőanyagok további kezelésé
nek módja.
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Az adatok felhasználási céljainak ismerteté
sekor rá kell mutatni a jelenlegi adatgyűjtés 

hiányosságaira és az ebből következő kiértéke
lési korlátokra is.

A vállalatok egyedi nyilvántartását a hatósá
gi intézkedések megindithatósága indokolja. A 

felügyeleti szervek és ágazati besorolás ismere
te a statisztikai feldolgozásokhoz és a népgazda
sági tervezéshez szükséges.

A vállalati telephely település-részletességü 

helymegjelölése lehetővé teszi a településenkénti 
feldolgozást, de nem elég a szennyezőanyagok terü
leti eloszlásának matematikai modellezéséhez. A 

telephelyek térképraszter szerinti feldolgozása egy 

következő munkafázis feladata.

A légszennyezőforrások paramétereinek nyilván
tartása - a szükséges meteorológiai adatok egyide
jű ismerete mellett - a légszennyezőanyagok terje
désének, higulásának számítását teszi lehetővé.

Az V. táblázatban összefoglaltam a jelenlegi adat- 

feldolgozásban használt kódszótárt. Ebből látható, 

hogy a technológia megjelölésének lehetősége nagyon 

szűk, és kevés információt nyújt. A 2. melléklet 

egy részletesebb technológiai kódolás alapja és a 

technológiai műveleteken épül fel. Célja, hogy a 

gyűjtött adatok segítségével össze lehessen hasonlí
tani az azonos vagy hasonló technológiák emisszióit, 

majd később a technológia és az emisszió közötti 
kapcsolatok bizonyos ismeretében a technológiából
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következtetni lehessen az emisszió anyagi össze
tételére és mértékére. E feladatokat a hatósági 
gyakorlat és a tervezői igények egyre sürgetőbben 

vetik fel.
A felvetett problémák megoldásához a tényleges és 

tervezett termelési volumen ismerete is szükséges, 
mely lehetővé teszi a termékegységre vonatkoztatott 

fajlagos emisszió számitását.

A normálüzem és csucsüzem fogalmak bevezetésé
nek az volt a célja, hogy képet lehessen kapni az 

emisszió időbeli eloszlásáról. A gyakorlatban ez a 

megközelítési módszer nem vált be. Az emlitett tech
nológiai csoportosítás mellett célravezetőbbnek lát
szik a "tényleges emisszió időtartama ó/nap" és 

"tényleges üzemnapok száma nap/év" adatok bevezeté
se. Ideális megoldást a technológiai sajátosságok
hoz alkalmazkodó adatgyűjtés jelentene. Ezt alkal
mazzák az emisszió vizsgáló ellenőrző szervek. Or
szágos felmérésben ilyen mértékű differenciálásra 

a tapasztalatok szerint nincs lehetőség.
Az adatgyűjtésben található redundáns adatok a fel
dolgozás biztonságát szolgálják.

2.3. Az adatgyűjtés 1974. és 1978. között folyt, jó
részt manuális eszközökkel. A számitógépes feldol
gozás batch üzemmódban, bérmunkában nem vezetett 

eredményre, mert a megújuló adatállomány sok karban
tartást igényelt, s a gépi rendszert nem lehetett 

olyan gyorsan kialakítani, mint ahogy az eredmények
re szükség volt.

■
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V. táblázat.
Kódszótár az l.sz.melléklethez.

A "techn" jelzetű rovat első számjegye a technoló
gia ágazati jellegét adja!:

bányászati techn.
villamos vagy hőenergiát termelő techn. 

kohászati techn 

gépipari techn
vegyipari és gyógyszeripari techn 

építőanyag, üveg és kerámia ipari techn 

könnyűipari techn 

élelmiszeripari techn 

mezőgazdasági techn

A ’'techn'1 jelzetű rovat második számjegye a tech
nológiai művelet jellegét adja':

tárolás
tüzelés, energia termelés 

válogatás* osztályozás száraz mechanika 

után és belső szállítás
tisztítás, "dúsítás nyersanyag előkészítés 

nedves utón
mechanika átalakítás hideg utón 

mechanikai átalakítás meleg utón 

mechanikai átalakítás nedves utón 

kémiai átalakítás
fázis szétválasztás, termék kinyerés 

kikészítés, felületkezelés, csomagolás

1
2
3
4
5
6
V
8
9

0
1

2

3
4
5
ó
7
8
9

A "levál" jelzetű rovat a tisztitó-leválasztó be
rendezés jellegét adja:

porkamra
Utközéses és zsalus leválasztó 

ciklon, multiciklon 

zsákos, szövetszürős
nedves leválasztok /elektrofilter nélkül/

1
2
3
4
5
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7.táblázat folytatás.

A "levál” jelzetű rovat kódolása.

elektrotilterek
utóégetők /termikus, katalitikus/ 

rétegszürős, szilárd adszorbensü 

egyéb

6
7
8
9
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Az adatgyűjtés eredményeként 3000 légszennyező 

ipari telephely és ezeken összesen 13 ezer lég
szennyezőforrás került felmérésre. A folyamatos 

kiegészítések során ezek a számok az 5000 telep
hely és 20 ezer szennyezőforrás mennyiséghez köze
lednek. Az adathalmaz többirányú hasznosíthatóságá
nak és karbantarthatóságának biztosítása felvetette 

a számitógépes kezelés szükségességét, A számító
gépi feldolgozást lehetővé tette, hogy rendelkezé
semre állt egy lyukszalag-kezelő perifériákkal el
látott asztali kalkulátor, melyre közvetlenül szer
vezhettem és programozhattam feladatokat. /EMG-666, 
gyártja EMG Bp. ill. Prepamat-2102, gyártja VILATI, 
Bp./ Az ember és gép közelsége lehetővé tette, hogy 

a szervezést a felhasználói igényeknek megfelelően 

fokozatosan alakitsam ki.

Az adattárak és feldolgozások számitógépes meg
oldásának gépi szervezését az alábbiakban röviden 

összefoglalom.

Egy légszennyező telephely adatai képeznek egy 

file-t, a légszennyezőforrások a rekordok, az adatok 

a rekordmezők. A file-ok több tipusu rekordból épül
nek fel. A rekordok szerkezete aszerint változik, 

hogy a lehetséges rekordmezők közül melyek értékes 

tartalmúak, és melyek értéktelenek. Az értéktelen 

tartalmú mezők a rekordokból kimaradnak. Ezt az 

tette szükségessé, hogy a rekordmezők 60-70 %-a 

a gyakorlatban értéktelen. A lehetséges kilenc tüze- 

lőanyagcsoportból pl. forrásonként csak egy vagy
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kettő fordul elő, hasonlóképpen az emittált szeny- 

nyezóanyagok sem fordulnak elő minden forrásnál, 

stb. A mezők tartalmazzák az adatfajta felismeré
sét biztositó kódot és az adatot. A gépkonfiguráció 

lehetővé teszi, hogy egy-egy adat, máskor pedig 

egy-egy logikai rekord legyen egy blokk. így lehet
séges a file-t rekordonként is, és rekordmezőnként 

is kezelni.

Mig a lyukszalagon a rekordok tipusa változó, 

addig a kalkulátor belső memóriájában mindig azonos 

rekordtipussal dolgozunk, függetlenül a mezők tar
talmától. A lyukszalagon a mezők hozzáférése igy 

szekvenciális, mig a belső memóriában közvetlen. A 

rekordok elhelyezkedése a file-ban szekvenciális.
A file-ok "nagy-file"-okat alkotnak, melyek szintén 

szekvenciálisán épülnek felc

Az adattár-készités file-szervező programrend
szerrel történik. Ez lehetővé teszi, hogy az adat- 

rögzitést betanított dolgozó is elvégezze. A file- 

szervező programrendszer az adatrögzítéskor ellen
őrzi az adatfajták formátumát, megakadályozza az 

adatfajták felcserélését, az adatcsuszást, és auto
matikusan jelöli az adattárban a rekord- és file- 

végeket. A karbantartó programrendszer, a szekvenciá
lis szerkezet megőrzése mellett, biztosítja a módo
sítást, törlést, bővitést.

A feldolgozó programok az adattárat rekordonként 
kezelik. Az Ajka városra itt bemutatott feldolgozást 

/l.sz. melléklet/ a gép folyamatosan elvégzi az
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adattárban szereplő összes településre. A feldol
gozás menetét a 4. sz. ábra szemlélteti.

Az ipari emisszió területi hatásának értékelé
séhez a következő feldolgozást végeztem:

- az emisszió-értékek összegzését vállalati telep
helyenként a téli- és nyári hat hónapra;

- az emisszió-értékek összegzését településenként 

a téli- és nyári hat hónapra;
- a vállalati telephelyek emisszió-értékeinek szá

zalékarányát a település megfelelő emisszió-érté
keire vetitve, ugyancsak a téli- és nyári hat hó
napra ;

- a szennyezőforrások óránkénti emisszióinak az emisz- 

sziónormákhoz viszonyított arányát, a normatúllé
péseket .

Az előforduló légszennyezőanyagok közül a feldol
gozás arra a hétre terjed ki, melyek tapasztalataink 

szerint a leggyakrabban fordulnak elő, s melyekre 

a hatósági szabályozás elsősorban irányul.
Ezek a következők:

kén-dioxid; 
szén-monoxid;
nitrogén-oxidok csoportja ; 
klór;
fluoridok) 

ammónia;
szilárd halmazállapotú szennyezőanyagok;

A hatósági eljárásokban egy regionális terület vagy
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4.sz.ábra.

IPARI EMISSZIÓK FELDOLGOZÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE TELEPÜLÉSENKÉNT. 
/ A 'számítógépi feldolgozás blokk-diagramja./

AZ

START

következő TELEPÍÍLÉS-hez
-й>

j A következő TELEPÜLÉS 
I adatai /pl.alapterhelés/ 
segédadattárból beolvasva.

következő telephelyhez |
6*

I Beolvasva egy vállalati telephely 
légszennyezó'förrásainak Adatai. /J

Egy vállalati telephely összes 
légszennyezőforrásának feldol
gozása.

i
Egy vállalati telephely emisszió

adatainak kinyomtatása /I.táblázat./

f
/ Egy vállalati telephely légszennyező-
/ forrásai adatainak/normatúllépések/ ki- I 
nyomtatása. /II.táblázat./ /

igen Tan még a
TELEPÜLÉSEN feldolgozandó 
~^váll.-i telephely^---'''''"

?
nincs N

I A TELEPÜLÉS összegzett emisz- 
sziók kinyomtatása./III.táblázat/

A TELEPÜLÉS pontozásos 
értékelése és kategori
zálása.

I
/ TELEPÜLÉS-pontszám és

I súlyosság! kategória / 
kinyomtatva. /Ill.tábl./ /

A váll.-i telephelyek emissziói 
kifejezve a TELEPÜLÉS összemisz- I 

sziójának százalékában./iT.tábl/ /

}
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megye településeinek összehasonlítása hét szeny- 

nyezőanyag alapján esetenként nehézséget okozhat 
műszaki ismeretekkel nem rendelkező hivatalnokok
nak. Ezt szemelött tartva beépítettem a feldolgo
zásba egy konvencionális pontozási rendszert. A 

településeket a hét szennyezőanyag évi emisszió-ér
tékei alapján öt sulyossági kategóriába sorolom. A 

besorolás pontozás alapján történik. Az egyes lég
szennyezőanyag emissziók alapján külön-külön pont
számokat kap a település a VI.a. táblázat szerint, 

majd az összpontszám alapján lesz besorolva a ka
tegóriák valamelyikébe. /VI.b. táblázat/
Hangsúlyozva, hogy e konvencionális pontozás nem 

tekinthető értékelésnek, csak technikai segédeszköz
nek az adattömeg áttekintéséhez, szabad legyen rá
mutatni a pontozás néhány tulajdonságára. A pontozás 

nem differenciált szennyezőanyagonként, csak szeny- 

nyezőanyag-csoportonként. így a fluorid, mint a hét 

közül legveszélyesebbnek tekintett anyag, a legna
gyobb pontszámot kapja. A pontszám-határokat úgy 

vettem fel, hogy a legnagyobb szennyeződést kifeje
ző "súlyos" kategóriába egy szennyezőanyag nagy 

emissziója vagy több kisebb emisszió alapján is beke
rülhet a település. A pontozás és kategorizálás az 

eredmények első, legegyszerűbb csoportositását jelen
ti. /Ezt a csoportositást a számitógép automatikusan 

elvégzi./
A táblázatok alapján a következő értékelések végezhe
tők el:
A település összes ipari emissziója alapján értékel
hető a település terhelése. A táblázat alapján meg-
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VI.a. táblázat.

Az ipari emisszió településenkénti pontozásos
értékelése.

Légszennyezőanyagok megnevezése 

S02,C0, 
szilárd

UO Clx’ PontszámP, PШ3
Emisszió t/év

0 02o alatt
20.. .100

102.. .103

103.. .104 

lo4 felett

5 alatt
5...lo 1 alatt 5
lo...lo2 1...lo lo

2 lo3 lo 2lo ... lo 5oe e e>

3 2lo felett lo felett loo

VI.b. táblázat.

Az összpontszám értékelése:

Összpontszám: Értékelési kategória:

"minimális"
"csekély"
"közepes"
"erős"
"súlyos"

0. . . .5
lo

15.. .50
55.. .100 

lo5-tol
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állapítható az emissziók téli-nyári eloszlása.
/А téli emisszió veszélyesebb./ Hét szennyezőa
nyag alapján megvizsgálható az anyagok együttha
tásának lehetősége /szinergizmus/. Különösen je
lentős ez, ha a téli 6 hónapban magas gázemisszió 

magas szilárdanyag emisszióval párosul.
A feldolgozás segítségével rangsorolhatók a tele
pülés légszennyezői aszerint, hogy egy-egy lég
szennyezőanyag osszemissziójához milyen százalék- 

arányban járulnak hozzá. Célszerű itt is külön 

megvizsgálni a téli- és nyári időszakokat, mert a 

légszennyezők rangsorolása a két időszakban jelen
tősen eltérhet egymástól.

A feldolgozás a vállalati telephely emissziói 
után az egyes légszennyezőforrásokra vonatkozó 

részletes adatokat is közli:

- megmutatja, hogy mely légszennyezőforrásoknál, 

mely légszennyezőanyagok fordulnak elő;
- megmutatja, hogy mely források milyen emissziói 

lépik túl az e forrásra megállapított emissziónor
mákat és milyen arányban;

- jelzi a szennyezőforrások kibocsátási magasságait, 
az emissziót okozó technológia jellegét /kódoltan/, 

és az alkalmazott tisztítóberendezés tipusát 

/ugyancsak kódoltan/, vagy tisztítóberendezés 

hiányát.
/Az eredmény-táblázatokban az emissziónormatullépést 

1,0-nél nagyobb szám jelzi. A 0,0 érték azt jelenti, 

hogy az adott szennyezőanyag a forrásnál előfordul,
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de emissziója kevesebb mint az emissziónorma 

0,05 része. Ha az adott légszennyezőanyag a szeny- 

nyezőforrásnál nem fordul elő, a táblázatban egy 

pozícióval jobbra tolva 0 áll./

2.4. Az ipari emisszió értékelését Ajka város 

adataival szemléltetem.

Az Ajkán nyilvántartott ipari légszennyezők 

adataiból számítógépi feldolgozás utján az l.sz. 

mellékletben szereplő eredménytáblákat kapjuk. A 

melléklet első és második oldalán az egyes válla
lati telephelyek adatai szerepelnek, a 3. oldalon 

pedig a település összesített ipari emisszió-adatai. 

Az összesített ipari emissziókat Veszprém megye leg
szennyezettebb településeire a 6. sz. ábrán karto
gram formájában mutatom be. Ajka az ipari emissziók 

alapján Várpalota mellett a megye légszennyezőanya
gokkal legsúlyosabban terhelt települése, és orszá
gos összehasonlításban is a legnagyobb emisszióju 

települések közé tartozik.

A kén-dioxid kibocsátás kereken 60 et/év, a szi
lárd szennyezőanyagoké több mint 32 et/év. Emellett 

jelentős szén-monoxid, fluor és fluorid emisszió 

van. Ajka földrajzi helyzete miatt az emissziók 

fokozott figyelmet követelnek. Ajka a Bakony nyugati 
felében, a Csinger-patak völgyében fekszik. A Dunán
túlon legtöbb helyen az északnyugati szél az uralko
dó, mely a légszennyezőanyagokat a várostól alig 

1-2 km-re délkeletre fekvő Dohányos-hegynek illet
ve a távolabbi Kabhegynek szoritja. A körülmények
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kedveznek a füstköd kialakulásának.

A feldolgozás alapján a legjelentősebb lég- 

szennyezők a Hőerőmű, az Aluminiumkohó és az Üveg
gyár.

Az Ajkai Hőerőmű Vállalat bocsátja ki a kén
dioxid 99 %-át és a szilárd szennyezőanyagok /por, 

korom, pernye/ 96 %-át, a Timföldgyár és Aluminium
kohó a szén-monoxid 96 %-át és a fluorid-emissziók 

95 %-át.

A két legjelentősebb légszennyező mellett továb
bi hat szerepel az ajkai nyilvántartásban.

A nyolc vállalati telephelyen összesen 32 db 

határozott paraméterű /kémény, kürtő/ légszennyező
forrás és számos diffuz-jellegü szennyezőforrás 

van. Egy-egy kémény több légszennyezőanyagot is 

emittál. A diffúz szennyezőforrásokat nem tekintve

kén-dioxidot 12 

szén-monoxidot 8 

fluoridőt
és szilárd szennyezőanyagokat 24 kémény vagy kürtő 

bocsát ki.
A 32 szennyezőforrás közül 14 egy vagy több lég
szennyezőanyagnál túllépi az emissziónormát. E for
rások a szükséges intézkedések megállapitásához, 

részletesebb vizsgálatot igényelnek. A település 

átfogó értékelése következtében emisszió-csökkentő 

intézkedések válhatnak szükségessé olyan szennyező
forrásoknál is, melyek emissziója nem lépi túl az

2
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emissziónormát.

A technológiák szempontjából a 32 szennyezőfor
rás közül kilencnél a légszennyezést tüzeléstech
nológia okozza, 23 forrásnál egyéb technológiáke 
Ezek az egyéb technológiák részben körülhatárol
hatok a technológia-kód, részben a légszennyez6for
rások elnevezésének segítségével. Utóbbi azonban 

- jelenlegi rendszerünkben - nem lehet számitógépes 

keresési szempont.

A tisztitó-leválasztó berendezések szempontjá
ból megállapítható, hogy a tüzeléstechnológiai 
szennyezőforrások közül három van felszerelve tisz
tit ó-berendezés sei, mig a technológiai szennyezőfor
rások közül 14.

A tisztitóval ellátott szennyezőforrások között 

kilenc forrás esetében - köztük a három tüzelés
technológiai forrásnál - az emisszió, a tisztítók 

ellenére, túllépi az emissziónormát. Itt a tiszti- 

tó-berendezések hatékonysága nem kielégítő. Pl. a 

három tüzeléstechnológiai szennyezőforrásnál az "1" 

kódszámú leválasztok porkamrák. Könnyen megállapít
ható a feldolgozásból az is, hogy esetleg azért lépi 
túl az emisszió a normát, mert a túl alacsony kibo
csátási-magasság miatt az emissziónorma nagyon szi
gorú.

Végezetül még a statisztikai jellegű áttekintés
hez tartozik, hogy három olyan légszennyezőforrás
nál, melyek emissziója túllépi a normát, nincsen 

semmiféle tisztitó-berendezés.
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A vállalati telephelyek szempontjából most 
már konkrétan áttekintve a légszennyezóforráso
kat a következőket találjuk:

A Hőerőmű három kéménye 75 m, 100 m, 100 m 

magas. Kén-dioxid emissziójuk csak energiahordo
zó-cserével lenne csökkenthető, de szilárdanyag 

emissziójuk porkamra helyett hatékonyabb leválasz
tok alkalmazásával csökkenthető lenne. Ilyen ma
gas kéményekre az emissziónormák nagymennyiségű 

kibocsátást engedélyeznek. A Hőerőmű ezt lépi túl 
20-szorosan.

Az emissziók egyébként nem mutatnak 

lis ingadozást, ami arra utal, hogy az energiater
melés túlnyomórészt technológiai célokat szolgál 
és elenyésző a fűtési célokra szolgáltatott részc

Az erőmüvi hűtőtornyok vizgőz-emissziója ká
ros szerepet játszhat a levegő nedvességtartalmá
nak növelésével, ami gócképző-, kondenzációs mag
vakként szolgáló szennyezőanyagok jelenlétében, 

kedvezőtlen meteorológiai helyzetben, fokozhatja 

a füstköd kialakulásának a valószinüségétc

A Timföldgyár és Aluminiumkohó szilárd szeny- 

nyezőanyagok tekintetében ugyan az ajkai ipari 
emissziónak csak 4 %-át emittálja, de kürtői közül 
hat túllépi az emissziónormákat. A viszonylag ala
csony kürtők lokális szennyezettséget okoznakc

A 106 m magas kürtőn kibocsátott fluoridokkal 
az üzem nem lépi túl az emissziónormát, de a

8 « • «

szezoná-
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236,5 t/év fluorid emisszió megengedhetetlenül 
sok, amint ezt az immisszió mérések és a növény
zet károsodása igazolják.

Az Üvegipari Müvek Ajkai Üveggyár fluor, fluo
rid kibocsátása az ajkai összemisszió 4-5 %-a.
A talajközeli /8 m/ kibocsátás miatt azonban lo
kális légszennyezést okoz, és az alkalmazott vég- 

gáztisztitás ellenére 234-szeres az emissziónorma- 

tullépés.

A fennmaradó öt telephely esetében a norma fe
letti emissziókat általában korszerűtlen tüzelő- 

berendezések okozzák.

Ajka helyzetét a súlyos emisszió terhelés elle
nére enyhiti, hogy a környező települések ipari 
légszennyezési terhelése minimálisc Ez lehetővé 

teszi, hogy Ajka város a környezetéből friss, tisz
tább levegőt kapjon.

Az Ajka mintáján bemutatott értékelés, a nyil
vántartás és feldolgozás jelenlegi színvonalán 

is, már sokoldalú elemzést tesz lehetővé mind a 

hatósági intézkedések, mind az üzemi levegőtiszta
sági feladattervek kidolgozása számára. Az értéke
lési módszer jelentősen fejleszthető lesz, ha a 

légszennyezők nyilvántartása kiegészül a légszeny- 

nyezők térképi koordináta értékeivel.
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3« Az emisszió csökkentésére szolgáló intézke
dések és megoldások kijelölése

A légszennyezést csökkentő műszaki megoldáso
kat a gyártástechnológia ismeretében, az alkal
mazott gyártási eljárásokkal összhangban lehet 

kiválasztani és bevezetni. A kiválasztáshoz a 

gyártási folyamatokat át kell tekinteni és fázis- 

ról-fázisra haladva elemezni kell.

Egy lehetséges egyszerűsített felosztás a 

gyártási folyamat áttekintésére:

- nyersanyagok fogadása, tárolása;
- nyersanyagelőkészitás;
- nyersanyagok feldolgozása mechanikai és 

kémiai átalakításokkal;
- a termékek utókezelései /felületkezelés, 

csinozás, appretálás, finish-müveletek/;
- csomagolás, rakodás, kiszállítás;
- hulladékok kezelése, elhelyezése.

E csoportositás alkalmas a gyártási folyamat 
rendszeres áttekintésére, de nem teszi lehetővé az 

emissziók okainak feltárását, és a célszerű kikü- 

szöbölési megoldások kiválasztását. Az utóbbi fel
adatokra a technológiai műveletek 2.sz. melléklet
ben összeállított csoportositása szolgál az itt 

következő kiegészítő megjegyzésekkel.

7->
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3.1. A technológiai műveletek levegőtisztasági 
elemzésekor a következő főbb szempontokra kell 
figyelemmel lennií

- a folyamat légszennyező jellege;
- a technológiai berendezés;
- a folyamat időbeli lefutása.

A folyamat légszennyező jellege szempont alatt 

a légszennyezőanyagok keletkezésének okát kell 
érteni.

A folyamatok egyik csooortja azért légszeny- 

nyező, mert a technológiai művelethez érkező anyag 

vagy anyagok már maguk légszennyezők. A szilárd 

anyagok például 20 mikrom.-nél kisebb részecske- 

méretű frakciók esetén légszennyezők. Illékony 

szilárd vagy folyékony anyagok, valamint a gáz- 

halmazállapotu anyagok légszennyezők.

Az ilyen folyamatoknál a légszennyezőanyagok 

jelenléte elkerülhetetlen. A figyelmet emissziójuk 

csökkentésére kell fordítani.

A folyamatok másik csoportjánál a légszennye- 

zőanyagok a folyamatban keletkeznek. A keletkezés
nek több oka lehet.

Ha a technológiai művelet terméke légszennyező
anyag, az emisszió egyben termékveszteség is. A 

légszennyezőanyag jelenléte elkerülhetetlen. Emisz- 

szióját kell csökkenteni, megakadályozni.

Ha a szennyezőanyag olyan melléktermék, mely a 

termék előállítását célzó folyamatban szükségsze-
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rüen keletkezik, keletkező mennyisége a termelé
si volumen függvénye. Emisszióját kell korlátoz
ni.

Ha a légszennyezőanyag nemkivánatos mellékfo
lyamat /mellékreakció/ terméke, visszaszoritása 

- bizonyos határok között - a technológiai para
méterek optimalizálása utján lehetséges.

A technológiai berendezésekkel kapcsolatban 

levegőtisztasági szempontból jelentős:

- a berendezés zárt vagy nyilt jellege;
- az adagolás és kiürités műszaki megoldása;
- a berendezés működési körülményei, a nyo

más-, és hőmérséklet viszonyok.

Zárt berendezés esetén a légszennyezőanyagok 

csak határozott paraméterű, szabályozott légfor- 

galmu csatornákon /kémény, kürtő/ keresztül kerül
hetnek a környezetbe. A véggáz-, hulladékgáz-kilé- 

pési helyekre megfelelő gáztisztitó-, szűrő-, le
válás ztóberendezések épithetők be. A termelési rend
szer levegőtisztaság-védelme igy jól szabályozható.

Zárt rendszer esetében a "diffúz'1 jellegű, azaz 

szabályozhatatlan légszennyezőanyag emissziók oka 

a berendezés tömitetlensége, elöregedése, a kar
bantartás hiányossága. Diffúz jellegű emissziók 

léphetnek fel adagoláskor, kiürítéskor.

A nyomás alatt működő berendezéseknél a tömitet- 

lenségek és szerkezeti hiányosságok miatt jelent
kező emissziók jelentősebbek. Az emisszió ilyenkor 

együtt jár a nyomásveszteséggel.
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Nyitott berendezéseknél - ha ezekben lég
szenny ezőanyagokat dolgoznak fel, vagy ha a fo
lyamat során légszennyezőanyagok keletkeznek - 

mindig fellép "diffúz" emisszió. Ha a berendezés 

üzemcsarnokban /épületben vagy építményben/ van, 
a berendezéshez épitett helyi elszívókon kivül 
mindig jelentős szennyezőforrás maga az épület. Az 

emittáló keresztmetszet a nyílászárók, nyilt fe
lületrészek és szerkezeti hézagok együttes felü
lete, Szabadban működő nyitott berendezés vagy 

nyilt tárolás is légszennyezőforrás. Nyitott be
rendezés esetén - egyébként azonos környezeti fel
tételek /meteorológia, beépitettség/ mellett - a 

folyamat jellege, tárolásnál a tárolt anyag jellege 

és a szabad tárolási felület szabják meg az emisz- 

szió mértékéto

Az eljárás időbeli lefutását a zárt és nyilt 

berendezéseknél, valamint a szakaszos és folyama
tos technológiáknál eltérően kell figyelembe venni.

A szakaszos eljárásnál egy-egy berendezésben 

egymást követően több technológiai műveletre is sor 

kerülhet. A nyersanyagok vagy intermedierek a be
rendezéshez érkeznek, azokat a berendezésbe töltik, 

végrehajtják a technológiai műveleteket, és végül 
a terméket és melléktermékeket a berendezésből el- 

távolitják. A légszennyezőanyagok általában csak 

egyes fázisokban keletkeznek.

Az emisszió környezeti hatását az emisszió tény
leges idejére vonatkoztatott /kg/ó mértékegység
ben adott/ érték fejezi ki helyesen. A ténylegesen
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emisszióval Járó műveleti fázisoknak a teljes 

ciklusidőre vonatkoztatott relativ idejét és a 

keletkező lé gszenny ez óanyagok mennyiségét kell 
tehát ismerni. /А keletkező légszennyezőanyagok 

mennyisége sztöchiometrikusan lezajló kémiai re
akciók esetén a reakcióegyenletből és a kiterme
lésből, más esetekben a tapasztalati termelési 
anyagmérlegből vagy mérések eredményéből ismerhe
tő./

Az emisszió dinamikáját nemcsak a környezeti ha
tások szempontjából kell ismerni, de a tisztító
berendezések csúcsterhelésekre történő méretezé
séhez is.

Folyamatos üzemű eljárásnál az egymást követő 

technológiai műveletek egyazon technológiai beren
dezés egymás után következő zónáiban mennek végbe.
Az emisszióval Járó műveletek megszakítás nélkül 
folyamatban vannak, azaz az emisszió állandó0 Az 

összefüggő gyártási folyamattá kapcsolódó szakaszos 

üzemű eljárások és berendezések, valamint a való
ban folyamatos üzemű berendezés között, levegő- 

tisztasági szempontból, az adagolási és ürítési mű
veletek eltérő száma és a berendezések közötti anyag- 

mozgatási műveletek csökkenése a legjelentősebb 

különbség.

Számos szakaszos üzemű eljárásnál a folyamat 
beindítása /pl. felfütés/ során nem lehet megfele
lően biztosítani az optimális technológiai para
métereket, ami - a folyamatos üzemű technológiával
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szemben - nagyobb emisszióban is megnyilvánuló

A berendezés és a folyamat időbeni lefutásá
nak hatását az emisszióra,együtt veszi figyelem
be a VII. táblázat.

3.2. A technológiák levegőtisztasági áttekinté
sénél tehát a nyersanyagoktól a termékek irányá
ba végighaladva a technológiai műveleteken, meg 

kell jelölni azokat a műveleteket és a műveletek 

azon fázisait, melyeknél

- légszennyezőanyagok vesznek részt a folya
matban, vagy

- légszennyezőanyagok keletkeznek a folya
matban.

Meg kell vizsgálni, hogy a környezetvédelmi kö
vetelmények szemnontjából a keletkező, emittáló- 

dó légszennyezőanyagok mennyisége szükségessé te
szi-e az emissziószabályozást.

Ha már az eljárás kiinduló anyagai légszennye
ző hatásúak, kísérletet kell tenni a termelési 
feladat más, olyan eljárás utján történő megoldá
sára, melynek kiindulási anyagai nem légszennyező- 

ek. Erre elsősorban fejlesztéskor, uj technológia 

bevezetésekor van lehetőség.

A porkeltő kiindulási anyagok granulálásával, 

szállításuk, rakodásuk, adagolásuk megfelelő meg
oldásával a szilárd szennyezőanyagok emissziói erő
sen csökkenthetők.

Ha az eljárás terméke légszennyező hatású, zárt

я
\

&
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VII.táblázat.

Az emisszió időbeni lefutása.

A technológiai 
berendezés:

A technológiai folyamat
folyamatos üzemüszakaszos üzemü

Nyitott A folyamat jelle
gétől függő válto
zó mértékű emissz.
pl. tőrés,aprítás;

fürdők /galván, 
bőr-,text etechn./ 

kalanderezés
/gumiip./

folyamatos, egyen
letes emisszió.

pl.hengernyomás
/textilip./ 

alagutkemence
/kerámiaip./

lakk-öntés
/bútoripar/

Zárt, csak a 

végig zárt-szel- 

vényü elszívó 

felé nyitott.

A folyamat jelle
gétől függő válto
zó mértékű emissz.
pl. SM-асélgyárt• 

Szaturálás
/cukorgy./

Folyamatos, egyen
letes emisszió.

pl.porszéntüzelés; 
forgóc sőkemencés 

technológiák; 
alkáliklorid élj.

Szakaszos emisszió. 
Csak adagoláskor, 
ürítéskor jelentkez
het.
pl. autoklávozás.

Teljesen zárt. Elvileg nem lehet
séges, mert a hoz
zá és elvezetést 
zsilipelten kell 
megoldani.

pl. nagyolvasztó? 
/de adagolás és 

csapolás szaka
szos./
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rendszer kialakításáról kell gondoskodni, és a 

véggázokból a terméket vissza kell nyerni.

Csak a gyártási gazdaságossági szempontokat 
szem előtt tartva, bizonyos véggázkoncentráció 

alatt nem érdemes a hasznos terméket visszanyer
ni. Környezetvédelmi szempontból ez káros emisz- 

sziót eredményezhet. Ilyen esetben a légszennyezé
si birság helyes alkalmazása úgy módosíthatja az 

üzemi gazdasági számításokat, hogy a termék nagyobb 

arányú visszanyerése lesz gazdaságos.

A kontakt-kénsavgyártásnál a kettős eljárás 

kifejlesztését a levegőtisztasági követelmények 

is serkentették.

A cementgyártásnál ütköznek a környezetvédel
mi és üzemi szempontok a klinkerégetésnél kelet
kező por-emisszióval kapcsolatban. A leválasztott 

por, szemcseméret-megoszlása és kémiai összetétele 

miatt, nem vihető vissza a gyártási folyamatba és 

ezért melléktermékként kell kezelni.

Ha a keletkező légszennyezőanyagok a gyártási 
folyamat szükségszerű melléktermékei, elsősorban 

más eljárásra, hulladék-szegény-, környezetkimélő- 

technológia bevezetésére kell törekedni. Az alu
míniumgyártásban pl. a Bayer f. timföldgyártás, 

illetve a kriolitos timföld-elektrolizis helyette
síthető a klórgázas alumínium-feltárással, mely 

mind a "vörös-iszap", mind a fluoridok keletkezé
sét kizárja. /21/

Egyes kikészítő eljárásokban az oldószer-emisz-
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szió kizárható volt azzal, hogy oldószeres 

appretura helyett vizes-emulziós kikészítésre 

tértek át.

Ha a légszennyezőanyagok nemkivánatos mel
lékfolyamatokból keletkeznek, az emissziók a kö
vetkezők szerint szoríthatók vissza:

A technológiai folyamatot a főfolyamat javá
ra kell optimalizálni, és folyamatvezérléssel, 

valamint az optimális paraméterektől való elté
rést riasztással jelző automatikával 
szerelni.

A szükségszerűen keletkező légszennyezőanyagok 

lekötését, leválasztását biztosítani kell.

Egyes esetekben a melléktermékek visszanyerése 

helyett gazdaságosabb a megsemmisítésük. A fémhu
zalok lakkbevonatának kialakításakor az elszívott 

véggáz oldószerkoncentrációja olyan alacsony, hogy 

visszanyerése helyett célszerűbb a katalitikus utó
égetéses lebontásuk.

A paraméterek optimalizálása utján megoldott 
emisszió-visszaszoritásnál biztosítani kell, hogy 

üzemzavar következtében felfutó extrém emisszió 

megfelelően megakadályozható legyen /"havaria-terv"/.

A technológiai eljárás megfelelő kiválasztása 

és optimalizálása mindig sokkal hatékonyabb eszkö
ze a légszennyezés megelőzésének, mint a keletke
ző légszennyezőanyagok tisztitó berendezésekkel 
való leválasztása. A tisztitó-berendezések beruhá-

kell fel-

'
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zási és üzemeltetési költségei, valamint a le
választott szennyezőanyagok további kezelése 

általában nagyobb nehézségeket okoz, mint a lég- 

szennyezőanyagok keletkezésének megelőzésec A 

meglévő üzemeknél a védekezés csak a leválasztás
technológia utólagos beépítésével lehetséges. A 

regionális területi szabályozásban ezért népgaz
dasági szinten ésszerűbb a régi üzemek emissziói
nak átmeneti eltűrése - a legközelebbi teljes re
konstrukcióig, vagy a gyártmány felszámolásáig 

- és az ebből adódó többlet-emisszió kompenzálá
sa az uj üzemekkel szemben fokozott követelmények 

utj án.

Az elmondottakat összefoglalva, a légszennyező
anyag emissziók felszámolásának útja a következő:

1. A nyitott berendezések és tárolások átala
kítása - lehetőség szerint - zárt rendszer
ré о A technológiai folyamat minél több műve
lete alkosson lehetőleg összefüggő zárt fo
lyamatot.

2. A zárt rendszer tömítéseinek, burkolatának 

rendszeres ellenőrzése és karbantartása.
3. A csatlakozási helyek /anyagmozgatás, adago

lás, ürítés/ olyan műszaki megoldása, hogy
a porképződés, gázok- és gőzök felszabadulá
sa minimális legyen. A műszaki megoldások mel
lett e műveleteknél az üzemi munkaszervezés
nek és technológiai fegyelemnek különösen 

nagy a jelentősége.,
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4. A gyártási folyamatok optimalizálása és
az optimális paraméterek betartásának biz
tosítása.

5. Az elkerülhetetlenül keletkező légszennye
zőanyagok megkötése, megfelelő kezelése, 
elhelyezése.

3.3. A légszennyezést okozó technológiákkal kap
csolatban elmondott alapelveket Ajka város néhány 

jelentős légszennyezőjénél felmerülő gyakorlati 
feladatokkal szeretném bemutatni.

Az Ajkai Hőerőmű Vállalat kén-dioxid, és szi
lárd légszennyezőanyag emissziója súlyos.
A kén-dioxid emisszió kiküszöbölésére elvileg két 

lehetőség van:

- energiahordozó-csere, azaz áttérés kénszegény 

tüzelőanyagra;
- uj tipusu erőmüvi technológia alkalmazásac

Az első megoldás gyakorlatilag nem valósítható meg 

megfelelő energiahordozók hiányában. A második meg
oldás az un. energiaciklusban dolgozó erőmű, mely 

a szilárd tüzelőanyagok kén-mentesitéséhez is szol
gáltatja az energiát, melynek egy részét később 

visszanyeri. Az erőmű kénmentesitett tüzelőanyaggal 
működik. A kén elemi formában jelenik meg és kénsav- 

gyártáshoz hasznosítják. Az eljárás gazdaságosságát 
a kénmentesitó és erőmű közös rendszerben történő 

működése biztosítja. A beruházási költségek nagyok. 
Ismereteim szerint ilyen erőmű csak az Egyesült 
Államokban működik.
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A füstgázok kénmentesitése elvileg megoldott, de 

gazdaságosan üzemelő bevezetett eljárás nem ismert.

Az ajkai erőmű szilárdanyag-emissziója megfe
lelő porleválasztók beépítésével az emissziónorma 

alá szorítható.

A kén-dioxid emisszió veszélyeit részben ellen
súlyozni lehetne, ha a gyár megteremtené a szélső
ségesen veszélyes meteorológiai időszak esetére az 

energiahordozó-csere műszaki feltételeit. Ezzel az 

évi, legfeljebb 10-15 kritikus napon, a smogveszély 

megelőzhető lenne.

Az Ajkai Timföldgyár és Aluminiumkohó két timföld- 

gyárt ó-sort és az aluminiumkohót foglalja magában.
A timföldgyártás fő gyártási-fázisai:

- a nyersanyagok fogadása és tárolása;
- a nyersanyagok előkészítése;
- a bauxit feltárása nátrium-alumináttá;
- a vas/III/hidroxid /vörösiszap/ kisérószennye- 

zés kiszűrése és elhelyezése;
- a nátrium-aluminát megbontása és az aluminium- 

oxid-hidroxid kristályositása és ülepitése;
- az aluminium-oxid-hidroxid kalcinálása aluminium- 

oxiddá /timfölddé/;
- a timföld átadása az alukohónak illetve kiszál

lítása a gyárból.

A két gyártósor összesen több mint 10 tonna /1,1 Gg/ 
bauxitot dolgoz fel évente. A nyersanyag a bauxitbá
nyákból közúton, tehergépkocsikon érkezik a gyárba.
A bauxit bányanedves állapotban 15-20 % nedvesség- 

tartalmú. Ennek ellenére a szállítási útvonalakon
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nagy az anyag porlódása. Ez nyersanyagveszteség 

és Ajka város területén jogosan kifogásolt kör
nyezetszennyezés .
Kiküszöbölhető illetve csökkenthető:

- az egy-egy gépkocsira rakott térfogat csök
kentésével;

- a jármüvek sebességének csökkentésével;
- a szállítmány letakarásával /ponyva vagy 

fólia/.

A nyersanyag fogadása és tárolása
A bauxit tárolására két - egyenként 20 et befogadóké
pességű - bauxitpajta és egy 30 et befogadóképessé
gű nyiltszini tároló szolgál.
A gépkocsik üritése a szállitóplato hidraulikus 

billentésével, az anyag elhelyezése szállítószalag
gal vagy serleges emelővel történik.
Az anyagforgalomból eredő porzás /szilárd szennyező
anyag-emisszió/ mértékét érzékelteti, hogy heten
ként átlagosan az egyik bauxittároló teljes tartal
ma kicserélődik.

A nyersanyag tárolók "diffúz" szennyezőforrások.
A két bauxitpajta poremissziójának mértékét az a- 

nyag mozgatásának módja, a nyiltszini tárolóét ezen 

felül a szabad felület és az anyag szemcseméret meg
oszlása szabja meg.

A nyersanyag szemcseméret megoszlását /vulgári
sán kifejezve: porosságát/ a bányászási technológia 

és kisebb részben a rakodás szabja meg. A timföld
gyárban ez már adott tényező. A légszennyezés oka
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ezért alapvetően a nyersanyag légszennyező .jel
lege.
A légszennyezés mértéke csökkenthető:

- a nyitott tárolás megszüntetésével;
- a zárt tároló olyan kialakításával, hogy a 

be-, és a kitárolás folyamatosan megoldható 

legyen;
- a gépkocsikat surrantóra kell üriteni, és az 

ürités ütemét úgy kell szabályozni, hogy az 

anyag ne zuhanjon, hanem csússzon;
- megfelelő számú gépkocsi-állást kell kialakí

tani és biztosítani kell az oda és elvezető 

utak forgalmi biztonságát;
- az üzemi közlekedési utakat szilárd burkolat

tal kell ellátni, megfelelő teherbírásra kell 
méretezni, és mindkét oldalán szennyvízelveze
tő árkokkal kell ellátni a portalanithatóság 

biztosítására;
- a tároló és nyersanyagelőkészitő közötti transz

portot teljesen gépesíteni kell és lehetőleg 

zárt rendszerként kell kialakítani.

A nyersanyag élőkészitése
A bauxitot kalapácsos illetve pofás törőkkel mm 

szemcseméretre apritják. Az apritást osztályozás kö
veti.
A megfelelő méretű apritás technológiai szempontból 
szükséges, mert ellenkező esetben - a feltárásnál 
alkalmazott körülmények és idő alatt - a nagyobb 

szemcsékben feltáratlan bauxit maradhatna. Levegő
tisztaság-védelmi szempontból a mm méretű szemcsék
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nem légszennyezők, de a tulapritás növeli a lég- 

szennyezést okozó részecskék számát. Technológiai 
szempontból a tulapritás energiaveszteséget je
lent.

Az apritási technológiát optimalizálni kell 
/törőgépek működése, charge-méret, törés-osztá
lyozás ciklusidő/.

Biztosítani kell az aprithatóság és légszeny- 

nyezés megakadályozása szempontjából optimális 

nedvességtartalmat.

A törő-apritógépeket lehetőség szerint zárttá 

kell kialakítani. Borítását rendszeresen ellenőriz
ni kell és biztosítani kell karbantartását. Szükség 

esetén elszívásról és porleválasztásról kell gon
doskodni. Az Ajkai Timföldgyárban a nyersanyagelő- 

készitő nem szerepel légszennyezőforrásként.
/Lásd l.sz. mellékletben./

A timföldgyártás folyamatában a feltárástól az 

aluminium-oxid-hidrát kinyeréséig nem kell légszeny- 

nyező anyagok keletkezésével, légszennyezőforrások
kal számolni. Foglalkozni kell azonban a túlnyomó
részt Fe/lII/-hidroxid tartalmú vörösiszappal. A vö
rösiszapot a feltárás után keretes présszürővel tá
volit ják el az anyagból, majd iszapszikkasztóra 

viszik. A vörösiszap mennyisége a bauxit összetéte
létől függően az aluminiumtermelés 2-4-szerese le
het száraz állapotban, nedvesen 4-8-szorosa. Szem
csemérete kiszáradva mikrométer nagyságrendű, meddő
hányóra kerülve légszennyezést okoz. Hasznosítása,
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több kísérlet ellenére nem megoldott. Magas Na20 

és nedvesség tartalma a vaskohászati, magas Fe20^ 

tartalma az épitőanyagipari /cementgyárt./ felhasz
nálást nehezíti. Hasznosítása több iparág együtt
működését kívánja, de a komplex hasznosítás is je
lentős beruházásokat igényelne.
Újabban kidolgoztak hazánkban, a vörösiszap ártal
matlanítására egy megfelelő növényfajtát, mellyel 
a vörösiszap meddőhányók betelepithetők és igy a 

porszennyezés megakadályozható. Nincs biztosítva 

azonban ezzel a megoldással a talaj és talajvíz 

védelme. /Ha az alkalmazott nátronlug Hg-katódós 

elektrolízis terméke, a vörösiszap Hg-szennyezést 
is tartalmaz./22/

Kalcinálás
Az aluminium-oxid-hidrát aluminium-oxiddá alakítá
sa közvetlen tüzelésű forgócső-kemencékben törté
nik. A forgócső-kemence folyamatos üzemü eljárást tesz 

lehetővé, a berendezés megfelelő kialakításnál és kar
bantartásnál zárt. /Hasonló berendezést számos - a 

levegőtisztaság-védelem szempontjából is jelentős - 

technológiánál alkalmaznak: cementgyártás, műtrágya
gyártás, aszfaltgyártás, husliszt gyártása./
Az Ajkai Timföldgyárban öt forgócső-kemencét alkal
maznak /számozásuk hagyományból 4.-8./.

A kemencéket földgázzal fűtik. A füstgázokat ki
bocsátás előtt elektrofilterekkel tisztítják. A 

4.-5. és a 6. kemencékhez két-két elektrofilter és 

két-két kémény tartozik, a 7. és 8. kemencékhez egy
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közös leválasztó berendezés és kémény. A 7. és 8. 

kemencékhez még egy-egy timföld utóhütő és egy- 

egy zsákosszürő leválasztó és kürtő is tartoziko

A kalcinálásnál levegőszennyezést okoznak a tü
zelőanyagok elégetéséből származó füstgázok és a 

füstgázzal magával ragadott timföldpor0

A timföld itt a termék, veszteségét meg kell a- 

kadályozni. A timföld szemeseméret-megoszlása függ 

a kalcinálási technológiától: az előmelegítés, szá
rítás és izzitás hőmérsékletétől és ütemétől, to
vábbá a kemence fordulatszámától. A füstgázba ke
rült timföld leválasztását szolgálják az elektro- 

filterek. A leválasztott timföldport visszaviszik 

a kemencébe.

A gáztüzelés СО és N0 légszennyezőanyagok kelet
kezésével járhat. A gázégők megfelelő beállításával, 

és kellő levegőadagolással a СО-keletkezés gyakor
latilag kizárható. A lánghőmérséklet és a láng mé
retének szabályozásával az N0 keletkezés is minimá
lisra csökkenthető.

A A.-5. sz. kemencék szilárdanyag emissziója ké
ményenként 8-8 kg/ó, ami az 1. melléklet szerint 

288-szoros normatullépést jelent. A 6.sz. kemence 

6-6 kg/ó poremissziója viszont csak nyolcszoros nor
ma túllépés. Ennek oka a jelenlegi előírások kibocsá
tási-magasság centrikus szemlélete. A 4.-5« kemencék 

20 m magas kéményeire még nagyon szigorú az előirás, 

a 6. kemence 26 m magas kéményeire már jelentősen
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enyhébb.

Tekintettel arra, hogy az azonos vállalati te
lephelyen az egyazon magasság-kategóriába tartozó 

kémények kölcsönösen szigorítják egymás normáit, 

sokkal kedvezőbb a 7.-8. kemencék 60 m magas kémé
nyének elbírálása, mivel az előírások szerint 50. 
ill. 51 m magasságnál van a magasság-kategória ha
tára. A 7.-8. kemencék utóhütőinek kürtői 32 m ma
gasak. A tapasztalatok szerint poremissziójuk cse
kély és igy a viszonylag enyhébb normaelőirást nem 

lépik túl.

A timföldgyár a legjelentősebb poremittáló, nem 

diffúz szennyezőforrásai a kalcinálók kéményei. Ez
zel kapcsolatban két tényre kell rámutatni.

A levegőtisztaság-védelemben jelentős probléma 

a meglévő üzemek termelési volumenének növekedése, 
mely sok esetben a korábbi berendezések bővítése 

nélkül és a levegőtisztaság-védelmi felszerelések 

biztosítása nélkül valósul meg.

A Timföldgyár termelése egy 1970. évi NIM-NEVIKI 
felmérés szerint 140 et timföld volt évente. A 

negyedik ötéves tervben épített uj gyár 240 et/év 

volumennel bővitette a termelést. A jelenlegi ter
melés 643 et/év. Mivel a Timföldgyár a határozott 

paraméterű szennyezőforrásoknál a tisztítást is 

fejlesztette, a poremisszió kb. a termelés 0,12 %-a. 
A normatúllépés megszüntetésére megengedhető, hogy 

a kibocsátási magasság növelését, azaz passzív vé
dekezési megoldást alkalmazzon a vállalat. Az aktiv



- 74 -

védekezési lehetőségeket ez esetben már kimerí
tették, viszont a lokális porszennyezés a kémény- 

magasitással csökkenthető. A környezeti hatás 

szempontjából a Timföldgyár Ajka poremisszió ter
helésének csak 4 %-át okozza, ezért lényeges ja
vulást nagy költségek árán sem lehet remélnie

Az l.sz. melléklet nem tartalmazza a diffúz for
rások szennyezőhatását. A Timföldgyár a diffúz 

szennyezőforrások emisszióinak csökkentésével ér
het el jelentős környezetminőség javulást.
A Timföldgyár kereken 650 et timföldtermeléséből 
csak 34 e tonnát dolgoz fel az alukohó, a többit 

elszállítják a gyárból.

Timföldtárolás
Az elszállításra vagy feldolgozásra váró timföl
det silókban tárolják. A silókat pneumatikusan töl
tik. A zártrendszerű pneumatikus szállítás bizto
sítja az anyagveszteség és a levegőszennyezés ki
küszöbölését, de poremissziót okoz a siló nyílásain. 

E nyílásokat ezért zsákos porleválasztóval kellett 

felszerelni.

A légszennyezés oka itt az, hogy a timföld, amely- 

lyel a munka folyik, légszennyezőanyag. A zárt rend
szer, melyet a silóra szerelt leválasztok tökéle
tessé tesznek, a légszennyezést megakadályozza.

Aluminium-kohók
Az alumíniumot a timföld-kriolit olvadék elektrolí
zise utján állitják elő. Az elektrolizáló kádak kö
zös üzemcsarnokban helyezkednek el. A 152 db kád
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nyolc sort alkot 19-19 káddal. Egy-egy kádsornak 

közös elszivó rendszere van. A nyolc elszivó-rend- 

szer közös kürtőbe csatlakozik, mely 106 m magas.
Az élszivórendszerbe gáztisztitó berendezés nincs 

beépitve.

Egy-egy kád önmagában szakaszos üzemű, de az 

anyagforgalom és a légszennyezőhatások szempontjá
ból az egész üzemcsarnok folyamatos üzemü techno
lógiának tekinthető.
Az elektrolizis során végzett technológiai művele
tek a következők:

- a timföld-töltés és kéregbetörés;
- aluminium-csapolás és anódleeresztés;
- anódmassza pótlása;
- kriolit pótlása.

Timföldadagoláskor egy kád 1,13 t timföldmennyisé
get kap. Átlagosan másfél naponként kerül sor adago
lásra egy-egy kádnál, ami azt jelenti, hogy a csar
nokban minden 15 percben valamelyik kádnál adagolás
ra kerül sor. Napi 113 t timföld lép be az alukohó- 

csarnokba. Az adagolás pneumatikus töltő-targoncákkal 
történik, melyekre a silóból surrantón érkezik a tim
föld. Az adagoláskor és kéregbetöréskor a timföld egy 

része szilárd légszennyezőanyagként az elszívóba, il
letve a csarnok légterébe kerül.

Ajkán oldaltüskés önsülő, Soederberg elektródokat 

alkalmaznak. A kádak lezárása nem megoldott. Az üzem
csarnok ezért a környezettel szemben diffúz légszeny- 

nyezőforrás.
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A csapolási adag kádanként közel 600 kg, a csar
nokra kereken 60 t/nap. 323 kg anódmassza szükséges 

egy-egy pótlásnál, ami 32 t naponta az egész csarnok
ra. A szilárd légszennyezőanyag emisszió egyben a- 

nyagveszteség. A timföld szemcseméretmegoszlás helyes 

beállításával és az adagolás, léregbetörés megfelelő 

végrehajtásával ez az emisszió csökkenthetőc

A fluoridok keletkezése, légszennyezőanyagként 

való megjelenésük az olvadék-elektrolizis technoló
gia következménye. A technológiai körülményektől füg
gően a gázhalmazállapotu fluoridok mennyisége 12-27 

kg F” per tonna aluminium. Itt 12 kg F-/ t A1 távo
zik a kürtőn, és a csarnok, mint diffúz forrás F~ 

emisszióját is számítva, összesen 16 kg F~/t A1 faj
lagos kibocsátás adódik.

A fluorid visszanyerve, kriolittá alakítható, ami 
csökkentené az eljárás segédanyag-szükségletét.
Az érvényes előírások 106 m kibocsátási magasságnál 

35,4 kg/ó F~ emissziót engednek meg. Az alukohó 29 

kg/ó emissziója ebből a szempontból nem indokolja 

tisztitó-berendezés beépítését. A napi, közel 0,7 t 

F kibocsátás megengedett.

A fluor és fluoridok lekötésére több nedves és 

száraz eljárás ismert, ezért más országok előírásai, 

vagy ajánlásai 0,2...2,0 kg F~/t A1 értékek között 

szabják meg a fajlagos emissziót. Az előkészületben 

lévő hazai "Aluminium-elektrolizis levegőtisztaság
védelmi műszaki irányelvei" anyag az oldaltüskés anódu 

eljárásra 3 kg F”/t A1 fajlagos emissziót ajánló Az
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ajkai példánál ez azt jelenti, hogy leválasztó 

beépítésével a 29 kg/ó F emissziót 7 kg/ó értékre 

kell csökkenteni, és a csarnok diffúz-forrás jelle
gét meg kell szüntetni.

Ismert azonban, hogy az ajkai alukohó a legré
gibb a hazai üzemek közül. Az oldaltüskés, önsülő 

anódos eljárás ma már világviszonylatban is a leg- 

elavultabb eljárásnak számit. A konstrukció miatt 

tökéletesen zárt eljárás nem valósítható meg, azaz 

a csarnok szennyeződése, emiatt diffúz forrás jel
lege sem számolható fel maradéktalanul.

Az alukohó kádsora eredetileg sokkal kisebb kapa
citásra épült. A növekvő termelési igények követ
keztében bővités ill. beruházás nélküli intenzifiká- 

lást alkalmaztak, és a berendezés évek óta igy üze
mel. A feszitett technológiai körülmények között 

a technológia optimális paraméterei nem tarthatók, 

a gázképződés és a salakképződés a normálisnál je
lentősen nagyobb. A tisztítóberendezések beépítése 

helyett teljes rekonstrukció, de még inkább uj eljá
rásra való áttérés lenne indokolt. Az említett mű
szaki irányelv uj üzemeknél a középbetöréses blokk- 

anódos kádtipust javasolja, ennek tökéletes zártsá- 

sága miatt. Megfontolandó a Tóth-féle szabadalom 

hazai alkalmazása is, mivel gyengébb minőségű alu- 

miniumnyersanyagok feldolgozására is alkalmas, tim
földgyártási kapacitást is helyettesit, és az ada
tok szerint beruházási mutatói jobbak a hagyományos
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eljárásokénál. /21/

A szén-monoxid emisszió az anód folyamatos el
égéséből szükségszerűen következik, de az emisszió 

mértéke az anódeffektusok kiküszöbölésével jelentő
sen csökkenthető. Kerülni kell az olvadék alumini- 

um-tartalmának túlzott kimerülését, és csapoláskor 

biztosítani kell az anód megfelelő utánsüllyeszté- 

sét.

A kén-dioxid az anódmasszához használt anyagok 

kéntartalmának függvényében emittálódik.

Üvegipari Müvek« Ajkai Üveggyár levegőtisztasági 

szempontból legjelentősebb technológiai műveletei 

és az ezeknél bejelentett légszennyezőforrások:

- nyersanyagelőkészités /05.sz. szenny.forr./
- üvegolvasztás /a kemencék; 01. és 06.sz. forr./
- gépi savfényezés /03.sz. szenny.forr./

A gyár kazántelepének kéménye 04.sz. alatt szerepel.

Nyersanyagelőkészités
A beérkező nyersanyagokat szárítják, szitálással 
osztályozzák, majd a bemérő bunkerhez szállítják 

keverék készítésre. A porszennyezést keltő anyagok 

rakodásával, kezelésével kapcsolatban, a timföld- 

gyártásnál elmondottakkal közel azonos feladatok me
rülnek fel. A homokot és dolomitot mozgatás nélkül, 

füstgázzal szárítják. A száritó csak 3-4 órát műkö
dik naponta. A vibrációs szitán a homokot és szódát 
/utóbbit őrölve/ együtt osztályozzák. A száritó és
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a vibrációs szita zárt rendszert képez. A vibráci
ós szitához elszivó, és hat-elemes multiciklon le
választó tartozik. A leválasztó 87 %-os hatásfokkal 

dolgozik.

A légszennyezés itt a nyersanyagok porszennye- 

zést okozó frakciójának mennyiségétől, valamint az 

anyag mozgatásától függ. A száritás fokozza a szilárd 

anyag emissziót. A gázszennyezés a füstgáz szennyező
anyag-komponenseitől függ.
A nyersanyagelőkészités műveletei szakaszos eljárá
sok.

Üvegolvasztás
Az üvegolvasztás zárt berendezésben folyó szakaszos 

eljárás, mely a következő műveleti fázisokból áll: 

adagolás; - előolvasztás; - derités vagy tisztára 

olvasztás; - hűtés és kidolgozási viszkozitás beál
lítása ; - ürités, kidolgozás.
Adagoláskor és ürítéskor a rendszer nyitott.

A légszennyezés részben az eljárás lefolytatásá- 

részben a nyersanyagok összetételétől függ. Atói,
szilárd légszennyezőanyag emisszió az adagolás mód
jától, az adagoló-lapát és töltő nyilás távolságától 

valamint a nyersanyag szemcseösszetételétől, nedves
ség-tartalmától függ.

A nitrogén-oxidok és kén-dioxid emissziója a tü
zeléstől és tüzelőanyagtól függ. Az ajkai gyár föld- 

gáztüzelést alkalmaz, mely mentes a kén-vegyületek- 

től. A nitrogén-oxidok keletkezése minimálisra csök
kenthető az égők helyes beállításával.
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A fluorid vegyületek emissziója egyrészt a 

nyersanyagok összetételétől, másrészt a techno
lógiai paraméterektől függ. A fluorid-tartalmú 

nyersanyagok mennyiségét, a technológiailag le
hetséges, minimumra kell csökkenteni, továbbá az 

olvasztási periódusban a hőmérsékletet csak a szük
séges mértékig és ideig kell megemelni. Ezzel csök
ken a gázfázisba /vagy gőzfázisba/ kerülő fluori- 

dok mennyisége. Az irodalmi adatok szerint az ol-
ZZ

vasztókemencékből távozó véggázban 5-15 mg/m a 

fluoridok koncentrációja, de szélsőséges esetben 
az emisszió koncentráció a 2 g/m^-t is elérheti.

Az üvegolvasztó-kemencék élszivórendszerébe nincs 

beépitve semmiféle leválasztó. Mérési adatok hiá
nyában jelenleg nem is lehet eldönteni, hogy beé- 

pitésük szükséges-e.

A szilárd légszennyezőanyagok között veszélyes 

légszennyezőanyagokként jelenhetnek meg a derítés
hez használt arzén, antimon, szelén, és cézium 

oxidjai.

A szilárd szennyezőanyag emisszió az ellenőrző 

mérések szerint a 01. forrásnál 2 kg/ó, a 06. sz.- 

nál 1,9 kg/ó, ami a termelési értékeket is figyelem
be véve 4,8-5,0 kg/t olvasztott üveg poremisszió
nak felel meg. A tervezett műszaki irányelv ajánlá
sa szerint 1 kg/t olv.üveg a határérték.

A poremisszió alapján tehát az olvasztókemencék
hez tisztitó-berendezést kell épiteni.
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A savfényezés
Korábban nyitott berendezésben kézi merítéssel vé
gezték ezt a műveletet. A műhely fluor és fluorid 

szennyezettsége, és ebből eredő diffúz szennyező- 

forrás hatása az elszivó-ernyő és peremelszivás 

ellenére is jelentős volt. Újabban áttértek a zárt-, 

és folyamatos üzemű gépi savfényezésre, melynek el- 

szivórendszere hatékonyabb a korábbinál, továbbá a 

véggázokat gáztisztitásnak vetik alá. A tisztítás 

vagy egyszerű vizes mosás vagy lúgos oldat /NaOH 

vagy Ca/OH/2 vizes oldata/ segítségével történik.
A fluor-emisszió az érvényes normaelőirást kereken 

200-szorosan haladja meg. Ennek a 8 m-es kibocsátá- 

• si magasság az oka. A műszakilag lehetséges hatás
fokú leválasztás után, még fennmaradó emisszió lo
kális kárositó-hatását, a kibocsátási magasság meg
felelő méretezésével kell kompenzálni.
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Össz efoglalás

1. A levegőszennyezettség jellegzetességeinek 

tanulmányozása arra a felismerésre vezet, hogy
a települések légterét véges térfogatú befogadó
nak kell tekinteni. Az emissziónormák megállapí
tásánál a valamely területen veszélytelenül ki- 

bocsátható összemisszióból kell kiindulni, és 

ez osztható szét - elsősorban a technológiai sa
játságok figyelembevételével - a légszennyezők 

között.

2. Módszert dolgoztam ki egy területen találha
tó légszennyezők adatainak együttes értékelésére, 

és a módszert számitógépre alkalmaztam. Az e mód
szerrel készült feldolgozás alapján rangsorolha
tók a légszennyezők, emisszióik veszélyessége és
a szükséges intézkedések kijelölése szempontjából. 
A területi koordináta értékeknek a rendszerbe tör
ténő beépítésével a módszer továbbfejleszthető.

3. Összegyűjtöttem az ipari emissziók ellenőr
zési szempontjait és kísérletet tettem a techno
lógiai műveletek olyan rendszerezésére, mely elő
segíti az ipari emissziók technológiánként! cso
portosítását és az ellenőrzések szemléletének egy
séges elvi alapokra helyezését.
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I.az,melléklet.

Az Ipari emisszió településenkénti kiértékelése számitógépes feldolgozás utján.

/А telephelykódszám első négy karaktere a KSH szerint a város terü
leti kódja, az utolsó három karakter a telephely sorszáma./

• /

80.09.111 *
AJKA

Telephely emisszió /X/ 
NOx

phely : 193Ю01
NH'3 SzilárdClСО FSO'2

0.0 15490.6
0.0 15490.6
0.0 30981.2

0.0 0.0 0.0si időszak /téli 6 ho/ 
fűtési időszak /nyári 6 ho/ 
z év

0 .029747.0
29747.0
59494.0

0.0 0.00.0 ű .0
0.00.0 0.00 .0

Norma túllépés aránya /emisszio/norma/ 
SO' 2

tphely : 193I001 
•ás magss. techn. SzilárdNOx Cl NH' 3Flevál. CG

00 0 0 21 .1 
11.3

01 1 .51211 75 0 00 0 06.51211 002
3.6 0 00 00 8.21211 003

Telephely emisszió /X/ 
SO' 2iphely : 1931002 SzilárdCl NH'3FNOxСО

632.5 
672.9 

1 305.4

0.0 0.00.0 118.3
118.3
236.5

2330.2
2330.2
4660.3

■si időszak /téli 6 ho/_ 
fűtési időszak /nyári 6 ho/ 

■ z év

92.0
92.0

184.0
0.00.0 0 .0

0.0 0.0ü .0

Norma túllépés aránya /emisszio/norma/ 
SO' 2

гphely : 19З1001 
•as magss. techn. Cl SzilárdNOx NH'3Flevál. CÜ

6 0 00 0 0 0 287.8
287.8

37201
6 0 0 0 0037 0202

06 0 0 00 0 7.926 373 0 0 00 0 0.16 060 374
00.0 0.0 0.21 06 -o 037 05 0.2
0 0 0 06 0 287.8

287.8
20 06 37

6 0 00 020 0 037 •7
06 0 0 0 7.926 0 0378
0 00 0 0 009 0359

0 0 0 0.010 0 027 32 03
0 0 0 0 Ü.O0 011 27 32 3

0.60 0 0 ű 0 01 2 432 32
0.60 0 0 ű 0013 432 32

0 0 0 0 0 01 4 05 30 u
00 0о0 0 01 5 305 0

Telephely emisszió /X/ 
NOx

»phely : 193IÖ03
SO' 2 СО F Cl NH ' 3 Szilárd

■si időszak /téli 6 ho/ 
fűtési időszak /nyári 6 ho/ 

1 z é v

0.0 0.0 0.0 26.2
26.4
52.6

43.7 
43.9 
8 7.6

34.9 
35.1 
7 0.1

0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

0 .00.0 0.0 0.0
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80.09.112*
Norma túllépés aránya /emisszio/norma/ 

NOx
lely : 1931ООЗ 
1 magsa. techn. levál. SO'2 СО F Cl NH1 3 Szilárd

3.7 0.4 0 0021 21 0 0 8.2
17 21 0 13.9 О О2.3 О О 30.6

Telephely emisszió /t/ 
NOx

iely : I93IOO4
SO'2 СО F Cl NH' 3 Szilárd

64.2 45.2
27.8
73.0

L időszak /téli 6, ho/ 
itesi időszak /nyári 6

0.0 0 .0 0.0 0 .0 37.9
35.2ho/ 0 .039.5

103.7
0.0 0 .0 0.0

év 0.0 0.0 0 .0 0.0 73.1

<5íely : 1931004 
3 magss. techn.- levál.

Norma túllépés aránya /emisszio/norma/ 
NOx30'2 СО F Cl NH' 3 Szilárd

0.3 0 .021 0 0 0I 32 0 0 1 .4
0 .0> 28 0.421 0 0 0 0 0 Ü.1

íely : 1931OOJ Telephely emisszió /t/ 
NOxSO '2 СО F Cl NH '3 Szilárd

L időszak /téli 6 ho/ 
itési időszak /nyári 6 ho/

0.0 0 .0 0.0 5.4 0.0 0 .0 0 .0
6.00.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0 .0

0.0 0.0 0 .00 .0 11.4 0 .0 0.1év

Norma túllépés aránya /emisszio/norma/ 
NOx

íely : |93100J 
3 magss. techn. Szilárdlevál. SO'2 СО F Cl NH1 3

0 00 0 0 0.0067 01 45
234.6 0 00 0 067 0583

0 0 00 0 0 001 2 214
0 0 0 064 0 02 01 05

0 0 065 0 06 0 0 045

Telephely emisszió /t/ 
NOx

hely : 1931006
SzilárdNH ' 3ClСО FSO'2

0.10 .0 0.0i időszak /téli 6 ho/ 
ütési időszak /nyári 6 ho/

0 .0 0.019.8 
11.4 
31 .3

38.7 
22.5 
61 .3

0.00 .0 0.0 0 • 00.0
0 .0 0.0 0.10.0 0.0év

Norma túllépés aránya /emisszio/norma/ 
SO' 2

hely : 193I006 
s magss. techn. NH1 3 SzilárdClFNOxlevál. СО

0 0 .00 0 01 .3 0.1081291 000 ű 0.30.00.181 01 22
0 0 0 0 0.30.1 0.00811 23

Telephely emisszió /t/ 
NOxihely : 1931008 Cl NH' 3 SzilárdFСОSO' 2

0.0 О .0 0.00.0 7.80.00.0ti időszak /téli 6 ho/ 
’ütési időszak /nyári 6 ho/ 
: év

0.0 0.00.0 0.0 7.10.00.0
0.0 0.0 0.00.0 14.90 .00.0

Norma túllépés aránya /emisszio/norma/ 
SO'2

>hely : I93 í 0OS
is magss. techn. levál. SzilárdCl NH '3FNOxСО

0.30 0 000 030 1 21 3



mо

00.09.113*
Telephely emisszió /t/ 

NOx
íely : 193)009

SO' 2 СО NH'3 SzilárdF Cl

0.0. időszak /téli 6 ho/ 
itési időszak /nyári 6 ho/

ü.O 0.02.5 0.0 0.0 0.0
0 .0 0 .0 0.00.3 0.0 0.0 U .0
o.u 0.0év 2.8 0.0 0.0Ű.O 0.0

Norma túllépés aránya /emisszio/norma/ 
SO'2 СО ÍJ Ox F Clíely : 1931009 ! magas, techn. levél. NH'3 Szilárd

6.7 0 0 00 0 06 021

TELEPÜLÉS emisszió /t/ 
SO'2

ÍLÉS : 1931000.000
GO NOx F Cl NH' 3 Szilárd

. időszak /téli 6 ho/ 
itési időszak /nyári 6 ho/

2430.1
2404.5
4834.7

0.029988.1 
29945.2 
59933 .3

1 23.7
1 24.3
2 47 о 9

0 .0 0.0 16195.1
0.0 16232.2 
0.0 32427.3

0.0 0.0
0.0év 0.0

Ш1 EMISSZIÓ MÉRTÉKE (RELATÍV PONTSZÁM): 350.0 SÚLYOS

Telephely emisszio/TSLEPÜLÉS emisszió® 
NOx

íely : 1931001
SO'2 СО F Cl NH'3 Szilárd

. időszak /téli 6 ho/ 
itési időszak /nyári 6 ho/

99.2
99.3 
99.3

0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 95.6
95.40.0 0.0 0.0 0.00.0

év 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.5

Telephely emisszio/TELEPÜLÉS emisszió® 
SO'2

íely : 1931002
СО NOx SzilárdF NH‘3Cl

l időszak /téli 6 ho/ 
itési időszak /nyári 6 ho/

0.0 9 5.6 
95.2 
95.4

0.0 0.00.3 95.9
96.9 
9 6.4

3.9
0 .00.3 0 .0 0 .0 4.1
0.0 0.0 0 .0 4.00.3év

Telephely emisszio/TELEPÜLÉS emisszió® 
NOx

íely : 1931003
SzilárdNH’3SO'2 СО F Cl

0 .00.0 0 .00.0 0.20.1 
0.1 
0,1

Telephely emisszio/TELEPÜLÉS emisszió® 
NOx

l időszak /téli 6 ho/ 
itési időszak /nyári 6 ho/

1 .4
0.0 0.00.0 0.0 0.21 .5
0.0 0 .00.0 0.0 0.21 .4év

íely : 1931004
SzilárdF ClСО № '3SC 2

Ű.O 0.20.0 0 .00 .0L időszak /téli 6 ho/ 
itési időszak /nyári 6 ho/

0.2 1 .9
0.0 0.0O.ű 0.20 .01 .20.1

0.0 0.00.0 0.0 0.21 .50.2év

Telephely emisszio/TELEPÜLÉS emisszió® 
NOx

íely : I93IOO5
SzilárdNH'3СО F ClSO'2

0 .00 .0 0 .0L időszak /téli 6 ho/
Itési időszak /nyári 6 ho/

0 .0 4.40.0 0 .0
0 .0 0 .0 0 .00.0 4.80.00.0

4.6 0.00.0 0.00.00.00.0év

Telephely emisszio/TELEPÜLÉS emisszió® 
NOx

íely : 1 931 006
SzilárdNH' 3СО Cl30'2 F

0 .00.0 0.00.8 0 .0 O.u0.1L időszak /téli 6 ho/ 
itési időszak /nyári 6 ho/ 0.00 .00 .00.0 0.00.50.1

0.6 0.0 0.0 0.0 O.Ű 0.00.1év

Telephely emisszio/TELEPÜLÉS emisszió® 
NOxíely : I93 í 008

СО F NH' 3SO'2 SzilárdCl

0.0 o.ű0.0 0 .0 0.0 0.00.0l időszak /téli 6 ho/ 
itési időszak /nyári 6 ho/ 0 .0 0.00 .00 .0 0.00.00.0

0 .00 .0 0.00.0 0.00.00.0év

Teleohelv emisszio/TELEPÜLÉS emisszió® 
NOx

íely : 1931009 SzilárdCl NH' 3FСО30'2

0 .00.00.00.00.0 0.0L időszak /téli 6 ho/ 
itési időszak /nyári 6 ho/

0.0
0.0 0.00.0 0.00.00.00.0

0 .00 .00.0Ü.O0.00 .0 .0.0év



2.sz.melléklet.

Technológiai műveletek csoportosítása a 

légszennyezőanyagok keletkezése és emisz- 

szióik meggátlása szempontjából.

1.Anyagmozgatás, szállítás.
1.1 Nyersanyag fogadása
1.2 Üzemen /technológián/ belüli 

mozgatás.
1.3 Üzemek/műhelyek/ közötti 

mozgatás
1.4 Kiszerelés, csomagolás
1.5 Expediálás

/1.1.-1.5. további csoportositása:
- mozgatott anyag halmazállapota,
- művelet zárt vagy nyitott rendszere 

szerint./

2. Átalakítás. /A szétválasztás, dusitás, kinyerés 

nem ide tartozik, hanem lásd: 3./

2.1.Mechanikai /hideg utón/
2.1.1 Őrlés
2.1.2 Aprítás
2.1.3 Darabolás, szabás
2.1.4 Eorgácsolásos megmunkálások
2.1.5 Csiszolás
2.1.6 Összeállitás, összeszerelés
2.1.7 Keverés, elegyítés
2.1.8 Oldás

2.2.Mechanikai /meleg utón/
2.2.1 Kovácsolás
2.2.2 Hengerlés
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2.2.3 Öntés
2.2.4 Préselés
2.2.5 Extrudálás
2.2.6 Gyúrás, Kalanderezés
2.2.7 Granulálás
2.2.8 Olvasztás, Fagyasztás

/А 2.1 és 2.2 csoportoknál értelemszerűen felmerül
het, hogy szárazon vagy nedvesen végzett műveletek
ről van-e szó, E kérdésnek azonban nincs értelme 

mindegyik műveletnél./

2.3-2,4 Vegyi átalakitás.
/Az alábbi csoportok további bontást, 

finomitást igényelnek/
2.3.1 Égetés, pörkölés, sütés.
2.3.2 Kohósitás - /redukció/

2.3.6 Erjesztés

2.4.1 Gáz-szintézis, gázreakció
2.4.2 Oldat-reakció /főzés, forralás/
2.4.3 Elektrolízis
2.4.4 Olvadék-reakció, olvadék-elektrolizis
2.4.5 Katalitikus konverzió /szilárd ágy/
2.4.6 Fluidizációs /fluid-ágyas/reakciók
2.4.7 Forgócső-kemencés reakció

/А 2.3 és 2.4 csoportoknál a megfelelő műveleteknél 
értelemszerűen felmerülhetnek a további szempontok 

szerinti aláosztások:
melegen vagy normál hőmérsékleten, 

nyomás alatt/vacuum alatt vagy at
moszferikus nyomáson,

A 2.3 és 2.4 közötti választás alapelve kétséges 

besorolás esetén az informatívabb megoldás.Pl. a
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forgócsőkemencés reakció informatívabb mint a 

pörkölés./

Felületkezelés /appretálás, kikészítés,finish/
2.5.1 Galvanizálás
2.5.2 Eloxálás
2.5.3 Polirozás
2.5.4 Impregnálás
2.5.5 Laminálás
2.5.6 Felületi Levonat kialakítás merítéssel

/fürdő/

2.5

kenéssel
permetezés,szórás 

öntéssel /"Giesverf

2.5.7
2.5.8 

2.5.9

u.a.
u. a.
1Л. * 9, *

3. Szétválasztás,/fázisszétválasztás.kinyerés.dúsítás,/ 

3.1 szilárd/szilárd
3.1.1 Szitálás
3.1.2 Szérelés
3.1.3 Eralccionált ülepités, ciklon.

3.2-3.3 szilárd/folyadék 

Ülepités 

Szűrés 

Flotálás 

Centrifugálás

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Szárítás hővel
Szárítás préseléssel
Szárítás elektroozmozissal
Bepárlás, cfeszfilhcio
Kristályősitás, átkristályositás
Extrahálás

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7 Kr ómat ograf álás
szilárd/gáz
3.4.1 Adszorpció, deszorpció

3.4



'
■■

4

f olyadék/f olyadék
3.5.1 Desztillálás
3.5.2 Frakcionálás /oszlop-, tányér- /
3.5.3 Fölözés
3.5.4 Kirázás
3.5.5 Szeparálás 

folyadék/gáz
3.6.1 A gáz kiforralása /kiűzés hevítéssel/
3.6.2 A gáz kiűzése levegőztetéssel /buborékol- 

tatás/
3.6.3 A gáz kinyerése adszorpció-deszorpcióval
3.6.4 A gáz kioldása másik folyadékkal/kirázás/ 

gáz/gáz
3.7.1 Szelektiv adszorpció
3.7.2 Szelektiv abszorpció
3.7.3 Szelektiv diffúzió

3.5

3. 6

3.7

4.Tüzelés, energiatermelés

4.1 Szilárd-halmazállapotu energiahordozóval
4.1.1 Rostély-tüzelés álló rostéllyal
4.1.2 Rostély-tüzelés mozgó rostéllyal
4.1.3 Rostély nélküli tüzelés /fluid-ágy, 

porszén-tűzelés/

4.2 Folyékony-halmazállapotú energiahordozóval

4.3 Gáz-halmazállapotu energiahordozóval

5. Tárolás /További aláosztás: 

tárolt anyag konzisztenciája, halmaz- 

állapota szerint, mint szilárd-darabos, 

szilárd /рог/, iszap, zagy, folyadék, 

gáz;
tárolás végleges vagy átmeneti jellege
szerint;
zárt, nyitott.
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6. Speciális technológiai műveletek 

/Bányaművelés, tereprendezés,építkezés szabadién 

végzett és az 1.-5.-be nem sorolható műveletei./
6.1. Felszini bányaművelés, kitermelés.
6.2. Tereprendezési földmunkák /feltöltés, 

deponálás/
6.3. Mélyépítés, ut- és vasútépítés.
6.4. Magasépítés
6.5. Fúrás

/Mezőgazdasági tevékenységek/

6.6 Repülőgépes vegyszerezés
6.7 Istállós állattartás

/Változó telephelyhez kötött, ideiglenes telepítésű 

tevékenységek/

6.8 Mezőgazdasági terményfeldolgozás,mint pl. 

cséplés
6.9 Aszfaltolvasztás, cementkeverés, stb.

7. Fém technológiai üzemi egységek,
/üzemi irodák, tervezőirodák, szociális léte
sítmények.

A lakossági szolgáltató-vállalatok techno
lógiai műveleteit az 1.-5. szerint kell beso
rolni./




