
Szemét, s z e m é t . . . 
A természtben nem képződik szemét. Az elpusztult növényeket, vagy állatokat a 

parányi élőlények rövid időn belül lebontják. A szemetelés, a szemét felhalmozódása 
a Földön az ember megjelenésével kezdődött. 

Szemétnek vagy hulladéknak tekinthető minden olyan anyag (ez lehet tárgy vagy 
sugárzó energia), amely az adott helyen és időben nem használható. Az emberi 
közösségek termelte szemét összetétele nagyon sokféle tényezőtől függ. 

- Az emberi gazdálkodás kezdetei óta képződnek a települési hulladékok. Ezeket 
kezdetben a mindennapi élettér határain kívül rakták le, esetleg elásták, vagy a közeli 
folyóvízbe vetették. A háztartási hulladék nagyrésze hamu, salak, ( több mint 60% ) , 
a többi szerves hulladék. Ezek sokszor váltak a járványok okozójává. 

Idővel a tapasztalatok gyarapodásával a hulladékok egy részét elégették, majd 
meszet használtak a romló szerves hulladékok ártalmatlanítására. 

A közösségek társadalmi, gazdasági fejlődésével együtt jár a hulladéktermelésük 
gyors növekedése. A modern társadalom termelte szemét (települési-, ipari-, 
mezőgazdasági-hulladék) nagyon sokféle anyagból tevődik össze. 

Egy 1980-as években végzett felmérés szerint egy városi település hulladék 
összetétele: 40% papír; 19% műanyag; 15% szerves anyag; 9% fém; 6% üveg; 11% 
egyéb. 

Ezeket a hulladékokat a kijelölt területre, a szeméttelepekre szállítják amelyek 
mérete állandóan nő, lassan elnyomják a lakótelepeket. Ezért válik mind jelentősebb 
kérdéssé a települések, önkormányzatok életében a szeméttárolás. 

A gazdaságilag fejletteb országok tapasztalata azt mutatja, hogy a gondok 
csökkenthetők a hulladékok szelektív gyűjtésével (többedényes szemétgyűjtő rend-
szer) s az azonos típusú anyagok újrahasznosításával. A papír, műanyag, üveg, fém 
- hulladékok ipari termelésben újraértékesíthető, nyersanyagként használhatók. 
Amelyek erre nem alkalmasak (műanyag keverékek, papír egy része, szerves 
hulladékok) sajátos égetőberendezésekben, a szemétégetőkben energiatermelésre 
vagy komposztálva talajjavításra hasznosíthatók. Bizonyos ipari hulladékok, víztisztító 
telepek iszapja baktériumos lebontása során a bennük levő zsírok, fehérjék, szén-
hidrátok először kismolekulájú savakká (tejsav propionsav, ecetsav) majd ezek 
metánsavvá bomlanak. Pl.: 

A keletkező gázok biogáz néven a metán, esetleg megmaradt H2 nagy 
fűtőértékének köszönhetően energiatermelésre hasznosíthatók. Az újrahasznosítási 
eljárások során a hulladékmennyiség jelentősen csökken. További tárolásuk továbbra 
is probléma marad, melyet úgy kell megoldani, hogy ne okozza az élőkörnyezet 
minőségének romlását. Ezért a szemétlerakó telepet úgy kell kiválasztani, hogy szilárd 
talaja a víz szivárgását ne engedje a talajvíz felé. Amennyiben ilyen nincs, mestersége-
sen kell szigetelni (bitumen, műanyag, fólia, műgyantával átitatott talaj stb.). A 
hulladékot tömörítik, majd befedik építési törmelékkel, vagy derítő iszappal. 

A tömörített szemétrétegekben először aerob, majd a rétegelés után anaerob 
viszonyok uralkodnak, s végbemennek olyan kémiai folyamatok, melyek ter-
mékeként CO2, CH4, H2, H2S, kevés CO, N2, NH3 - gázok keletkeznek. Ezeket 
csővezetéken elvezetve sajátos berendezésekben hasznosíthatják. 

A hulladékoknak a nagyon veszélyes részét nem tárolhatják az előzőek szerint. 
A különböző ipari folyamatokban keletkező cianidok, erősen klórozott halogénezett 
szénhidrogének, az arzénvegyületek, szerves - higanyvegyületek, növényvédőszer 
gyártási hulladékai, atomerőművek hasadási termékei. Ezeket egyértelműen ki kell 
vonni az ökológiai körforgásból. Olyan különleges lerakókba kell helyezni, ahol 
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kémiailag már nem alakulhatnak tovább, s környezetükre semmilyen módon nem 
hathatnak. Ilyen célra építenek nagy biztonságú, ideiglenes lerakókat, amelyek 
ellenőrzése folyamatosan biztosítható. Ezek általában vastagfalú vasbeton tárolók. 
Legbiztosabbak a földalati tárolók. Ezeket a földkéreg mélyén, geológiailag stabil, 
vízmentes közegben készítik. A legalkalmasabbak ilyen célra a sóbányák. A 
hasadóanyag hulladékot üvegtömbökbe rejtik, majd korrózióálló acéltartályokba 
zárják, ezeket a sóbánya aknáiba eresztik, több száz méter tengerszintalatti 
mélységbe. 

A hulladékmennyiség minél gazdaságosabb csökkentése, a környezet 
minőségének minél jobb szinten való tartása egyik legnagyobb kihívás a vegyészek 
számára. 

Máthé Enikő 

Vegyipari évfordulók 
1998-ban több jelentós hazai vegyipar-, gyógyszeripar-történeti esemény évfor

dulója van, amiről illenék megemlékeznünk. 
590 éve, 1408-ban Nagyváradon ténykedett egy Márk nevű gyógyszerész, akinek 

feltehetően patikája is volt, melyet Erdély első patikájaként tarthatunk számon. 
125 éve, 1873-ban alapították az első gázgyárat Nagyváradon. 
121 éve, 1877-ben Rozsnyai Mátyás (1823-1895) Aradon megvette a Szenthárom-

ság-gyógyszertárat, ahol kémiai készítmények mellett gyógyborok előállításával is 
foglalkozott. Ezekkel Brüsszelben, Párizsban, Bécsben nemzetközi kiállításokon 
aranyérmet nyert. 

120 éve, 1878-ban a Bihar-megyei Felsődernán létrehozták az első Magyar Aszfalt 
Részvénytársaságot, amely a magyar aszfaltipar megteremtését jelentette. 

100 éve, 1898-ban Fabinyi Rudolf Kolozsváron elsőként állított elő benzo-pirillium 
sót (ceracidin néven), melyet pamutanyag-festőanyagként Németországban szabadal-
maztatott is. 

90 éve, 1908-ban környezetvédelmi céllal Alsófernezelyen (Nagybánya 
közelében) az ércpörkölő véggázai kéntartalmának fedolgozására kénsavgyárat 
helyeztek üzembe. 

Felhívással is fordulunk hozzátok a FIRKA - olvasóihoz: lakhelyetek vagy 
környéketekhez kapcsolódó ipartörténeti adatokat, ezekkel kapcsolatos képanyagot 
gyűjtsetek. Munkátok eredményeiről számoljatok be, ezeket közölnénk folyóiratunk
ban. 
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