Lénórt Sóndorl

Napjainkban eg)fe íöbbet ludunk a technikai fejlőtlés környezetkárosííó hatdsairóI, de emelleít igen keveset hallunk a haditechnika
ugy anily en á almairó l,
Ma már a ''civil kontrol" hatására - a hadseregen belül - mindinkább

felszínre kerülnek azok a kömyezetbiaonsági problémák, amelyek megoldását nehezíti a polgári szektorral egységes, hatékony együttműködési,
problémakezelési és megoldási lehetőségek hiánya. Ennek ellenére a
Magyar Honvédségrevonatkozó információk még mindig gyérek. A hadsereg részéről nem publikálják, hogy milyen kömyezetbiztonsági problémákat okoz a haditechnika béke üzemeltetése és üzemfenntartása, illetve
milyen szükségszerű lépésektöÍténnek a haditechnika kömyezetkárosító
hatásainak megelőzésére, csökkentésére.

Személyes tapasáalataink szerint a ''civil" szférában sokan úgy gondolják, hogy mindennek oka a haditechnika esetleges titkosságában keresendő. Mindezek a katonai és polgári szektor számára egyaránt megnehezítik a kömyezeti problémák hatékony és komplex kezelését'

E cÍkkben célom a Maglar Honvédségben rendszerben lévő egyes
haditechnikai eszközök béke üzemeltetés e, üzembe ntartrisa során kel etkező veszélyes hulladékok, ezen beliil is a kenő-, karbantartó-, hidraulika-, manka-, híítőfolyadékok' egtéb anycgok környezetvédelmi probIémáit az olvasó elé tárni, a végénjavaslatoÍ lenni, hog) mit is lehel eg!
haditechnikai menedzser - mint míÍszaki szakember - a kömlezeí megóvása érdekében.

Ma a világ mintegy 40 millió tonna kenőanyagot használ fel az iparban' közlekedésben és a hadseregeiben, döntő hányadában ásványolajter-
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mékeket. Ezen beli-il is a legjelentősebb a motorolajok fogyasztiísa, amelyet a hidraulikaolajok íelhasználása követ. Sajnos ezeknek az anyagoknak
egy része az alkalmazásuk során a kcimyezetbe jut.

Zárt és veszteséges kenési rendszerek körnJ)ezetle kdros
a ny ag k i boc s lítás ti n a k Ie h ets ég es mó dj ai

Zárt (cirkulációs) kenési

rendszerek

Kenőanvas kibocsátás:
Üzemszerűen igen kis menyryiségben (szivárgás. elégésutáni
:misszió)
'

Karbantartás, műszaki hiba
(övetkeáében
Fáradt olaj keletkezése számot-

veszteséges (zárt és nyitott)
kenési rendszerek
Kenőanvag kibocsátas:
Üzemszerűen nem e
veszteség 100 %-os is lehet

Műszaki hiba következtében
Fáradt olaj keletkezése nem
lemző

A kenőanyagok nem elhanyagolhatő részétún. veszteséges kenési
módban használják. Az Európai Uniós országokban a kenóanyagoknak
átlagosan 14 %-át, míg Németországban 4 %o-át, addighazánkban l5 %-át
használják fel ilyen veszteséges helyeken.
A zárt rendszerekből is - meghibásodás és balesetek folytán - egyszerre nagyobb mennyiségű kenőanyag kifolyhat. Becslések szerint Euró-

pában mintegy 600 000 t ásványolaj termék kerül ily módon a kömyezetbe. További szennyező forrást jelentenek a használt olajok és zsírok, ha
azokat szakszerűtlenül kezelik és ártalmatlanítják.

A haditechnika üZemeltetése, fenntartása, szabványos karbantartási,
technikai kiszolgálási eljárásai kóolajszármazékok széles körét, különféIe
kenó-' karbantartó-, üzemanyagok, hidraulika-, munka-, hűtőfolyadékok
és eg1'éb anyagok alkalmazását igényli.
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A felsorolt anyagok a veszélyes anyagok kÖzé, a belőlük származő
hulladékok a veszélyes hulladékok közé tartomak.
1997. évben MH szinten összességében kb' 1 650 t veszélyes hulladék
keletkezéséről van tudomásom. Ebbtjl: 54 t használt kőolaj alapú zsiradék,
44 t selejt akkumulátor,28 t vegyes galvániszap, 20 t hulladék sav, 60 t
hulladék lúg' 324 t fáradt, vagy szennyezett olaj' 236 t használt fagyálló
folyadék (etilén-glikol), a fennmaradó mennyiség betegellátáSi hulladék.

Mint ezekből az qdatokbóI is llÍtható' c katonai szektor számára az
egyik legnagyobb környezetbiztonsági problémát a címben meghaldrozott veszéIyes anyagok hasznáIata, és az ezekbőI keletkező veszéb)es hulIatlékok kezelése okozza Ezért a hatlsereg haditechnikai szolg.ÍIataináI
mindent eI keII köveÍni, hog), az üzemeltetési, üzemfenntattósi folyamaÍokban ÍelhasznáIt veszéIyes anyagok, illetve a keletkező hulladékok
mennyiségét a lehaő legkisebbre csökkentsék, euel korlátozva a katonai feladatok végrehajtósa közben keleíkező szennyező anyag kibocstÍtást.
A kenő_, karbantartó_, üZemanyag, hidraulika-, munka-, hűtőfolyadék
és egyéb anyag felhasználók csakis keIlő információk birtokában dönthetnek a kömyezetkímélő megoldás megválasáásában, ezért a haditechnikai

menedzsmentnek

_

mint üzemeltetőnek és üzembentartónak - tájékozott-

nak kell lennie az alkalmazott anyagok kömyezeti veszélyességéről,a
kÖrnyezetterhelés csökkentésének lehetőségeiről technológiai, jogi és
szervezési oldalról egyaránt.

l995_ben az országgyűIés elfogadta a környezet védelmének általános

szabályairól szóló 1995 évi LIII. törvénf. l996-ban megszületett a
10zll996 (vII. 12) kormányrendelet a veszélyes hulladékok kezelésének
szabályairól, amely 1996. szeptember l.től érvényes.Ezeket követően
1997 decemberében a Honvédelmi Miniszter kladta 'I1l199'7 (HK. 24.)
HM utasítását, amely a Honvédségenbelül szabályozza a veszélyes hul_
ladékokkal kapcsolatos egyes feladatok Végrehajtását. Az itt felsorolt - a
kömyezet védelmét cé|ző - 1ogszabályok, rendeletek és utasítások közül
egyértelműen kitrinik ajogalkotói szándék, miszerint a legfóbb hangsúly a
megelőzésen (prevención!), a kialakult károk mérséklésén,
illewe a
megelőző állapot helyreállításán van' ami a tapasztalataim szerint a gyakorlatban nem tud maradéktalanul megvalósulni. Vannak jogszabályaink,
rendeleteink' utasításaink, de specifikusan a hadsereg számára releváns
végrehajt'ísi feltételekől ez idáig még nem gondoskodtak, hiányoznak az
egységes végrehajtáshoz szükséges feltételrendszerek, műszaki, technológiai eljárrísok. Jelenleg még az útkeresésidőszakát éljük.
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Az eddigi

tapasztalatim szerint

a

hatlitechnika iizemÍenníartási

rendszerében jelenleg nincsenek meg az a ű vonatkozó koncepcíonáIis
megfonloltbok, hog1t hol, mennyi veszéIyes hulladéh keletkezését lehetne

megelőzni, illetve csijkkentenL Ennek megvalósítása érdekében - első

lépésként- fel keII tárni, hogt a hatlitechniha üzemeltetésében, üzemfenntartásában milyen és mennyi veszélyes hulladék keletkezik, ezek kezelése
milyen problémákat okoz a hadiíechnikai menedzsme í saÍmóra.

Egyes haditechnikai eszközök üzemfenntartása során
keletkező veszélyes hulladékok

A belsőégésű motorral üzemeló járművek már önmagukban is jelentős kömyezetkárosító tényezók. Itt nem csupán a motor által a levegőbe
kibocsátott nitrogénoxidokra, szén-dioxidra, szén-monoxidra, kéndioxidra
és ólomra kell gondolnunk, hanem az egyéb környezetkárosító anyagokra
is. Például még az egyszeru fékezésis szennyezéssel, azbesztpor légtérbe
való jutásával jár. Nem is beszélve a technika üzemeltetése és üzembentartása, javítása (karbantartása) során keletkezó veszélyes hulladékokról,
ezen belül is a kenő-' karbantartó-, üzemanyagokról, hidraulika-, munka_
és hűtőfolyadékokról.

Az itt

felsorolt anyagokat azonban nemcsak

a

gépjárművek

üzemeltetésében és üzembentartásában alkalmazzák' hanem más haditechnikai eszközöknél is. Gondolok itt a íizeszközökre, repülő technikára, műszaki gépekre és még más kiszolgáló berendezésekre.

Mivel az ittfelsorolt technikai eszközók szortimentje igen nagl, és ezek
íkemeltetéseis naglban a rendszerben lévő - sajnos már elavulnak
számító - gépjórmű parlaól valamilyen módon függ, ezért a továbbiakban
elsősorban a belsőégésű motorral üzemelő haditechnik{li eszközÖk technikai kiszolgálása, jnítasa és karbantartása során keletkező veszélyes
hu I l ad éko

kkal fo gI al koz om.

A ÍenntartásÍ Íolyamatban keletkező j ellemzőbb veszéIyes hu IIadéko k
1.)

Fáradt olaj (azonosító szrím: V 54l02; veszélyességioszlály: II.)

A

fáradt olaj az egyik legiellemzőbb veszélyes hulladék, ami a

haditechnika működtetése során keletkezik. A gépjrírművek'il]etve harcjárművek Íizemeltetése során felhasznált motor-, hidraulika-, hajtómű- és
egyéb olajok nagy része' 50-70 aÁ-a fáradt ola1kéntjelenik meg. A motor,-
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hajtóműolaj felhasználás tulajd onképpen két részbtÍIíevődik öSsze: kisebb
felhasználási hányad az üzemeltetés során elégett mennyiség pótlásából, a
nagyobb felhasználási hányad az elhasználódott olaj cseréjéból szfumazik.
Megfelelő üzemfenntartásí technológia esetén a felhasznáIt olaj mennyiség legalább '7 0-80 %o-a faradt olajként visszanyerhető és újrahasznosítható.

A munka-, illetve hidraulika olajok felhasználása a veszteségek, vagy
a meghibásodás miatti pótlás és az elóírt ciklusos olajcserék miatt szükséges. Mivel a felhasznált mennyiség legnagyobb része műszaki meghibá_
sodás miatt szükséges, így itt a felhasznált mennyiségnek általában csak
kb. 20-30 %-a nyerhető vissza fáradt olajként. A fentiek csak az ;j,zemeltetés esetén igazak, javítő tevékenység során sok az utántöltésre használt
mennyiség.

A

legtöbb helyen a fáradt olajok €yűjtése ftildalatti olajtartályokba,

vagy 200 l_es hordókba történik. Atmeneti tárolásuknak mínimdlis
követelménye: szilárd betonfelülettel, elIenőrző szivárgókkal ellátott,

fedett helység, ami nem minden estben van meg. A már összegyűlt fáradt
olajat a MoL értéknélkül összegyűjti, annak fejében' hogy a honvédség
mindennemű kenőanyag beszerzése rajta keresáül valósul meg.

2.) Ilasznált olajfelszívó anyagok (szennyezett texlilanyag' olajos
rongy) (azonosító szám: Y 5410207; veszélyességiosztály: iI.).

Gépjárművek' harcjárművek, fegyverek stb' karbantartása,

1av

ítása

során keletkező veszélyes hulladék' A legtöbb helyen polietilén zsákokba,
hordókba vagy konténerekben gyűjtik. Ideiglenes tárolásuk - a fáradt olaj_
hoz hasonlóan - esetenként nem megnyugtató korii]mények között valósul meg.

3') Fahulladékok (olajjal szennyezett fűrészpor, faforgács)

(azonosító szám: V5410201; Veszélyességi osztály: II').

Gépjárművek, harcjárművek, fegyverek stb. karbantaÍása, javítása
során keletkező veszélyes hulladék. A legtöbb helyen polietilén zsákokba
gyűjtötték. Jelenleg hordókba vagy kontén€rekben gyűjtik. Ideiglenes
tarolásuk - a fáradt olajhoz' és az olajos textíliakhoz hasonlóan - eseten_
ként nem megnyugtató körülmények között valósul meg.
4.) olajjal sz€nnyezett' e|használt szűrő_ és itatómasszák' felitató
anyagok (pl.: kovafilld, snirőftild' homok, perlit), egyéb szennyezett ásványi
anyagok (azonosító sám: V 54|0209; veszélyességiosáály: II.)
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Mintazl.pont.
5.) olajos papírszűrők (azonosító szám:
osáály: Il.)

V

5410203; veszélyességi

Mint a 3. pont.
6.) Homokfogóban leválasztott ásványolaj- ós más szénhidrogén
maradékok (azonosító szám: Y 541011' veszélyességiosztály: II.)
7.)

olaj-

és benzinleválasztás maradékai (azonosító szám: Y547021'

r'eszélyességiosztály: II')
E.)

olajleválasztó berendezések iszapjai (pl: olajos szenn1víziszap'

telephely gépjármű mosóiszapja) (azonosító szÁm:
gi oszLíly: II.)

Y

54703; veszélyessé-

Az olajos

iszapot kömyezetvédelmi minősítés után _ külön többlet
költség ráfordítassal - más-más ártalmatlanítással foglalkozó cégek tele_
phelyére sállítják, illetve g,vűjtik komposzLílás céljából. Az átmeneti
uírolrísuk, szikkasztásuk, komposaálásuk (lebontásuk) Magyar Honvéd_
ség szinten nem megoldott.

Haditechnikai eszközök' gépjárművek' repülogépek mosása és kar_
bantarlása a legvízigényesebbtevékenység. Kb.200-800 l is lehet a vízfelhasználás' A mosáskor keletkező szennyező, főleg lebegri anyag és magas
olajtartalmú ipari szennyvíz. A szennyvíztisztítás technológiájának
megválasaásánál meghatIírozó, hogy a víz közcsatomába vagy élővízbe
kerü]. Ajánlott technológia - közcsatomába való engedés esetén - a három_
Iépcsos mechanikai és fizikai tisáítás, amely durva homok (kavics),
e5'esített ülepítő (olajfogó)' szűrés útján valósul meg.
9.) Petróleum - közegű iszapok (azonosító szám: Y54707; veszé-

I1'ességi osaály: 1I.)

10.) Szennyezett üzernanyagok (azonosító
l1'ességi osztály: II.)

Minta az

sám: V54103; veszé-

1. pont.

11.) Szennyezett mosóbenzin (azonosító szám: V54l03; veszé-

Iyességi osáály; II.)

9'1

Felületkezelés, zsírtalanítás technológiai menete folyaman keletkezik.
a fáradt olajhoz hasonlóan
történik.

Gyűjtése, átmeneti tárolása, eIszállítása

12.) Kompresszor kondenzátum (azonosító szÁm:

lyességi osztály II.)

Y

54404; veszé-

Sűrített levegőellátás esetén, a levegő hálózatban keletkező olajos víz.
Kömyezetvédelmi felügyelőség áItal ajánlott kezelési mód: tjlepiÍés,majd
az o|ajrész leftilözése útján a faradt olajhoz önthető, a maradék rész olaj_
fogóval ellátott gépkocsi mosóba, ülepítőbe engedhető' vagy olajmentesítés után, _ ha kielégítia határértéket _ közcsatornába vezethető.
13.) Forgácsoláshoz (fúróshoz, esztergáláshoz, maráshoz), vágáshoz,

csíszoláshoz használt emulziók (azonosító szám: Y 54402; veszélyességi
osáály: II.)

A különböző forgácsolási műveletekhez, Íirráshoz, maráshoz, esztergáláshoz ásvanyolaj termékekból. emulgeáló szerekbol és adalékokból
1-20 o/o arányban vizes hűtő-kenő emulziókat kell üzemszerűen alkal^IIő
mazni. A forgácsoló és felületmegmunkáló gépek egyedi tartÁIyaIba ezt a
hígított emulziót töltik a fogyásnak megfelelő ütemben. A forgácsoló

gépek rendszeres karbantartásánál ezek az egyedi géptartályok is leürítésre

kerülnek. Az emulziók egy része az územszerúgéphasználat során, a
szűrőkön keresáül visszakerül a gépbe, másik része elpárolog, elfröcsög,
a forgáccsal együtt kikerül a műhelyból. Géptisztítások során kiszedett
emulzió belekerülhet a szennyvízcsatomába. Ez a mennyiség az összes
használt mennyiségnek mintegy 5-10 %-a lehet.

A

firró emulziók cseréje során keletkezik a nagyobb mennyiségű

használt emulzió. A vesáeség összességében elérheti a 80-90 %-ot'

14.) Ásványolaj- alapú zsírok (azonosító szám'.
lyességi osxály: III.)

Y

54202; veszé-

Zsírhulladékokelsősorban karbantartás, javítás, illetve fődarabok
Szétszedése-javítása'illetve cseréje közben keletkeznek. A hulladékot
fűrészponal keverve, zárÍ hordókba gyűjtik, majd átmenetileg az územ-

anyag raktár vagy az ún. hordós tároló területén tárolják. Ebben az esetben
sem valósul meg mindig a |0211996 (VII. 12.) Kormány rendelet által

előirt zárt, betonalapú, ellenőrző szivárgóVal ellátott raktárban, felcímkézettállapotban való elkülönített gyűjtés, illetve átmeneti tárolás.
Elszállítását' ártalmatlanítását szintén a MoL által oldják meg.

15.) Alkatrészmosó lúgos koncentrátumok

A

lúgos mosószereket alkatrészek mosására használják.

szennyezet víz bekerülhet
doskodnak.

.
.

a

A

lúggal

közcsato mákba ís. Külön gtűjtéséről nem gon-

Hulladék lúgok (erősen lúgos kémhatás pH>12,5 /azonosító
szám: V 52401; veszélyességiosztály: I.)
Hulladék lúgok (pH<12'5) (azonosító szétrn: Y 52402; veszélyességi osáály: II.)

1ó.)

Hulladék savak (pH<2) (azonosító sám: V 5210l; veszélyessé-

17.)

Hulladék savak (pH>2) (azonosító szám: Y 52702; veszélyessé-

gi osáály: I.)

gi osztály: II.)

18.) Glikoléter hulladék (elhasznált fagyálló folyadék) (azonosító
szám: V55303; veszélyességiosz!ály: I.)

Ez a hulladék a gépjáLrművek által használt fagyállókból származik.
Elsósorban a járműjavítás művelete sorrárr keletkezik.

A fagyálló folyadék igen erős méreg, etilén-glikol tartalmú hulladék.
Az elhasmált folyadékot is ennek megfelelően fokozott gondossággal kell
kezelni. Altalános gyakorlat, hogy 200 l.-es árt fémhordókban gyűjtik' és
az Üzemanyag raktár területén tarolják, nem ritkán nyílt téren, nem meg-

felelően kialakított körülmények között.

AZ összegyűjtött
19')

Lakk

osáály: II')

anyag központilag kerül begyűjtésre, regenerálásra.

és festékiszapok (azonosító szám:

V 55503; veszélyességi

Gyűjtését,ideiglenes tárolását, szintén fedett, árt, kömyezetvédelmi
előírásoknak megfelelően kell végrehajtani' A hulladékot külön szerződéssel (költségekkel) kömyezetvédelmi vállalkozások ártalmatlanítják.
20.)

olajos' zsíros dobozok, flakonok (azonosító sziím: V 5410205;

veszélyességiosáály: II')
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A

honvédség,mint nagyfogyasztó jelenik meg a piacon. A címben
meghatározott any agok beszerzésétlegtöbb esetben központilag hajtják
végre. Mivel aZ üZemeltetett eszközök mennyisége, minősége ismert és
évről-évre közel ugyanolyan igényekjelennek meg az alakulatok részéről,
így jól prognoszt iálható a felhasználás mértéke.Ezek figyelembe vételévelt, az anyag vrísárlásakor törekedni kell a nagy tételű, többször felhasználható, uttíntöltő eszközök vásiirlására. Ezzel szemben, a gyakorlat
ban általában a kis tételű, eldobható kiszerelésű tisÍító_ és karbantartó
anyagok kerülnek beszerzésre, amivel nagymértékben hozzájárulunk a
hulladék keletkezés ütemének növekedéséhez. Bár ezek a műanyag vagy
fém hulladékok önmagukban mérgező hatást nem fejtenek ki a környezetre, de emellett éltizedekig megmaradnak, nem bomlanak le. Ennek
következményeként ez oda vezethet' hogy a hulladék elhelyezése egyre
nagyobb problémát fog jelenteni.

személles tűpasztalalaim szerint a társadalomban és a hadseregben
egyaránt téves értelmezése van a kiijresedett veglszeres göngtökgeknek.
Sokan helytelenüI azí hiszik, hogl ezek az anyagok nem veszélyes hulIadékok, a veszélyes hulladék maga a benne levő anyag,
ezeket a
lelepülési hulladékkal együtt lehet kezelnL

íg

21.)

olajos fémforgácsok

A javító miihelyek tevékenységéből eredóen az egyik legjellemzőbb,
de nem a legnagyobb mennyíségűveszélyes hulladék. A szabad terü]etre
kitett hulladékról az időjárási viszonyok fuggvényébenaz olaj, emulzió
lemosódik és a vízárammal a talajba, a természetes vizeinkbe kerülhet.
Gyűjtésére,tárolására nagyobb gondot kell fordítani, hasonlóan kell
el|ámi, mint a fáradt olajok esetén.

22.) Elhasznált akkumulátorok, szárazelemek /akkumulátorok
azono_sító száma: V 3550l; veszélyességiosaály: |./ /szárazelemek
azonosító száma: Y 35502; veszélyességi osztály: I.l
Az akkumulátorok, mint veszélyes bulladékok nincsenek megemlítve
a 10211996 (VII. l2.) Kormríny rendeletben, de a bennük lévő
. ólomiszap (v 23-31639);
. ólomsó hulladék (V 5l-51520);
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. elhasznált akkumulátorsav (V_5l-52l0l) mind az I. veszélyessé_
gi osztályú csoportba tartoznak. A kömyezetvédelmi hatóságok
igen szigorúan ellenórzik kezelésüket.
Az elhasznált akkumulátorok tárolása savval együtt történik, melyeket
alkalmanként az arra jogosult cég, ártalmatlanításra elszállít. Az akkumulátorok feltöltésekor elektrolitot taÍtAlmazó savas szennyvíz keletkezik.
Tilos a savat, a savas szennyvizet alcár a csatornába, akár a talajra
önteni!

A haditechnikai eszközökben különböző típusúakkumulátorok kerülnek felhasználásra, amelyek közül itt csak néhány fontosabbat kívánok
kiemelni.
1. Savas-ólom akkumulátorok

. t2 sz{M-2g,

12 ASZAM-Z3,12 SZAM-55

2. Lúgos ezüst_cink akkumulátorok

.
3.

15

SZCSZ-45B

Nikkel-kadmium akkumulátorok

.2ONKBN.25
Ezek az akkumulátorok igen szigorú és pontos kiszolgálási utasítás
alapjiín üzemeltethetők. A működő akkumulátorokat 30 (+ 3) naponként
(havonta) ellenőrző, formáló cíklusoknak vetik alá. Ezen kívül az alegységeknélmeghatrírozott időtartamonként _ általában előzetes előkészítés
keretében - ellenőrzik. Abban az esetben, ha a külső hőmérséklet +5 "C
alatt van, a tárolásuk nem az eszközben, berendezésben tÖrténik, hanem az
akkumulátortöltő állomásokon. A havi ellenőrzések alkalmával az akku_
mulátorokban kicserélik az elektrolitot, amelyet speciális ballonokban
gyűjtenek, ami szigoru előírások mellett kerül elszállíttatásra. Az akkumulátorok belső mosásakor a savas, lúgos vizet egy külön emésztőben

tárolják, amit mészhidráttal történő közömbösítés után a központi
csatomarendszerbe engednek.

A téli időjárási viszonyok között a reptereken naponta, nyáron havon_
ta kell szállítani az akkumulátorokat, ami nincs kellően szabályozva. A
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szállítások során előforduI az akkumulátorok sérülése. Ez igen költséges,
másrészt a sérülés következményeként sav-, lúgszivárgás jelentkezhet,
amely a kömyezetet károsan szennyezi. Továbbiakban, sérülés vagy
elhasmálódás után szintén problémát jelent az akkumulátorok kezelése
(ártalmatlanítása). Az utasítások eloírják a zárt térben való tárolást, amihez
kiépített,megfelelően zárhatő raktánal kell rende]kezni' Itt kerámiabetéttel burkolt tálcán vagy betonteknőbe kell tárolni az akkumulátorokat.
Sajnos ezek nem minden esetben így valósulnak meg.

A trírolás alatt törekedni kell arra, hogy az elhasználódott. nem
javítható akkumulátorok mielőbb ártalmatlanításra kerüljenek az erre szakosodott cégeknél.

A repülő csapatok

egy€s haditechnikai eszközeinek
üzemeltetése, üzemfenntartása során fellépő

környezetvédelmi problémák

Az előző fejezetben, az akkumuláÍorokkal kapcsolatban már érinlettem a repülő csapatok bizonyos környezetvédelmi problémáit Ezek melIeÍt' e fejezetben speciJikusan csak az itt üzemeltetett, üzembentűrtott
egtes haditechnikai eszközök környezeli gondjuit szeretném bemutatnL

A

repülőgépek üzembenntartása, illetve üzemeltetésekor a lehető
valamilyen szennyező .anyag
(veszélyes hulladék) kikerül|ön.
legtöbb alkalom van arra, hogy a kömyezetbe
Itt nég) eSetet szeretnék kiemelni''

.A

repülőgépek üzemanyalgal való feltöltését, Ieeresztését, illetve
az üzemanyagrendszer valamilyen mérvű meghibasodását.

. Az

olaj rendszer .javítását.

. A hajtóművek ki- és bekonzerválását.
. _{ repülógépek téli üzemeltetése során előírt jégtelenítést.
RepüIógép üzemanyaggal való feltöltése

:

.': -::;,|őgép üzenanyaggal való feltaltésének2 módozatát kíjlön-

,

-::'-i z:z

. !{aa\.nti feltöltést;

. Hag) ományos, kézzel történő feltöltést'
.{ központi feltöltés csak abban az esetben alkalmazható, amikor az
:;'-'n repü]ógép rendelkezik ilyen jellegű berendezéssel, illetve azokon a
::E'..i]otereken. ahol a központi feltöltés feltételei adottak. Ebben az esetben
:laosína \an az üZemanyag és a kömyezet kölcsönhatásának kizárása,
:_:.. e- ez a feltöltési rendszer teljesen zárt.
\ a:lnak ol1an repülési feladatok, amikor a repülőgépet maximálisan

::. \3]i töiteni' Ebben az esetben továbbra is a hagyományos kézi töltést
l::ii :'lkalmazni. mivel a központi feltöltésnél az íjzemanyag rendszerbe
...: t_t'o_ka] kevesebb üzemanyag tölthető, mert a szabályző elemek ezt
::sz:i iehetől'é.

\

kéZi töltéSénéla keze|őszemélyzeÍ hozzáértésén és tapasáalatán
üZemanyag kömyezetbe jutásának lehetósége. Ennek a való!Z::_sege sajnos elég nagy, annak ellenére, hogy a töltőpisáoly ren_
::.\.Zik a túltöltést megakadályozó rendszerrel.

:_':^ az

Az üzeman)'ag kornyezetbe jutásának másik lehetséges módozata :;'e.r az esetek többségében a legtöbb problémát okozza - a töltő gépko.s'\ :.m megfelelo műszaki állapota. Itt a meghibásodást a töltőcsövek
:.:::lelése. iIlen'e a nem megfelelően rcigzített állapota idézi elci' igy a
:s: rl -.más hatására vagy szétdurran, vagy a különböző csatlakozásainál
:..:.-.ll tb]r ás. csöpögés jelentkezik.
t'zemanvag repülőgépből történő leeresztése

'{Z üZemanyag leeresztése egyÍésztaz üzemanyagtartály meghibásiJásakor szűkséges, másrésá aZ tizemeltetési szabályzatban előírt
::::iési leladatok előtt. Az üzemanyagtartály meghibásodásakol aZ ÚZeman1ae leengedése a repülógépeken speciálisan kialakított leengedő
csLrmopontokon kereszti.il valósul meg. Ebben az esetben a repülőgéphez
csatlakozik az izemanyag feltöltő gépkocsi, amelybe a leengedés
megreinénik- A leeresztett iizemanyag egy meghatározott technológia

során - amely'nem más, mint kétszeres szűrési eljárás _ újrahasznosítható.
A fe lto ltés i- leeresztési technológia folyamán, legtöbbször a tömlő Ie- és
te ] c

satlakoaatásakor fordulhat eIő az izemany agnak környezetbe való

kikerü lése'
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Repülések, íllelve a szabályzatban meghatározott feladatok előtt a
repülőgépek tartályaiból üzemanyagmintát kell venni. Itt jelentkezhet
ismét az üzemanyag és a kömyezet kölcsönhatiisa. Bár ene a célra majdnem minden típushoz rendszeresíwe van egy speciális vödör vagy edény,
ennek ellenére ennél a tevékenységnélis szinte elkerülhetetlen az elfolyás.

A feleslegessé vált üZemanyagmintákat az alegységeknél megfelelően

kialakított tároló edényekben gyűjtik, majd az üzemanyag raktár területén
ideiglenesen tárolják, ahonnan regenerálás céljábő| Hetényeglházára szállítjrík.Mivel e tevékenységeknekkonkrét leszabályozott utasítása nincs,
így ennek végrehajtása egyÍés^az adott parancsnok köVetelménÍámasáásától, másrésá a végrehajtó állomány lelkiismeretességétől' úgymond kömyezetvédelmi kulturájától fugg. Ezért én, mint haditechnikai
menedzser a legnagyobb problémát - a kömyezetvédelem szemszögéből a haditechnika üzemfenntartásában tevékenykedő állomány kömyezettudatos szemléletének hirínyában látom'

Az üzemanyagrendszer meghíbásodásakor jelentkező környezet-

szennyezés

A

rendszer meghibásodásának jele maga az i:zemanyag szivárgás,
csöpögés, esetleges folyás. Ebben az esetben - amíg a meghibásodott
berendezés javítása vagy cseréje meg nem történik - gondoskodni kell a
megfelelő védelemről. A berendezés kivételekor a benne lévő üzemanyag
a tartá|y térbe folyik' és onnan speciálisan kiképzett túlfolyócsÖveken
keresztiil a kömyezetbe távozik. Mivel itt nagyobb mennyiségű üzemanyagról van sző, igy ennek összegyűjtése speciális felitató anyagokkal
nem valósítható meg' Jelen esetben az adott alegység parancsnokra van
bízva, hogy milyen eszközzel és módszerrel próbálja a kömyezetszenynyezést elkerülni. Legtöbbször az ilyen berendezések cseréjénekvégrehajtásakor (iavításkor), ha az alegységnél van egy tepsi vagy valamilyen más
edény, abba próbálják az üzemanyagot felfogni, ami sokszor csak részben
sikerül. Az így összegyűjtött üzemanyagot hordókba gyűjtik, amit a későbbiekben - regenerálás után - újrahasznositanak. Ez a tevékenység végül is

megfelelne a kömyezetvédelmi követelményeknek, ha az izemanyagot

teljes egészébefel tudnak fogni, illetve, ha követnék ezt a technológiát.

Kenőrendszer javítása

A

következő fő problémát a ken<jrendszerrel összefuggő berendezések cseréjénél,javíüísánál látom. Itt az olaj - leglöbbször igen nehezen
hozzáÍérhető helyeken - a repülőgép adott terébe, illetve az ott elhelyezett
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rongyra vagy egy meghatározott méretÍi edényekbe folyik. (Ezek az
edények a repülőgépek TASZT kéSzleteiben rendszeresítye vannak.) Az
edény - a repülőgép szűkös helykihasználása miatt - nem mindig alkalmazhatő, ezért előnyös lenne e területen valamilyen más, célszerűbb
megoldást találni. Napjainkban környezetvédelemmel foglalkozó cégek
nagy előszeretettel ajánljak nagy abszorpciós tulajdonságú' többször felhasználható termékeiket. Ezek az anyagok nedvszívó hatásuk, alakjuk és
méretiik miatt a szűkös helyeken is jól alkalmazhatők, ezért e célra alkalmasabbak lennének.

A repül<ígépektrírolása illetve állása közben - a különböző berendezések elöregedése miatt - tüzelőanyag, illetve olaj elfolyásokkal,
szivárgással kell számolnunk. A nyugati repülógépek táro|ásáná| - az ott
lévő szigorú kömyezetvédelmi elvárásoknak megfelelóen - a tulfolyócsöveken rendszeresítve van különböző méretű és alakú gyűjtőedény,
amellyel az állóhelyen történó kömyezetszennyezés megszüntethető.
Ennek megvalósítását a Magyar Honvédségben is szükségszeninek tartom, ami nem nagy anyagi ráfordítás mellett is igen nagy előrelépéstjelentene a kömyezet megóvása érdekében.
A hajtóművek ki-

és bekonzerválása

A

következő mélyen elgondolkodtató folyamat, a hajtómíivek ki- és
bekonzerválásakor jelentkező igen jelentős kömyezetszennyezés.

A repülőgépek Lírolása során, az utasítások alapján 3-6 havonta végre
kell hajtani a hajtóművek ki- és bekonzerválását. Ez aú jelenti, hogy a
hajtómű külső és belső rendszerét olajjal kell feltölteni és kezelni.
Konzerválásakor - a speciális csőcsonkokon keresáül 'a hajtóműbe
olajat .juttatnak. Ez az o|aj a kompresszor forgása és a levegő nyomása
révénporlasztva az égőtérbe, a turbinába, majd onnan a gtzelvezetőbe és
végül a légtérbejut. A technológia folyamán - egy-hajtóműves gép esetén

- átlagba 30-50 l. olaj kerül felhasználásra. Ennek az olajmennyiségnek
tulfolyó csöveken keresáül a környezetbe távozik, nern is

eg'v része már a

beszélve a kompresszor megforgatása utáni szennyezésről.

A technológia folyamán előbb a kikonzerválást, majd a beindítás utáni
kell végrehajtani A hajtóműpróba után aZ egyáltalán nem
üzemelt olajat a rendszerből le kell engedni - majd a rendszert újból
feltöltve - át kell mosni és friss olajjal kell feltölteni. Ez a tevékenység
egyrészt igen időigényes - ami több lehetőséget is megenged az olaj
hajtóműpróbát
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kömyezetbe jutására - másrészt igen nagy mennyiségű olajfelhasználást
eredményez. Ha egy egy-hajtóműves gépre ezt levetítjük, és ha csak
átlagosan 40 l. olaj felhasználását tételezünk is fel, ez a mennyiség
felévente kb. 120 liter olajat jelent. A példánál maradva egy AN26-os
repülőgép 3 havi átkonzerválásához durván 360 l. olaj szükséges, ami
csaknem akadálytalanul kerül ki a kömyezetbe.

Téli időjárási viszonyok közötti

előkészítéskörnyezeti hatása

A repülőgépek téli üzemeltetése folyamán az egyik legjelentősebb
környezetszennyezési technológia a gépek fagyállóval történő jégmentesítése.Ennek a tevékenységnek repüléstani szükségessége nem vitatott,
hiszen a repülőgép aerodinamikai tulajdonságait igen nagymértékben
megváltoztatja ajegesedés. Ezért a repülési leladat végrehajtása elótt, illewe ha szükséges _ közben is, erre a feladatra kialakított FM-67 típusújégtelenítő gépkocsira szerelt berendezéssel - meghatifuozott töménységű fagyállóval _ megtörténik a repülőgép jégtelenítése.A tevékenység során a fagyálló
folyadék egy rósze a repülőgép feltiletén marad, míg nagyobb része a ftildre kerül, majd onnan közvetlenül a csatomahálózatba' Ez egy AN-26-os
repülőgép jégtelenítéseesetén elérheti az 1000 literes mennyiséget is.

Mint látható a haditechnika üzemeltetése, technikai kiszolgálása (karbantartása), javítása rendkívül sokféle veszélyes hulladék keletkezését,
illetve a kömyezet Szennyezését eredményezi. Erdemes tehát a munkát
'ílgy szervezni, hogy a haditechnika üZemeltetés, Íizemfenntartás környezetkárosító hatásait a lehető legkisebbre csökkentsük.

Mit tehet egy műszaki szakember' ezen belül is a haditechnikai menedzser a kiirnyezet megóvása érdekében?
" A hatékony környezetvédelem valamenny Í emb ertőI meg követeli,
hogy a környezetre naglobb tekíntettel legten, és léliink alapjaival
felelősséggel bánjon, hog, az eljövendő nemzedékekre is olyan kijrnyezet
vúrjon, amelyben még lehet és érdemes éIni,"

A

társadalom legújabb elvárásai között szerepel Prof. Dr.
Michelberger Pdl akadémikus szavaival élve az ún. "mémöki környezetvédelem"' ami a következőt jelenti: ''a jÓvő mérnökeinek etikcilag is
felkészüInek kell lenniük, és váIlalniuk kell az emberiség jdvőjének felelősségét." Tehát a műszaki értelmiségnek, ezen belül a haditechnikai
menedzsmentnek a maga konkrét terliletén arra kell tc;rekednie, hogyan
lehet a kömyezet sérelmétenyhíteni vagy megszüntetni. Mindez a
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haditechnikai szakemberektől jelentős többlet tevékenységet,magasabb
fokú szakmai felkészültséget és mérnöki szemléletváltást köVetel.
Mindemellett a kömyezetvédelem együtt jár új eljárások' technológiák,
anyagok, berendezések alkalmazásával, amik az adott pillanatban, nem
mindenesetben a "IegköltségkíméIőbb" megoldást jelentik, de a környezettink megóvása érdekében jelentős elóreIépést hoznak és a ráfordított kölr
ség hosszútávbn mindenképp megtérül.

Korunk - egy technikával, és emberekkel foglalkozó - vezetőjének

nem csak műszaki szakembemek kell lennie, hanem menedzsemek is' aki

műszaki, munkavédelmí, tÍízvédelmi,illetve biztonságtechnikai problémák mellett komoly környezetbiztonsági, környezetvédelmi problémakkal találja szembe magát.

Ezzel kapcsolatban a haditechnikai menedzser feladatait a követ_
kezőkben látom:
A haditechtikai menedzsernek ismemie kell:

.

Szakmai területén milyen veszélyes hulladékok keletkeznek,
mily€n kömyezeti, egészségiigyi kihatásai vannak, és ezeket
hogyan kell kezelni.

. A haditechnikai

menedzsemek nem szükséges tételesen tudni a
kömyezetvédelmijoganyagot, de ismemie kell, és be kell tartania, i]letve be kell tartatnia a beosztottakkal, akiknek ez irányú
felkészítése,szemlélet alakítása szintén a feladatai közzé tartozzon.

,4 haditechnikai menedzser feIelősséggeI Íartozik:

. AZért, hogy meg legyenek azok

a hulladékszegénytechnológiák,

amelyek a kömyezet kímélését,megóvását hivatottak szolgálni.

. Az előírt technológiai eljárások

betartásáért. Ennek érdekében a
haditechnikai eszközök technikai kiszolgálása (karbantartása),
javítása során ügyeljen a technológiai fegyelem betartására.

.
.

Alárendeltjei körében a kömyezetvédelmi szemlélet, illetve
tudatformálásért, az á|lomány megfelelo színvonalú felkészítéséért(oktatás, tá1ékoztatás, kiképzéskeretében).
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A hadi technikdi menedzser feladatai

;

. Speciálisan erre a feladatra kiképzett, és kijelölt hulladékfelelőssel együttműködve folyamatosan tartsa nyilván a keletkező
veszélyes hulladékokat. Dolgozzon be a háromévente előterjesáendo környezetgazdálkodási

tervbe'

. A hulladékfelelőssel együtt, az alakulat haditechnikai szolgálatánál folyamatosan ellenőrizze a veszélyes hulladék kezelés szabályainak betartását. Ezzel kapcsolatos feladat: egy hatékony
ellenőrzési rendszer megszervezése.

. A rábízott területen ügyeljen az

ésszeru anyag és energiagazdál_

kodásra.

'

Segítse elő új, korszerű kclmyezetvédelmi beruházások megvalósulását.

.A

vezetése alá tartoző raktárakban, telephelyeken, karbantartó'
javító helységekben a rend és tisztaság megvalósítiísa. A karbantartó, .iavíto műhelyekben, csakis a sona következó feladat
végrehajtására elegendó veszélyes anyag legyen tárolva. Ezen

anyagok óvatlan kezelése a biaonságos tírolás lehetőségeit
meghaladó készletek felhalmozásához vezethet, ami növeli a
tároló helyről való kikerülés, kirimlés, elfolyás, szivárgás, ezzel
a kÖmyezeti veszély kockázatát.

F

o cel;

'A

fajlagos anyagfelhasználás csökkentése, a hulladékok technológián belüli vagy más technológiában történó hasznosítása.

Fő feIadatok"

.A

haditechnikai eszköz te|es életutján (életciklusán) keresztiil
fellépő hulladékgazdálkodási probIémák megoldása, a keletkezó
veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése a rendszeresítéstól, a rendszerben tartáson, (üZemeltetésen, üzemfenntartáson, tiíroláson), a rendszerból történő kivonáson, a selejtítésen
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kereszttil az értékesítésig(újrahasznosításig).

' A NATO (AQAP, AAP-20' ARMR ACMP

stb.) előírások, az

EU

normák (ISo l4001) adaptálása a haditechnikai eszközök üzemfenntartási rendszerében, valamint az itt keletkező veszélyes
hulladékok gondozása, gazdálkodása területén.

. A haditechnika üzemfenntartási, valamint

a vele tisszefiiggő hul-

ladékgazdálkodási rendszer szervezési, és technológiai korszerűsítése.

'

A jövőben érvényesíteniekell egy nagyon lényeges szempontot:
soha nem szabad üzembe helyezni haditechnikai eszközt megfe_
lelő kömyezeti védőeszköz nélkül!

Összességébenmegúllapíthatjuk, hogt

a haditechnikai menedaer

egyik feladata kell legyen, hogy új utakat találjon az ökológiai helyzet
jnítdsához Mindehhez szerrr]életwiltlÍsra, egyre sokoldalúbb ismeretekre, valamint mások tapasztalatainak ónételére és hasznosííására van
szükség.

FeIhasznált irodalom

!.)Bándi Gyula: Kézikönyv a veszélyes hulladékokról. Kömyezetés Jogi Könyvkiadó' Bp. 1996.

r'édelmi Kiskönyvtár 3. Közgazdasági

2.) Bárczy KÓrnyezenédelmi Kft.: Szóró anyagai.

3.)Bobes Éva, Lakics Lajosné Dr: Kenóanyagok kömyezetvédelmi
kérdési'Biotechnológia és Kömyezetvédelem - Ma és Holnap. 9. k. 1. sz.

looi h á'_11

4.) Dénes Mária Magdolna: Vállalati és üzemi kömyezetvédelmi
feladatok.
5

')

6.

Dr Hon'áth Zsolt:

Talajszennyezés elleni védelem.

Dr Kerek Imre" Veszélyes hulladékkezelés,gazdálkodás.

109

7.) Dr. Michelberger PáI: Atársadalom új elvárásai a közúti közlekedéssel szemben, kihívás a mémöki társadalom felé, járművek, mezógazdasági és mobil gépek.45. évfolyam 1998.

8') Dr Turcsányi Károly: A honvédség és a kömyezetvédelem összefuggésének néhány aktuáIis kérdése'Hadtudonány 1996ll .
9)

Dr

Turcsányi Káro]y: A kömy ezeÍj.auditáIás összefiiggése a Magyar

Honvédséghaditechnikai biaosításával' Uj HonvédségiSzemle l99519.
1

0.) Hulladékgazdálkodási kézikön1v.

l l.) Katonai Kömyezetvédelmi Füzetek: Talajvédelem. Katonai Környezetvédelmi Füzetek 3. ZMNE Katonai Környezetbiztonsági Központ

Bp. 1997.

l2.) Kömyezvédelmi Jogszabályok - Ismerteto _l997 / Kömyezet és

Fejelődés Kiadó

/.

- 2411997 .(X1.6) HM. rendelet.
-

241199'7

.(XI. 6) HM. rendelet.

- 71l1997 ' (HK. 24)

HM' Utasítás'

- '11/1997 . (HK' 21) HN{' Utasítás.

A l0zl
- A l0zl

-

|996. (VII' 12') Kormány Rendelet.
|996. (VII. l2') Kormány Rendelet.

13.) Lénárt Sándor szds', Molnár Isniln őrgl.: Magyar Honvédség
haditechnikai szoIgálatainál keletkezó veszélyes hulladékok környezetvédelmi problémái (különös tekintettel a kenő_, karbantartó-, iizema_
nyagok, hidraulika-, munka- és hűtőfolyadékok környezetvédelm i gondjaira) A XXIV. országos Tudományos Diákköri Konferencián, Műszaki
Tudomanyi szekció Vízépítés
és kömyezetvédelem tagozatában III.

helyezést elért pályamunka.

l4.) Markóné Dr. Monoston' Bernadelt'' Kömyezetkímélő

kenő_

anyagok, hidraulika és hűtő-kenő fol1adékok. Körn1'ezetvédelm i Füzetek'
t996124.
15)' Markóné Dr. Monostory Bernadetr" A fáradt olajok hasznosítása.
Környezewédelmi Füzetek. l993. l1' sz. p' l'22.

ll0

16.) Markt5né Dr. Monostory Bernadett:
kömyezet'A fáradt olajoklehetőségek.
szennyező, illewe kömyezetkárosító hatásai. Artalmatlanítási

Műszaki Gazdasági Magazin.3. k. l99l. p.77|-194.

l7.) Norg-Cso Kft' Statisztika a veszélyes hulladékokról.
-+

l8.) Nycoproducts To Russian Specification (olajok helyettesítése).
I9.) Reinhard Sándor: A kaÍonaság és a kömyezetvédelem. Kömyezet és Fejlődés' 1991. 3. sz. 16-21. o.

20.) Rittenbacher Ódan: Gépkocsi a szervizben és a családban
Környezetvédelem _ Eger, 1998. május.

_

2I). SFOR ANGINEERS ENVIRONMENTAL OFFICER SARAJEVO Environmental Support Visit Environmental Findings. 1997. atgusztus 26.

22') Udvardy Jenőné." A fáradt olaj kömyezetszennyező, illetve környezetkrlrosító hatásai. Artalmatlanítási lehetőségek. Környezetvédelmi
Füzetek. l99lll6.

23.) WEARCI{ECK Korszerű szolgáltatás
nl agokhoz.

MoL

Carrier kenőa-

lll

