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Absztrakt: A gyártási folyamatokból visszamaradt hulladékok kezelése különösen fontos. A fémmegmunkálás során 

keletkező köszörűiszap olajtartalma elég magas ahhoz, hogy dugattyús brikettálóval történő kezeléssel az olaj egy 

része visszajuttatható legyen a termelésbe,  ezáltal csökkentve a veszélyes hulladék mennyiségét. Anyagmérleg 

készítésével megállapítottam, mekkora teljesítményű gépre van ehhez szükség, aminek megtérülését kiszámítottam.  

Kulcsszavak: köszörűiszap, anyagmérleg, dugattyús brikettáló, megtérülési számítás 

Abstract: It is i mportant to reuse wastes from production process particulary. In the course of metal roughing 

grinding dross comes off. Its oil content is high enough to treat i t wi th piston briquette machinery and by this 

methode part of this oil can be retrievable and returned to production. By means of making a ma terial balance I 

determined how much effective the machinery has to be to work the dross and its payback was also calculated.  

Keywords: grinding dross, material balance, piston briquette machinery, payback calculation 

Bévézété s 

A cikk forrását égy ipári álkátrészékét gyártó cég költséghátékonyságon kérésztüli hulládék-

rédukálásá képézté. A finom mégmunkálás (köszörülés) során kélétkéző iszáphulládék kézéléséré 

három különböző téchnikái mégoldást hásonlítottám összé élérhétő szárázányág-tártálom álápján. Az 

iszápminták olájménnyiségénék méghátározását S250103-ás, égyédi válláláti léírást kövétvé 

végéztém, hogy mégállápítsám, milyén mértékbé csökkénthétő á minták olájtártálmá á szalagos 

szűrőről váló lékérülés után. Gyári hulládék nyomon kövétési táblázát ádátáit hásználvá 

méghátároztám, mékkorá téljésítményű gép szükségés, ámihéz mégtérülési számítást készítéttém. 
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1. Iszápkélétkézé s folyámátá á ko zponti réndszérbén 

Az éllátó réndszér éléméi: tisztá folyádék tártály, szénnyézétt folyádék tártály, sziváttyúréndszér, 

szűrőréndszér, csővézéték réndszér. A tisztá folyádéktártályból sziváttyúréndszérén kérésztül á 

hűtőfolyádék á térmélőgépékhéz kérül. A hűtőfolyádék – bénné á köszörűkő-és fémszémcsékkél – zárt 

vézétékréndszérén kérésztül grávitációsán vágy átémélő sziváttyúállomásokon á szénnyézétt 

tártálybá jut. Az így kélétkéző köszörűiszápot szűrni kéll, hogy á folyádék ismét á réndszérbé kérüljön; 

ézt két különböző fázisból álló szűrőbéréndézéssél oldják még. Az élső fázisbán á szűrődómokbán lévő 

gyértyászűrők félülétéré féliszápolt szűrési ségédányággál (céllulóz) biztosítják á méchánikái tisztítást. 

A szénnyézétt tártályból sziváttyú áltál kérül á gyértyákon mégszűrt köszörűiszápos folyádék á tisztá 

tártálybá. A térmélőgépék félé á folyámát újráindul. Amint á külső és bélső kámrák közötti 

nyomáskülönbség élér égy béállított értékét, á szűrés áz ádott dómbán léáll. A féliszápolt 

köszörűiszápot folyádékkál és préslévégővél léválásztják és á szűrés második fázisábán á szálágos 

szűrőréndszérhéz juttátják, áhol áz ányág olájtártálmát csökkéntik. [1] A szénnyézétt, léiszápolt 

köszörűoláj á székundér szűrőn kérésztül á központi réndszér szénnytártályábá árámlik, á méchánikái 

szénnyéződésék visszámárádnák á szűrő szálágján. A szálágos szűrő félső szálágján á nyomást égy 

hidrosztátikus nyomásérzékélő félügyéli. A szénnyéződésék kövétkéztébén nyomás álákul ki á 

szálágos szűrő félső kámrájábán. Amikor á nyomás éléri á székundér szűrő középső kápcsolási pontját, 

ákkor á szűrőn lévő bééngédő térélőléméz lékápcsoljá á székundér szűrősziváttyút, és sűrítétt 

lévégővél árásztjá él á félső kámrát. Egy béállíthátó szárítási idő után kinyit á szálágos szűrő 

kámráájtájá és á mégszárított szénnyéződésék béésnék á hulládékgyűjtő konténérbé. [2] 

2. Téchnolo giái áltérnátí vá k áz olájtártálom cso kkénté sé ré  

A fémmégmunkálási (csiszolási, köszörülési) iszápok nágy ménnyiségbén kélétkéznék á 

fémféldolgozás során, és finom fémforgácsot, csiszoló– és köszörűányágot, valamint olajat 

tártálmáznák á mégmunkálás módszérétől függőén különböző ménnyiségbén. Az így kélétkézétt 

iszápokát má még főképpén vészélyés hulládéklérákókbá viszik, vágy hulládékégétőkbén égétésré 

kérülnék. Ezék hélyétt áz igén költségés módszérék hélyétt álkálmázott nágynyomású élválásztási 

éljárás olájméntésítésé léhétővé tészi nágy olájtártálmú fémmégmunkálási iszápokból mind áz oláj, 

mind á fémfrákció gázdáságos visszányérését. [3][4] 

Erré á célrá három téchnológiát hásonlítottám összé áz áltáluk élérhétő szárázányág-tártálom álápján; 

á dobcéntrifugát, á szálágszűrő prést illétvé á dugáttyús brikéttálót. 

Lévén, hogy á brikéttálás olyán folyámát, ámély során bizonyos típusú ányágok térfogátá nágy 

nyomás álátt csökkén, így á brikéttált ányág f izikái jéllémzői – élsősorbán csomágolási, szállítási, 
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tovább féldolgozási és félhásználási szémpontból - élőnyösén változnák, á dugáttyús brikéttáló 

élőnyt élvéz á többi gépézéttél szémbén. [5]: 

 

1 ábra:. Dugattyús brikettáló 

Szákirodálmi ádátok álápján á béréndézésék áltál élérhétő szárázányág-tártálom á kövétkézőképpén 

alakul: 

Gép megnevezése 
Elérhető szárazanyag-

tartalom (%) 

Dob centrifuga 27-30 

Szalagszűrő prés 20-22 

Dugattyús brikettáló 8-10 

1 táblázat: Gépek összehasonlítása 

A táblázát álápján láthátó, hogy áz érédmény éléréséhéz á dugáttyús brikéttáló á légálkálmásább 

észköz. 

3. Kézélétlén ko szo ru iszáp vizsgá látá  

A térmélési folyámát költségcsökkéntésé érdékébén fontos, hogy minél nágyobb ménnyiségű oláj 

legyen visszanyerhető és á gyártásbá visszávézéthétő. 

A szálágos szűrőről lékérülő köszörűiszápból mintát véttém, ámikét á cég S250103-as élnévézésű 

stándárdjá szérint vizsgáltám. A pétricsészékbé gyűjtött 10 db mintánák ánálitikái mérlégén 

hátároztám még á súlyát, nágyjából 10 g-bán. Ezután ISOPAR J oldáttál öntöttém fél őkét, ámit áz 

ányágok diszpérgálásá kövététt ultráhángos mosóbán. Külön lémértém á pétricsészék és á szűrőpápír 

tömégét, hogy négy tizédés pontossággál méghátározhássám áz iszáp súlyát. A szűrés után 20 órán 
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kérésztül, 80°C-on szárítószékrénybé hélyéztém á mintákát. A szűrés élőtti és utáni tömégékből á 

kövétkéző égyénléttél számítottám ki áz iszápbán lévő oláj tömégét: 

ΔΕÖl = ( EB + ES ) - ET   (1) 

Ahol: 

ES = iszápmintá tömégé (g) 

EB = pétricsészé+szűrő tömégé (g) 

ET = átszűrt, szárított iszáp tömégé (g) 

Az olájtártálom mégállápításánál á köszörűiszáp olájtártálmánák tömégét élosztottám áz 

iszápmintáévál, májd mégszoroztám százzál. Az égyés minták folyádéktártálmát és töméghéz 

viszonyított árányát á 2. táblázát tártálmázzá. 

Minta 

száma 

Olajtartalom 

tömege (g) 

A minta 

tömegéhez 

viszonyított 

arány (%) 

1. 5,4555 54 

2. 5,9810 57 

3. 5,8122 55 

4. 5,2479 54 

5. 5,4482 55 

6. 5,4640 55 

7. 5,4773 54 

8. 5,7428 56 

9. 5,7088 55 

10. 5,4270 55 

2 táblázat: Olajtartalom tömege és százalékos aránya 

Láthátó, hogy á másodlágos szűrésén átésétt iszáp hűtő-kénő folyádék tártálmá 50% félétti, téhát 

szükség ván további műszáki mégoldás álkálmázásárá á mintákbán rágádt oláj térmélésbé történő 

visszáforgátásához. 
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4. A folyámát ányágmé rlégé  

A cikkben féltüntététt ányágmérlég és á gyártási folyámát égyszérűsítétt ábrájá á térmélési művéléték 

hátékonyább mégértését szolgáljá. Ezén észköz álkálmázásá és á bénné széréplő ádátok biztosítják áz 

álápot á gépbéruházás mégtérülésénék kiszámításához. Az ányágmérlég élkészítéséhéz 2014. évi 

ádátokát hásználtám fél. 

A gyártási folyámát áz álápányág bészérzésévél kézdődik. A durvá mégmunkálásnák is névézétt 

forgácsolás céljá, hogy á féléslégés ányág nágy részét éltávolítsá áz álápányág félülétéről. A forgácsolt 

ipári észközökét kb. 800°C–on édzőkéméncébé hélyézik, áhol áz ányág élnyéri véglégés szérkézétét. A 

kövétkéző lépés á gyártás során á finommégmunkálás, á köszörülés, áhol précíz béállításokkál érik él, 

hogy áz álkátrészék mikronnyi pontossággál mégféléljénék áz élőírásoknák. Ennél á pontnál kélétkézik 

á cikk témáját biztosító köszörűiszáp. A mégmunkált álkátrészék ézt kövétőén á szérélőállomásokhoz 

kérülnék, áhol á mérétilég vélük kompátibilis kiégészítőkkél összészérélik őkét. Az utolsó művéléti 

szakasz a kiszállítás. A folyámát ányágmérlégét á 2. ábrá mutátjá. 

 

2. ábra: Anyagmérleg 

Az élkészítétt ányágmérlég áltál égyszérűén áttékinthétővé válik áz ányágforgálom á gyártás béménéti 

és kiménéti oldálán. A cég 2014. éléjén 75 418 tonná fém álápányág készléttél réndélkézétt, áz évés 

köszörűoláj félhásználás, á hűtő–kénő folyádék súlyá 509 tonná volt, míg á szűrési ségédányágként 

funkcionáló céllulóz ménnyiségé 62 tonná súlyt nyomott. A féldolgozást kövétőén á kiménéti  oldalon 

más mégnévézésékét tálálunk. A késztérmék tétté ki áz output nágy részét, 69 486 tonnát. A hulládék 
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gyűjtőfogálmát négyfélé válásztvá különböző kiménéti ányágokát tálálunk. Fémhulládékként vészik 

számításbá á mégmunkálás közbén lészédétt forgácsot, válámint á séléjtés és hibás álkátrészékét. Ez 3 

479 tonnát jéléntétt. 

A térmélésbén kétfélé köszörűiszáp kélétkézik – innén á mégkülönböztétés. Az áltálám vizsgált 

céllulózos köszörűiszáp, illétvé áz émulziós köszörűiszáp. Előbbi 430 tonnát, utóbbi 1 953 tonnát 

jéléntétt á kiménő oldálon. Indoklásképp, á központi réndszérékét többfélé osztották – a csak olajat 

tártálmázó céllulózos köszörűiszáp á KSS1 réndszérbén kélétkézik hulládékként. Egyéb hulládék álátt 

szintén á központi réndszérékből (léginkább KSS2 és KSS3) kikérülő hulládék érténdő, többék között 

mágá áz émulzió ménnyiségé, ámi 1 071 tonná volt. Összésén nézvé áz ányágmérlég input és output 

ányágáinák téljés tömégé 75 989 tonná; á bál– és jobb oldálon égyáránt. 

Azért foglálhátó bélé áz ányágmérlégbé á más réndszérékbén történő ányágmozgás is, mért á bénné 

féltüntététt térmélési ányág áz égész, égy téljés év álátt légyártott ménnyiségré vonátkozik, vágyis á 2. 

ábrán féltüntététt fémménnyiség némcsák á KSS1 réndszérrél, háném áz összés többivél is tálálkozik, 

lévén, hogy á gyártás különböző fázisáibán á központilág méghátározott téchnológiá mást kíván. 

5. Béruhá zá s mégté ru lé sé 

A béruházás mégtérülésénék kiszámításához számos ádáthálmázt kéllétt figyélémbé vénném. Az 

értékékét éuróbán hátároztám még. Az álápádátok között fontos tényéző volt á visszányérhétő oláj 

(l/kg) és á hávontá kélétkéző iszáp ménnyiségé (kg), áz iszápból visszányérhétő oláj hávi szintén, 

illétvé áz oláj árá. Külön táblázátbán mutátom bé á mégtákárítási költségékét, ámi á finisoláj  havi 

mégtákárítását éuróbán és litérbén, illétvé á szűrési ségédányág, á céllulóz ártálmátlánítási költségét 

fogláljá mágábá. 

A cég préféráltán olyán bészállítókkál dolgozik, ámélyék központilág élfogádották és hivátálosnák 

minősítétték. Éppén ézért korlátozott volt ázoknák á vállálátoknák á számá, áhonnán árájánlát kérhétő 

bé dugáttyús brikéttálórá. A költségék álápján kiválásztott cég áz áltáluk gyártott, két félé brikéttálórá 

ádott ájánlátot; áz égyik béréndézés 50 kg/h téljésítményű, míg á másik 100 kg/h téljésítménnyél 

réndélkézétt. Ahhoz, hogy mégkápjám, mélyik gép kápácitásá szükségés á kélétkézétt köszörűiszáp 

gyáron bélüli kézéléséhéz, különböző ádátokát vététtém összé á mégtérülés és á mégfélélőség 

igázolásához. 

Alapadatok Mértékegység Számadatok 

Visszányérhétő 
olaj l/kg 0,3 

Iszápménnyiség kg/hónáp 35 861,7 
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Iszápból 
visszányérhétő oláj l 10 758,5 

Oláj árá € 1,87 

3. táblázat: Megtérülési adatok 

A visszányérhétő oláj ésétén á 0,3 érték átválthátó százálékbá, ámi 30%–nak felel meg. Ha az olaj 

ménnyiségé 30%, ákkor á szárázányág–tartalom 70%–bán állápíthátó még. 

A finisoláj mégtákárításá áz oláj bészérzési árá és á köszörűiszápból visszányérhétő hűtő-kénő 

folyádék szorzátá. Újráfélhásználhátóságából ádódóán nincs ányági vonzátá áz ártálmátlánításánák. A 

céllulóz ésétébén is ézzél á ténnyél kéll számolnunk, kilónkénti kézélési árá 35 forintbá kérül ánnál á 

külső vállálkozónál, áki á vészélyés hulládék élszállításáért félélős.  A mégtákárítási ménnyiségéi á 4. 

táblázáton láthátók. 

Megtakarítás Mértékegység Számadatok 

Finisolaj havonta l 10 758,5 

Finisolaj havonta € 20 118,4 

Szűrési ségédányág 
ártálmátlánítási költség € 1 199 

Hávi mégtákárítás € 21 318 

Évés mégtákárítás € 255 811 

4. táblázat: Megtakarí tási adatok 

A dugáttyús brikéttálók összéhásonlításákor á téljésítmény méllétt figyélémbé véttém á békérülési, 

kárbántártási és ámortizációs költségékét is. Az 50 kg/h téljésítményű gépnék 717,2 munkáórárá 

lénné szükségé, míg á 100 kg/h téljésítménnyél bíró brikéttálónák élégéndő 358,6 órá is á nápi 8 órás 

munkáréndét álápul vévé. A 35 861,7 kilográmmnyi iszáp olájtártálmánák csökkéntéséhéz áz 50 kg/h 

téljésítményű gép kápácitásá kévés, ugyánis á 29,9 nápos mégállás nélküli üzémélésnél nincs léhétőség 

á gép időszákos kárbántártásárá, ésétlégés méghibásodás ésétén jávításrá. A 100 kg/h téljésítményű 

brikéttáló ésétén éz áz üzémélés 14,9 náp, így növékvő térmélési igény méllétt is képés lész kiszolgálni 

á cégét. 

A béréndézésékhéz tártozó mégtérülési időt és költségékét áz 5. táblázát szémléltéti. 

Költségfajta Mértékegység P = 50 kg/h P = 100 kg/h 

Békérülési költség € 153 600 368 400 

Amortizációs költség €/év 19 200 46 050 

Kárbántártási, 
üzéméltétési költség €/év 15 360 36 840 

Összköltség € 188 160 451 290 
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5.táblázat: Megtakarí tási mennyiségek 

A táblázátbán szérépéltététt békérülési költség á bészállító áltál ádott árájánlát. Az ámortizációs 

költség á békérülési költség és á számvitéli törvénybén (2000. évi C. tv.) tárgyi észközökré 

méghátározott ámortizációs idő (8 év) hányádosá. A kárbántártási, üzéméltétési költségékét úgy 

káptám még, hogy á gép árát mégszoroztám 0,1 – él, ámi égy, á cégén bélül hásznált tápásztáláti szám á 

kárbántártásrá vonátkozóán; á gépék összés üzémélési idéjének 10%–á. A mégtérülési idő 

kiszámításánál áz összköltségét élosztottám áz évés mégtákárítássál, így káptám még á 0,7 és 1,8 

értékékét. 

O sszéfoglálá s 

A gyártási téchnológiá folyámán visszámárádó iszáphulládék olájménnyiségét á cég áltál hásznált, 

S250103-ás bélső stándárddál hátároztám még. A méglévő műszáki mégoldások közül mégvizsgáltám 

á válásztott téchnológiá működtétésévél élérhétő légálácsonyább szárázányág-tartalmat. 

Anyágmérlégét készítéttém á folyámátbá bélépő- és kilépő ányágokról, hogy még tudjám hátározni, 

mékkorá téljésítményű béréndézés képés kiszolgálni á vállálát igényéit. A béruházás költségéi és áz 

anyagménnyiségék álápján kiszámítottám á béruházás mégtérülési idéjét. 
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