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Bevezetés, célkitűzések 
A gyógyszeripar az egyik legjelentősebb iparág, termelése állandóan növekszik, ezzel 

együtt növekszik az általa kibocsájtott melléktermékek és hulladékok mennyisége is. 

Ezeknek jelentős részét teszik ki a nagy szerves anyag tartalmú folyékony hulladékok, 

ezek veszélyes hulladéknak minősülnek, leginkább égetéssel ártalmatlanítják őket. 

A biológiai kezelés az elsődleges módszer a szerves szennyezők eltávolítására, ez 
viszont sok esetben alkalmatlan az anyalúgok kezelésére, mivel ezek mérgezőek, nem 

biodegradálhatóak és veszélyesek lehetnek. A mikróbák érzékenyek a (kémiai) 

behatásokra, ezért vegyipari alkalmazásuk korlátozott. Ez különösen igaz a 

finomkémiai iparra, ahol viszonylag kis, szakaszos készülékekben sokféle anyagot 

állítanak elő, szintén sokféle, eltérő összetételű hulladékot képezve. Jellemző toxikus 

anyagok az aromás vegyületek, valamint a halogén, például klór tartalmú vegyületek. 

Egy gyakori szennyező, a fenol példa erre, biológiailag bontható 50-200 mg/dm3 

koncentrációban, a gyakorlatban ennél általában nagyobb töménységben fordul elő a 

technológiai szennyvizekben. A biológiai lebontás szennyvíziszapot termel, amit 

ártalmatlanítani kell, ez szintén környezeti probléma. Manapság leginkább biogáz 

termelésére használják, ami lényegesen csökkenti az ártalmatlanítandó anyag 

mennyiségét és ezzel a probléma mértékét is. 

 

1. ábra  Szennyvíz kezelési diagram a módszerek alkalmazásáról, a kémiai oxigén 

igény és a szennyvíz időegység alatti mennyiségének függvényében 

A gyógyszeripari hulladékok részletes kémiai analízise bonyolult a sok összetevő 

miatt, ezért nem gazdaságos ipari körülmények között. Ilyen módon a 
biodegradálhatóság megállapítása nehézkes. 

Disszertációm célja a következőkben foglalható össze: a technológiai szennyvizek 

nem engedhetők be a közcsatornába nagy szerves anyag tartalmuk és veszélyességük 

miatt, ártalmatlanításuk korlátja többek között az, hogy nem hígíthatók. Megoldást 

kerestünk arra, hogy toxikus hatásukat megszüntessük, adott esetben kombináljuk ezt 

illékony tartalmuk eltávolításával, a kidesztillált oldószerek hasznosításával. A toxikus 



szerves vegyületek lebontása után biológiai tisztításra kerülhet sor. A folyékony 

hulladékok többsége felhasználható szénforrásként a biológiai N-eltávolításban a 

denitrifikációban a kommunális szennyvíz kezelésben, vagy az anaerob biogáz 

termelésben. 

A nem biodegradálható ipari anyalúgokat kémiai oxidációval kezelhetjük toxicitásuk 

megszüntetésére, a módszer lehet nedves oxidáció vagy un. AOP, korszerű oxidációs 
eljárás. A nedves oxidáció intenzifikálása lehetséges katalizátorok használatával, vagy 

gyökkeltő nagy energiájú sugárzással (γ-sugárzás, electron besugárzás) kombinált 

nedves oxidációval. 

A nedves oxidáció hátránya a nagy hőmérséklet és nyomás, valamint a korrozív 

reakcióelegyek a szokásos körülmények között, még lúgos pH.nál is. Ezek a 

különleges körülmények indokolják azt a hajtóerőt, amit az alkalmas katalizátorok 

kutatásában látunk, a katalitikus megoldás előnyei a kisebb nyomás, hőmérséklet és a 

kisebb tartózkodási idő, ezzel pedig a kisebb költségek. Hasonló hatású lehet a nedves 

oxidáció és a besugárzás kombinálása, mint intenzifikálási módszer. 

 

Irodalmi rész 

Nedves levegős oxidáció 

Nedves oxidáció vagy ismert rövidítéssel WAO olyan oxidációs eljárást jelent, ahol a 

folyadék fázisban (víz) az oldott vagy szuszpendált anyagot reagáltatjuk a beoldódott 

oxigénnel. Ez olyan hulladék áramok kezelésére használatos, amelyek nem elég 
tömények az égetésre, vagy túl tömények a biológiai tisztításra, azaz jó lehetőséget 

adnak a nagy szerves anyag tartalmú technológiai szennyvizek kezelésére. A nedves 

oxidáció kémiája a szerves vegyületekből szabad gyökök képződésén alapul. Ebben a 

hidrotermális folyamatban a szennyezők átalakulnak biológiailag könnyen lebontható 

molekulákká vagy teljesen mineralizálhatóak. A nedves oxidáció jellemző paraméter 

tartománya 180oC - 315oC és 2-15 Mpa. 

Zimpro® nedves levegős oxidáció 

 

A WAO története 60 éves, akkor alkalmazta Zimmermann először papírgyártási 

anyalúg ártalmatlanítására, nagy nyomású levegővel reagáltatva azt, ami a szerves 

vegyületek oxidációjával járt, amelyek oldott vagy szuszpendált állapotban voltak a 

vízben (1). 

Később az eljárást főleg szennyvíziszap kezelésére használták (Zimpro), de a 70-es 

évektől a szennyvíztisztításban használt aktívszén regenerálására is alkalmazták. A 80-
as évektől használata elterjedt a folyékony ipari hulladék ártalmatlanításban. 1985-ben 

már több száz WAO üzem működött különböző szennyvizek kezelésére (2). 

A tipikus nedves oxidációs rendszer folyamatos üzemű, kompresszorral adagolják a 

levegőt (oxigént) és a kezelendő folyadékot. Hőcserélőt alkalmaznak, hogy a 

buborékoszlopos reaktorból kijövő forró reakció eleggyel a betáplált folyadékot 



előmelegítsék. Külső energia, általában gőz szükséges a reaktor indításánál és a 

hőszabályozáshoz. A tartózkodási idő a reaktorban megfelelő hőmérsékleten (>200oC) 

órás nagyságrendű a kívánatos átalakulás eléréséhez. Mivel a reakció exoterm, ha a 

kezelendő szennyvíz KOI értéke 10000 mg/dm3-nél nagyobb, akkor a rendszer 

termikusan önfenntartó. 

Katalitikus nedves levegős oxidáció  
Az utóbbi évtizedekben jelentős igény mutatkozott a vegyipari, gyógyszeripari 

koncentrált szennyvizek és a szennyvíziszap kezelésére (3,4). WAO mellett a CWAO 

azaz a katalitikus nedves oxidációt is alkalmazzák, a kutatásokban főleg modell 

szennyvizeket vizsgáltak, kevés munka foglalkozott a valódi, komplex ipari 

hulladékvizekkel (5-10). 

A nedves oxidáció hőmérsékletének és nyomásának csökkentésére alkalmas lehet a 

katalitikus nedves oxidáció. Oldható fémsók, mint a réz és a vas sói jelentősen 

növelhetik a reakciósebességet, de a reakcióelegyből az eltávolításuk és a 
visszaforgatás megoldandó. A heterogén katalizátorok előnye a könnyű elválasztás és 

a folytonos üzemmód lehetősége. Cu, Zn, Co, Mn, és Bi oxidjai aktív katalizátorok, de 

kioldódásuk jelentős (11-15). 

 

Korszerű és kombinált oxidációs módszerek 
Az utóbbi évtizedekben a korszerű oxidációs módszerek (AOP) ígéretes megoldásokat 

kínáltak a szennyvízkezelésre, mert lehetőséget adnak az ellenálló szennyezők 

lebontására, akár teljes mineralizációra, akár kevésbé ártalmas anyagokká vagy 

biológiailag bonthatókká való átalakításra, amik például kisebb molekulatömegűek. 

Az AOP-k nagy reakcióképességű szabad gyökök keltésével működnek, olyannal mint 

az OH* gyök, ami erősebb oxidálószer a szokásosaknál, mint a molekuláris oxigén 
vagy az ózon, párosítatlan elektronja miatt. 

A koncentrált finomkémiai vagy gyógyszeripari eredetű szennyvizek kezelésének 

újabb eljárásai az AOP és a nedves oxidáció kombinációját jelentik, ezen a területen 

eddig viszonylag kevés publikáció jelent meg. A szennyvizek nagy energiájú 

elektronokkal, gamma sugárzással vagy röntgen sugárzással való kezelése lehetséges. 

Az elektron sugárzást elektrongyorsítóval lehet létrehozni, amelyek az elektronok 

energiája és teljesítményük révén ipari alkalmazásban is vannak. 
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Kísérleti rész 

A katalitikus reakciókat 200, 230 és 250°C-on, 50 bar össznyomáson oxigénnel 

végeztük. Titándioxid por és fém titán hálóra, mint hordozókra felvitt nemesfémoxid 

katalizátorokat használtunk, jellemzésükre XPS, ICP-MS, SEM, XRD és TPR 

módszereket alkalmaztunk. A katalizátorok aktivitását modell és valódi szennyvizek 

oxidációjában is teszteltük. Az oxidáció sebességét a szokásos módon mértük, a 

kísérletek során mintákat vettünk és analizáltuk TOC (teljes szerves széntartalom) és 

KOI (kémiai oxigén igény) tartalmukat, egyes minták BOI (biológiai oxigén igény) 

értékét is meghatároztuk. 



Autokláv reaktor a WAO és CWAO kísérletekhez 

A kísérletekhez saválló acélból készült autoklávokat használtunk, ezeket mágneses 
keverővel, fűthető lappal és fűtőszalaggal láttuk el. Hőmérsékletüket szabályoztuk, 

úgy, hogy a hőmérőt az autoklávba benyúló hőmérőtokba helyeztük. Az autokláv 

levegővel, nitrogénnel és oxigénnel volt feltölthető és a kívánt nyomás beállítható. A 

mintavevő cső lenyúlt az edény aljáig, külső végén szeleppel volt zárható, így lehetet 

folyadék mintát venni a  reakcióelegyből. 

Szennyvizek és jellemzésük 

A technológiai szennyvíz mintákat a Fővárosi Csatornázási Művek gyűjtötte össze a 

budapesti gyógyszergyáraktól, ezek mind érdekeltek folyékony hulladékaik 

fenntartható ártalmatlanításában. Mindegyik minta egy adott hatóanyag vagy 

intermedier gyártásából ered. “Fekete dobozként” kezeltük őket, nem volt részletes 

kémiai elemzés, illékony szerves oldószer tartalmukat, fizikai és kémiai jellemzőiket, 

KOI, TOC, BOI mértük, meghatároztuk anaerob rothasztási tulajdonságukat és 

oxidálhatóságukat. A modell szennyvizek (fenol, dimetilformamid, diclofenak 

tartalmúak) a laboratóriumban készültek, TOC és KOI értékeiket mértük, oxidációs 

tulajdonságaikat meghatároztuk. 

Heterogén katalizátorok 

A titándioxid hordozós nemesfém oxidokat, Pt oxid/TiO2, Ru oxid/TiO2, Rh oxid/TiO2, 

Pd oxid/TiO2 a laboratóriumban készítettük. Az alapanyagokat a Sigma Aldrich 

Company szolgáltatta. AEROXIDE TiO2 P 25 (Evonik [Degussa]) nagy diszperzitású 
titándioxid, az AEROSIL eljárással készül. 

A Ti-háló hordozós, különböző aktív bevonatokkal ellátott katalizátorok a kooperáló 

laboratóriumokban készültek: Ru oxid/Ti háló (TM1), Pd oxid/Ti háló (TM2), Ir-Ta 

oxid/Ti háló (TM3), Ru-Ir oxid/Ti háló (TM4), Ru-Ir oxid/Ti háló (TM5). 

A TM0 jelű katalizátor titán háló(0.5 × 100 × 500 mm méretű)  ruténium–irídium 

vegyes oxid bevonattal a Magneto BV (The Netherlands) gyártmánya, hipoklorit 
előállítására és tengervíz elektrolízisére ajánlják. A háló katalizátorokat feltekertük és 

így tettük az autoklávba, a belső falhoz támasztva. 

 

Eredmények 

Katalizátorok jellemzése 

 

Az ecetsav tartalmú minta (12) oxidációjában kiderült, hogy a Pt és Rh 

oxid/titándioxid katalizátorok elhanyagolható aktivitásúak, ezért a további 

vizsgálatokban a Pd és Ru oxid tartalmúakat vizsgáltuk és jellemeztük részletesen. 

Az XPS, ICP-MS és TPR eredmények jó egyezést adtak a fémtartalmakat illetően. 

 

 



1. táblázat A 12, 13 és 14 számú minták oxidációs eredményei 50 bar nyomáson és 

250°C-on titándioxid hordozós nemesfémoxid katalizátorokkal 

 

Katalizátort KOI mg/L 
TOC 

mg/L 

TOC 

csökkenés (%) 

KOI 

csökkenés (%) 

Minta 12 (373) 1218000 344000 - - 

oxidációhoz hígítva 53000 15000 - - 

- 28670 14600 2.7 46 

0.6 g Pt oxid/TiO2 22920 12970 13.5 57 

0.6 g Ru oxid /TiO2 20280 11565 23 62 

0.6 g Rh oxid /TiO2 38940 13485 10 26.5 
0.6 g Pd oxid /TiO2 23465 9430 37 56 

Minta 13 (FCSM2) 113600 34000 - - 

- 41 700 15 940 53 63 

0.3 g Pd oxid/TiO2 29 600 11 640 65 74 

0.3 g Ru oxid/TiO2 36 300 13 920 59 68 

0.3 g TiO2 36 100 14 940 56 68 

16 mg CuSO4 36 000 11 760 65 68 

Minta 14 (584) 53000    

- 4880 - - 91 

0.3 g Pd oxid/TiO2 6130 - - 88.4 

16 mg CuSO4 6430 - - 87.9 

 

A monolit katalizátorok közül a két oxidot (Ru, Ir) tartalmazók voltak a legaktívabbak. 

Ennek oka az lehet, hogy a Ru és az Ir szinte ugyanolyan koncentrációban voltak a 
vizsgált területen, mivel ugyanolyan ablációs időnél jelentek meg, hasonló 

koncentrációra utalva a réteg mélységétől függetlenül is. (2, 3, 4 ábra). 

A kereskedelmi háló a legstabilabb, bár hosszabb használat után aktivitásának és 

nemesfém tartalmának csökkenése volt megfigyelhető (Fig. 5). A laboratóriumban 

készült Ru/Ir monolit katalizátorok kezdő aktivitása hasonló volt, de kevésbé voltak 

stabilak, a kioldódás, illetve a felületi nemesfém oxid réteg abráziója gyorsabb volt, 

függetlenül attól, hogy a felületi réteg szerkezete folytonos vagy tagolt volt (3. ábra). 

Az XPS mérések adtak felvilágosítást a katalitikusan aktív anyag 

vegyértékállapotáról, ezek a Ru és az Ir oxidjal voltak. A katalizátorok az előállítás 

után teljesen oxidált állapotúak. 



 
 

2. ábra LA-ICPMS spektrum a TM0/1 katalizátorról, a felületi koncentrációkat 

mutatja a nemesfémoxidokra a mélység függvényében  

 

 

 
 

3. ábra. SEM kép a TM0/1 jelű hálóról 
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4. ábra. XPS spektrum a TM0/1 hálóról, az alsó görbe Al Kα gerjesztéssel, a középső 

görbe hidrogénes redukció után Mg Kα gerjesztéssel,felső görbe redukció után Al Kα 

gerjesztéssel 

 

 

2. táblázat KOI csökkenés háló katalizátorokkal valódi szennyvíz (15) oxidációjában 

(230oC, 50 bar) 

 

Reakció-

idő min  

      KOI csökkenés %  

Katali-

zátor 

nélkül 

TM0/1  TM0/ 

használt  

TM1  TM2  TM3  TM4  TM5  

60     55  29  48  43  32  59  62  

180     85  39  56  68  47  89  87  

300  38  95  41  62  80  48  97  95  



 

5. ábra TOC-idő görbék (230oC, 50 bar) valódi szennyvíz oxidációjában TM0 

kereskedelmi katalizátorral, növekvő használati idővel, ami az öregedést jellemzi. 

 

Szennyvizek jellemzése 

 

A technológiai vizek fémtartalmát XRF spektroszkópiával vizsgáltuk. Azt találtuk, 
hogy különböző mennyiségben fémionok vannak bennük, leginkább Fe és Cu, ezek 

homogén katalizátorként működhetnek. 

 

3. táblázat Oxidáció sebességek a 3 szennyvíz kategóriára KOI csökkenéssel 

jellemezve 

Szennyvíz 

kategória 

Minta 

száma 

Reakció 

hőmérséklet 

(
o
C) 

Első 

szakasz 

%/óra 

Második 

szakasz 

%/óra 

Átlagos 

reakciósebesség 

az egész 

reakcióidőre 

%/óra 
1
rhom  

1
rhet  

2
rhom  

2
rhet  

av
rhom  

av
rhet  

I 2 230 40 30 4 8 7 7 

  9 230         15 16 

  10res 230         16   

  11res 230         16   

II 4 250         3 16 

  5 250 15 20 3 9 7 14 

  7 250 32 33 2 9 6 12 

  8 250 5 6 2 4 3 4.5 

III 1 230 35 10 1.5 2 5 5 

  6 250         7 8 
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6. ábra. Az 5. minta oxidációja 250 C-on katalizátorral és anélkül, TOC és KOI 

csökkenés 

 

A nedves oxidációban különbséget lehetett tenni a modell szennyvizek és valós 

szennyvizek között. Általában 3 kategóriába voltak oszthatók: (i) könnyen oxidálható 
(1rhom, 2rhom > 7%/óra) (ii) katalizátorral jobban oxidálható (1rhet, 

2rhet > 1rhom, 2rhom) (6. 

ábra) (iii) nincs lényeges különbség a katalitikus és termikus reakció között, a 

reakciósebesség közbenső tartományban van (1rhom,2rhom ~ 1rhet, 
2rhet). 

 

Besugárzásos kísérletek  

 

Fenolát oldat nedves oxidációjában, amelyben ezt a gamma besugárzással 

kombináltuk, a KOI a dózissal közel lineárisan csökkent. A linearitástól eltérés 

mutatkozott 50%-nál nagyobb KOI konverziónál. A pulzáló elektronsugárral végzett 

kísérletben a KOI és a TOC értékek szintén jelentősen csökkentek már 

szobahőmérsékleten.(7. ábra) 
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7. ábra. TOC(A) és KOI(B) 1x10-2 and 2x10-3 mol dm-3 koncentrációjú oldatokban 

mérve. Négyzet: besugárzás 1bar O2 atmoszférában, piros kör: N2O/O2 5/1 keverék, 

háromszög: O2 20 bar nyomáson. 

 

 



Tézisek 

 

1. A vizsgált folyékony technológiai hulladékvizek többsége katalitikusan aktív 

fémionokat tartalmaz, mint a Fe és a Cu. Ezek adott esetben feleslegessé teszik a 

heterogén katalizátorok hozzáadását, amiket kísérleteinkben használtunk. A Fe és a Cu 

ionok kedvező katalitikus hatásuk mellett lecsökkenthetik a heterogén katalizátorok 
aktivitását, mivel katalizátor méregként hatnak, adszorbeálódva a nemesfém oxidok 

felületén. 

 

2. A titándioxid hordozós nemesfémoxid heterogén katalizátorokra a következő 

aktivitási sorrendet állapítottuk meg nagy ecetsav tartalmú hulladékvíz oxidációjában: 

 

Ru oxid/TiO2 > Pd oxid/TiO2> Pt oxid/TiO2 > Rh oxid/TiO2 

 

3. A biztonságos kezelési módszer megállapításához a fizikai, kémiai és biológiai 

kezelési technikák megfelelő kombinációja szükséges. A kezelés előtt a technológiai 

hulladékvíz részletes jellemzésére van szükség, beleértve a biodegradálhatóság 

számszerű jellemzését, amikor azt kommunális szennyvízzel hígítva mérjük. A nedves 
oxidációra csak toxikus vizeknél van szükség. 

 

4. A Ru/Ir oxid borítású Ti monolit katalizátor jelentős aktivitású a valódi 

gyógyszeripari szennyvizek és a modell szennyvizek nedves oxidációjában egyaránt. 

A jó aktivitás egyik oka a két oxid egyenletes eloszlása a felületen és a réteg 

mélységében is. 

 

5. A toxikus szennyvizeket nedves oxidációval kell kezelni, amit azonban nem 

szükséges a teljes mineralizációig végezni. Elegendő, ha a toxikus komponenseket 

elbontjuk, tipikusan a reakció első fázisában. Az oxidált szennyvizekben jelentős 

mennyiségű karbonsav halmozódhat fel, például ecetsav, ami szénforrásként szolgál a 
denitrifikációs folyamatban. 

 

 
8. ábra A nedves oxidáció sebessége és lépései a reakció két szakaszában 



6. Vizes fenolát oldat kezelésénél, amiben a nedves oxidációt besugárzással 

kombináltuk, a KOI csökkenés a dózissal közel lineárisan változott. Nagyobb fenolát 

koncentrációnál a KOI csökkenés sebessége is növekedett. Az egy OH* gyök 

támadásával a termékekbe beépülő oxigén molekulák száma növekedett a beoldódott 

oxigén koncentrációjával. 

 

Gyakorlati alkalmazás 

  

A nedves oxidáció, mint kezelés, előkezelés vagy kombinált kezelési módszer 

alkalmazható azoknak a technológiai vizeknek anyalúgoknak a kezelésére, amelyek a 

vegyiparból, különösen a gyógyszeriparból származnak és nem biodegradálhatók, 

toxikus szerves anyagokat tartalmaznak. Itt olyan hulladékvizekről van szó, amelyek 

közvetlenül az iparból származnak, szennyezőik többsége ismeretlen. Pétfürdőn 

félüzemi berendezés létesült, ami 70 bar nyomásig és 250oC hőmérsékletig 

használható mérgező ipari szennyvizek kezelésére. A berendezés a Jedlik project 

keretében létesült, a svájci-magyar együttműködési projektben is használtuk, ezek a 

Geosan kft, az FCSM, a BME és az MTA EK kooperációjában valósultak meg. 

 

 
9. ábra Félüzemi oxidációs reaktor GEOSAN kft telepén, Pétfürdő 
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