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3.4 A pamutgyártás nedves technológiai 
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Bevezetés 

A textil-, a bőr- és a ruházati ipar Törökország egyik legfontosabb 
iparága. 1997-ben a teljes ipari termelés 20%-át a textilipar adta, és az 
ipari munkások 30%-át foglalkoztatta. A teljes török export 35%-a a tex-
tiliparból származik. 

A korszerű szabályozás korlátokat ír elő a textilipari termelési folya-
matok paramétereire, a tisztább termelés (angolul cleaner production, 
CP) érdekében.   

Miután a textilipar technológiái a nyersanyagok, a folyamatok, a víz- 
és az energiafelhasználás tekintetében heterogének, a meghatározás-
nak technológia-specifikusnak kell lennie, és elemeznie kell az anyag, 
víz és energia mérlegeket, a CP alkalmazható elemeinek azonosítása 
érdekében.  

A textiliparban a legnagyobb mennyiségben keletkező hulladékáram 
a szennyvíz. E cikkben a CP elemeinek pamutipari bevezetése kerül is-
mertetésre. A pamutgyártás vízfelhasználása 50 és 100 l között lehet 
1 kg kész textilre vonatkoztatva, a kapcsolódó költségek pedig elérhetik 
az 1,5 USD/m3 értéket.  

A szennyvíz keletkezését és a környezeti hatásokat tekintve a ned-
ves feldolgozás a textilipar legkritikusabb technológiai lépése.  

A CP alkalmazása a textiliparban az alábbi területekre terjedt ki: 
– a hulladékok mennyiségének minimalizálása a keletkezésük he-

lyén (víztakarékosság a vízelőkészítésben és a festés során), 

 



– az energiafelhasználás csökkentése (az energiaköltségek rész-
aránya a teljes termelési költség 5-10%-a. A folyamatok alacsony 
hőmérsékleten zajlanak, a hőmennyiséget gőzzel biztosítják), 

– a hulladékhő hasznosítása az energiafelhasználás csökkentése 
érdekében, 

– a festés során felhasznált vegyszermennyiség csökkentése. 

Tisztább termelési folyamatok alkalmazása a textiliparban 

A CP program megvalósítása Törökország textiliparában szervezé-
si, adminisztratív és tervezési intézkedések sorozatát tette szükségessé. 
Törökország hatodik a világon az előállított pamut (1999–2000-ben 
865 000 t) és ötödik a felhasznált pamut (1000 t) mennyiségét tekintve. 
A vizsgálatokat egy 100%-osan bizományban működő, pamutszálat 
gyártó társaságnál hajtották végre. A gyártási folyamatot az 1. ábra 
szemlélteti. A CP szempontjából a technológiai folyamatokat száraz és 
nedves folyamatokra osztották. 

 
 

 
 

szövött textil kötött textil fehérítés mosás/öblítés/lúgos 
főzés/mercerezés

írtelenítés 

nyomtatás festés kikészítés 

 
1. ábra A pamutgyártás fő folyamatai 

 
 
A vállalat önkéntesen vett részt a CP bevezetésében. Miután a CP 

Törökországban új eljárás, a vállalat elkötelezettsége fontos a tervezés 
és a megvalósítás fázisában. A CP-vizsgálatot egy textilgyári szakértő 
és egy környezetvédő hajtotta végre. A célkitűzések meghatározása so-
rán a gazdasági és a piaci helyzetet is figyelembe vették.  

Az előzetes felmérés szakaszában az üzemet felülvizsgálták és 
meghatározták  

 



– azokat a veszteségeket, amelyek megszüntetése költség nélkül 
vagy kis költséggel lehetséges,  

– a javítás lehetőségeit (jobb szigetelés, biztonságosabb tárolás), 
– a folyamatok fejlesztésének lehetőségeit a bemenő és a távozó 

áramok részletes értékelésével. 
Általános problémaként jelentkezett ebben a szakaszban a megbíz-

ható adatok megszerzése. A tervezési és a megvalósítási szakasz célki-
tűzéseinek figyelembevételével, bemenő és a távozó áramok függvé-
nyében végezték a CP-minősítést. 

A pamutgyártás nedves technológiai folyamatait – azaz a környezeti 
hatások, a nagy víz- és vegyianyag-felhasználás, valamint a nagy hő-
energia-igény miatt is kiemelt jelentőségű fehérítést, festést és kikészí-
tést – a források megóvása szempontjából vizsgálták. A víz, energia és a 
vegyi anyagok az üzemi költségek jelentős hányadát képezik. 

Miután a CP átfogó megközelítést tesz lehetővé, az energia- és az 
anyagmérlegeket integrálták. Vizsgálták a bemenő és a távozó anyag- 
és energiaáramok, valamint a vízforgalom költségét (nyersvízfelhaszná-
lás, elosztás, technológiai vízelőkészítés, szennyvízkezelés költsége).  

A költségek egyértelmű áttekinthetősége általában meggyőzi a vál-
lalat vezetését a CP gyors bevezetésének célszerűségéről, aminek ér-
dekében a CP több elemét fejlesztették ki. Ezek az elemek az alábbiak 
voltak: 

– a szennyvíz és a lefúvatás hőveszteségének csökkentése, 
– a festékfürdők magas folyadékaránya miatti nagy mennyiségű 

technológiai vízfelhasználás kiküszöbölése, 
– a vízminőség megőrzése a regenerálási folyamatban,  
– a kezelt szennyvíz újrafelhasználása, 
– a nehézfémtartalmú textilfestékek kiváltása környezetbarát festé-

kekkel, 
– a festés utolsó fázisában használt ecetsav és detergens növeli a 

szennyvíz szennyezettségét, ezért szükséges ezen vegyszerek 
felhasználásának csökkentése. 

A megvalósítás előtt a vízforgalom és a költségek alakulásának 
elemzésével vizsgálták a fenti szempontok alapján kidolgozott CP-
elemeket. A textilgyár Isztambul központjában helyezkedik el, ahol gya-
kori a vízhiány, és a víz és a szennyvízkezelés költségei is itt a legma-
gasabbak, az ország többi részéhez viszonyítva. A vízminőség megőr-
zése tehát kiemelt fontosságú, így elsődleges szerepe van a CP-elemei 
között.  

 



Az alkalmazható CP-elemek értékelése 

A technológiai előírások betartása 

Az előzetes felmérés fázisában, az üzem felülvizsgálatakor, felmér-
ték az összes kiküszöbölhető hibás gyakorlatot. A szétszórt hulladékok 
vagy a veszélyes anyagok gondatlan tárolása megszüntethető. Fel kell 
mérni azokat a gépeket, amelyeknek a rossz szigetelés miatt nagy az 
energiaveszteségük. A felmérés alapján számított hőveszteség az 
üzemben elérte a 10%-ot, és további kibocsátások és hulladékok kelet-
kezéséhez vezetett. 

Az energia megőrzése 

A textilipar sokrétű technológiái és a jelentős energiafelhasználás 
miatt nehéz meghatározni a teljes iparágra vonatkozó, átfogó energetikai 
célkitűzéseket. A vizsgált textilgyár technológiai folyamatainak átlagos 
energiafelhasználása az 1. táblázatban került összefoglalásra. Az adatok 
alapján az átlagérték késztermékre nézve 1,5–1,7 kWh/kg volt.  

 
1. táblázat 

A pamutgyártás folyamatainak energiafelhasználása 
 

Technológiai lépések Energiafelhasználás (kWh/kg késztermék) 
Öblítés/mosás 
Fehérítés/mosás/szárítás 
Fehérítés/festés/mosás/szárítás 
Festés/mosás/szárítás 
Kikészítés 

1,4–3,6 
2,2–9,2 
2,8–9,8 
2,2–5,0 
1,7–3,4 

 
Miután egy technológia átalakítása tőkeigényes, előnyben részesí-

tették a meglévő folyamatok módosítását az új berendezések telepítésé-
vel szemben.  

A hulladékhő hasznosítását hőcserélőkkel valósították meg. Elméleti 
számítások szerint 0,3 kWh/kg hőmennyiség nyerhető vissza víz/víz hő-
cserélő telepítésével. A pamutszálak festését 100°C-on végzik, hőcseré-
lővel ennek a hőjét tovább lehet hasznosítani. Ennek érdekében 
328 820 USD értékű beruházást hajtottak végre, amely tartalmazza az 
üzemeltetési költségeket is. Hőcserélőt lehetne telepíteni a lefúvatás hő-
jének visszanyerése érdekében (a kazánból közvetlenül a szennyvízke-
zelő berendezésbe beömlő tiszta technológiai víz hőtartalma). A lefúva-

 



tás hője felhasználható az 5 m x 5 m x 0,5 m-es nyomósziták mosóme-
dencéjének fűtésére. A lefúvatás hőmérséklete 98 °C. Miután azonban a 
lefúvatás áramlási sebessége kicsi (7–8 m3/nap), ezen CP-elem nem te-
kinthető gazdaságosnak. 

A víz megőrzése 
Az üzem vízfelhasználása 57% pamut, 7% műszál és 36% pamut-

poliészter kevert termékek előállítása esetén 80 l/kg. Ez naponta 
1800 m3 vízfogyasztást jelent. A legtöbb vizet a fehérítés során használ-
ják fel, a festés vízigénye ugyanakkor csak 1–1,5%-a az üzem teljes víz-
fogyasztásának. 

Az anyagmérlegeket ellenőrizték, az eltérések, a pontatlanságok és 
az ellentmondások feltárása érdekében. A be- és a kimenő áramok vizs-
gálata során 20% vízveszteséget tételeztek fel a textil nedvességfelvéte-
le és a párolgás miatt. 

A textilgyár körzetében fellépő vízhiányt is figyelembe vették a CP-
elemek meghatározása során. Az egyik megvalósított CP-elem a rege-
nerálási folyamat optimalizálása: a gyanták visszamosása NaCl oldattal 
a nyersvíz lágyítása érdekében. A folyamatban a víz keménysége 
43 perccel a visszamosás megkezdése után csaknem nulla volt. A fo-
lyamat 62 perces időtartamához képest így nemcsak 19 percnyi időt le-
hetett megtakarítani, hanem 3 m3 technológiai vizet is, minden regenerá-
lási folyamatban (2 regenerálási folyamatot hajtottak végre naponta). A 
teljes megtakarítás 11 DM/nap. A kapott eredményeket a 2. táblázat fog-
lalja össze. A táblázatból megállapítható, hogy a megtakarítások vi-
szonylag kicsik, ennek ellenére a textilgyár bevezette ezt a CP-elemet, 
az üzem működési területén jelentkező vízhiány miatt. 

A CP további eleme a felhasználásra kerülő vegyszerek és a vízfo-
gyasztás csökkentése. Közismert, hogy míg a gyártási receptúrák meg-
változtatása a források megőrzéséhez és a szennyvízben a szennyező-
dés csökkenéshez egyaránt vezethet, a vállalatok általában vonakodnak 
változtatni a receptúrákon, attól való félelmükben, hogy ezzel romolhat a 
termék minősége. A festés során például a vízfelhasználás öblítési lép-
csőnként nő. A kiválasztott reaktív festési receptúra öblítési folyamatá-
ban a vízfelhasználás eléri a 200 l/kg értéket, ami nagyon magas, ezért 
vizsgálták az öblítés vízfelhasználásának csökkentési lehetőségét. A ki-
választott receptúra utolsó öblítő folyamatát vették figyelembe, ahol a 
semlegesítéshez ecetsavat és detergenst adagoltak. Minőségi vizsgá-
latokat hajtottak végre az ecetsav- és a detergenselhagyás hatásának 
vizsgálatára és megállapították, hogy ezen két vegyület hiánya nem be-

 



 

folyásolta a szál minőségét, így az öblítés utolsó lépcsője elhagyható 
volt. Ezen CP-elem alkalmazása tőkebefektetést nem igényel, a nettó 
bevétel a víz- és a vegyszerfelhasználás csökkentéséből adódik, össze-
ge 32 370 USD/év. Ez különösen fontos a kevésbé fejlett országok ese-
tében, mint Törökország, amelyek forrásai korlátozottak.  

2. táblázat 
A regenerálási folyamat optimalizálása 

 
Bemenő áramok  A CP 

bevezetése 
előtt 

A CP 
bevezetése 

után 

Megtaka-
rítás 

Értékelés 

Villamos energia kWh/nap   880,2   877,2 3,0 energiamegtakarítás 
Vegyszerek kg/nap 

DM/nap 
1924,0 
  291,4 

1916,0 
  290,0 

8,0 
1,4 

vegyszerek megtakarítása 
a szennyvízkezelés során 

Víz m3/nap 
DM/nap 

1800,0 
1818,0 

1794,0 
1810,0 

6,0 
8,0 

vízmegtakarítás 

Kimenő áramok      
Vegyszerek kg/nap 

DM/nap 
1163,0 
  161,0 

1156,0 
  159,0 

7,0 
2,0 

vegyszerek megtakarítása 
a szennyvízkezelés során 

Szennyvíz DM/nap 1177,7 1171,7 6,0 a szennyvíz mennyiségének 
csökkentése 

 
A CP-eljárás elemeinek sikeres alkalmazása a török textiliparban 

más iparágakat is ösztönzött hasonló újítások végrehajtására. Ezek az 
újítások valóban az ideális kezdeti lépései a környezet javítására a fejlő-
dő országokban, ezen belül is különösen fontos az exportorientált textil-
iparban, amelynek szembe kell néznie a külföldi piacok nehézségeivel. A 
vállalat vezetőinek elkötelezettsége a CP bevezetésében fontos, mert az 
anyagi támogatásuk nélkül nem lehet a bevezetés terén sikereket elérni. 
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