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Magyarország népességének 71 %-a 

városokban él  
 Ipari tevékenység 

Salgótarján látkép Salgótarján ipari terület 

Pintér telep 

Bevezetés 

É É 
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Bevezetés 

A századfordulón Salgótarján a nyersvasgyártás 43,5 %-át biztosította.  

• szénbányászat 1848-1992  

• vasút 1867 

• acélárugyár 1871 

• öblösüveggyár 1893 

• síküveggyár, vasöntöde, 

  tűzhelygyár elődje 1894  

 

 

Kucord-hegy 

Acélgyár, háttérben a Kucord-heggyel, korabeli fénykép 
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Technológia 
Nyersvasgyártás 

olvadt salak olvadt 

nyersvas 

Régi salakfelvonó siklópálya, korabeli fénykép 

4. 

• Kohósalak 

 

• Szénégetésből származó 

     salak 



Technológia 

Acélgyártás 

Acél: olyan Fe-C ötvözet, amely megfelelően nagy 

hőmérsékleten képlékeny és így alakítható. 

 ”frissítés” 

• kavarással 

• szélfrissítéssel 

ötvözés 

dezoxidálás 

tüzelőanyag 

acélgyártás során 

 keletkező salak 

+ szénégetésből  

származó salak 

H2SO4 vagy HCl 

reve eltávolítása hengerek hűtése 

emulzió 

védelem,  

díszítés 

fém,  

festék,  

műanyag 

nyújtás, hűtés 

reve 

Eljárás: 

Melléktermék: 
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Képződő hulladékok, melléktermékek 

• Szilárd szennyező anyagok 

• Salak (kohó- és acélgyártás során keletkező salak) 

• Pernye, hamu 

• Szilárd részecskék       fény elzárása vizekben 

 
• Folyékony szennyező anyagok 

• Olajok, emulziók 

• Toxikus elemek (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn)  

• (Hűtővíz) 

 
• Légszennyező anyagok 

• CO2, SOx, NOx 
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Salakban található toxikus elemek kilúgzási 

tulajdonságai 

• Vas- és acélgyártás salakjai 

• Erős kötődés a salak mátrixához 

• Szénégetésből származó salak 

Kilúgzási intenzitás 
 

pH 2,0 
 

pH 4,0 pH 6,5 

Erős Il>5 Pb, As Pb Pb 

Közepes 1<Il<5 Ni As As 

Gyenge 0,5<Il<1 Ni 

Nagyon gyenge Il<0,5 Zn Zn Zn 

WANG ET AL., 1999. 
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Összefoglalás 
• Ipari tevékenység a 19. század közepétől 

• Salakhányó a város központjától néhány kilométerre 

• Szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú szennyező 

anyagok kerülhettek ki 

• A kohó- és acélgyártás során képződő salak nagy 

valószínűséggel nem okoz környezeti problémát 

• A szénégetés során keletkezett salakból potenciálisan 

toxikus elemek mosódhatnak ki 

• Környezeti hatások 8. 



9. 

Kucord-hegyi salaklerakó 



Köszönöm a figyelmet! 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen módon 
hozzájárultak a dolgozatom létrejöttéhez. Hálás köszönettel tartozom témavezetőimnek 

Szabó Csabának és Völgyesi Péternek a fáradhatatlan segítségért és kitartó 
türelmükért. Köszönöm továbbá Koczur Szilviának a dolgozat javításában nyújtott 

segítségét, Családomnak a türelmet és a támogatást, valamint az LRG minden 
tagjának a hasznos tanácsokat és a biztató szavakat.  



Kavaró kemence 

Kavaró kemence rajza: A–rostély, B, C–mennyezeti falazat, D–tűztér,  

E–berakó és munkaajtó, F–munkatér, G–öntöttvas borítás, H–tűzhíd 



Szélfrissítéses kemence 



Kilúgzási intenzitás 

Il: kilúgzási intenzitás [h-1] 

𝑎𝑥: az x elem koncentrációja az oldatban [mg/ml] 

V: teljes térfogata a kilúgzó folyadéknak [ml]; 

 Ax: az x elem koncentrációja a mintában [mg/g] 

M: a minta tömege [g] 

t: kilúgzási idő [h] (30 h) 

 

Kilúgzó oldat sebessége 2 ml/h 


