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1. RÉSZ
BEVEZETÉS
Általánosan elmondható, hogy még ma is a szélesebb közvélemény a vegyipart a
környezetszennyezés egyik fő okozójának tekinti. Sajnos kétségtelen, hogy a 20.
század második felétől széles körben kezdtek el alkalmazni számos olyan vegyipari terméket, amelyről később kiderült, hogy súlyos egészség- és környezetkárosító hatása van. Ilyenek voltak az ózonréteget károsító freonok, amelyeket a hűtőszekrényben használtak az ammónia helyettesítésére. Csak az elterjedt használat után derült ki, hogy a légkörben levő ózont bontják, aminek hatására csökken
az ózonpajzs vastagsága, ami az UV-sugárzás ellen védi a Földet. Csak később bizonyosodott be az benzinadalékként használt tetraetil-ólomról, hogy ólommérgezést okoz. A nagyobb vegyipari balesetek is (Seveso, Bhopal) negatívan befolyásolták a vegyipar megítélését, valamint a kemikáliák természetben végzett pusztításai (tiszai ciánszennyezés és vörösiszap-katasztrófa).
Ezzel szemben napjainkban a helyzet kezd megváltozni. A modern vegyipar
már figyelmet fordít a termékeinek gyártásából, illetve használatából származó
környezet- és egészségkárosító hatások minimalizálására. Jelen összeállítás a
vegyiparban keletkező hulladékok bemutatásán és kezelésükön keresztül mutatja
be a szektor törekvéseit a környezetvédelem területén. Hulladék fogalma alatt a
szakkönyvben általánosan a vegyiparban keletkező folyékony, gáz- illetve szilárd
halmazállapotú melléktermék értendő. Hulladék mindaz, ami nem termékként
hagyja el a folyamatot, legyen az anyag vagy energia.
Először a vegyipar és a környezetvédelem kapcsolatrendszere kerül bemutatásra, majd átfogó hulladékcsökkentési stratégiák felvázolását követi a zöld kémiai
alapelvek részletes elemzése. Ezután végigkövethetjük a vegyipari hulladékok útját a gyűjtésüktől a kezelésükig.
Külön fejezetek foglalkoznak a kiemelten fontos vegyipari folyékony hulladékok, valamint gáznemű szennyezők bemutatásával, ajánlott hulladékkezelési eljárások felvázolásával. A kezelési technológiák részletes tárgyalását nem tartalmazza a szakkönyv, erre az elválasztástechnikával foglalkozó vegyipari művelettan, illetve kémiai technológia tárgyú tankönyvek a hivatottak. A szakkönyv a fő
vegyipari ágazatok jellegzetes hulladékait, valamint esetleges speciális kezelési eljárásukat is bemutatja. Végezetül ajánlásokat tartalmaz, amivel fejleszthető a vegyipari szektor hulladékgazdálkodása, környezetvédelme.
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