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2010. decemberében jelent meg a ma-
gyar perlit ipar elmúlt fél évszázadának tör-
ténetét bemutató összefoglaló munka, dr. 
Rudnyánszky Pál könyve „A magyar perlit 
ötven éve” címmel. A B5 formátumú, ízlé-
ses kiállítású könyv 141 oldalon, – amelyből 
77 oldal tényleges szöveges ismertetés, a 
többi kicsinyített, színes poszterek sora 
– mutatja be ennek a természetes és ér-
tékes nyers anyagnak a földtani kutatástól 
kezdődő és a sokoldalú felhasználási 
formákig terjedő életútját a kezdetektől 
egészen napjainkig. A kötethez CD mellék-
let is tartozik, megkönnyít ve az elektronikus 
adat- és dokumentumkezelést kedvelők 
dolgát. A könyvet szép gondolatok vezetik 
be ajánlásként mind azoknak, akik már ed-
dig is sokat tettek ennek a magyar országi 
nyersanyagnak a mind annyiunk hasznára 
történő alkalmazásáért és azoknak, akik 
majd az újabb generációk tagjaiként még 
inkább kiteljesít hetik sokoldalú és a mainál 
hatékonyabb felhasználását. A könyv elő-
sza vában Somogyi László, volt miniszter 
meleg, baráti hangvételű elemzésben 
idé zi fel a magyar bányászat, valamint az 
építőipar egyes állomásait az elmúlt év-
tizedekben, abba beleépítve a szerző szak-
mai tevékenységét és példaadó emberi 
tulajdonságait.

A szerző a perlitnek, mint természetes 
vulkáni kőzetnek a földtani, fi zikai tulajdon-

ságait részletesen ismerteti, majd rátér a ke-
let-magyarországi Pálháza mellett felépített 
perlit üzem történetének ismertetésére. 
Részlete sen taglalja az ipari hasznosítás 
kezdeti eredményeit és annak elterjedését 
mind ma gyar, mind nemzetközi viszonylat-
ban. Kü lön érdekessége a kötetnek a Ma-
gyarországon rendezett nemzetközi perlit 
konferenciák ismertetése, amelyek szer-
vezésében Rudnyánsz ky Pálnak alapvető 
érdemei voltak.

A következőkben áttekintést kapunk a 
perlit különböző felhasználási, hasznosí-
tási területeiről, amelynek során a szerző 
szinte teljes, kimerítő körképet rajzol az 
eddigi és a mai lehetőségekről. Itt is meg-
mutatkozik az a sok évtizedes szakmai 
tapasztalat és ismeret anyag, amit a szerző 
a perlit ipar terü letén hazai és nemzetközi 
téren szerzett.

A kötet talán legterjedelmesebb részét 
alkotja azon hazai üzemek felsorolása és 
elsősorban azok tevékenységének és per-
lit tartalmú termékeiknek az ismertetése, 
amelyek jelenleg reprezentánsai, termelői, 
alkalmazói, kutatói vagy éppen forgalmazói 
ennek a természetes és sokoldalúan, kör-
nyezetbarát módon hasznosítható anyag-
nak.

A könyv kitér az 1949-ben alapított nem-
zetközi Perlit Intézettel való kapcsolatokra 
is, amelynek 1972-től magyar vállalatok is, 
továbbá 1999-től a szerző személyesen 
tiszteletbeli tagja.

Külön érdeme a kötetnek a kronologikus 
adatközlések sora, valamint az önzetlen 
és a mai üzleti és részben tudományos 
élettől is szokatlan 
morális hozzáál-
lás, amely révén 
szinte hiánytalanul 
felsorolja a szerző 
mindazon szakem-
bereknek és in-
tézményeknek a 
nevét, akik és ame-
lyek valaha bármit 
is tettek a magyar 
perlit hasznosítása 
érdekében. 

Dr. Rudnyán-
szky Pál nem tit-
kolt célja a kötet 
megjelentetésével, 

hogy nemcsak az elődöknek szeretne 
maradandó emléket állítani, de egyúttal 
fel kívánja hívni a fi gyelmet arra is, hogy 
jelenleg Magyarországon a perlit (duzzasz-
tott perlit) felhasználása messze elmarad 
mind a korábbi évtizedekben megszokott 
mennyiségektől és lehetőségektől, mind 
azoktól a nemzetközi viszonylatban bizonyí-
tott és a mai napig is tartó felhasználási 
és eladási trendektől, amit a sok évtizedre 
elegendő magyar nyers anyagvagyon pre-
desztinálna.

Újra és újra fel kell tenni a klasszikus 
kérdést „Quo vadis” – hogyan tovább? A 
hazai ipar jelenlegi érdektelensége sem 
a nyers anyag hibájának, sem a készletek 
hiányának, sem a kereskedelemnek nem 
róható fel. Itt rendszerszemléletű, ha-
tékony ismeret és szemléletváltásra van 
szükség az oktatástól a tervezőasztalokig, 
a hatóságok környezettudatos előírásainak 
kidolgozásáig egyaránt.

A könyv bemutatójára 2011. március 17-
én került sor a MTESZ székházában, a Szi-
likátipari Tudományos Egyesület Szigetelő 
Szakosztályának szervezésében, mintegy 
ötven meghívott, résztvevő előtt, baráti 
hangulatban, nagy sikerrel.

dr. Baksa Csaba

A magyar perlit 50 éve c. könyvvel 
kapcsolatban további információ kérhető 
a Szilikát ipari Tudományos Egyesület tit-
kárságán (tel./fax: 06-1/201-9360, e-
mail: info@szte.org.hu), valamint dr. Rud-
nyánszky Páltól (tel./fax: 06-1/329-8189).

A Szilikátipari Tudományos Egyesület Szigetelő Szakosztálya
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

meghívott szakembereinek közreműködésével kibővített, ünnepélyes vezetőségi ülést tartott 
2011. március 17-én a MTESZ Budai Konferenciaközpontjában.

A rendezvényen bemutatták és méltatták 
Dr. Rudnyánszky Pál: A magyar perlit 50 éve című könyvét

A MAGYAR PERLIT ÖTVEN ÉVEA MAGYAR PERLIT ÖTVEN ÉVE
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A Gábor Dénes-díjra nyilvános felhívás alapján a gazdasági 
tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, ok-
tatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és ter-
mészettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi 
szervezetek, illetve szövetségek vezetői továbbá a Gábor Dénes-
díjjal korábban kitüntetett szakemberek terjeszthetik fel azokat 
az általuk szakmailag elismert, kreatív, innovatív, ma gyar ál-
lampolgársággal rendelkező szakembereket, akik jelentős tu-
dományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre; 
tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységük-
kel hozzájárultak a környezeti értékek megerősítéséhez; 
személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben 
és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs tevé-
kenységéhez.

A 2010. december 6-i díjátadót dr. Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke nyitotta meg. Ezt követően dr. Pálinkás 
József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tartott előadást 
a magyar innovációs politikáról, majd Jamrik Péter a díj egyik 
alapítója méltatta a díjazottak eredményeit. A NOVOFER 
Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2010-ben Gábor 
Dénes-díjban részesült Dr. Bedő Zoltán agrármérnök, Dr. Czit-
rovszky Aladár fi zikus, Dr. Gerse Károly gépészmérnök, Dr. 
Kéri György vegyész, biokémikus, Dr. Prószéky Gábor prog-
ramozó matematikus, általános nyelvész, Dr. Sperlágh Beáta 
általános orvos, klinikai farmakológus szakorvos, valamint 
Dr. Szépvölgyi János vegyészmérnök.

Dr. Szépvölgyi János, az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- 
és Környezetkémiai Intézetének igazgatója a műszaki kémia, 
ezen belül egyes korszerű anyagok szintézise, a plazmakémiai 
és környezeti kémiai, valamint anyagtudományi kutatások és a 
korszerű műszaki kerámiák terén végzett nemzetközi szinten 
is kiemelkedő tudományos teljesítményéért, 38 szabadalma-
zott találmány kidolgozásában nyújtott fejlesztői munkájáért, a 
műszaki értelmiségi utánpótlás nevelésében játszott szerepéért, 
a doktori képzést segítő iskolateremtő tevékenységéért, illetve a 
természettudomány népszerűsítésében vállalt kiemelkedő sze-
repéért kapta meg a díjat.

Milyen kutatásokkal foglalkozik mostanában?
Az utóbbi években alapvetően két nagyobb témacsoportot 

művelünk munkatársaimmal. Az egyik egyes szerkezeti és 
funkcionális anyagok, köztük korszerű műszaki kerámiák ku-
tatása, ezen belül is az anyagok összetétele, szerkezete, tulaj-
donságai és előállítási módszerei közötti kapcsolatok felderí-
tése és értelmezése. Anyagainkat főként magas hőmérsékleten, 
úgynevezett termikus plazmákban állítjuk elő, kihasználva 
az adott rendszerben kialakuló különleges körülményeket. E 
módszerrel speciális összetételű és tulajdonságú, a korábbi-
aknál szélesebb körben, esetenként teljesen új területeken al-
kalmazható anyagi rendszereket is tanulmányozni tudunk. 

A másik témám környezetvédelmi vonatkozású: ipari hul-
ladékok és melléktermékek hasznosítási lehetőségeit kutatjuk, 

az alapfolyamatok 
szintjétől a technoló-
giai megvalósítás 
lehetőségéig. Problé-
maközelítésünk lé-
nye ge: a modern gaz-
daságban képződő 
hulladékok jelentős 
része anyag- és/vagy 
energiabanknak, ily 
módon másodlagos 
nyersanyagnak vagy 
energiaforrásnak te-
kint hető. Ahhoz azonban, hogy műszaki, a környezetvédelmi 
és gazdasági szempontból egyaránt elfogadható megoldá-
sokra jussunk nem elegendő, hogy a veszélyes hulladékokat 
környezetet nem terhelő anyagokra bontjuk le. Olyan tech-
nológiákra van szükség, amelyek révén a hulladékokból értékes 
termékeket állíthatunk elő. Mi ilyen megoldásokat próbálunk 
kidolgozni. 

Az Építőanyag olvasóinak talán érdekes lehet, hogy mindkét 
fenti témakörnek vannak szilikátkémiai és szilikátipari vonat-
kozásai is.

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a 
díjátadón tartott előadásában így fogalmazott: „Ma egy ország 
tudományos életét tudósai, a tudományos intézményei, és a rá-
fordítások határozzák meg. Egyik tekintetben sem állunk jól. 
Egyre kevesebb tehetséges fi atal választja a tudományos pályát 
és ezen kevesek közül a legjobbak másutt igyekeznek boldogulni. 
Intézményeink a felszereltség, a fi nanszírozás és a céltudatosság 
tekintetében nagyon rossz állapotban vannak. A ráfordítások több 
mint egy évtizede nagyon alacsonyak, és rossz szerkezetűek (…) 
Nem lemarad, hanem elpusztul a tudást alulbecsülő nemzet.”Mi 
a véleménye ezekről a gondolatokról?

Kutatóként és kutatásirányítással hosszabb ideje foglalkozó 
vezetőként is egyetértek e gondolatokkal. Nemzetközi meg-
mérettetésben kell kutatásainkat végezni, akár a szükséges 
anyagokat, akár a kutatás infrastrukturális feltételeit, akár az 
elért eredmények színvonalát és köz lésének lehetőségeit, akár a 
pályázatokban való részvétel feltételeit tekintjük. Az erős alulfi -
nanszírozás miatt egyre nehezebb ezeknek a kívánalmaknak 
megfelelni. Régen túl vagyunk azon a ponton, amikor tudással 
és találékonysággal ki tudtuk egyenlíteni ezeket a hátrányokat. 
Bármennyire is nehéz ezt elfogadni, megértem azokat a fi atal 
kollégákat, akik a hazainál sokkal jobb körülmények között, 
nyugodtabb légkörben, nagyobb anyagi megbecsülés mellett 
szeretnék képességeiket és tudásukat kamatoztatni.

Az alapvető gondot a kutatóhelyek alacsony költségvetési tá-
mogatása jelenti, amely hosszú idő óta nemhogy növekedne, 
hanem reálértékben folyamatosan csökken. Az egyetemek és 
a kutatóintézetek arra kényszerülnek, hogy hazai és külföldi 

Gábor Dénes-díjat kapott Egyesületünk elnöke
TÓTH-ASZTALOS RÉKA

2010. december 16-án, az Országház Főrendházi termében 22. alkalommal adták át a Gábor Dénes-díjakat. Az 1989-ben alapított 
NOVOFER Alapítvány által létrehozott Gábor Dénes-díj célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív tevékenység elismerése. A 
kitüntetettek között volt Dr. Szépvölgyi János, a Szilikátipari Tudományos Egyesület elnöke is.
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pályázati bevételekből, valamint cégekkel, vállalkozásokkal 
kötött kutatási-fejlesztési szerződésekből fedezzék alaptevé-
kenységüket, azaz az intézményeket e források bevonásával 
működtessék. Ennek nemcsak az a hátránya, hogy még rövid 
távon sem biztosít kiszámítható és tervezhető viszonyokat, 
hanem az is, hogy az eredetileg egy-egy adott tudományos 
vagy gyakorlati probléma megoldására szánt összegeket csak 
részben használják fel eredeti céljuknak megfelelően. Kevés a 
forrás, és azzal is rosszul gazdálkodunk.

Az utóbbi másfél évben ez az állapot tovább romlott. Egyrészt 
a gazdasági válság miatt a cégek többsége túlélésre, és nem fej-
lesztésre törekszik. Másrészt több mint egy éve, a hazai kutatási-
fejlesztési pályázati rendszer gyakorlatilag nem működik. En-
gem a mostani helyzet a 90-es évek elejére emlékeztet, amikor 
sorra szűntek meg a korábban erős ipari kutatóintézetek. Senki 
nem mondta ki az illetékesek közül nyíltan, hogy erre vagy arra 
az intézetre továbbiakban nincs szükség. Egyszerűen a külső 
feltételek alakultak úgy, vagy úgy alakították azokat, hogy le-
hetetlenné vált a további működés. Az egyetemi kutatásban és 
az akadémiai kutatóhálózatban is erre az időszakra kezd ha-
sonlítani a helyzet. 

Sürgősen lépni kell a politikai és gazdasági döntéshozóknak ez 
ügyben, mert az erózió már megkezdődött, és ennek bizonyos 
fokig öngerjesztő jellege van. Viszonylag könnyen és gyorsan 
lehet lerombolni korábban, esetenként még most is jól működő 
struktúrákat, de nagyon hosszú időbe, óriási erőfeszítésbe és 
nagyon sokba kerül azok újbóli felépítése. Ezt nem szabad el-
felejteni, még akkor sem, ha sokan hajlamosak erre.            

Pálinkás József a díjátadón elmondta: „Amikor a devecseri, 
kolontári vörösiszap katasztrófa idején arra kértek, hogy mond-
jak néhány szakértőt, akik gyorsan mozgósíthatók és a helyszínre 
tudnak menni, másfél órán belül a Magyar Tudományos Aka-
démia épületében volt többek között dr. Szépvölgyi János, és 
részt vett ebben a munkában, mert ott volt a tudása, amit sok 
év kutatói tapasztalatával felhalmozott. Nem kellett keresgélnie 
könyvekben és folyóiratokban, hogy mi is az a vörösiszap, mert 
évek, évtizedek óta foglalkozik ennek hasznosításával.” Pontosan 
milyen feladattal bízták meg a vörösiszap katasztrófával kap-
csolatban?

A katasztrófa másnapján (október 5-én) reggel a BM Ka-
taszt rófavédelmi Főigazgatóságának vezetője megkereste az 
MTA elnökét azzal a kéréssel, hogy az akadémia állítson össze 
egy olyan szakértői csapatot, amely szakmailag, megfelelő in-
formációszolgáltatással segíteni tudja a katasztrófa következ-
ményeinek kezelését, a további károk elhárítását és a kármen-
tesítést. Pálinkás József október 5-én 10 órára összegyűjtött egy 
vegyészmérnökökből, talajtani szakemberekből és ökológusok-
ból álló, 9 fős szakértői gárdát, és ennek vezetésével engem bí-
zott meg. Azonnal leutaztunk a katasztrófa helyszínére, és ko-
rábbi ismereteink, valamint helyszíni tapasztalataink alapján 
délután 3 órára megfogalmaztunk egy ajánlás-sort a helyzet 
kezelésére. Ezt az összeállítást azonnal eljuttattuk a Kormány-
zati Koordinációs Bizottság Tudományos Tanácsához, melynek 
vezetője Németh Tamás, az MTA főtitkára. A KKB TT ajánlá-
sainkat még aznap a Kormány elé terjesztette, és azt a Kormány 
változatás nélkül elfogadta a kárelhárítás vezérlő elveként. Ettől 
kezdve a szakértői bizottság a KKB TT-n keresztül folyama-
tosan támogatta a katasztrófavédelem munkáját. A bizottság 
munkájához néhány napon belül csatlakoztak más szakértői 

csoportok is, a Pannon Egyetemről, a BME-ről, a Károly Róbert 
Főiskoláról, a Nyugat-Magyarországi Egyetemről és a SOTE-
ról. A szakértői bizottság 2010. november végéig működött 
aktívan, addig az időpontig, amíg egy hazai környezetvédelmi 
cég állami megbízást nem kapott a mezőgazdasági területekre 
kiömlött vörösiszap összegyűjtésére. Utólag visszatekintve 
nagyon nehéz, nagy kihívást jelentő, de szakmailag és emberi-
leg is sok hasznos tapasztalatot adó időszak volt ez az életem-
ben.

Azóta is adódnak persze a vörösiszap ömléshez csatlakozó 
feladatok, elsősorban a katasztrófa okainak felderítésével, 
másodsorban pedig a vörösiszap további feldolgozásával és 
hasznosításával kapcsolatban.  

„Meglepett – folytatta Pálinkás József – mikor néhány nap múl-
va elhozta azt a kutatási jelentést, amely szerint már 2001-ben 
kidolgoztak egy eljárást arra vonatkozóan, hogy a félel metesnek 
ható vörösiszapot (…) hogyan lehet hasznosítani a vas és a szi-
lícium kinyerésével.” Milyen fontosabb következtetéseket lehetett 
levonni a katasztrófa után végzett vizsgálatokból?

Az első és legfontosabb következtetés az volt, hogy az ajkai 
X. tárolóból kiömlött anyag mintegy 92–98%-ban erősen lú-
gos (pH = 12–13) nátrium-hidroxid oldatból és 7–8% szilárd 
bauxit maradékból állt. Ez az oka annak, hogy olyan gyorsan és 
olyan nagy energiával öntött el mintegy 1000 hektárnyi területet. 
Továbbá, a vörösiszap ömlés elsődleges emberi és környezeti 
hatásait is a kiömlő anyag erős lúgossága, és ebből eredő maró 
jellege váltotta ki. Megállapítottuk, hogy az adott körülmények 
között a bauxitmaradékban levő toxikus és környezeti szempont-
ból kockázatot jelentő fémek csak nagyon kis mértékben mobi-
lizálódtak, és a nem jutottak ki a környezetbe. Szerencse volt a 
szerencsétlenségben: a tavalyi nagy esőzések miatt az elöntött 
talajok erősen telítve voltak vízzel, aminek következtében sem a 
kiömlött lúgoldat, sem a szilárd bauxitmaradék nem szivárgott be 
a talajba 10–15 cm-nél mélyebben. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy 
a gátszakadást több tényező szerencsétlen összejátszása okozta. 
E a tényezők között a tároló tervezésének, működtetésének és 
ellenőrzésének hiányosságai, az időjárás alakulása és természeti 
folyamatok (földmozgások) egyaránt szerepelnek.

Az ajkai katasztrófa ráirányította a fi gyelmet a vörösiszap 
eddigi tárolásának problémáira, az ebben rejlő környezeti 
koc kázatokra. A katasztrófa is hozzájárult ahhoz, hogy 2011. 
február 28-tól az Ajkai Timföldgyár a korábbi nedves tárolásról 
áttért a sokkal kisebb környezeti veszéllyel járó száraz tárolásra. 

Egy további következmény: újra előtérbe került a vörösiszap 
feldolgozásának, a benne levő értékes fémek kinyerésének 
kérdése. E területen intézetünkben hosszabb idő óta folytak 
kutatások, amelyek a hasznosítás számos részletét tisztázták. 
A korábban szerzett ismeretek most ismét felértékelődtek, és 
remény van arra, hogy előre lehet lépni a vörösiszap haszno-
sításában is.

Gratulálunk a kitüntetéshez és további sikeres munkát kívá-
nunk!

Dr. Szépvölgyi János a Szilikátipari Tudományos 
Egyesület 2011. május 26-i Küldöttgyűlésén előadást 

tart a témában „Az ajkai vörösiszap katasztrófa 
és annak tanulságai” címmel.
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Üvegipari Szakmai Konferencia 
Második alkalommal a MESSER Hungarogáz Kft. budapesti központjában

FERENCI PÉTER

2011. április 19-én az SZTE Üveg Szakosztálya megtartotta szokásos tavaszi konferenciáját, folytatva a hagyományokat, ismételten 
ipari tevékenységhez kapcsolódó környezetben – a MESSER Hungarogáz Kft. budapesti telephelyén – mintegy 45 fő részvételével. 
Köszönet a házigazdáknak a helyszín és a minden igényt kielégítő ellátás biztosításáért, valamint a szervezőkkel karöltve, a sikeres 
konferencia lebonyolításért!

A konferenciát Tóthné Kiss Klára, az SZTE Üveg Szakosztály 
elnöke nyitotta meg, üdvözölve a résztvevőket. Bevezetőjében 
néhány gondolatban ismertette az SZTE és az Üveg Szakosztály 
jelenlegi helyzetét.

Tájékoztatta a tagokat, hogy ismét új jogi tagokkal bővült 
a Szilikátipari Tudományos Egyesület. Ettől az évtől az SZTE 
szakosztályi munkáit a RATH Hungária Kft . is támogatja. A 
Kft ., nem kizárólagosan az üvegiparhoz kapcsolódó tevékeny-
sége okán meghatározó tagja a támogatói csoportoknak: a szi-
likátipar egyéb területeinek is jelentős szereplője. Tűzállóanyag 
gyártási, kereskedelmi tevékenységükből adódóan – az üveg-
ipar mellett a cement, fi nomkerámia, szigetelőanyag iparban 
is kiemelkedő a jelenlétük. A fl oatüveget és bevonatos üvegek 
széles skáláját gyártó Guardian Orosháza Kft ., a hazai üvegipar 
egyik meghatározó szereplője, most már jogi tagként is újra 
támogatja az egyesületünk szakmai munkáját. Az üveghul-
ladékok összegyűjtését és a hulladékok válogatását, tisztítását 
végző Humán-Szervíz Kft -t is tagjaink között üdvözülhetjük.

Ezt követően elnök asszonyunk rövid áttekintést adott a kon-
ferencia programjáról:

beszámoló az ICG TC 13 környezetvédelmi munkabi- ■
zottság aktuális tevékenységéről;
bevonósori technikák az üvegiparban; ■
a RATH Csoport üvegipari tevékenységének ismerte- ■
tése: a cégcsoporthoz tartozó gyárak és tevékenységük  
bemutatása, valamint részletes tájékoztatás a RATH 
Hungária Kft . üvegipari tevékenységéről;
váratlan események és megoldásaik az üvegolvasztásnál. ■

Az első prezentáció előadója, Varga Zsuzsa, a GE fényfor-
rás üzletága üvegtechnológia laboratóriumvezetője, aki az 
SZTE képviseletében 2009 ősze óta  részt vesz  a Nemzetközi 
Üvegszövetség/ICG TC13-as környezetvédelmi bizottság 
munkájában. Először a bizottság főbb tevékenységi területeinek, 
működésének, a magyar üvegiparra vonatkozó megállapítá-
sok, összefüggések ismertetésére került sor az előadásában. Szó 
esett a munkabizottság közép és hosszú távú tevékenységéről, 
részleteiben tag lalva a REACH általános és üvegipart érintő 
kérdéseit, valamint a TC13 tagjainak közreműködését a rende-
let értelmezése és alkalmazása kapcsán. Megismerkedhettünk a 
REACH sza bályozásához kapcsolódó új mérési elvekkel, szab-
ványosítási törekvésekkel, korszerű leválasztás technikákkal, 
valamint az Európai Unión belül a különböző tagországokban 
a BREF módosítása következtében várható emissziós határér-
tékek szigorításaival (tájékoztató jelleggel).

A következő előadást a Guardian Orosháza Kft . szakem-
bere, Berencsi István bevonósori vezető tartotta, Bevonósori 

technikák az üvegiparban címmel. Az előadásból megis-
merkedhettünk az üvegbevonás alapjaival, a „hordozó”, mint 
üvegfelület és a bevonat kapcsolódási, kötési lehetőségeivel. Is-
mertetésre kerültek a valós réteg fajtái, a festett, a vékony bevo-
nat, valamint a laminált üveg, kialakításuk, technológiai sajá-
tosságaikat kiemelve. Megtudhattuk, hogyan csoportosítjuk az 
üveg bevonási technikákat, s ezen belül részletesebben megis-
merhettük a síküveg gyártásban, tömeggyártási körülmények 
között alkalmazható “porlasztásos” technológiát. A bevonósor 
típusok általános áttekintése után megismerkedtünk a bevona-
tok jellege alapján csoportosított, s napjaink energia-csökken-
tési törekvésire megoldást kínáló különböző síküveg („Low-e”, 
„Napvédő bevonatos” és napelem hordozó „PV”) termékekkel. 
Az előadás zárásaként, bepillantást nyerhettünk a jövő bevo-
natos üvegtermékeibe, úgymint: a síküveg, mint fényforrás, 
részben vagy egészben hőáteresztő, hő visszaverő, építészeti, 
belsőtér kialakítási, autóipari és elektronikai üvegalkalmazási 
lehetőségekbe.

A konferencia első része a RATH Hungaria Kft . bemutató 
előadásával zárult. A prezentáció keretében megismerhettük 
a Kft . alapításának történetét, a vállalat fejlődési állomásait 
1891-től napjainkig, a cégcsoport felépítését, az önálló egy-
ségek főbb termékcsoportjait, az elérhető szolgáltatásokat. A 
résztvevők már az előadás előtt is, de a konferencia időtartama 
alatt, megtekinthették a RATH cég legmodernebb tech-
nológiáival gyártott üvegipar számára fejlesztett tűzállóanyag 
mintadarabokat. Az előadás első részének zárásaként, Magyar-
országtól Amerikáig megismerkedhettünk a különböző 
gyártóbázisokkal és az ott gyártott termék fajtákkal.

Rövid kávészünet után az előadás második fejezeteként, 
a RATH cég üvegipari tűzállóanyag gyártási tevékenysége 
került részletezésre. Megismerhettük a különböző üvegipari 
technológiákra fejlesztett tűzállóanyag termékeket, a csoma-
goló, sík, üveggyapot, asztali üvegáru és technikai üveggyár-
tás számára készült főbb termékcsoportokat. Az üveggyártási 
technológiák után különböző műszaki megoldások, termékal-
kalmazási lehetőségek kerültek bemutatásra, az üvegolvasztó 
berendezések főbb egységeihez leginkább illeszthető termék-
fajták tulajdonságainak ismertetésével. Az ipari alkalmazáson 
túl, megtudhattuk, egyre nagyobb igény mutatkozik a háztar-
tásokban cserépkályha, kandalló kialakítására alkalmazható 
tűzállóanyagok gyártása iránt. A cég versenyképességének 
megőrzése érdekében, előremutatóan kell, reagáljon az új igé-
nyek megjelenésére, az üveg és más tűzállóanyag alkalmazásra 
épülő iparágak termékeinek folyamatos fejlesztése mellett, a 
bővülő vásárlói kör, hagyományostól eltérő, speciális igényeit 
is magas színvonalon kielégítve.
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Hírek a cementiparból 
Nostra Cement Kft. 2010 novemberében befejezte a zöld-

mezős beruházásként épült cementgyárának építését Király-
egyházán. A beruházás három és fél év alatt került megvaló-
sításra. Az új cementgyár 2500 t/nap klinker termelési, 
valamint 2×130 t/h cementőrlési kapacitással rendelkezik. 
A szállítók által megadott garanciális értékek alapján a 
klinkertermelés fajlagos hőigénye 750 kcal/kg klinker, az 
1 tonna cement előállításához szükséges villamos energia 
igény 100 kWh/t érték alatt várható. A berendezéseket a 
kínai fővállalkozó szállította le, neves európai gépgyártók 
(ATEC, Loeshe, VentiOelde, Schenck) közreműködésével.

A DDC tulajdonosa, a HeidelbergCement Group három-
éves programot indított a gazdasági és működési tel je-
sítőképességének növelése érdekében. A program súlypontja 
a hatékonyságnövelés a legfontosabb üzletágakban: a ka-
vicsbányászat és a cementgyártás területén. A prog ram ered-
ményeként a cash-flow 600 millió eurós javulása várható.

A HeidelbergCement komoly erőfeszítéseket tesz a cement 
termelés klímaváltozásra gyakorolt hatásának csökkentésére. 
Az elmúlt 20 évben csaknem 20% CO2 emisszió csökkenést 
értek el. A legújabb kezdeményezésük a Benelux államokban 
indult és egy egyszerű és hihető módját kínálja CO2 kibocsá-
tás redukálásának a műszakilag elérhető emisszió csökken-
tésen túlmenően, máshol megvalósított emisszió csökkentő 
projektek finanszírozásával. A HeidelbergCement egyedülálló 

megoldásként CO2 kreditet vásárol és ezzel lehetővé teszi a 
vásárlói számára, hogy kompenzálják az építési munkákhoz 
kapcsolódó kibocsátásokat. A projekt kizárólag a legszigorúbb 
környezetvédelmi követelményeket kielégítő megújuló energia 
projektek megvalósítására koncent rál.

A Schwenk Zement KG (a vállalat a DDC 50 százalékának 
tulajdonosa) 22 hónap alatt, rekordidő alatt építette meg 
zöld mezős beruházásként Namíbia első és Afrika legmo-
dernebb cementgyárát. A gyár a beüzemelés időszakában 
tisztán szénnel fog működni, de a menedzsment célja, hogy 
kövessék az anyavállalt példáját, ahol a szén több mint 
80%-át helyettesítették olyan alternatív tüzelőanyagokkal, 
mint a műanyag, vagy a feldolgozott települési hulladék.

A Holcim csoport, a rendkívüli piaci viszonyok ellenére, 
több cementet, kavicsot és készbetont értékesített. A cég ál-
tal tervezett megfontolt kapacitás bővítéstől a környezeti és 
költség hatékonyság javulását várják. Az értékesítés 2,5%-kal 
nőtt és elérte a 22 milliárd CHF-t, emellett a hatékony költség-
gazdálkodás 312 millió CHF megtakarítást eredményezett. 

A nagy cementipari gépgyártó vállalatok (FLS, KHD, Poly-
sius) a gazdasági válság okozta kihívásokra reagálva az új 
berendezések értékesítése mellett, egyre nagyobb figyelmet 
fordítanak a berendezésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra.

A konferencia záró előadását Lipták György, az SZTE Üveg 
Szakosztályának titkára és Márkus László, a GE fényforrás 
üzletága üvegtechnológia programvezetőjeprogramvezetője 
tartotta Váratlan események és megoldásaik az üvegolvasztás-
nál témában. Az esettanulmányok olyan üzemzavar-elhárítási 
helyzetek megoldásait tárták a hallgatóság elé, melyek nem 
kizárólag technológia vagy gyártás specifi kus ese tekben al-
kalmazhatók, hanem példaértékük, egyszerűségük vagy akár 
nagyszerűségük okán bárhol az üvegipar terü letén költségha-
tékony megoldást jelenthetnek termeléskiesést eredményező 
meghibásodások alkalmával. Megismerkedhettünk a 90-es 
évek elejéről, egy egyiptomi fényforrás alkat részt gyártó ke-
mence beszakadt keramikus rekuperátor kamra tető meleg-
javításának, működőképessége fenntarthatóságának műszaki 
megoldásával, mely biztosította a folyamatos üzemelés lehe-
tőségét a kemence tervezett nagyjavításáig.  

Folytatásként, a 90-es évek végéről, szintén egy fényfor-
rásgyártó kemence üvegkifolyásból adódó termelésleállás, 
rekordidő alatt végrehajtott, újbóli üzembe állítás részleteiről 
volt szó. Az adott üveggyártás kapacitás-bővítését célozandó, 
elektromos pótfűtés beépítése folyt üzem alatt. A kemence fúrás 
során támadt nehézségek, az elégtelen fúróhűtés és az üveg ki-
folyását megakadályozó segédberendezések rendelkezésre ál-
lásásának hiányában az olvasztott üveg nagy része kifolyt. A 
fúrást végző cég képviselete helyi vezetés mellett a kemence 
leállítása helyett, a hőn tartás és a regeneratív rendszertől 
eltérő, de adott konfi gurációban megvalósítható, kereszt, dupla 
„U” láng járású kézzel állítható kemence-üzemmenet mellett 
döntött. Ezen megoldás választásával, a kárelhárítás után, két 
héten belül a termelés újra indulhatott.

Az előadás utolsó fejezeteként Márkus László egy, az általa 
vezetett hibaelhárítási projekt részleteivel ismertette meg a 
hallgatóságot. A bemutatott esettanulmány aboroszilikát-
üveg olvasztás ismert velejárójával való küzdelemről szólt: az 
„alkáli-borátkondenzáció” okozta „regenerátorkamra-dugu-
lás” és rácsfogyásból adódó olvasztás-üzemviteli, tüzeléstech-
nikai problémákról és azok megoldásáról. Megismerhettük 
az üzemzavar-elhárítás idejére, a tüzelés és az üzemmenet 
fenntarthatóságára kiépített sűrített levegő befújással történő 
tüzelést; a hiba mértékének feltérképezésének folyamatát, 
az alkal mazott modern kemence-diagnosztikai eszközök 
fontosságát, a kamratöltet-üzem alatti cseréjének műszaki 
megoldását a folyamatos termékgyártás biztosítása mel-
lett. Hangsúlyozásra került a tudatos tűzállóanyag választás 
szerepe a kamra élettartamra gyakorolt hatását fi gyelembe 
véve. Egy újabb kiváló példát láthattunk szakmailag megvaló-
sítható, költségkímélő hibamegoldásra. Az előadás végére az is 
kiderülhetett a hallgatóság számára, hogy hasonló problémák 
előfordulásának elkerülése céljából a legjobb elérhető tech-
nológiák alkalmazása, akár az oxigénes, akár az elektromos 
üvegolvasztás megvalósítása jelenthet csak megnyugtató, fel-
használó barát megoldást.

A konferencia zárásaként Lipták György, az Üveg Szakosztály 
titkára foglalta össze a nap fontosabb mozzanatait. Megköszönte 
az előadók felkészülését, a hallgatóság aktív részvételét, majd 
külön köszönetet mondott a házigazda szerepét ismét elvállaló 
MESSER Hungarogáz Kft -nek a konferencia szponzorálásáért, 
és azért is, hogy méltó körülményeket teremtett a rendezvény 
sikeres lebonyolításához. 
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Talabér József 
1918–2011

Életének 93. évében csendben 
elhunyt Talabér József professzor 
Úr, a néhai SZIKKTI igazgatója, 
egyetemi tanár, a Szilikátipari 
Tudományos Egyesület volt el-
nöke, az Építőanyag folyóirat 
Szerkesztőbizottságának örökös 
tiszteletbeli elnöke.

A professzor úr hosszú, sikeres életútja páratlan tehetségét, 
szervező-készségét, munkabírását bizonyította. Tudását, mint 
ipari vezető, kutatóintézeti igazgató elsősorban a szilikátipar 
területén hasznosította.

Prof. Dr. Talabér József 1942-ben szerezte mérnöki oklevelét 
Sopronban a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Bánya- és Kohómérnöki Karán.

Első munkahelye a Magyar Állami Kőszénbánya Rt. volt, 
ahol hamar felismerték kiváló szakmai és emberi képességeit. 

1945-ben a Barbid és Ferroszilicium Gyár főmérnökévé nevez-
ték ki.

1949-ben az Ipari Minisztérium Mész, Cement, Üveg és 
Finomkerámia Főosztály Termelési és Műszaki Osztályának 
vezetője lett.

1952-ben kinevezték az Építésügyi 
Minisztérium Cementipari Igazgatóság 
főmérnökének, majd 1959-ben az épülő 
DCM főmérnöke lett. A cementipari 
beruházások mind az ő keze nyomát vise-
lik. Egyik, talán legérdekesebb munkája az 
1Mt/év kapacitású DCM beruházás volt, 
amelyben hazánkban először vezették be 
a Lepol rendszerű égetési technológiát. A 
Váci Cementgyár után a beremendi és a hejőcsabai cement-
gyárak, az Orosházi Síküveggyár, valamint az Etenit Művek 
beruházási munkáit is irányította és tevékenyen részt vett a Bé-
lapátfalvi Cementgyár létesítésében is. 

1964-től 1983-as nyugállományba vonulásáig az ÉaKKI, 
majd jogutóda a Szi-
likátipari Központi 
Kutató és Tervező In-
tézet igazgatója volt. 
Irányításával építették 
fel a SZIKKTI Bécsi 
úti székházát, amelyet 
európai hírű kutató-
intézetté fejlesztett. 
Vezetése alatt a SZIK-
KTI az egész magyar 
szilikátipar fejlesztésé-
nek a mozgatórugója 
lett, összehangolva az 
alapkutatás-fejlesz-
tés és technológiai 

megvalósítás feladatait, 
kijelölve a távlati fej-
lesztés irányait. 

Az intézet korszerűen 
felszerelt és műszere-
zett laboratóriumok-
kal, gaz dag könyvtár ral 
rendelkezett. Lét-
száma a szilikátipari 
nagyberuházások idő-
sza kában 1200 főre 
növekedett. 

A SZIKKTI kb. 1980-
ig terjedő mintegy 15 
éves „aranykorszaka” 
dicsérte Talabér József professzor Úr munkáját, aki nemcsak 
mint intézetigazgató, hanem mint közéleti személyiség, az 
SZTE elnöke, az Építőanyag folyóirat szerkesztő bizottságának 
elnöke, egyetemi oktató és tudományos kutató is jeleskedett. 

Vezető-szervező tevékenysége mellett kiemelkedő ku-
tatómunkát is végzett. Főként az aluminátcementek témaköré-
ben, több mint 80 publikációja jelent meg. A Cementipari 

Kézikönyv főszerkesztője, valamint három 
egyéb szakkönyv társszerzője. 1955-ben a 
kémiai tudományok kandidátusa, 1992-ben 
a műszaki tudományok doktora lett.

Évtizedeken át a Professzor Úr tagja volt 
több akadémiai bizottságnak, az OMFB 
Kutatásokat Koordináló Tanácsának, ÉVM 
Műszaki Fejlesztési Tanácsának, a BME 
Építőmérnöki Kar Tudományos Taná-
csának és Doktori Bizottságának. Részt vett 

a KGST szilikátipari munkáiban is.
Tudására a felsőoktatás is igényt tartott. 1965-től a Veszp-

rémi Vegyipari Egyetem tanára, 1969–1973 között a BME 
Építőanyagok Tanszéke vezetője, később egyetemi tanára lett.

Mindezen tevékenységek mellett a Szilikátipari Tudományos 
Egyesület főtitkára 1958–1975 között, illetve elnöke 1975–
1990-ig.

Számos kitüntetése közül az Eötvös Lóránd-díjat, az Állami 
Díjat, a MTESZ díjat és a Munka Érdemrend arany fokozatát 
emelem ki.

Az Építőanyag folyóirat Szerkesztőbizottságának elnökeként 
mindig szívén viselte a folyóirat ügyét. Számos egyéb elfoglalt-
sága mellett, soha nem mulasztotta el, hogy részt vegyen a 
szerkesztőbizottsági üléseken és hasznos tanácsaival segítse a 
lap munkáját.

Munkatársai, kollégái, barátai, a szilikátipar dolgozói szeret-
ték a Professzor Urat tudásáért, közvetlenségéért, embersé-
géért. Emlékét örökké őrizni fogjuk. Adjon az Úr lelkének örök 
nyugalmat!

Wojnárovitsné Dr. Hrapka Ilona

„Talabér professzor urat a 
tanszék dolgozói tisztelték, 

szerették, nagy munka-
bírása, szakmai felkészült-
sége, emberi magatartása, 
kapcsolatteremtő képes-
sége miatt. Nem ismerek 

olyan embert, aki rossz szót 
szólt volna róla.”

Dr. Balázs György, 
Dr. Józsa Zsuzsanna

“Határozottsága és követ-
kezetessége, optimizmusa 
és kiváló irányítókészsége 
jól kamatozott a nagy és 
sokszor nehéz feladatok 

megoldásában. 
Emberiessége és közvetlen 
személyisége osztatlan elis-
merést aratott az emberek 

körében.”

Riesz Lajos

„Mindenkire mély hatást 
gyakorolt az a bölcsesség 
és emberszeretet, amely – 

hogy úgy mondjam – 
attribútuma.”

Dr. Szépvölgyi János
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A BAU azonban nem csupán mennyiségi növekedést mutatott 
– azt is bebizonyította, hogy a világ minden tájáról érkező épí-
tési szakértők számára, a tervezőtől és az építésztől kezdve a 
kivitelezőkig, szinte nélkülözhetetlenné vált: információs és 
kommunikációs börzeként, elsősorban azonban az újdon-
ságok bemutatásával, ahol kirakatba kerül az építkezés 
jövője, valamint üzleti platformként működik, ahol konkrét 
üzleteket kötnek, illetve készítenek elő. 
A kiállítók még egyszer megerősítették, hogy a BAU a világ első 
számú vására, ha a tervezők és az építészek megszólításáról 
van szó. „Látogatóinknak kb. 70 százaléka építész, és éppen 
ezért vagyunk itt: hogy kapcsolatot teremtsünk az épí-
tészekkel” – fogalmazta meg találóan a spanyol Joan Catalin 
Ilisin, a „Land Porcelanico“ képviselője. 

A BAU vezető témái ebben az évben a fenntartható épít-
kezés és a többgenerációs építkezés voltak. Mindkét 
témával kapcsolatban több külön bemutatóra került sor, va-
lamint számos előadásra a fórumok és kongresszusok kere-
tén belül, pl. a Szövetségi Építésügyi Minisztérium „A jövőnek 
építeni – fenntarthatóan, energiahatékonyan és innovatívan“ 
kongresszusán vagy a Szövetségi Gazdasági Minisztériumnak 
„A jövő épületei“ címen futó rendezvénysorozatának keretén 
belül. Abszolút sláger volt a rosenheimi főiskola szolárháza, 
amely a madridi Solar-Decathlonon második helyezést ért el, és 
amely a BAU-n került először a széles nyilvánosság előtt is be-
mutatásra.

Nagy érdeklődést váltott ki a BAU három fóruma. Különösen 
„Az építés jövője”, amelyen olyan nemzetközileg tevékenykedő 
építészek mutatták be terveiket és projektjeiket, mint Sir Peter 
Cook vagy Françoise Hélè ne Jourda. Minden hely foglalt volt 
általában a „MakroArchitektúra” fórumon is, ahol egyrészt az 
építészet és az ipar együttműködéséről, másrészt az építészet 
jövőjének kutatásáról esett szó. Az „Intelligens építkezés“ 
elnevezésű fórum hidat vert az épületek helyreállítása és felújí-
tása, valamint a modern high-tech épületek – pl. passzívházak 
vagy energiatermelő házak – közé. A Szövetségi Építésügyi 
Minisztérium „Jövő-építés“ elnevezésű kutatási kezdeményezése 
keretében mutatott be projekteket. 

A BAU-hoz kapcsolódóan ismét számos díjat adtak át, köz-
tük a neves „Esztétika és konstrukció” díjat a DETAIL szakmai 
folyóirattal együttműködésben, valamint az „1:1 Az első ház” 
díjat a „Bauwelt”-tel együttműködve. Ezenfelül átadásra került: 
• „Az IT-re építve – Építészpálya a jövőben“ díj
• a termékinnovációkért járó díj
• „Építészet és építkezés” innovációs díj
• építőanyag-piaci Oscar díj

Igazi közönségcsalogatónak bizonyult az „építészet hosszú 
éjszakája“, amelyet első alkalommal rendeztek meg a BAU 
keretében és a kiállítók, illetve a látogatók mellett minden más 
érdeklődő számára is nyitva állt.

238 000 szakmai látogató: Óriási tolongás a BAU 2011-en
A látogatói roham újból rekordokat hozott a BAU 2011-nek, a világ vezető építészeti, anyag- és rendszer szakvásárának, 
és megerősítette, hogy ez a rendezvény az ágazat világvására. A vásár hat napján közel 238 000 látogató tolongott 
az Új Müncheni Vásárváros területén – ez mintegy 12%-os növekedést jelent az előző, 2009-ben rendezett kiállí-
táshoz képest. Ilyen erőteljes növekedésre a BAU majdnem 50 éves történetében eddig még nem volt példa. Az 
iparág csúcseseménye elsősorban nemzetközi téren került új dimenzióba: a BAU 2011 majdnem 60 000 látogatója 
külföldről érkezett, több mint 150 országból.

A 20. BAU 2013. január 14. és 19. között az Új Müncheni Vásárváros területén kerül megrendezésre. 

Megjelent Dr. Balázs György: KÜLÖN-
LEGES BETONOK ÉS BETONTECH-
NOLÓGIÁK III. című könyve. A kötet 
hat különleges betont, illetve betontech-
nológiát ismertet: 

ferrocement, ■
dermesztett beton  ■
(szövetszerkezetes építés),
sugárvédő beton, ■
vízzáró beton, ■
könnyűbeton, ■
kopásálló beton. ■

A könyv tartalmaz a beton tartósságá-
val kapcsolatos fejezeteket is:

a tartósság követelményei és  ■
növelésének módszere,
a légköri szennyeződés hatása a  ■
betonra,
a téli jégtelenítő sózás hatása az  ■
acélbetét korróziójára.

A kötet segítséget nyújt betontech-
nológusoknak és szakmérnököknek 
a különle ges betonok és betontech-
nológiák tudatos alkalmazásához.

Megrendelhető a 
www.akademiaikiado.hu 

honlapról, valamint az Akadémiai Kiadó 
vevőszolgálatán: 06-1/464-8201.

KÖNYVAJÁNLÓKÖNYVAJÁNLÓ
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