A Hitachi High-Tech Analytical Science Ltd. által 2017-ben felvásárolt Oxford Instruments
1968 óta fejleszti finnországi telephelyén a röntgen-fluoreszcens spektrométereket, beleértve a röntgencsöveket és detektorokat. A készülékek legújabb és legmagasabb minőségű
sorozata az X-MET 8000.

A

széria előnye, hogy rendkívül könnyen kezelhető, használata nem igényel mintaelőkészítést és kb. 20 perc alatt betanulható. Másodperceken belül képes mérni, elődeit jól ismerik és
szeretik a hazai hulladékfeldolgozó telepeken.
Nem létezik olyan felhasználói igény, melyet
a három típus valamelyike ne tudna kielégíteni
A készüléknek mindhárom altípusa alkalmazható a fémhulladék feldolgozó és újrahasznosító iparág területén, mely
így teljeskörűen lefed minden
analitikai igényt és árszintet. A
belépő szinten az X-MET 8000
Smart típus áll, mely alkalmas az
általános nehézfémek gyors azonosításra. Középszinten az X-MET
8000 Optimum modell található,
mely könnyű elemek vizsgálatára
is kalibrált, alumínium és bronz
ötvözetektől kezdve acélokon át
a legspeciálisabb fémekig. Minden X-MET 8000
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spektrométer a leggyorsabb SDD detektorral van
felszerelve, így a készülék 1-3 másodperc alatt
kijelzi pl. az acél ötvözet besorolást, míg kb. 10
másodperc alatt kijelzi a könnyűfém ötvözet besorolását.
A legmagasabb pontosságot az X-MET 8000
Expert készülék biztosítja az ötvözet-specifikus kalibrációs programokkal, tekintettel a szennyező
elemekre is. A beépített kamera nagy segítség a
pontos pozícionáláshoz. A kisméretű és nagy értékű minták vizsgálatához rendkívüli előnyt nyújt
az alapfelszerelésben található kinyitható asztali
állványzat. A készüléket az állványra helyezve azonnal asztali készülékként tudjuk üzemeltetni a spektrométert és az orrészt lezárhatjuk a sugárzásvédő
kupakkal.

A fémrovat támogatója:

www.intermetal.hu

Hulladékstátusz vége (End of waste vagy Eow) fémek a 333/2011 EU rendelet hatályba
lépése óta léteznek az EU tagállamaiban. A rendelet magyar fordítója kínjában törmeléknek
nevezte el ezeket a már nem hulladék anyagokat. Nagy változás mégsem történt a piacon,
holott akár a fémhulladékok jelentős része átminősülhetne Eow törmelékké. Ennek okait
boncolgatjuk fémrovatunk novemberi és decemberi számában.

dr. Vitányi Márton

K

Alacsony fenntartási költség, strapabíró
készülék
A hulladéktelepeken a spektrométereknek durva körülmények között kell nagy
pontossággal és hosszú élettartammal
működniük. Az X-MET 8000 spektrométerek mindenben a lehető legjobbat
nyújtják. A zárt ház miatt használhatók esőben és poros körülmények
között is (IP54, NEMA 3 megfelelés). A kijelző nagyméretű, 11
cm átmérőjű és magas fényerejű. A legnagyobb biztonságot mégis a speciális detektorvédő rács jelenti, mely teljes biztonsággal megakadályozza a kisméretű, éles
minták általi fizikai behatásokra történő detektorés röntgencső-meghibásodást.
A nagy teljesítményű akkumulátorokkal valóban egy teljes napig használható a készülék akku
csere nélkül. Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően pedig az X-MET 8000 készülék könnyű és
tökéletesen kiegyensúlyozott, ennek köszönhetően
nagy mennyiségű fémhulladék átvizsgálását teszi
lehetővé felhasználói sérülés nélkül.

Törmelék státuszban 1.

Forrás: Arany Oldalak

A Hitachi XRF spektrométereivel magas színvonalon
PR
vizsgálhatja a fémhulladékokat telephelyén

Fémrovat

Moravcsikné
File Katalin

ezdjük a végén. Az Eow besorolás akkor terjedne el szélesebb körben, ha ezeknek a tiszta fémeknek a végső vevői – az acélművek és
öntödék – nem hulladékot, hanem Eow törmeléket
szeretnének venni a fémhulladék kezelőktől. Nem
nagyon akarnak. Ennek okaként két érvet hoznak
fel.
1: Minek, ha már úgyis megszereztük a hulladékhasznosítási és minden egyéb macerás engedélyt?
2: Ha nem hulladékot hasznosítok, akkor elesek
a környezetterhelési díj csökkentési lehetőségtől,
mondják. És valóban, a környezetterhelési díjról
szóló jogszabály nem ismeri az Eow fogalmát, csak
a hulladékból terméket gyártókat hozza a levegőterhelési díj esetén kedvező helyzetbe. Szóval a
hasznosítóknak ritkán kell a törmelék, a hasznosítói
státuszt nem engedték át a fémhulladék kezelőknek.

EOW tanúsított cégek az ÉMI-TÜV SÜD-nél
Eow tanúsított cégek
jellege/tanúsítás tárgya

333/2011/EU
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Gyártó, termelő
cégek
Hulladékgyűjtő, kezelő, kereskedő

6

333/2011/EU
alumínium

715/2013/EU
réz

2

2

6

2

Ezzel az adattal egybecseng Moravcsikné File
Katalinnak, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. vezető auditorának
és EMAS hitelesítőjének tapasztalata. 2011 óta a
táblázat szerinti számban szereztek magyar cégek
Eow tanúsítványt a TÜV-nél (a szigorú tanúsítási kritériumok miatt ennél sokkal több tanúsítást nem is
adtak ki, hiszen csak EMAS hitelesítők jogosultak
Eow tanúsítást végezni).
Az auditor véleménye szerint a környezetvédelmi hatóságok nem értelmezik egységesen az Eow
rendelkezéseket, és különféle engedélyeket és
adatszolgáltatásokat kérnek a tanúsított cégektől.
Ennek oka részben az, hogy a magyar hatóságok a
hazai jogszabályok szerint „szeretnek” eljárni, ilyen
viszont nincs, csupán két általános paragrafus a hulladékról szóló törvényben. A táblázatban szereplő
két EU rendelet viszont közvetlen hatályos valamennyi EU tagállamban, így a magyar jogrendnek
is a részét képezi, hívja fel a figyelmet az auditor.
Ettől függetlenül évek óta napirenden van a hazai
Eow szabályozás megalkotása, kérdés, hogy mely
anyagáramokra, illetve ha megszületik, mennyiben
lesz összhangban az EU rendeletek metodikájával.
Látni kell, hogy ha az Eow státusz megszerzése,
használata a jogszabályok és hatósági eljárások labirintusába kerül, akkor éppen azt a célt nem fogjuk elérni, amelyet az EU szabályozás célul tűzött ki
magának: vagyis, hogy azok az anyagáramok mentesüljenek a többlet adminisztrációtól, amelyek
kereskedelme mindenkor piaci alapon működik
és a környezetre veszélyt nem jelentenek.
Nem csupán a fém, hanem az „Eow tanúsítvány
is piacképes áru”, osztja meg további tapasztalatát
az auditor. Egyik általuk tanúsított cég Eow tanúsítványát a név kicserélésével egyszerűen meghamisították, és így próbáltak indiai cég felé hulladékot
értékesíteni. „Természetesen rendőrségi feljelentést tettünk” –teszi hozzá a TÜV auditora. •
A következő számunkban az Eow státuszt
hulladékkezelői szemmel járjuk körbe.
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