
DARABOS HULLADÉKOK

Klinterra Kft.: lerakás helyett hasznosítás
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Az önkormányzatoknak hulladékgazdálkodási problémáik kezelésére és a foglalkoztatási
helyzet javítására, a közútkezelő vállalatok számára pedig költségeik csökkentésére kínál
megoldást a helyben képződő építési és bontási hulladékok hasznosításával a Klinterra
Kft., amely a másodnyersanyagot útépítéseken és útfelújításokon használja fel.

,,Az 'nert hulladékok kezelése terén még
ma is a lerakás a leggyakrabban alkalma-
zott gyakorlat. A bontásokból kikerülő be-
ton, tégla, cserép, aszfalt stb. többnyire az
inert- és a kommuná|ishulladék-lerakókba
kerül, miközben ezzel párhuzamosan tö-
retlenül bányásszuk a primer nyersanya-
got az építkezéshez. A bányászattal újabb
tájsebeket ejtünk, amelyeket ismét hulla-
dékkal igyekszünk majd eltüntetni. Pedig
tudjuk, mit kellene tenni: a primer anya-
gok helyett növekvő mértékben építési és

bontási hulladékból előállított másodnyers-
anyagokat kellene alkalmazni az építke-
zéseken" - fejtette ki lapunknak Opsuszta
Csaba, a Klinterra Kft. ügyvezetője.

Erre kínál komplex megoldást az orosz-
lányi telephelyű Klinterra Kft. A társaság
telephelyén a hrrlladék átvétele előtt a bon-
tott anyagok laborvizsgálatával (kioldódási
vizsgálat) meggyőződnek a hrrlladék tisz-
taságáról és egyéb trrlajdonságairól, majd
az előírásoknak és a környezetvédelmi en-
gedélyben szereplő feltételeknek megfele-
lő anyagot a telepre szállítjrák. A bekerülő
inert hulladékok lehetséges felhasználási
módjáról pedig a törés, darálás és szelek-
tálás után elvégzett minőségi vizsgáIattal
győződnek meg. Ekkor válik a hulladékbóI
termék, amely már alkalmas a termékmi-
nősítés során kiállított használatra. Ha az
inert hulladékot útépítésre alkalmasnak
minősítették, nincs többé akadáya az lyen
célú felhasználásnak.

A helyi vezetés felismerte a hulladékból
való útépítés előnyeit: az inert hulladék a
városban keletkezik, és a lakók is profitál-
hatnak abból, ha a város járhatatlan útjait
burkolják. Emellett az inert hulladék nem
tölti feleslegesen a helyi kommunálishulla-
dék-lerakó kapacitását. A hazánkban úttö-
rőnek is nevezhető - küIföldön már be-
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Oroszlány-Vértessomló önkormányzati út az építés előtt és után

vált - ,,hilladékbóI utat" projekt nemcsak
a helyi lakosok érdekét szolgálja, hanem a
lerakó élettartamát is növeli, továbbáaz eI-

sődleges nyersanyagigényt csökkentve, o1-

csóbb utak kiépítését teszi lehetővé. Erre
jó példa, hogy 2012 szeptemberében át-

adásra kerül a Majkot Vértessomlóval ösz-
szekötő 2,8 kilométer hosszú gazdaságíít,
amelynek építéséhez több mint 5000 tonna
helyben keletkezett, előkezelt építési-bon-
tási törmeléket és nem veszéIyes öntödei-
homok-hulladékot használtak fel.

,,A nem fagyalló minősítést kapott ter-
mékből külterületi utakat, mezőgazdasági
utakat, makadámutakat építünk, és terü-
letet (kátyúkat is) töltünk fel. A fagyálló
minősítésú terméket a fentiek mellett szi-
lárd útburkolat ok ágyazatépítéséhez hasz-
náljuk" - fogalmazott Opsuszta Csaba. A
bemutatott technológiában kizárólag nem
veszélyes (inert) hulladék kerül felhaszná-
lásra, amely nemcsak a lakók és a város
közös megelégedésére szo|gáI, de a kör-
nyezetvédelmi szempontokat is tökéletesen
szem előtt tartja.

A cégvezető hangsúlyozta: a ,,hulladék-
ból utat" technológia az önkormányzatok-

nak egyszerre teremt lehetőséget a helyben
képződő inert hulladékok termékké tör-
ténő átalakítására és felhasznáIására; a

városi környezetterhelés és a hulladékle-
rakó-kapacitások felesleges lekötésének
csökkentésére; a tervszerú útkarbantartás-
ra és a lakossági panaszok számának mér-
séklésére; az aí|yag- és munkadíjak csök-
kentésére; a helyi vállalkozók fogIakozta-
tására és a helyi adóbevételek növelésére;
valamint a közmunkaprogramok fejleszté-
sére. A közútépítő és -kezelő vállalkozások
pedig egyaránt számolhatnak a költségek
csökkenését eredmérryező jobb tervezhe-
tőséggel, a karbantartási színvonal növelé-

sével, valamint a közmunkaprogramokba
történő bekapcsolódás lehetőségével.

A technológiával és a kivitelezéssel
kapcsolatos kérdéseket várjuk a zaka@
beckcat,hu e-mail címen.


