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1. A tevékenység ismertetése, különös tekintettel az elérhető legjobb 

technika alkalmazására 

A tevékenység TEAOR szám: 1621 

A Swiss Krono Kft. Vásárosnaményi telephelyén faforgács lap előállítási technológia során u.n. 
OSB (oriented strand board) lapok gyártását végzi.  

A gyártás során szárított fa szálakat ragasztanak össze gyanta tartalmú ragasztó anyaggal 
viszonylag magas hőmérsékleten és nyomáson. A fa szálakat, forgácsokat legalább három, 
egymásra merőleges rétegben ragasztják. Az OSB lapok fedőrétege hosszú, lapos, furnérszerű 
faforgácsból (strand) készülnek. A középréteg olyan kisebb faforgácsokból áll, melyeket a 
hagyományos forgácslap esetében is alkalmaznak. A készterméket, azaz az OSB lapot 
elsősorban építőlemezként használják. 

A tervezett gyártási kapacitás 1700 m3/nap, amely a termelés kb 50%-os emelkedését jelenti.  

A jelentős módosítással érintett tevékenység tervezett megkezdése: 2024 május. 

 

Rövid technológiai leírás  

A gyár folyamatos üzemben termel. 

Az OSB lapok gyártásának technológiája a Swiss Krono Kft.-nél az alábbi nagyobb területekből 
áll: 

1. tárolás 
2. fa előkészítés (forgácstárolás, aprítás, szárítás előtti kész forgács tárolása, 
3. aprítás 
4. szárítás 
5. rostálás 
6. ragasztó előkészítés 
7. terítés, préselés, vágás 
8. utókikészítés 
9. Csomagolás, kiszállítás 

 

Tevékenység részletezése 

Tárolás 

A tehergépjárművel és esetenként vasúton beérkező faanyagot, mely hosszabb rövidebb 
rönkfaként érkezik, a telep É-i oldalán kialakított tároló területen halmozzák fel. A tárolás során 
egymástól meghatározott távolságban lévő halmokat alakítanak ki, mely megfelel a tűzvédelmi 
előírásoknak. 



A beérkező faanyagból 6x20x4 m-es egységeket alakítanak ki, melyek legalább 4 m távolságra 
vannak egymástól. A tűzvédelmi előírások szerint maximum 12 egység lehet egy zónában. 
Egyidejűleg 35.000 tonna (légszáraz) kerül tárolásra a telepen.  

A tároló terület folyamatos tisztántartásáról folyamatosan gondoskodnak kéz vagy gépi erővel 
történő sepréssel. 

Az alapanyag és a kész termék mozgatását 7 db villás targonca és 4 db egyéb rakodó gép végzi. 

Fa előkészítés 

A >80% nedvesség tartalmú rönkfát 2 kéregtelenítő vonalban kéregtelenítik és egy „Strand”- 
készítővel közösen az aprításhoz vezetik. Az egyik kéregtelenítő vonal 2 m-2,5 m hosszúfát, a 
második kéregtelenítő vonal 1 m-1,2 m hosszúságú rövidfát kéregtelenít. A hosszúfa aránya a 
rövidfához viszonyítva 2/3:1/3. A „strand”-készítő a kéregtelenített rönkfát forgó késekkel 
furnérszerű szálakká dolgozza fel. A láncos vályús szállítószalag a szálakat egy közbenső 
puffertartályba, a szárító előtti úgynevezett nedves forgács szalagbunkerbe továbbítja.  

Aprítás 

A rönkfát, deszkát és lécet egy aprító aprítékká dolgozza fel. 

A szállító berendezéssel az aprítékot egy éklétrás adagoló és/vagy az éklétrás adagoló 
rögzített külső területén (a tolófenék területén) tárolják. Itt a gyártási folyamat egyéb aprítékjait 
is hozzáadhatják. Az éklétrás adagolóról az aprítékot egy vályús rostával túlméretes részektől 
megtisztítva egy silóba továbbítják. A túlméretes darabokat dömperre rakodják és a hőtermelő 
berendezéshez viszik.  

A silóból három kihordó csiga vezeti el az aprítékot a három db késgyűrűs 
forgácsgyártóhoz. A késgyűrűs forgácsgyártó készíti a lapos forgácsanyagot a közbenső 
lapréteghez. Ez a szállító berendezés a forgácssilóba továbbítja az aprított fa részeket. Innét a 
forgácsanyagot a szálakkal („strand”-okkal) együtt adagolják a nedves forgács bunkerból a 
szárítóba. A késgyűrűs aprítók automata üzemben kapcsolnak ki és be, a megfelelő szinten 
tartják a forgácssilóban az apríték szintjét.  

Szárítás 

Fűtőanyag aprító 

A kérget a kéregtelenítőből, az idegen anyagokat és az idegen részeket a szállító berendezés 
átmenetétől egy speciális kaparó és egy szállítószalag a központi fűtőanyag aprítóra vezeti. Ez  
berendezés a fűtőanyagot az energiaszolgáltató berendezés által igényelt követelményeknek 
megfelelően aprítja fel. Az így elkészített fűtőanyagot egy közbenső puffertartályba 
továbbítják. Ez a közbenső puffertartály alkalmas az éghető anyagoknak kerekes töltőgéppel 
történő feladására, erről az anyag az energia előállító berendezés rostélyára kerül.  

Az összes felhalmozott anyagot később ismét a gyártáshoz vagy a fűtőanyaghoz vezetik Strand 
– készítőnél és a kéregtelenítőknél pótlólag vizet porlasztanak be.  

 



Szárító 

Az energia előállító berendezést biomasszával üzemeltetik. Ez egyrészt a kéregtelenítő 
berendezésről lekerülő kéregből, együtt a finom anyagokkal, a mentesítésből adódó idegen 
anyagokból, másrészt az elszívó és rostaberendezésekből származó faporból és granulátumból 
tevődik össze. A forgácsot a szilárd tüzelőanyagot égető berendezés rostélyán égetik el. A 
granulátum-silóból a fa granulátumot a rostélyra adagolják be.  

A forró füstgáz egy másik függőleges égéskamrába kerül, ahol a függőleges égéskamrában 
a prés számára a termálolajat 280 °C hőmérsékletre hevítik fel. A nedves forgács bunkerből és 
a nedves forgács silóból forgácsanyagot adagolnak a dobszárítóba. Az energiaszolgáltató 
berendezés füstgázai a gyártási folyamat követelményeinek megfelelően egy csekély 
maradéknedvességre lecsökkentik a fa nedvességtartalmát. A szárító kimeneti oldalán egy 
ciklon választja le a forgácsanyagot.  

Rostálás 

A dobszárító ciklonleválasztójából kilépő forgácsot a görgős rostára adják fel. A görgős rosta 
a feladott anyagot 3 frakcióra választja szét. A szétválasztott frakciók, a fedőréteg, a közbenső 
réteg és a finomáru mennyiségben keletkeznek.  

Enyvezés, ragasztó keverés 

A ragasztó anyagok bekeverése két, egymással párhuzamos munkafolyamatban zajlik. 

Egyik folyamat, mely során a fedőréteg anyagot, mely az OSB lap fedőrétege lesz egy enyvező 
dobban ragasztóanyaggal és emulzióval megnedvesítenek és a terítőgép fedőanyag 
készlettartályaikba továbbítanak.  

A másik, ezzel párhuzamos bekeverési folyamat során a közbensőréteg anyagot, mely az OSB 
lap középső rétege lesz enyvező gépben ragasztóanyaggal és emulzióval megnedvesítenek és a 
terítőgép közbensőréteg készlettartályaikba továbbítanak. 

Terítés 

E munkafolyamatban a különböző szemcseméretű fa részecskéket terítik szalagra a 
ragasztáshoz.  

A terítőgép 3 terítőfejből áll: hátul és elől egy-egy fedőréteg terítőfej, középen a közbensőréteg 
terítőfej. Ezek a forgácspogácsát a folyamatosan haladó szállítószalagra terítik, először az alsó 
fedőréteget, arra a közbenső réteget és azután a 2. fedőréteget. A fedőrétegekben a forgácsok 
hosszanti irányba vannak orientálva.  

A szállítószalag a végtelenített forgácspogácsát a présbe vezeti. 

Préselés 

A folyamatos présben a forgácspogácsát magas nyomással és magas hőmérsékleten 2 körben 
forgó acélszalag között egy végtelenített lappá préselik. A párolgás miatt a vizet folyamatosan 
pótolják. 

 



Vágás 

A préselési folyamat után a végtelenített lapot az előtolás megszakítása nélkül egy diagonális 
fűrész nagyméretű egyedi lapokra osztja fel.  

A nagyméretű egyedi lapokat hűtésre a hűtő csillagfordítóhoz továbbítják, majd innen a 
leszedéshez, amelyben nagy lapkötegeket képeznek. Egy szállítórendszer a lapkötegeket vagy 
közvetlenül az utókikészítésre] vagy egy átadási helyre továbbítja, ahonnét villás targoncával 
továbbítva a közbenső raktárba kerülnek.  

Utódaraboláskikészítés 

Az utókikészítésben a nagy lapkötegeket automatikusan elkülönítik és egy felosztó fűrésszel a 
megrendelő által igényelt méretre szabják. Végül kötegképzés történik csomagolási 
egységekben. A lezáró csomagoló vonalban ezeket a kötegeket zárlécekkel látják el, élfákat 
helyeznek alá és körbe pántolják. Ezután ezeket a lapkötegeket villás targoncával egy készáru 
– raktárba és a szállítmányozási raktárba szállítják.  

BAT rendelet (A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2119 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. 
november 20.) az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a fa 
alapanyagú lemezek gyártása tekintetében történő meghatározásáról szóló rendelet). 

A rendeletben megadott legjobb technikát alkalmazza a Swiss Krono Kft. gyára, amely 
megfelel a jogszabályban előírt, a magyar jogszabályoknál helyenként szigorúbb 
határértékeknek. A rendeletnek 2019 november 24.-ig történő megfelelését a cég teljesítette.  

 

2. A hatásterület bemutatását 

2.1. Levegőtisztaságvédelmi szempontból az alábbit tekintjük hatásterületnek egy pontforrás 
esetében: 

„helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 
legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott 
légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a 
légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, 
a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás: 

a) az egyórás (PM10 (por) esetében 24 órás*) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
vagy 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;  
c) az egyórás (PM10 (por) esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;” 
 

A levegőtisztaságvédelmi szempontú hatásterületek modellezése a várható legrosszabb 
kibocsátási tényezők mellet és a maximális kibocsátási térfogat áramok adataival történt. Ezen 
tervezési adatok erős túlbecslésen alapulnak, és a 2016-os (a gyár indulásának időpontja) 
tervezési értékek és valós értékek közötti arányt figyelembe véve ezen új pontforrások 
hatásterületeinél is kisebb valós hatásterületek várhatóak.  



Ezek alapján végzett számítógépes modellezés szerint két pontforrás kivételével 450 m alatti 
hatásterületek várhatók.  A meglévő szárítóhoz hasonló újabb szárító egység és az ahhoz 
kapcsolódó pontforrás hatásterülete 2100 m körül várható. A szárítóhoz kapcsolódó hőtermelő 
berendezés egy kivezetése, mely éves szinten 190 órát üzemel majd 1600 m-es hatásterülettel 
bír. 

Ezen távolságok a pontforrástól mért távolságok, melyek a mellékletben lévő rajzon 
ábrázolásra kerültek. 

2.2. Zajvédelem 

Swiss Krono Kft. 4800 Vásárosnamény, Ipar utca 1. környezete Gksz övezeti besorolású 

gazdasági terület. A lakófunkciók az Ilki úton és az Árpád utcában találhatóak, Lke kertvárosi 

övezeti besorolású területen. 

A vizsgált létesítmény közvetlen környezete északi és nyugati irányban Gip ipari gazdasági 

terület, déli és keleti irányokban Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, védendő 

létesítmények nélkül. A távolabbi környezetben Lke kertvárosi övezeti besorolású területen déli 

irányban az Ilki út mentén családi házak, keleti irányban az Árpád utcában családi házak 

helyezkednek el, az üzemtől mintegy 4-500 méter távolságban. 

A zajvédelmi szempontú hatásterület vonala az üzemtől déli irányban az Ilki úti és a Zrínyi 

utcai lakóépületek előtt, az üzemtől keleti irányban az Árpád utcai és az Árpád közben lévő 

lakóépületek előtt húzódik. 

Az új zajforrások hatása a lakóingatlanok védendő homlokzata előtt: 

Az új zajforrások, berendezések a meglévő üzemi épületen belül működnek, illetve a szabadban 

lévő új zajforrások, berendezések megfelelő zajcsökkentést eredményező zajvédelemmel 

ellátottak. A kiindulási zajszint értékek, valamint a zajcsökkentést eredményező zajvédelmi 

intézkedések figyelembe vételével ellenőrző számításokat végeztünk. 

 

Megállapítások: 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajkibocsátási határértékei a zajtól védendő 

területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 3. sorszáma szerint 

nappal 50 dB, éjjel 40 dB. 

A 470 méterre lévő védendő lakóépületek homlokzatainál a tervezett bővítést követően a 

zajvédelmi előírásoknak teljesülnie kell. 

 



3. A tevékenység várható kibocsátásai és ezek környezetre, emberi egészségre 

gyakorolt hatásai 

Az elvégzett tanulmány alapján a gyár kibocsátásai zaj, szennyvíz és a hulladékok 
tekintetében nem változik. A hulladékok tekintetében egy jelentősebben növekvő tétel a 
szárítóhoz kapcsolódó kivezetésen leválasztott salak és por.  A korábbiakhoz hasonlóan ez is 
engedélyezett kezeléssel kerül ártalmatlanításra a gyárterületen kívül.  

A légszennyező anyagok fajtájának  tekintetében szintén nem lesz változás, az üzem 
fatüzeléssel előállított hőtermeléshez kapcsolódó szennyező anyag kibocsátása (CO, NOx, 
SO2, TOC) ugyan növekszik, de minden egyes kibocsátási ponton mért szennyező anyag 
koncentráció az elvárható legjobb technikák előírásait összefoglaló BAT Referencia 
dokumentumokban meghatározottak alatt marad, mely a magyar emissziós értékeknél 
szigorúbb követelményeket fogalmaz meg. 

 

4. A szennyezés megelőzésére, illetve a terhelés csökkentésére alkalmas 

tervezett vagy megtett intézkedések 

A meglévő és várható kibocsátások tekintetében a légszennyező anyagok esetében van 
szükség szennyezést csökkentő intézkedésekre. Minden olyan pontforrás, melyen 
porkibocsátás történik olyan leválasztó berendezéssel ellátott (zsákos filter, porciklon vagy 
ezek kombinációja), mely a por legalább 99%-át hatásosan leválasztja, a kibocsátott levegő 
portartalma csekély, határérték alatti. 

A tüzeléshez (fa szárításhoz) kapcsolódó források u.n. nedves elektrofilterrel ellátottak, mely 
nem csak a port, hanem az egyes égéstermékek (NOx, SO2, TOC) jó részét is leválasztja, így 
a kibocsátás legnagyobb része vízgőz.  

A keletkező veszélyes és nem hulladékok a jogszabályban előírt műszaki védelemmel ellátott 
gyűjtőhelyeken kerülnek tárolásra az elszállításig. A cég folyamatosan keresi a lehetőségeket 
e keletkező hulladékok csökkentésére, illetve minden esetben az újrahasznosítást részesíti 
előnyben a hulladék lerakással szemben. A hulladékok elszállítását és kezelését engedéllyel 
rendelkező cégek végzik, mely biztosítja a szakszerű és biztonságos szállítást és kezelést.  

 

5. A kibocsátások ellenőrzésének módszerei 

A környezetbe történő kibocsátások ellenőrzött módon történnek. 

5.1. A levegőszennyező anyagok mérése akkreditált mérőszervezet által történik, az EKHE 
engedélyben meghatározott időszakokban. Egyes pontforrások mérése félévente, az összes 
pontforrás mérése évente elvégzésre kerül. 

A mérési eredmények jegyzőkönyveit rendszeresen elküldik a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának. 

5.2. A zajkibocsátási határértékek betartását időszakonként akkreditált mérésekkel ellenőrzik. 



Mivel a berendezések zajkibocsátása állandó, ezért méréseket műszaki változások esetén 
végeznek. 

5.3. A gyár területén a csapadékvizeket összegyűjtik és olaj-iszapfogó műtárgyakon keresztül 
tisztítva távoznak a telephelyről. A tisztított csapadékvizek minőségét évi négy alkalommal 
akkreditáltan vizsgáltatja a cég és erről jelentést tesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. 

6. A környezeti hatással járó balesetek megelőzésére, ezek bekövetkezése 
esetén a környezeti következményeinek csökkentésére irányuló 

intézkedések, valamint a lakosság tájékoztatása érdekében megtett, illetve 
tervezett intézkedések 

A cég rendelkezik Havária Tervvel, amely a megelőzés és a balesetek esetleges bekövetkezése 
esetén szabályozza az eljárást.  

Kidolgozásának célja a rendkívüli események (pl: vészhelyzetek) bekövetkezésekor a 
szükséges teendők meghatározása. A Terv kötelezően vonatkozik a Swiss Krono Kft. 
valamennyi főállású, részmunkaidőben, vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott 
munkatársára, illetve a szállítóeszközöket biztosító és azoknak telephelyet adó alvállalkozó(k) 
telephelyén tartózkodó valamennyi dolgozójára, függetlenül az ott tartózkodás minőségétől és 
időpontjától. A szabályozás kiterjed minden rendkívülinek, illetve vészhelyzet jellegűnek 
tekintendő esetre, mely a cég és alvállalkozói dolgozóira, környezetére és értékeire jelentős 
hatást fejthet ki.  

A lakosság számára biztosított a cég honlapján történő tájékozódás lehetősége, az engedélyekbe 
történő betekintés, a hatóságoknak küldött mérési jegyzőkönyvek áttekintése. 

7. A technológiák, technikák és intézkedések környezethasználó által 

kidolgozott főbb változatainak összefoglalóját. 

A kapacitás bővítés a legkorszerűbb, eszközökkel és a BAT előírásoknak is megfelelő 
berendezések alkalmazásával egy változatban készült, a többi külföldi Swiss Krono gyártóüzem 
tervezési tapasztalatait figyelembe véve. 

Csigó Ernő       Vásárosnamény, 2022 szeptember 01. 

vezető tervező 

       


