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 Bizonyára hallottak már embereket így nyilatkozni: "A CARBOLINE nagyszerű 

termékeket gyárt". Ezt a megjegyzést most módunkban áll a következőképpen módosítani:  

   

  "A CARBOLNE nagyszerűen gyárt nagyszerű temékeket".  
 

Az Országos Festék- és Bevonat-Egyesület (National Paint and Coatings Associsation, 

Inc., NPCA) legutóbbi éves gyűlésén az egész iparágból mindössze három vállalat kapta 

meg az 1998. évi KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ-at, és a CARBOLINE ezek egyike volt.  

 

A díj a festék és bevonatgyártó vállalatoknak a környezetvédelmi vonatkozásokban, 

különösen a gyártási technológia során nyújtott  kiváló teljesítményét van hivatva 

elismerni. Kérjük szakítson egy pillanatnyi időt az NPCA mellékelt indoklásának 

elolvasására, amely részletes leírást tartalmaz.  

 

Nyilvánvaló, hogy igen sok embernek köszönhetjük ezt a remek eredményt. Megkockáztatva 

a lehetőséget, hogy esetleg kihagyunk valakit, szeretnénk megemlíteni, hogy a Lake 

Charles-i, Xenia-beli és St. Louis-i telephelyeken dolgozó emberek folyamatos és állhatatos 

szorgalma tette lehetővé hogy ez létrejöjjön, Tom Higgins vezetésével. Köszönjük. 
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1998. ÉVI SZENNYEZÉS MEGELŐZÉSI DÍJ 

NYERTESEI 
 

BEVEZETÉS 
Az Országos Festék- és Bevonat-Egyesület (National Paint and Coatings Associsation, 

Inc., NPCA) New Orleansban tartott 11. éves NPCA gyűlésén jelentette be a szennyezés 

megelőzési díj 1998. évi nyerteseit. A díj a festék és bevonatgyártó vállalatoknak a 

környezetvédelmi vonatkozásokban, a termelődő hulladék mennyiségének csökkentése és a 

mérgező anyag kibocsátás csökkentése terén, különösen a gyártási technológia során nyújtott  

kiváló teljesítményét van hivatva elismerni. A díj az NPCA tagjait arra kívánja ösztönözni, 

hogy olyan újszerű programokat és folyamatokat vezessenek be és alkalmazzanak, 

amelyek követik a hulladékcsökkentési sorrendet: a hulladék keletkezésének megelőzése, 

a keletkező hulladék újrafelhasználása, visszaforgatása és visszanyerése, majd a 

maradék hulladék környezetet nem károsító kezelése és végleges lerakása. A program 

nem a végterméknél alkalmazott újításokat díjazza, ehelyett inkább arra összpontosít, hogy a 

végtermékek előállítására használt folyamatokban a hulladék csökkentési módszerek és 

technológiák révén kevesebb kár érje a környezett.  
 

Az NPCA szeretné megköszönni az 1998. évi versenyben résztvevő összes vállalatnak az 

együttműködési készséget és a támogatást, amellyel lehetővé tették, hogy a díj ilyen sikeressé 

váljon.  

 

 

Az NPCA ezen kívül örömmel gratulál az 1998. évi szennyezés megelőzési díj nyerteseinek, 

amelyek a következő vállalatok:  

  - McWhorter Technology Inc. (Carpentersville, IL),  

  - The Valspar Corporation (Pittsburgh, PA) és a  

  - CARBOLINE COMPANY (St. Louis, MO). 

 A pályázók nagy száma is mutatja, hogy a vállalatok milyen nagy fontosságot tulajdonítanak 

a környezetvédelmi kérdéseknek és a szennyezés megelőzésének. A nyertesek egyértelműen 

kitűntek hulladék megelőzési stratégiájukkal és újításaikkal.  
 

A Missouri államban lévő St. Louis-ban székelő CARBOLINE Company a díjat a 

hulladék keletkezésének megelőzésére vonatkozó módszerek iránti elkötelezettsége miatt 

kapta. A CARBOLINE  hulladékkezelési programját a hulladék anyagok és szennyező 

anyagok keletkezésének megelőzése, valamint ezen anyagok környezetbe jutásának elkerülése 

vezérli. Igyekeznek elkerülni illetve a lehető legkisebb mennyiségre szorítani a termelés során 

keletkező káros anyagokat, és minden anyagot a lehető legnagyobb mértékben használnak fel 

újra illetve forgatnak vissza.  
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A CARBOLINE a hulladék anyagok és termékek keletkezését a szilárd és folyékony 

halmazállapotú anyagok, valamint a víz és a festékek hulladékainak ellenőrzése és 

szabályozása révén kerüli el. A szilárd hulladék keletkezésének csökkentése érdekében 

lehetőleg nagy kiszerelésben és tartályos formában vásárolnak anyagokat, 

újrafelhasználják a munkához alkalmazott vödröket, raklapokat és acélhordókat. A 

hulladék oldószert mosófolyadékként hasznosítják újra, az elszennyeződött oldószert pedig 

desztillálással teszik újra felhasználhatóvá. A vízfelhasználást kizárólag a víz bázisú 

alapozók tisztítására korlátozzák. Végül az eladhatatlan terméket ismét bedolgozzák a 

gyártósoron.  

 

A CARBOLINE célja, hogy a szennyezés kibocsátás szabályozását beépítsék új 

berendezéseik tervezésekor és régi berendezéseik felújításánál illetve lecserélésekor. Ennek 

eredményeként az újabb gyártósorok már zárt rendszerűek, hogy a szennyező anyag 

kikerülése megelőzhető legyen, és több régebbi berendezés kicserélésére is sor került. A 

CARBOLINE-nál zárt rendszerű gyártási tároló tartályokat, automata mosóberendezéseket, 

merítő kosarakat állítottak be és a hordozható üstöket befedik, amikor nincsenek 

használatban.  

 

Ezen túlmenően a CARBOLINE a termelésben részt vevő veszélyes anyagok használatát is 

elkerüli illetve csökkenti azáltal, hogy behelyettesíti a veszélyes vagy mérgező 

nyersanyagokat, és átalakította a legfontosabb gyártósorait úgy, hogy ne vagy csak kis 

mennyiségben keletkezzenek rajtuk illékony szerves vegyületek (volatile organic 

compounds, VOC). Végezetül a CARBOLINE visszanyeri a festékeket és a nyersanyagokat 

a termelés számára, újra feldolgozza az oldószereit, kartonpapírt, irodai papírt, fénycsöveit, 

raklapokat és olajat.  

 

A CARBOLINE szennyezés-megelőzési programja nyilvánvalóan előnyös a vállalat és 

dolgozói számára, valamint a helyi közösség számára is. A gyártási folyamatban bevezetett 

javító intézkedések biztonságosabbá és kevésbé megerőltetővé tették az alkalmazottak 

munkáját, miközben a szolgáltatás színvonala is javult. A CARBOLINE sikeresen alakított 

ki gyümölcsöző kapcsolatokat a helyi közösséggel, valamint a szabályozó hatóságokkal. 

Összefoglalva, ha egy vállalat kevesebb hulladékot termel, annak előnyei számos területen 

jelentkeznek, nem csak a növekvő nyereségben és eredményességben.  

 

 

 

 

 

 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS BESZEREZHETŐ:  

Az 1998. évi szennyezés megelőzési programmal vagy általában a szennyezés megelőzéssel 

kapcsolatos tájékoztatás érdekében kérjük keresse David Darling igazgató helyettest a 

környezetvédelmi ügyek osztályán (202) 462 6272. 

 

 

 


