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A környezettudatosság alapelvei gyógyszeripari 
szempontokból

A HATÓANYAGFEJLESZTÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTJAI - ZÖLD KÉMIA 12 ALAPELVE

• Megelőzés

• Elővigyázatosság

• Tervezhetőség

• Integráció

• Felelősség

A környezettudatosság alapelvei:



- 5 -

Zöld kémia 12 alapelve

1. Jobb megelőzni a hulladék keletkezését, mint keletkezése után kezelni.

2. A kémiai folyamatokban törekedni kell a kiindulási anyagok maximális
felhasználására. Minél több atom épüljön be a termékbe.

3. A vegyipari eljárások megtervezésekor olyan reakciókat célszerű kiválasztani,
amelyekben az alkalmazott alapanyagok, a köztitermékek, a végtermékek és
szennyezők nem mérgezőek és a természeti környezetre nem ártalmasak.

4. A vegyipari folyamatok tervezésénél minimalizálni kell a mérgező hatású anyagokat
és a környezeti terhelést.

1.
Minimalizáld a 
hulladékokat

2.
Atom-

gazdaságosság

3.
Kevésbé 

veszélyes 
reakciók

4.
Biztonságos 

vegyi anyagok   
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Zöld kémia 12 alapelve

5. Segédanyagokat (oldószereket, elválasztást elősegítő reagenseket stb.) a lehető
legkisebb mennyiségben kell alkalmazni; amennyiben mégis szükségesek,
környezetbarát anyagok legyenek.

6. Törekedni kell az energiafelhasználás visszaszorítására, a kémiai átalakításokat
lehetőleg szobahőmérsékleten és atmoszférikus nyomáson kell végrehajtani.

7. Vegyipari alapanyagként megújuló nyersanyagokat kell használni. Inkább bio- mint
petrokémiai anyagokat használjunk.

8. Kerülni kell a felesleges származékkészítést pl. védőcsoportok, mivel ezek növelik a
hulladékokat, az idő- és energiafelhasználást.

5.
Oldószer 

felhasználás
minimalizálása

6.
Energia 

hatékonyság

7.
Alapanyagok 

megújuló 
forrásból

8.
Származékok 

elkerülése
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Zöld kémia 12 alapelve

9. Sztöchiometrikus reagensek helyett szelektív katalizátorok alkalmazására kell 
törekedni.

10. A vegyipari termékeket úgy kell megtervezni, hogy használatuk végeztével ne
maradjanak a környezetben; ha valamilyen okból mégis ott maradnak, akkor bomlásuk a
környezetre ártalmatlan termékek képződéséhez vezessen.

11. Új és érzékeny analitikai módszereket kell alkalmazni a vegyipari folyamatok
folyamatos, helyszíni ellenőrzésére azért, hogy a veszélyes anyagok keletkezését
idejében észlelni tudjuk.

12. A vegyipari folyamatokban olyan anyagokat kell használni, amelyek csökkentik a
vegyipari balesetek (kémiai anyagok kibocsátása, robbanás, tűz) valószínűségét.

9.
Katalízis

10.
Lebomló

Hulladékok

11.
Valós idejű
vizsgálatok

12.
Havária

megelőzés

A HATÓANYAGFEJLESZTÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTJAI - ZÖLD KÉMIA 12 ALAPELVE
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02 A zöld kémia realitásai
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A környezettudatosság alapelvei gyógyszeripari 
szempontokból

A ZÖLD KÉMIA REALITÁSAI

Gyógyszeripar erőssége

Munkabiztonsági kérdés

Gyógyszeripar gyengesége

Atom-
gazdaságos-

ság

Kevesebb 
oldószer

Katalízis

Havária
megelőzés

Kevésbé 
veszélyes

Biztonságos 
anyagok

Kevesebb 
hulladék

Energia-
hatékonyság

Szárma-
zékok

csökkentése

Lebomló 
hulladék

Valós idejű 
vizsgálat

Megújuló 
alapanyag
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A hatóanyag-gyártás jellemzői, környezetvédelmi 
hatásai

A ZÖLD KÉMIA REALITÁSAI

Jellemzői
Szerves kémiai reakció – tudományos kötöttségek
Oldószeres közeg (víz vagy egyszerű szerves oldószer) 
Szerves és szervetlen reagensek, segédanyagok
Energiaigényes folyamat

Anyagmérleg
5% termék
95% melléktermék és részben haszontalan anyag 

Környezetvédelem
95% elfogadható ártalmatlanításával foglalkozik

Véggáz eliminálás
Szennyvizek előkezelés
Folyékony veszélyes hulladék
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A készítmény-gyártás jellemzői, környezetvédelmi 
hatásai

A ZÖLD KÉMIA REALITÁSAI

Jellemzői
Fizikai-kémiai műveletek
Kevés oldószer és víz 
Szerves és szervetlen reagensek, segédanyagok
Átlagos energiaigényű folyamat

Anyagmérleg
95% termék
5% döntően ártalmatlanítandó anyag 

Környezetvédelem
Másodlagos szempontok irányítják

Katalitikus égetés, adszorpció
Kis hatás a szennyvízre
Szilárd vesz és nem vesz hulladék



- 12 -

Relatív és valós „anyagtalanodás” egy 
példán keresztül

A ZÖLD KÉMIA REALITÁSAI

Hatóanyag 
neve

kg vásárolt 
anyag / kg 
hatóanyag

2015-ig (régi)

kg vásárolt 
anyag / kg 
hatóanyag

2009-től (új)

Változás

MDP 61,97 9,76 84,30%

AMD 313,64 34,22 89,10%
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Gyártás, technológia
MDP: 7 lépésből 1+1 lépés;
AMD: 9 lépésből 2 lépés

Készítmény hatóanyagtartalma
„Kis mennyiség hatásos, egy kicsit több halálos.”

A ZÖLD KÉMIA REALITÁSAI

Relatív és valós „anyagtalanodás” egy 
példán keresztül

Kelet-Ázsia gyártja a 
korábbi intermediereket.

Hatóanyag 
neve

készítmény 
hatóanyagtartalma 

mg / tabletta
AMD 5

MDP 500
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Környezeti kibocsátások 
redukálására irányuló megoldások03
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PÉLDA-1: Metil-klorid a VÜ-2 véggázégetőben 
történő eliminálása

KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSOK REDUKÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGOLDÁSOK

• az Egis egyik hatóanyagának gyártása során metil-klorid képződik

• VÜ-2 véggázégető eliminálja a metil-kloridot

• mennyiség: több 10 tonna/év

HASZON:
- rákkeltő anyag nem kerül a levegőbe
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KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSOK REDUKÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGOLDÁSOK

PÉLDA-2: Azeotróp sósav gyűjtése és pH állításra 
történő felhasználása

• az Egis egyik hatóanyagának gyártása során
azeotróp sósav képződik (~20%)

• mennyiség: több 100 tonna/év

• régen: csatornára került

• jelenleg: pH állítás

HASZON:
- nincs ipari sósav vásárlás

- csökken a szennyvíz sótartalma
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KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSOK REDUKÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGOLDÁSOK

PÉLDA-3: Hulladékképződés megelőzése – mosó 
metanol metanolként való használata

• készülék tisztításnál használt utolsó öblítő metanol
szelektív gyűjtése

• saját metanolos hűtőrendszerben való használata

HASZON:

- nem válik a mosó metanol hulladékká
- hulladékpiramison feljebb lépünk: anyagában 

hasznosítás égetés helyett
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KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSOK REDUKÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGOLDÁSOK

PÉLDA-4: 070504* vegyes oldószer veszélyes 
hulladék szelektív gyűjtése  

• nem tartalmaz a keverék etil-alkoholt és vizet

• keverék: izopropil-alkohol, aceton, metanol

• mennyiség: ~400 tonna/év

HASZON:
- az Egis átadja egy hulladékhasznosító cégnek, aki 

anyagában hasznosítja az oldószer keveréket
- hulladékpiramison feljebb lépünk: égetés helyett 

hasznosítás
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KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSOK REDUKÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGOLDÁSOK

PÉLDA-5: Keletkező ecetsavas oldat átadása 
nyersanyagként

• az Egis egyik hatóanyagának gyártása során híg
ecetsavas oldat keletkezik

• mennyiség: több 1000 tonna/év

• megoldás keresése: biológiai bontás

HASZON:
- biológiai bontás során biogáz képződik, 

amelyből elektromos áram nyerhető
- az ecetsavas oldat nem kerül csatornára (KOI 

tartalom, bírság elkerülés)
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PÉLDA-6: Nátrium-szulfát visszanyerése oldatból
KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSOK REDUKÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGOLDÁSOK

• az Egis egyik hatóanyagának gyártása során híg nátrium-szulfát
tartalmú oldat keletkezik

• mennyiség: több 1000 tonna/év

• megoldás keresése: nátrium-szulfát visszanyerés

HASZON:

- az Egis átadja egy hulladékhasznosító cégnek, aki visszanyeri 
a nátrium-szulfátot, és anyagában hasznosítja

- hulladékpiramison feljebb lépünk: égetés helyett hasznosítás
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Köszönöm a figyelmet!
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