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A GÉGOL Kft. a Közép-Kelet-Európai piac elismert olajtartalmú hulladékkezelő és újra-
hasznosító cége. Cégünk tevékenységével, az ipari használt olajok begyűjtésével és újra-
hasznosításával hozzájárul az ipari termelés káros hatásainak mérsékléséhez, egy környe-
zetkímélőbb gazdaság kialakulásához. 

Az általunk használt innovatív és a környezetet nem szennyező technológia révén az ipari 
olajhulladékból újra termék, a bitumen- és tetőszigetelés gyártás során használt adaléka-
nyag, fluxálóolaj keletkezik. Egyedi, saját fejlesztésű technológiánk révén ipari méretekben, 
kiváló hatékonysággal tudjuk újra termékké alakítani a hozzánk beszállított olajos hulladé-
kokat. Az általunk előállított fluxálóolajat GÉGOL-FLUX 2013 márkanév alatt értékesítjük 
bitumengyártóknak, tetőszigetelés gyártóknak és kenőanyag forgalmazóknak Nyugat- és 
Közép-Európában.

Társaságunk Tokodon, Budapesttől 80 km-re északra, saját telephelyén (TOKOD-1) kezdte 
meg a tevékenységét 1999-ben. 2004 májusától  kezdődött a fluxálóolaj gyártás. 2006-ban 
már egy szabadalmaztatott eljárással, évi 6 ezer tonna kapacitással állítottunk elő  fluxálóolajat. 

2010-től megkezdtük az általunk kifejlesztett szállítható, mobil gyártóberendezés értéke-
sítését is. 2009-ben üzembe helyeztük első mobil-üzemünket a KAL-OIL Kft kalocsai te-
lephelyén (KAL-1). A 2db 20’-as konténerben elhelyezett feldolgozó üzem referencia üzem-
ként is szolgál. Az üzem kapacitása 6.000 tonna/ év.

2014-ben sikeresen befejeztük tokodi (TOKOD-1) telephelyünk műszaki rekonstrukcióját. 
Ennek eredményeképpen jelenleg 17 ezer tonna fáradtolaj feldolgozására elegendő kapa-
citással rendelkezünk.

Mindkét üzem rendelkezik a hazai környezetvédelmi hatóság érvényes engedélyével, ami 
az alábbi EWC kódokra érvényes: 

•  130110* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika 
olajok 

• 130111* szintetikus hidraulika olajok 
•  130307* ásványolaj alapú klórvegyületeket nem tartalmazó szigetelő és hő transz-

missziós olajok 
• 130308* szintetikus szigetelő és hő transzmissziós olajok 
•  130205* ásványolaj alapú klórvegyületeket nem tartalmazó motor és hajtómű kenő-

olajok 
• 130206* szintetikus motor és hajtómű kenőolajok 
• R9 újrahasznosításra.

Az általunk használt technológia garantált kihozatala a fáradtolaj minőségének függvényé-
ben 80-90%, így csak a fennmaradó 10-20% (olajos víz, olajos iszap) ártalmatlanításáról 
kell gondoskodni.

Az általunk gyártott fluxálóolaj a bitumengyártás nélkülözhetetlen alapanyaga, általában 
10-25% fluxálóolajat adalékolnak a bitumenbe gyártás során. Technológiánk révén az ipa-
rilag fejlett országokban keletkező, nagy mennyiségű olajtartalmú veszélyes hulladékból 
állítunk elő a bitumengyártásban nélkülözhetetlen alapanyagot. Miután a bitumen az épí-
tőiparban nagyon széles körben használt anyag (útibitumen, tetőlemezek, vízszigetelések), 
így az újrahasznosított fluxálóolaj keresett termék a nemzetközi piacokon.
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A fáradtolaj hordóban, 1 m3 –es konténerekben vagy tartálykocsiban érkezik a telephely-
re. A beérkező használt olajat egy min. 50 m3 tárolótartályba fejtik. A tárolótartályból egy 
szeparátorba kerül az olaj, ahol a kémiailag nem kötött (szabad) vizet fajsúlykülönbség 
alapján, környezeti hőmérsékleten szétválasztjuk. A szeparátorból a hőcserélőbe kerül az 
olaj, ahol desztillációs hőmérsékletre hevítjük. A felmelegített olajat egy készülékbe vezet-
jük, ahol szétválik gőz-gáz, valamint folyadék fázissá. A folyadékfázis a fluxálóolaj, ami a 
késztermék. A gőz-gáz keveréket egy kondenzátoron lehűtjük. A lehűtött olajat tartalmazó 
vizet ártalmatlanítóba visszük. A lehűtött, még szénhidrogéneket tartalmazó gázt egy utó-
égető berendezésre vezetjük, ahol 1000-1200 Celsius fokon elégetjük, annak érdekében, 
hogy a károsanyagkibocsátást nullára csökkentsük. A fluxálóolajat tartálykocsikba fejtve 
szállítják el  a vevők az üzemből.

TECHNOLÓGIA    
A FOLYAMAT LEÍRÁSA



A FLUXÁLÓOLAJ 
GYÁRTÁS 
MINT KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG

A kenőolajok a használat során kopadé-
kokkal, korommal szennyeződnek, hő, 
nyírás és nyomás hatására a szénláncaik 
töredeznek, a rendeltetésüknek megfele-
lő bekevert adalékok – mely az olaj meny-
nyiségének akár 17%-a is lehet – kiválnak, 
így használatra alkalmatlanná válnak. Az 
ilyen olajat használt, fáradtolajnak hívjuk.

Ezek az olajok miután természetes le-
bomlásuk nagyon lassú, erősen szennye-
zik a környezetet, ezért veszélyes hulla-
dékoknak számítanak. Ártalmatlanításuk 

lehet energetikai célú– szabályozott kö-
rülmények közötti égetés – vagy újra-
hasznosítás.

A környezetvédelemben újrahasznosítás az 
a tevékenység, amikor a veszélyes anya-
got anyagában úgy megváltoztatjuk, hogy 
újra használhatóvá válik. Akkor újrahaszno-
sító a tevékenység, ha a veszélyes anyag 
minimum 70%-a újra felhasználható. Az 
általunk használt technológia esetében ez 
az arány 70-90% között mozog, a használt 
olaj minőségétől függően.

FLUXÁLÓOLAJ
A BITUMEN GYÁRTÁS ALAPANYAGA

A természetes bitumen a kőolaj egyik alkotórésze. Finomítókban nyersolajból, desztil-
lációval állítják elő. A finomítókban előállított bitumen egy sötét színű, képlékeny szer-
ves anyag, melynek viszkozitása a hőmérséklet függvényében változik, szobahőmér-
sékleten gyúrható, majd 150-200 Celsius foknál teljesen folyékony halmazállapotú.

A bitumenek 80-90%-át az útépítéseknél használják, de fontos a párazáró, vízszi-
getelő képessége, amely miatt szigetelőlemezek gyártására is használják. Ahhoz, 
hogy a bitument alkalmassá tegyék ezekre a felhasználási területekre, „modifikálni”  
kell. Ehhez az eljáráshoz használják a fluxálóolajat. A fluxálóolajat kőolajból,
– a lepárlás során képződött maradék – valamint használt ásványi olajokból állítják elő. 

A mi technológiánk a használt olajból történő előállításra alkalmas.



MOBIL RENDSZERŰ 
TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁS
Cégünk, a GÉGOL Kft 2011-ben kifejlesztett egy új technológiát az ipari fáradtolaj újra-
hasznosítására (FLUXCO-6000). A fejlesztés eredménye egy mobil, moduláris és modern 
technológiával felszerelt, könnyen felállítható berendezés.

Kinek ajánljuk a technológiát?

•  hulladékgazdálkodó cégeknek, akik legalább 2000 tonna/ év fáradtolaj begyűjtésével,  
feldolgozásával foglalkoznak

•  ipari parkok, iparterületek, logisztikai központok üzemeltetésével foglalkozó cégeknek,  
ahol probléma a keletkező fáradtolaj tárolása

•  fluxálóolajat használó, bitumen és szigetelő anyag gyártóknak, akik a gyártáshoz  
szükséges alapanyagot saját maguk szeretnék előállítani

Technológiánk fontos jellemzője, hogy nemcsak fixen telepített formában alkalmazható,  
hanem egy szabadalommal védett eljárással kidolgozásra került egy mozgatható,  
2 sztenderd méretű (20”) konténerbe épített változat is. Ez a moduláris, könnyen szállítható 
berendezés-dizájn kimagasló rugalmasságot eredményez, mivel a telepítés és a későbbi 
kapacitás-bővítés gyorsan, hatékonyan megvalósítható.

A technológia alacsony karbantartási költséggel üzemeltethető, az üzemi rendszer tisztí-
tására 800 terméktonnánként van szükség.

Technikai jellemzők:
• fáradt olaj előállítási kapacitás: 20 tonna/ nap, modulonként
• fáradt olaj újrahasznosítási idő: 1 tonna/ óra
• fáradt olaj szállítása: átlagban 20 tonna/ nap ( min. 300 üzemi munkanappal számolva)
• folyamatos üzemeltetési lehetőség

Üzembe helyezés technikai feltétele:
• minimum 1.000 m2 terület
• minimum 2 x 50 m3 tároló kapacitás
• másodlagos hulladék ( olajos víz tároló tartály ) min. 20 m3

• vezetékes gáz
• minimum 3 x 100 Amperes folyamatos elektromos áram vételi lehetőség
• jogszabályokhoz kötött engedélyek a hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Technológiánk előnye:
• a kapacitás folyamatosan bővíthető, növelhető
• egyszerű, gyors telepítés
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