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1. fejezet - Szennyvíziszap 
keletkezése 

Bevezetés 

A szennyvíziszap a szennyvíztisztítás során keletkezik. Egy melléktermék, amely elhelyezése gondot okozhat, 

de az új eljárásoknak köszönhetően akár még bevételi forrást is jelenthet. Koncentráltan tartalmazza a 

szennyvízben is megjelenő káros és ártalmatlan, szerves illetve szervetlen anyagokat. A szennyvízből kinyert 

iszap kezelése sok esetben hasonlít a szilárd hulladékkezelési technológiákra. Nagyon fontos, hogy a keletkezett 

és tovább nem hasznosítható szennyvíziszapot környezetvédelmi szempontból is megfelelően kezeljük és 

helyezzük el. 

Az iszapkezelés célja: 

• az anyag víztartalmának csökkentése; 

• fertőzőképességének csökkentése, esetleg megszüntetése; 

• a kellemetlen szagok megszüntetése. 

Követelmények: 

• tudja megfogalmazni a szennyvíziszap típusait, keletkezésüknek körülményeit; 

• nevezze meg az eltávolítandó anyagokat; 

• ismerje a szennyvíziszapok kezelésének fontosabb eljárásait. 

Szennyvíziszapok keletkezése 

Szennyvíziszapnak nevezzük a települési szennyvíz tisztítása során keletkező és az ehhez hasonló összetételű 

szennyvizeket kezelő egyéb szennyvíztisztító művekből származó iszapokat. 

 

1. ábra. Fáziselválasztási eljárások csoportosítása a szennyező anyagok mérete szerint 

A mechanikai műveletek céljai: 
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• a szennyvízben úszó darabos anyagok kiszűrése. Eszközei: rácsok vagy gerebek. A rács pálcáinak 

távolságától függően durvább, vagy finomabb szennyeződés kiszűrésére alkalmas. A rácson fennakadt 

anyagokat egy végtelenített mozgó szalagra szerelt villasor segítségével távolíthatjuk el (rácsszemét). 

• a könnyen kiülepíthető (instabil, a víz sűrűségénél nagyobb sűrűségű) szuszpendált lebegőanyagok 

gravitációs eltávolítása. Eszközei: homokfogó és ülepítő medencék. 

A homokfogóban a gyorsan ülepedő homokszerű anyagok (10-4 m-nél nagyobb szemcsék) eltávolítása történik. 

Az ülepítő medencében a lebegőanyag ülepíthető részének minél nagyobb mértékű csökkentése a cél, a 

szennyvíz lassú lamináris áramlása mellett. Az ülepítő medencékből elvezetett iszap a primer iszap. 

A biológiai aerob eljárások közül a legelterjedtebben az ún. eleveniszapos tisztítási módszert alkalmazzák. 

Ekkor az elszaporított mikroorganizmusok nem rögzített film (hártya) jelleggel találhatók a hordozóanyagon 

megkötve, mint a fixágyas berendezésekben (biológiai szűrők, csepegtető testek), hanem a sejtek a vízben 

szuszpendált formában vannak jelen. 

Az oxigénfogyasztó mikroorganizmusok szerves pelyhesítőszereket termelnek, ezek segítségével a 

szennyvízben eloszlatott mikroorganizmusok pelyhekké állnak össze, és ülepednek (eleven vagy szekunder 

iszap). Ennek elválasztására a tisztított víztől az utóülepítőben kerül sor. Miután megfelelő időt (tartózkodási 

idő) töltött a szennyvíz az eleveniszapos medencében, szennyező szerves anyagait a mikroorganizmusok 

nagyrészt lebontották, átvezetik az ülepítőbe (az előülepítővel megegyező kialakítású műtárgy). Itt az 

iszappelyhek a gravitáció hatására kiválnak a vízből. A tisztított vizet elvezetik, a kiülepedett iszap egy részét 

pedig visszavezetik az eleveniszapos medencébe a szükséges állandó sejtkoncentráció biztosítása érdekében 

(recirkuláltatott iszap). Ami a folyamat során többlet-iszapként jelentkezik - a sejtszaporulatból származóan - azt 

elvezetik (fölös iszap). 

Az eleveniszap aktivitása, azaz szennyező anyagokat lebontó szervezeteinek élőképessége mellett lényeges 

tulajdonsága tehát a tisztított víztől való elválaszthatósága. Ez a sajátság a szennyvíztisztítás során az utóülepítő 

terhelhetőségét valamint az iszap utósűríthetőségét egyaránt meghatározza. Az iszap elválaszthatóságát 

leggyakrabban az iszap ülepedő-képességének meghatározásával jellemzik. 

Az iszap ülepíthetőségének vizsgálatát úgy végzik el, hogy az eleveniszapos medencéből kivett minta megadott 

részletét mérőhengerbe töltve a szilárd- és folyadékfázis fázishatár-élének időbeni változását mérik meg. A 

leolvasott üledéktérfogatot egy liternyi eleveniszap mintára vonatkoztatva cm3/dm3 egységekben adják meg, fél 

órás ülepedési időtartamhoz tartozóan, ez adja az ún. Mohlmann indexet. Az üledéktérfogat adatok az 

iszapminta szárazanyag-tartalmának ismeretében cm3 üledék/g iszap egységekben is kifejezhetők, így az iszap-

szerkezetre vonatkozóan nyújtanak hasznos felvilágosítást. Értelemszerűen az index nem lehet adott értéket 

meghaladó, tehát túl nagy, mert akkor az ülepítőben a pelyhek nem választhatók el megfelelően a tisztított 

víztől. 

A hagyományos szennyvízkezelési folyamatot a 2. ábra mutatja be. 
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2. ábra. Hagyományos, kétfokozatú szennyvíztisztítási technológia műveletsora 

A biológiai lépcső tehermentesítése is történhet tercier eljárás alkalmazásával. A kétfokozatú (mechanikai-

biológiai) szennyvíztisztító telep túlterheltsége csökkenthet pl., ha a vegyszereket a mechanikai tisztítási 

folyamat berendezésébe adagolják az előülepítőbe (elő-kicsapatás, 3. ábra). 

Hatásukra végbemenő gyors koagulációs, illetve flokkuláció folyamatokkal ugyanis a szennyvízben lévő 

foszfátszennyezés mellett a lebegőanyagok is nagyobb mértékben eltávolíthatók. A kicsapott szennyező 

anyagok a biológiai lépcsőben nem fogyasztanak oxigént, ezáltal a levegőztető medence levegőszükséglete 

csökken (kb. 50%-os energia-megtakarítás érhető el ezáltal). A vegyszerek időszakos alkalmazása a biológiai 

tisztítóegységet a lökésszerű terheléstől is megvédi. (Ez a tisztítási eljárás kevésbé érzékeny a tisztítandó víz 

mennyiségének és minőségének változására.) 

Az ilyen intenzifikálást elősegítő eljárásoknak további előnye az, hogy a keletkező iszap kezelhetősége, 

víztelenedési sajátosságai jobbak, mint a hagyományos eljárásban keletkező iszapé. 
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3. ábra. A biológiai lépcső tehermentesítésének példáját bemutató tercier szennyvíztisztítási eljárásváltozat 

folyamatábrája 

A szennyvíziszap jellemzői, kezelésének lehetőségei 

A szennyvíziszap magas víztartalmú (60-95%) folyékony anyag, amely koncentráltan tartalmazza az emberi 

eredetű anyagcsere termékeket és egyéb szerves hulladékokat (65-75%) és szervetlen szennyező anyagokat, 

háztartásban használt tisztító-, mosószereket, ipari tevékenység vegyszermaradékait, stb. 

A szennyvíztisztítási folyamat a viszonylag híg rendszerben (a szennyvízben) lévő szennyeződéseket csak kb. 

egy tizedére sűríti össze. A keletkezett iszapnak tehát még mindig nagyon nagy a víz- és alacsony a 

szárazanyag-tartalma (kb. 1-3%), ezért szállítani, felhasználni nehéz. Sok esetben még kórokozó, fertőzőképes 

mikroorganizmusokat is tartalmaz, így sehol sem lehet előkezelés nélkül alkalmazni. Az eleveniszap 

mikroorganizmus-tartalma miatt eleve veszélyes hulladéknak minősül. Szükség van tehát az iszapok kezelésére, 

kondicionálására, melynek lehetséges lépései: 

1. fertőtlenítés 

2. iszapvíztelenítés: természetes (iszapszikkasztás), mesterséges 

3. szárítás 

4. elhelyezés 

Ennek alapvető célja a stabilizálás (fertőzőképesség megszüntetése) és a víztelenítés. 

Az iszapok kezelésének módját megszabja a további felhasználás, vagy elhelyezés, valamint szükségessé teszi a 

kezelést: 

• az iszapok nagy víztartalma, 

• azok fertőző volta (féregpeték, patogén baktériumok vannak benne), 

• ipari eredet esetén mérgező anyagokat tartalmazhat. 

Az iszapkezelés legfontosabb lépései: 

• iszapsűrítés, 

• iszapkondicionálás és stabilizálás, 
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• fertőtlenítés, 

• víztelenítés, 

• hasznosítás, értékesítés, végső elhelyezés. 

Az iszap stabilizálása a benne lévő mikroorganizmusok elpusztítását jelenti, ugyanis ellenkező esetben 

szaporodásuk növeli a fertőzésveszélyt, és kellemetlen sajátságú, esetleg mérgező vegyületeket is termelhetnek. 

A stabilizálás történhet aerob vagy anaerob módon. 

 

4. ábra. Nagyterhelésű, eleveniszapos, aerob iszapkezeléses tisztító eljárás 

 

5. ábra. Nagyterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztító elvi kapcsolása, anaerob iszapkezeléssel 

Az iszapok vízteleníthetőségének lehetőségeit megszabja az, hogy a víz milyen kötésben van jelen az iszapban. 

Előfordulhat mint: 

• pórusvíz: az iszap nagy részét képezi. A pórusvíz és az iszaprészecskék között kötőerő nincsen, ezért 

könnyen ún. sűrítési folyamattal eltávolítható (gravitáció alkalmazása). A sűrített iszap szárazanyag-tartalma 

5-10% lehet. 
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• kolloidálisan kötött víz: a víz és az iszaprészecskék között fizikai-kémiai kötés van. Ennek megszüntetése 

hő, kémiai vagy mechanikai energia befektetését igényli. Víztelenítés után az iszap szárazanyag-tartalma 25-

40% lehet. 

• sejtben kötött víz: csak a sejtfalak megnyitásával távolítható el termikus vagy biológiai eljárással (kb. 70-

95% szárazanyag-tartalomig). 

A szennyvíziszapok kezelésének technológiai elemei 

Az iszapkezelés és elhelyezés legfontosabb eljárásai: 

• sűrítés (gravitációs sűrítők, flotációs sűrítők, dinamikus sűrítők, szűrők); 

• kondicionálás (fizikai-termikus, kémiai-vegyszeres, biokémiai-aerob-anaerob-enzimatikus); 

• víztelenítés (természetes és mesterséges); 

• szárítás, granulálás; 

• égetés; 

• komposztkészítés; 

• biogáz előállítás; 

• szállítás; 

• elhelyezés, hasznosítás. 

Összefoglalás 

Szennyvíziszap: a mesterséges tisztítás kiküszöbölhetetlen mellékterméke, legnagyobb részét a biológiai 

tisztításkor keletkező élő- és elhalt mikroorganizmusok tömeg adja, melyet az utóülepítőkből távolítanak el. 

Kisebb része a mechanikai tisztítási fokozatban, az előülepítő(k) fenekén összegyülemlő ún. nyersiszap. 

Szennyvíziszap kezelésnek nevezzük mindazokat az eljárásokat, amelyeket a keletkező iszappal a 

szennyvíztisztító telepen végeznek a térfogat és a fertőzőképesség csökkentése, a kezelhetőség, a 

hasznosíthatóság, illetve az elhelyezhetőség javítása céljából. Mivel a települési szennyvíziszap víztartalma 

nagy (átlagosan 95-98%), a leggyakoribb kezelési módszer az iszap nedvességtartalmának csökkentése, mert 

ezzel az eljárással a továbbkezelendő iszap térfogata jelentős mértékben csökkenthető, aminek jelentős 

gazdasági hatásai vannak. A kezelési módszereket alapvetően az iszap összetétele (eredete) és további 

felhasználása határozza meg. Gyakori a mezőgazdasági területekre (tápanyagtartalom hasznosíthatósága miatt) 

vagy rekultiválandó területekre való kihelyezés. 

A nyers iszapot magas a nedvességtartalma miatt hasznosításuk előtt kezelni szükséges. A kezelésüknek 

többféle típusa létezik. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mit nevezünk szennyvíziszapnak? 

2. Mely szennyvíztisztítási eljárás során keletkezik a primer, a szekunder, a tercier iszap? 

3. Melyek az iszapkezelés és elhelyezés fontosabb eljárásai? 

4. Mit nevezünk stabilizált iszapnak? 

5. Mit jelentenek az alábbi kifejezések: 

pórusvíz, 

kolloidálisan kötött víz, 



 Szennyvíziszap keletkezése  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

sejtben kötött víz? 
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2. fejezet - A szennyvíziszapok 
tápanyagtartalma és szennyező 
anyagai 

Bevezetés 

A víztelenített iszapok beltartalmát összevetve az istállótrágyával, a nedvesség- és a szárazanyag-tartalom 

hasonlóan alakul, a nitrogén- és foszformennyisége közel kétszeres a víztelenített iszapban, a káliumtartalom 

pedig közel azonos Ezek alapján a szennyvíziszapok valóban alkalmasak tápanyag utánpótlásként való 

hasznosításra és mintegy átvehetik az egyre kisebb mennyiségben keletkező állati eredetű trágyák szerepét. A 

hasznos anyagok mellett azonban káros hatású vegyületek, köztük nehézfémek is előfordulnak az iszapban 

A szennyvíziszapban található anyagok két csoportba sorolhatók: 

• hasznosítható anyagok 

• hasznosítást gátló anyagok 

A két anyagcsoport mennyiségi viszonyai fontosak a további kezelés és hasznosítás szempontjából. 

Követelmény 

• Ismerje meg a szennyvíziszap beltartalmi paramétereit a felhasználás technológiájának kiválasztásához. 

• A trágyázási cél megvalósításához tudja a tápanyag-tartalom összetételét, vegye figyelembe a nehézfém 

tartalmat is. 

A szennyvíziszapok összetétele 

Magyarországon az eddigi kutatási eredmények megerősítik, hogy a 100 mm/ha-os szennyvíziszap terhelésnél a 

kimosódást minimálisnak. A hazai szaktanácsadás során azonban nem veszik figyelembe a tisztítási 

technológiák okozta nitrogénformák átalakulását. A csak mechanikai tisztításon keresztül ment szennyvízből 

származó iszapok esetében a szervetlen (nitrát, ammónium) formák dominálnak - az iszap alacsony 

szervesanyag-tartalma miatt - a szerves kötésű nitrogénformákkal szemben. A stabilizálatlan, bűzös és 

fertőzőképes nyers iszapot ezért a kijuttatás után azonnal be kell dolgozni. A bedolgozás késésével a felszíni 

lefolyási veszteség mellett (élővizek és kutak vízminőségét kockáztatva) igen jelentős lehet az ammónia 

alakjában bekövetkező légköri veszteség. 

A biológiai tisztítóból kikerülő, (főleg az elpusztult mikrobatömeg protoplazmájában) kötött nitrogénformák 

lassú mineralizációja következtében jóval kisebb a nitrogénveszteség kockázata. Értelemszerűen hasonló a hatás 

érett szennyvízkomposztok esetében is. A fentiekből következik, hogy az iszaperedetű nitrogénformák 

lebomlási folyamatai és azok gyorsasága erősen függ a tisztítási technológiától. Az átlagos felvehető összes 

nitrogén tartalom az iszapokban szárazanyagra vetítve 1,5-2% körül van a kihelyezés időpontjában, a 

keletkezéstől és tisztítási technológiától függően. 

Foszfor. A szennyvíztisztításban alkalmazott módszerek egyik legfőbb célja, hogy a szennyvizeket 

megszabadítsák annak oldható foszfortartalmától. Ennek oka, hogy az eutrofizációt okozó elemek közül a 

foszfor vihető legkönnyebben minimumba. Az élővizekbe jutott foszfor eutrofizációs folyamatokat indukál, 

melyek az élővizek nagymértékű szennyeződéséhez vezetnek. 

Angliában és Walesben az élővizek foszfortartalmának 90%-át a szennyvizekkel bekerült foszfor teszi ki. 

1. táblázat. A szennyvíziszap fizikai sajátosságai, a víztartalom függvényében 
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2. táblázat. A szennyvíziszap hasznosítható és a hasznosítást gátló anyagai 

 

A nehézfémekkel erősen szennyezett iszapoknál a foszfátok 30-40%-a oldhatatlan fémfoszfátok alakjában van 

jelen. Ezért a nehézfémtartalmú iszapokból a növények kevesebb foszfort tudnak felvenni, mint a 

nehézfémekben szegény iszapokból. 

Szennyvíziszappal kezelt talajok humusztartalmának növekedése mellett annak összes oldható foszfortartalma is 

növekszik, ez különösen foszforban gyengén ellátott talajokon jelentős. 

A foszfortartalom az iszapokban alatta marad a nitrogén tartaloménak, szárazanyagra vetítve 1% körül van. Ez 

értelemszerűen az iszapok keletkezési és kezelési körülményeitől függően változik. 

Szerves szennyező anyagok 
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Közismert a szerves anyagok változatossága, igen nagy száma. A szerves szennyezők analitikai meghatározása 

drága, komponensenkénti megadása ezért igen bonyolult és gazdaságtalan volna. Az analitikai megadás helyett 

a gyakorlatban a szerves anyag tartalom jellemzésére egy egyszerű jellemzési mód - a lebontásához szükséges 

oxigén igénnyel való jellemzés - terjedt el. 

A szerves anyagok oxidálása a környezetben biológiai úton valósul meg. 

3. táblázat. A szennyvíziszapok típusai és jellemzői 

 

Nehezen lebomló szerves szennyező anyagok 

A szerves szennyező anyagok nagy többsége nagy koncentrációban a vizek oxigéntartalmának csökkentésével 

fejti ki káros hatását. Kis hányaduk nehezen bomlik és már kis - mikrogramm/l - koncentrációban is káros, 

mérgező, rákkeltő, vagy felhalmozódó tulajdonságú. Ezek, a szerves mikroszennyezők néven is számon tartott 

vegyületek: 

• növényvédő szerek, rovarölő szerek, 

• kőolajok és származékaik, 

• szintetikus mosószerek, 

• poliklórozott bifenilek (PCB-k), 

• fenolok. 

Valamennyien speciális szennyező hatást okoznak. Jelenlétük speciális megítélést, eltávolításuk speciális 

technikákat igényel. 

A mérgező vegyületek mennyiségét, illetve mennyiségi korlátját a MAK-értékhez hasonló toxicitási 

mérőszámmal jellemzik: 

• LD50 - a vizsgált élőlények 50%-át elpusztító dózis, 

• LC50 - a vizsgált élőlények 50%-át elpusztító koncentráció. 

A felhalmozódás-veszélyes anyagok igen kicsiny, de hosszantartó terhelésnél okozhatnak megbetegedést, sőt 

halált azáltal, hogy az élő szervezetből nem távoznak el. Így hosszú idő után a szervezetbeli mennyiségük, 

koncentrációjuk elérheti a megbetegedést okozó szintet. 

Mikrobiológiai szennyezők 

A szennyvizek - a tisztán ipari szennyvizektől eltekintve - jó táptalajai a mikroorganizmusoknak, ezért 

számtalan fajtájuk található meg a szennyvizekben (számuk 13 is lehet). 8106−•/cm3 

A mérnöki gyakorlatban az emberi szervezetre veszélyes mikroorganizmusokat vesszük csak számításba, mint 

szennyezőket. Ez 20-30 fertőző komponenst jelent csupán. Ezeket is igen nehéz volna a többi mellett kimutatni. 
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Megállapították viszont, hogy a fertőző mikroorganizmusok emberi vagy állati ürülékkel kerülnek a 

szennyvízbe. Forrásuk: 

• fekáliás szennyvíz, 

• vágóhidak szennyvize, 

• állati termék-feldolgozók szennyvize, 

• vidéki állattartó-telepek túlfolyói. 

Mivel a 20-30 féle fertőző kórokozó identifikálása, vagy jelen nem létének bizonyítása is nehézségekbe ütközik, 

az a gyakorlat alakult ki, hogy a fertőzöttség megállapítására a fekália jelenlétét vizsgálják, nem fertőző, de jól 

reprodukálható reakciót szolgáltató mikroorganizmus kitenyésztésével. 

Alkalmazott indikátor-mikroorganizmusok: 

• fekália koliform - ez a legtöbbet alkalmazott indikátor. 

• fekáliás streptococcus – (1964 óta használják Európában és az USA-ban), 

• clostridium perfingens - igen ellenálló, hő- és kiszáradás tűrő (70 °C-on is megél), ezért az időnként 

előforduló, vagy távoli fertőzés kimutatására alkalmas. 

Fertőző anyagok 

A települési szerves hulladékban megtalálható patogén kórokozók; a vírusok és a paraziták (bélférgek és 

protozoák). Az előbbi kategóriákon belül a különböző szervezetek százai találhatók meg a települési 

szennyvízben. A szennyvíziszapban mindazok a kórokozók megtalálhatók, mint ami a szennyvízben és ez 

potenciális veszélyként jelentkezik a szennyvíziszap felhasználása során. A szennyvíziszap hasznosításánál 

számolni kell a szalmonellával, a Cysterus bovis petéjével, valamint az embert és szarvasmarhát egyaránt 

fertőző Taenia saginitával. A szennyvíziszap hasznosításának egészségügyi problémáival számos tanulmány 

foglalkozik. 

A települési szilárd hulladék is tartalmaz patogén szennyezést, amelynek két fő forrása a házi állatok hulladékai 

és az elhasznált pelenka. A szennyezést tovább növelik egyéb háztartásai eredetű egészségügyi hulladékok és a 

hulladékot fertőző legyek, rágcsálók, rovarok. Vizsgálatok során nagyszámú patogén indikátor szervezetet 

találtak a települési hulladékban, amely a szennyvíziszappal megegyező vagy esetenként azt meghaladó 

szennyezettségre utal. Ezt, a vizsgálatok szerint a háziállatok hulladékai okozzák. A fertőzés veszélye 

eredményesen csökkenthető a mezőgazdasági és az erdészeti hasznosítás során alkalmazott védekezési 

módszerekkel és intézkedésekkel. 

Szervetlen szennyező anyagok 

A szerves hulladékokban található nyomelemek lehetnek toxikusak, de akár hasznosak is az élő szervezetek 

számára. A nehézfém kategória számtalan elemet foglal magában, amelyeket általában toxikusnak tekintenek. A 

szerves hulladékokkal a környezetbe vitt nehézfém-terhelés a szerves hulladékok hasznosításának egyik 

legexponáltabb kérdése napjainkban. A kutatókat és a gyakorlati szakembereket egyaránt foglalkoztatja az a 

kérdés, hogy ezek az elemek a talaj-növény-állat-ember biológiai láncolatban milyen mértékben vesznek részt 

és hol a határ, ahol ezek a fémek még tolerálhatók. A magyarországi szennyvíziszapok nehézfém-

szennyezettsége nem olyan magas, hogy az egy-két kiugró eredmény ellenére gátolná a hasznosíthatóságot. 

A települési szennyvíziszap toxikus anyag tartalmának limitálása szempontjából is elsőrendű feladat a 

forráskontroll. Az iszapelhelyezéssel kapcsolatos problémák megoldását nagymértékben elősegíti a csatornába 

vezethető ipari és egyéb nem kommunális jellegű szennyvizek minőségének szigorúbb – az EEC direktívák 

szerint is megkövetelt – szabályozása. Ezt célozza az úgynevezett szennyvíz-előkezelési akcióprogram 

bevezetése, amely értelmében minden településen, ahol olyan ipari tevékenységet folytatnak, amelynek a 

hulladékai mérgezőek vagy egyéb szempontból veszélyesek és az ipari szennyvizet a közcsatornára kötve 

kívánják elvezetni, ipari szennyvíz-előkezelés keretében kötelesek csökkenteni vagy megszüntetni a káros anyag 

kibocsátást. 
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A szervetlen szennyezők mennyiségét egyedi koncentrációjukkal kell jellemezni, nincs a BOI, illetve KOI-hez 

hasonló együttes mérőszámuk. 

Nitrogén 

Öt formában fordulhat elő: elemi-, szerves-, nitrit- és nitrát-nitrogén, ammónia. 

Az elemi nitrogén vízben jól oldódik, inert tulajdonságú, nem jelent szennyezést. A többi előfordulási forma 

viszont szennyezőnek számít. 

A nitrogénvegyületek a vizekbe többféle forrásból juthatnak: műtrágyából, szerves trágyából, szerves anyagok 

bomlása révén, és a szennyvízkezelő berendezésekből. 

Az ammónia a szerves nitrogénvegyületek bomlástermékeként kerül a szennyvízbe: jelenléte egyértelműen 

indikálja a bomló szerves anyagok jelenlétét. 

Az ammónia a sejtmembránon áthatoló sejtméreg. Mérgező hatása egyéb vízjellemzők függvénye is, 0,2-2 mg/l 

koncentráció-értéktől toxikus. A megengedett koncentráció: 0,02-0,025 mg/l. 

Az ammóniát a nitrifikáló baktériumok oxidálják, e közben oxigént fogyasztanak, nitriteket és nitrátokat hoznak 

létre az alábbiak szerint: 

1 g NH3 oxidálása 4,57 g O-t fogyaszt: a szerves anyagokhoz hasonlóan oxigén fogyasztó "terhelést" jelent a 

szennyvizekben, kis koncentrációban is. 

A fentiek miatt a megengedett határérték nitrátionból 40 mg/l az ivóvízben. 

Jól működő szennyvíz-tisztítóknál az elfolyó víz 10-40 mg/l NH és 5-30 mg/l tartalmú. Anaerob körülmények 

között számos szervezet képes a nitrát oxigénjének felhasználására, így a nitrátból N képzésére (denitrifikáció). 

Több országban (Dánia, Hollandia, Anglia, Magyarország, stb.) a kiadható szennyvíziszap mennyiségének 

egyik behatároló tényezője, hogy az iszap nitrogéntartalmát a növények maradéktalanul hasznosítsák és a 

felesleges kimosódások ne okozzanak környezetszennyezést. A szennyvíziszapokban lévő tápanyagok formáját, 

felvehetőségét nagymértékben meghatározza az, hogy az elhelyezés előtt milyen volt a szennyvíztisztítási és 

iszapkezelési technikai megoldása. Az eljárások a tápanyagok mennyiségét is megváltoztatják. 

Foszfor 

A foszfor nem mérgező, de fölös mennyisége a természetet károsan deformálhatja "terhelő" összetevő. A 

természetes emberi tevékenység is okoz foszfor szennyezést. Az emberi kiválasztás naponta, személyenként 2 g 

foszfort, ezen felül a hagyományos mosószerek további 2 g foszfort visznek a vizekbe. Az erőteljes műtrágyázás 

is folyamatos foszfor-kimosódást okoz. A természetben kőzetek mállásterméke bomlásaként is keletkezhet 

oldható foszfor. 

A foszfor az élő szervezetek fontos építőeleme. A bioszférában szinte kizárólag teljesen oxidált formája van 

jelen, foszfátként, a pH-tól függően  (ortofoszfát) vegyületeként. A növények csak 

ezeket a reaktív foszforalakokat tudják felvenni. A nem reaktív szerves és szervetlen kondenzált foszfátokat a 

növények nem képesek hasznosítani. 

A foszfátok fémionokkal (vas-, alumínium-, kalcium) fémfoszfát vegyületeket képeznek, oldatból kicsapódnak 

(oxidáló környezetben). 

A foszfor körfolyamatban, "foszfor-ciklusban" vesz részt: részint szervetlen vegyületek formájában a környezet 

összetételétől függően kicsapódik (ezzel kilép a táplálkozási láncolatból), vagy visszaoldódik. Másrészről az 

ortofoszfát vegyületeket a növények felszívják, szervezetükbe beépítik, szerves, kondenzált foszfor-vegyületet 

képeznek. Az elhalt növények kondenzált foszfát tartalma nem aktív, (kilépés a ciklusból). Baktériumok ezt 

azonban újra hidrolizálják ortofoszfáttá, s ezzel visszaviszik az aktív ciklusrészbe. (A biológiai szennyvíz-

tisztítókban ez a folyamat is lejátszódik). 

A biológiai szennyvíztisztítás foszforciklust módosító hatására jellemző: 

• a nyers szennyvíz 5-20 mg/l összes foszfor tartalmának 15-20%-a aktív; 
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• a biológiailag tisztított szennyvíz 3-10 mg/l foszfort tartalmaz, de ez 50- 90%-ban ortofoszfát. 

A legtöbb természetes rendszerben a foszfor van a legalacsonyabb (aktív) koncentrációban, tehát limitáló 

tényező. Mintegy 10 mg/m3 foszfortartalom alatt a rendszer oligotrof, nem történik biológiai produkció. 20 

mg/m3 felett eutrotróf, azaz a fotoszintézis végbemehet, megindulhat az algaburjánzás. 

Kálium 

A szennyvíziszapok általában sokkal kevesebb káliumot tartalmaznak, mint nitrogént és foszfort. Szárazanyagra 

vonatkoztatott kálium tartalom 0,5% alatt van. Ezért ott ahol kizárólag iszapot használnak trágyaként kiegészítő 

káliumadagolás szinte minden esetben szükséges. Szlovákiai (pozsonyi) szennyvízzel történt öntözési 

vizsgálatok során a szennyvíziszap káliumtartalmának felvehetőségét 80-100%-osnak találták. A fentiekből 

látható, hogy a szennyvíziszapok az alkalmazás szempontjából nem tekinthetőek homogénnek. A makro- és 

mikroelem tartalmat az iszapok száraz anyagtartalma befolyásolja leginkább. Ez a paraméter viszont leginkább a 

tisztítási (víztelenítési eljárások hatékonyságától függ) illetve a szállítási és elhelyezési idő hosszától. A makro 

tápanyagok mennyisége és növényi felvehetősége az érett szervestrágya felvehetőségéhez áll közelebb, mint a 

műtrágyákéhoz 

Toxikus fémek 

Egyes fémek kis mennyiségben szükségesek az élővilág számára (esszenciális fémek). Ezek a bór, cink, króm, 

kobalt, mangán, molibdén, ón, réz és vas. 

Más fémek - arzén, kadmium, ezüst, higany, ólom, berillium - az élő szervezeteket mérgezik, toxikusak. Az 

esszenciális fémek optimálist jóval meghaladó koncentrációban, valamint a nem-esszenciálisak növekvő 

koncentrációban fokozottan mérgezőek. Mérgező hatást csak az oldott fémszennyezők okoznak, az oldhatatlan 

fémvegyületek biológiailag inaktívak. Szennyvizeink általában igen kis koncentrációban tartalmaznak 

fémszennyezőket, de a biológiai folyamatok során megkötődnek, és a képződött biomasszában felhalmozódnak, 

így sokezerszeres koncentrációt is elérhetnek. Előfordulhat, hogy a tápláléklánc végén levő állatot, vagy embert 

már a felhalmozódásból adódó nagy dózisú mérgező hatás éri. 

További gondot okoz, hogy a környezetben felgyülemlő inaktív fémvegyületek a körülmények (pH, oxigén-

koncentráció, redox potenciál stb.) változása kapcsán oldódnak, aktiválódnak. (Ilyen jellegzetes, a természetben 

esetenként lejátszódó folyamat például a higany metileződése: az inaktív higany metilhigany-módosulata jól 

oldódik vízben és igen mérgező.) 

Jellegzetes a toxikus fémek által okozott mérgezéseknél, hogy a nagy dózis gyorsan jelentkező mérgező hatása 

mellett a legtöbb fém esetében /hosszan tartó/ kis koncentráció is eredményezhet mérgezést, de a káros hatás 

csak hosszú idő után (hetek, hónapok, sőt évek multával) jelentkezik. A mérgező koncentrációk értéke 

fémenként változó, és a fentiek miatt nehezen megadható értékű. 

Fentiek miatt a fémszennyezések, elsősorban a nehézfém-szennyezések megelőzésére, valamint eltávolítására 

fokozott gondot kell fordítani. 

Cianidok 

Mindenhol, ahol élet- vagy ipari tevékenység van, előfordulnak cianidok. Ezért a cianidokat szennyezettséget 

jelző vegyületnek is tekintik. A cianid ion könnyen megkötődik az állati szervezetekben és gyors mérgezést 

okoz. Már 50-60 mg halált is okozhat embereknél. Blokkolja a citokróm rendszert (enzim rendszert) és az 

oxidációs folyamatokat. Természetes vizekben cianid nincsen, vagy csak 0,1 mg/l alatti koncentrációban fordul 

elő. 

Cianid tartalmú vizeket közvetlenül a képződésük helyén kell tisztítani a fokozott mérgezési veszély miatt, 

valamint azért is, mert a 0,2 mg/l feletti koncentráció a biológiai tisztítást gátolja. A megengedett cianid ion 

koncentráció: 0,2 mg/l. 

Összefoglalás 

A szennyvíziszap több komponensű anyag. A szárazanyag nagy része szerves anyag (50-60%). 

A szennyvíziszapban megtalálhatók: szerves szennyező anyagok, nehezen lebomló szerves szennyező anyagok, 

mikrobiológiai szennyezők, fertőző anyagok, szervetlen szennyező anyagok. Ezeket megfelelő 
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tisztítási/ártalmatlanítási eljárásoknak kell alávetni, hogy a szennyvíziszap felhasználása ne okozzon ökológiai 

katasztrófát. 

A makroelemek (N, P, K) 0,2-1,5%-ban találhatók benne. Ezek az anyagok jól hasznosíthatók a tápanyag-

gazdálkodásban. A talajerő-gazdálkodási hasznosítás gátja a nehézfémek és poliklórozott szénhidrogének. 

Kérdések 

1. Ismertesse a szennyvíziszap kémiai összetevőit! 

2. Mennyi a tápelemtartalom (N, P és K) a szennyvíziszapban? 

3. Milyen nehézfém-szennyeződéseket ismer? 
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3. fejezet - Iszapsűrítés 

Bevezetés 

Az ismertetett eleveniszapos települési szennyvíztisztítóknál két helyen választunk le szennyvíziszapot: 

• az előülepítőkből a nyers iszapot, 

• az utóülepítőkből a fölös iszapot. 

A kettő összetétele nagymértékben eltér(het) egymástól. Ezért nagy telepeken indokolt külön feldolgozni őket. 

Mégis gyakran egyesítik, összekeverik a két szennyvíziszapot és mint kevert iszapot kezelik, illetve dolgozzák 

fel, mert úgy egyszerűbb az iszapfeldolgozó rendszer, másrészt a kevert iszap könnyebben ülepíthető. 

Korábban említésre került, hogy az iszapok kezelésének módját megszabja a további felhasználás, vagy 

elhelyezés, valamint szükségessé teszi a kezelést 

• az iszapok nagy víztartalma, 

• azok fertőző volta (féregpeték, patogén baktériumok vannak benne) 

• ipari eredet esetén: mérgező anyagokat tartalmaz. 

A szennyvíztisztítási folyamat során másodlagos anyagként iszap képződik, melyek volumene bár mintegy két 

nagyságrenddel kisebb a folyadék mennyiségénél, ám a környezeti és egészségügyi feltételeket kielégítő 

elhelyezéséhez, illetőleg hasznosításához a szükséges létesítmények beruházási költsége a teljes beruházás 50%-

át is megközelíti. 

A szennyvíziszapot a szennyvízből eltávolított úszó és lebegő szilárd anyagok, valamint a biológiai tisztításkor 

keletkező élő és elhalt baktériumpelyhek tömege alkotja. A szennyvíziszap kétféle lehet: 

• a mechanikai tisztítási fokozatban az előülepítő fenekén összegyülemlő, onnan eltávolított ún. nyersiszap, és 

• az utóülepítő iszapja, melyet a biológiai fokozatban, az eleveniszapos, vagy a csepegtetőtestes tisztítás 

utóülepítőjében különítenek el a szennyvíztől. 

Szennyvíziszap-kezelésnek nevezzük azokat a műveleteket, melyeket főleg a szennyvíztelepen végeznek el a 

térfogat, a víztartalom, a fertőzőképesség csökkentése érdekében a használhatóság és elhelyezhetőség javítása 

céljából. 

Erre szolgál a gravitációsan, vákuumágyon, vagy gépi úton végzett sűrítés. A víztelenítés során az iszap 

víztartalma eléri a 28-30%-ot. Ennél nagyobb mértékű víztelenítés szárítással, granulálással (termikus 

kezeléssel) érhető el. 

Követelmények: 

• Ismerjék meg a ma alkalmazott, a víztartalom csökkentés technológiai megoldásait. 

• Ismerje az iszapsűrítés jelentőségét! 

• Tudja felsorolni az iszapsűrítés leggyakrabban alkalmazott technológiáit! 

• Ismerje az iszapsűrítés műtárgyait! 

Iszapsűrítés 

A víztelenítés első lépcsője a sűrítés. A sűrítés célja az, hogy a szennyvíziszap víztelenítésével térfogatát 

csökkentsük, azaz a kezelendő iszap térfogatát csökkentsük. Így az iszap további kezelésének költségei is 

csökkenthetők. Az iszap nedvességtartalma, szárazanyag tartalma és relatív térfogata közötti kapcsolatot a 4. 

táblázat tartalmazza számszerűen. 

5. táblázat. Az iszap nedvességtartalma, szárazanyag-tartalma, é s relatív térfogata közötti kapcsolat 
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Az iszap minél nagyobb mértékű sűrítése tulajdonképpen az ülepítő feladata is. Ezt követi az iszap önálló 

műtárgyban történő sűrítése. 

Az iszapsűrítést leggyakrabban 

• gravitációs erőtérben „gravitációs sűrítőben”, vagy oldott levegős iszap-flotálóban, 

• centrifugális erőtérben „dob”-centrifugában, tányéros centrifugában, vagy „dekanter” centrifugában 

végezhetjük. 

A gravitációs sűrítőben "keveréssel", az iszapot óvatosan átgyúrva, bolygatva segítik az ülepedést. E célból az 

ülepítő iszapkotróján ritkán (150-200 mm) elrendezett pálcákkal "keverjük," (inkább csak bolygatjuk) az 

iszapot: a pálcák a zagyban képződött gázok felszínre jutását s ezáltal az ülepedést segítik elő; megakadályozzák 

„iszap-hidak” képződését, az iszap összeállását. 

Egy ilyen kör alakú készülék kialakítását mutatja be a 6. ábra. 

 

6. ábra. Gravitációs iszapsűrítő 

Az ábrán látható berendezés nagyon hasonlít a kör alakú (Dorr) ülepítőkre, és az ott látott körkörös túlfolyó 

iszapvíz-elvezetéssel, uszadékot visszatartó merülő fallal építik. E sűrítők az ülepítőktől különböznek az 

alábbiakban: 

• fenék lejtésük nagyobb (1:6-1:4), 

• a sűrítő műtárgy átmérője kisebb, mélysége viszonylag nagyobb, 

• az iszap tartózkodási ideje jóval nagyobb: napos nagyságrendű, 

• az iszapzsompba is benyúlik az iszapkotró, az eltömődések megelőzésére. 
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A gravitációs sűrítő alkalmazható előülepítő-iszap és kevert-iszap sűrítésére. 4-6% szárazanyag tartalom érhető 

el vele. Utóülepítő-iszapnál ritkán alkalmazzák, mert csak 2-3% szárazanyag tartalom érhető el vele. 

Az oldott levegős flotációs iszapsűrítőknél finoman eloszlatott, és az iszaprészecskékhez kapcsolódó 

légbuborékok segítségével felúsztatják és így uszadék formájában sűrítik a vízhez igen közel álló sűrűségű, vagy 

igen kis szemcseméretű iszapot. 

A finom és egyenletesen eloszlatott buboréktömeg létrehozásának két módját alkalmazzák: 

• levegő befúvás nagyobb nyomáson, s folyadék expandáltatása atmoszférára, 

• levegőbefúvás atmoszférán, s expandálás vákuumtérben. 

Mindkét esetben a folyadékban oldott gáz felszabadulása játszódik le a kisebb nyomású térben, ami biztosítja a 

jelenlevő zsírcseppekhez, olajcseppekhez, szálas-rostos részecskékhez, eleveniszap-pelyhekhez kapcsolódó 

finom buborékok útján az anyagok felúszását a folyadék felszínére. A buborékok kapcsolódását, a 

pehelyképződést az iszaphoz kevert vegyszerrel is javítják. 

A 7. ábra egy (túlnyomásos légtelenítővel működő) flotációs sűrítőt mutat be. 

 

7. ábra. Flotációs iszapsűrítő 

A dob-centrifuga függőleges tengelyű, tömör dobfalú, három lábra függesztett ülepítő centrifuga. 

Metszetét/kialakítását a 8. ábra mutatja be. 
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8. ábra. Dob centrifuga 

A dob 1000 mm körüli átmérőjű, fordulatszáma 1000-1500 1/min. Kapacitása 12 m3/h körüli, szakaszos 

működésű. A kis szennyvíztisztító telepek gépe. Mind iszapsűrítésre, mind iszap víztelenítésre alkalmas. 

Homokra nem érzékeny. 

A sűrítendő iszapot a centrifuga forgó dobjába vezetik tangenciálisan, forgásirányban. Az iszap gyűrű alakban 

kitölti a dobot. Az folyadéknál nehezebb iszaprészecskék a dob falánál gyűlnek össze, az iszapvíz pedig 

túlömlik, s a centrifuga álló házából alul kiömlik. A dobban, a fal mellett összegyűlő iszapréteg egyre 

vastagszik, a folyadékgyűrű vékonyodik; végül egyre több iszaprészecske távozik a túlömlő iszapvízzel. Ekkor a 

betáplálást leállítják, csökkentik a fordulatszámot, és a sűrített iszapot hámozócsővel (iszapkaparóval) 

eltávolítják. Ez után a forgórészt újra felpörgetik, indítják a betáplálást. 

A szétválasztás jó hatásfokú vegyszer alkalmazása nélkül is. Az elérhető szilárdanyag tartalom 5-9%. 

Utóülepítő-iszapnál is használható e típus. Vegyszer adagolásával a teljesítménye megkétszerezhető. 

A tálcás (tányéros( centrifuga dobjának vonalas metszetét a 9. ábra mutatja be. 

 

9. ábra. Tálcás centrifuga 

Függőleges tengelyű, nagy fordulatszámú (~5000 1/min) csak iszapsűrítésre alkalmas centrifuga. Az iszap 

tengelyirányban ömlik a forgórészbe. A szilárd szemcsék a forgórész nagy átmérőjű részében gyűlnek össze, és 
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fúvókákon lépnek ki a dobból. A forgórészt (ferde vonalakkal ábrázolt) tányérok (betét-kúpok) töltik ki. Ezek 

~10 mm távol vannak egymástól, s a betáplált folyadék köztük áramlik felfelé és középfelé, a folyadék kiömlése 

irányába. A tányérok simítják az áramlást, és csökkentik az ülepedési úthosszt. Az iszapszemcsék a centrifugális 

erőtérben sugárirányban kifelé mozognak. Elérve egy betétkúpot annak belső felületén csúszva jutnak a 

nagyátmérőjű iszaptérbe. Innen fúvókákon (min. 12 db) ömlik ki a sűrítmény a centrifugaház gyűjtőterébe. A 

sűrítmény egy részét recirkuláltatják, ami tartózkodási idő növelést és ez által jobb sűrítést eredményez. 

Ugyanis, ha egyszeri átfutásra méreteznék a fúvókákat, kis számú, és kis átmérőjű fúvóka adódna, amik 

könnyen eltömődnének és közöttük a dobban áramlási holtterek volnának, ahol lerakódások képződnének. 

A tálcás centrifugák a nagy telepek gépei. Utóülepítő iszap sűrítésére alkalmazzák elsősorban, az elérhető 

szilárdanyag tartalom 4-6%. Alkalmazásánál ügyelni kell, hogy csak jól homokmentesített iszap (a homok 

koptatná a fúvókákat), és szálas anyag mentes iszap engedhető rá az eltömődések elkerülése végett. 

Dekanter (csigás ülepítő) centrifuga vonalas metszetét a 10. ábra mutatja be. 

 

10. ábra. Dekanter (csigás ülepítő) centrifuga 

E centrifuga dobja vízszintes tengelyű, hengeres-kúpos kiképzésű. A dobon belül, attól 1-1,5%-kal eltérő 

fordulatszámmal szállítócsigával ellátott betét forog. A csiga a dobfalra kiülepedett iszapot szállítja a kúpos 

részhez, kikotorja a folyadékgyűrűből, s végül a dob legkisebb átmérőjű részén levő nyílásokon távozik a 

sűrített iszap a forgórészből. A sűrítendő iszapot a forgórészbe nyúló álló csövön vezetik be. A folyadék a 

dobban gyűrű alakban helyezkedik el, és a hengeres rész véglapján levő (állítható helyzetű) nyílásokon ömlik ki. 

E centrifuga típus a nagy telepek gépe, mind iszapsűrítésre, mind iszap víztelenítésre alkalmas. 

Utóülepítő iszap sűrítésére használják, 6-9% szárazanyag tartalom érhető el vele. Csak jól homokmentesített 

iszapnál használható. Az iszaprészeket roncsolja, így az iszapvízzel többlet szerves anyag jut alkalmazásakor 

vissza a tisztító sor elejére. 

Összefoglalás 

A víztelenítés első lépcsője a sűrítés. Célja, hogy a szennyvíziszap víztelenítésével térfogatát csökkentsük, így 

az iszap térfogatát csökkentsük. 

Az iszap minél nagyobb mértékű sűrítése az ülepítő feladata is. Ezt követi az iszap önálló műtárgyban történő 

sűrítése. 

A sűrítés lehetőségei: 

• gravitációs erőtérben „gravitációs sűrítőben”, vagy oldott levegős iszap-flotálóban, 

• centrifugális erőtérben „dob”-centrifugában, tányéros centrifugában, vagy „dekanter” centrifugában 

végezhetjük. 

A gyakorlatban elsősorban a gravitáció s és a flotáció sűrítőket alkalmazzák. 
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A gravitációs sűrítés 

Az iszap lebegőanyag tartalma egy reaktorban a részecskeméreteinek és az anyagra jellemző sűrűségnek 

megfelelő hátráltatott ülepedési sebességgel a reaktor alsó részében besűrűsödik. Ezt az eljárást az egészen kis 

telepektől a közepes nagyságú (250 000 LE) telepekig, általában a 40 m3/d iszapmennyiség sűrítésére 

alkalmazzák. Az elérhető szárazanyag-tartalom 2,5-4% között várható. 

Flotációs sűrítés 

A flotáció az iszap szárazanyag-tartalom levegő vagy gázbuborék befúvással növelhető. Lényege, hogy a vízhez 

közeli sűrűségű lebegőanyag hidrofóbizálása után, adhézió révén levegő buborékhoz kötve agy sebességgel 

felszínre úsztatható, ahonnan folyamatosan eltávolítható. A nagyobb telepeken alkalmazzák. 

Sűrítés centrifugával 

A centrifugában a fellépő centripetális erő hatására gyorsabb fázisszétválasztás, sűrítés következik be. Hatása 

flokkuláló szer adagolással növelhető. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi a célja a sűrítésnek? 

2. Melyek a leggyakrabban használt sűrítési eljárások? 

3. Nevezzen meg néhány műtárgyat, mely a sűrítésnél használatos! 
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4. fejezet - Iszapkondicionálás és 
stabilizálás, fertőtlenítés 

Bevezetés 

A szennyvíziszap stabilizálása olyan kezelési művelet amely 

• csökkenti vagy eltávolítja a kellemetlen szagú összetevőket; 

• csökkenti az iszap biológiailag lebontható mennyiségét; 

• javítja a víztelenítést; 

• csökkenti a patogén mikroorganizmusokat; 

• csökkenti vagy megszünteti a berothadás lehetőségét. 

Feladata a sűrített iszap vízteleníthetőségének javítása, a szerves anyag stabilizálása, a patogén bacilusok 

mennyiségének csökkentése. Alkalmazhatunk fizikai-, kémiai- és biológiai kondicionálást. 

Az iszapstabilizálás célja, hogy a könnyen bomló szerves anyagokat szagmentes, és tovább már nem bomló, 

fertőzést nem okozó anyagokká alakítsuk át. Háromféle eljárás ismert: 

• anaerob rothasztás (levegőtől elzárt körülmények között); 

• aerob stabilizálás (levegőztetéssel); 

• kémiai kezelés (mész, vagy klór adagolásával). 

Az iszapkondicionálás az a művelet, amikor az iszapot a jobb vízleadás céljából kezelik. 

A kondicionálás minden esetben energiaközléssel jár, amely történhet: 

• hőátadással (fizikai), 

• vegyszerrel adagolásával (kémiai úton) és 

• biokémiai folyamatként. 

A módszerek célja az iszapvíztelenítés folyamatának kedvezőbbé tétele. Mezőgazdasági alkalmazás esetén a 

meszes kondicionáló szerek alkalmazása rendkívül előnyös. Erre utal az a tény, hogy az elmúlt időben főként a 

mészpor beadagolással történt eljárások kidolgozása ugrásszerűen megnőtt. A mész beoltásával járó hőhatás 

fertőtlenít, gátolja az iszap további rothadóképességét, előnyös a víztelenítés szempontjából, a magasabb pH-

tartalom kedvező a mezőgazdasági hasznosításnál. 

A szennyvíziszapok biokémiai kondicionálása (az iszap stabilizálása) alkotja a teljes kezelési folyamat 

meghatározó jellegű részét. Célja a szerves anyagok ásványosítása, a rothadóképesség csökkentése, patogén 

baktériumok számának csökkentése. A stabilizálás történhet levegő jelenlétében (aerob) és levegő jelenléte 

nélkül (anaerob). 

Követelmények: 

• Ismerje meg, hogy miért előnyös a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásánál az, ha minél nagyobb 

szárazanyag tartalommal, és minél kisebb fertőzőképességgel rendelkezik! 

• Tudja, hogy ezt milyen eljárásokkal érhetjük el! 

• Tudja kiválasztani a legmegfelelőbb eljárást egy adott helyzetben! 

Fizikai kondicionálás 
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Pasztörözés: felmelegítés 60-80 °C-ra, majd hőntartás 15-30 min-ig; 

Termikus kondicionálás: hevítés 180-220 °C-ra, ~30 min-ig hőntartás. 

Teljes sejtpusztulást eredményez. Hátránya, hogy a sejtnedvek szerves anyag növekedést okoznak az 

iszapvízben. Továbbá költséges, bűzös. Viszont igen jól vízmentesíthető iszapot eredményez. 

Fagyasztásos kondicionálásnál a jégkristályok a sejtfalat szétroncsolják, a vízmentesítést akadályozó kolloidok 

elbomlanak. A mesterséges hűtés nem gazdaságos; a természetes téli fagyást hasznosítják. 

Kémiai kondicionálás 

A kondicionáló vegyszerek (flokkulálószerek) hatására javul a vízteleníthetőség, csökken a rothadóképesség, 

csökken a patogének mennyisége. 

Végezhető: 

• • szerves koagulánsokkal (más néven polielektrolitokkal: Praestol, Zetag, Hercofloc, stb. Igen kevés kell 

belőlük!); 

• • szervetlen koagulánsokkal (vas(III)-kloriddal - FeCl3, vas(III)-szulfáttal - Fe2(SO4)3, alumíniumszulfáttal - 

Al2(SO4)3, kálciumoxiddal - CaO). 

Az alkalmazandót a további felhasználás megszabhatja. Kísérleti alapon kell meghatározni mind a megfelelő 

vegyszert, mind az adagolandó mennyiséget. A túladagolás, különösen a polielektrolitoknál, rontja a 

hatékonyságot. 

Biokémiai kondicionálás 

Lehet aerob és anaerob. 

Aerob kondicionálás 

Az iszap (osztott vagy kevert iszap) "teljes oxidációja", azaz tovább levegőztetése. 

Alkalmazható, ha: 

• 10 °C feletti hőfok biztosított egész évben, 

• kis-, és közepes terhelésű szennyvíztelepen (2000-7500 m3/d). 

Toxikus ipari szennyvizeknél is alkalmazható lehet. 

Kezelési idő: 8 - 12 nap. 

Enzimes változata gyors: csupán 8-12 óra kezelési időt igényel; alkalmazása nagyobb: 2000-20 000 m3/d 

szennyvizet feldolgozó telepeken is gazdaságos. 

Anaerob biológiai kondicionálás 

Alkalmazása közepes és nagy telepeknél gazdaságos. 

Levegőtől elzárt rothasztást, biológiai lebontást végeznek, aminek során főleg CH4 és CO2 gáz (biogáz) és 

rothasztott iszap képződik. A műveletek során az anaerob mikroorganizmusok a feldolgozott anyagokból 

enzimeikkel hasítják le a számukra szükséges oxigént. 

A bontás főbb lépései: 

• hidrolízis, 

• savas erjedés (ecet-, tej-, propion-savak, alkoholok képződnek); 

• metán fermentáció (ecetsav + H2 + CO2→CH4 + CO2). 
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Jellemzői: 

• a szerves anyag 40-60%-a lebomlik, 

• kolloidok lebomlanak, s ezzel a sűríthetőség lényegesen javul, 

• metángáz képződik, ami gazdaságosan felhasználható és javítja a művelet energetikai hatékonyságát. (De: 

tűz-és robbanásveszélyt is okoz!) 

Formái: 

• hideg rothasztás: 20 °C alatti hőmérsékleten játszódik le, 

• fűtött rothasztás: 32 < t < 58 °C hőmérséklet tartományban. 

Hideg rothasztás: 

• • nyitott földmedencékben; 120-180 nap alatt játszódik le (4000 m3/d-ig használatos.) 

• • kétszintes ülepítők rothasztó tereiben; 75-90 nap kezelési idő szükséges. 2000-3000 m3/d terhelésű 

tisztítóknál használják. 

Hasznosítható biogázt nem szolgáltat a hideg rothasztás, és igen idő és térfogat igényes. 

A meleg rothasztást két hőmérséklet tartományban végzik: 

• mezofil rothasztás: 32-38 °C hőfoktartományban játszódik le, 20-30 nap a szükséges, átlagosan; 

• termofil rothasztást 50-58 °C tartományban végzik, 15-20 nap szükséges. 

A termofil rothasztás előnyei a mezofillal szemben: 

• gyorsabb, így kisebb reaktor-tér szükséges; 

• patogének elölése, a kezelt iszap vízteleníthetősége jobb. 

Hátrányai: 

• hőmérsékletingadozásra érzékenyebb; 

• a folyamat kevésbé stabil; 

• nagyobb az energia igénye; 

• az iszapvíz több oldott szerves anyagot tartalmaz és 

• gyengébb a szilárd-folyadék szétválasztás az utórothasztóban. 

Alkalmazott reaktorok: 500-10 000 m3-est használnak, szükség esetén többet párhuzamosan alkalmazva. A 

fűtését a biogázzal végzik, így csak indításhoz kell külső energiáról gondoskodni a meleg rothasztásnál. 

Hőenergia szükséges: 

• a betáplált iszap felmelegítésére, 

• a recirkulált (az utórothasztóból visszatáplált) iszap felmelegítésére, 

• a berendezések hőveszteségeinek pótlására. 

A rothasztókat keverni kell: 

• a tápanyag egyenletes eloszlatása végett, 

• a baktériumok és a tápanyag jó érintkeztetése végett, 
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• egyenletes hőmérséklet biztosítása végett, 

• áramlási holtterek elkerülésére, 

• uszadék-képződés csökkentése végett. 

Keverés módja: 

• mechanikus keverővel, 

• recirkuláltató szivattyúval, 

• a képződött gáz visszavezetésével. 

Nem szükséges állandóan keverni. Általában naponta 3-6-szor 1-6 órát kevernek. 

A képződött biogázzal kapcsolatban 

• tárolótartály kell, 

• gazdaságos felhasználásról kell gondoskodni (kazán, gázmotor, városi gázhálózatba táplálás, stb.) 

• a fölös gáz megsemmisítésére gázfáklya kell, 

• környezeti veszélyt el kell kerülni (villámhárító, rb szerelés). 

A biogáz mennyisége: 0,75-1,0 m3/kg lebontott szerves anyag, vagy 0,02-0,03 m3/fő/nap - lakos-egyenértékre 

számítva. 

A biogáz összetétele: 

• • CH4: 65-70%, CO2: 30-35%, N2, H2, O2 2-3%, H2S: tized%-ban képződik, de igen korrozív; 

• • fűtőértéke kb. 22,5 MJ/m3, kisebb, mint a városi gázé. 

A 11. ábrán jellegzetes reaktor kiképzést, ill. kapcsolást mutatunk be. 
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11. ábra. Anaerob rothasztó reaktor 

A hőveszteség csökkentése miatt a gömb alak volna az ideális. A lerakódó homok jobb eltávolíthatósága miatt 

ezért a reaktort alul körte formában elkeskenyítik. Technikailag a hengeres-kúpos alak a jobban megvalósítható. 

E reaktor alakoknál a propeller keverőt használják mechanikus keverőként. Hosszabb idő elteltével lerakódás 

képződik rajta, amit fordított irányban járatva a keverőt (1/3-ad ideig kb.) a lerakódás eltávolítható. 

Hőcserélőként a kettős-csöves típus használatos, amit előnyös a gázmotor hűtővizével fűteni. Magasabb hőfokú 

fűtőközeg ráégést okozhat. A reaktorok közül az utolsót utóreaktornak, más néven fázis-szétválasztónak 

nevezik, s ezt nem keverik. Itt még játszódhat le rothadási folyamat, de fő feladata egyrészt a kirothadt iszap 

sűrítése ülepítéssel, másrészt a kirothadt iszap tárolása. Az innen visszavezetett iszappal a reaktorok rothasztó 

mikroorganizmus tartalma növelhető, s ezzel a művelet gyorsítható. Jó szolgálatot tesz a tárolt iszap olyan 

esetben is, amikor valamelyik reaktorban az erjedés nem kívánt irányban tolódik el (pl. túlzott savasodás). 

Fertőtlenítés 

Fertőtleníteni kell a szennyvíziszapot, ha: 

• az iszapot a mezőgazdaságban hasznosítják, vagy 

• az iszap erősen fertőzött, ezért járványveszélyt rejt. 

A fertőtlenítés történhet: 

• klórozással, 

• meszes kezeléssel, (ez mezőgazdasági hasznosításnál előnyös lehet, mert vele a savasodó talajok javíthatók.) 

• besugárzással, 

• hőkezeléssel, 

• komposztálással. (A komposzt ágy magas hőmérsékletre képes felmelegedni, ahol a patogén 

mikroorganizmusok már elpusztulnak) 

Klóros oxidáció 

A fertőtlenítés célja a szennyvíziszapban előforduló kórokozó mikroorganizmusok (baktériumok, vírusok, 

bélférgek, peték stb.) elpusztítása, illetve fertőzőképességük megszüntetése. 

A fertőtlenítés lényege: a mikroorganizmusok enzimrendszerének irreverzibilis befolyásolása, ennek 

következtében az élő szervezet elpusztítása. Az enzimrendszerek rendkívül érzékenyek, főleg az oxidatív 

anyagokra, így kézenfekvő megoldás erős oxidáló szerek alkalmazása a fertőtlenítés elvégzésére. 

A jelenleg alkalmazott technológiák elsősorban klórt, klór-dioxidot, ózont és nátrium-hypokloritot alkalmaznak. 

Ismeretes még az ezüst, a jód és a bróm alkalmazása is, ezek a módszerek azonban nagyobb mértékben nem 

terjedtek el. 

Napjaink legnagyobb gyakorisággal alkalmazott vegyszere nagyobb szennyvízhozamoknál a klór, 

kisberendezéseknél, kisebb tisztítótelepeknél a nátriumhypoklorit. Az uv-technika az ózonozás egyik speciális 

esete, mely gazdaságosságánál fogva egyre jobban terjed. 

A gazdaságosság – pontosabban az üzemköltségek alacsony szinten tartása – a klórvegyületeket helyezi 

előtérbe. 

A közegészségügyi szempontok az ózon alkalmazását állítják a figyelem homlokterébe. 

A klóros oxidáció jelenleg a legelterjedtebb fertőtlenítési eljárás. Lényege, hogy a hipoklórsav (melynek 

megjelenése pH-függő), a vízhez hasonló molekulaszerkezete miatt könnyen behatol a sejtek 

membránszerkezetén és oxidálja az enzimrendszert. Az eljárás során klóros vizet juttatnak be a fertőtlenítendő 

iszapba 
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A hazai gyakorlatban ezt az elvet az ADVANC-DMRV által gyártott berendezés valósítja meg, elvi működését 

a 12. ábra mutatja be. A sejtekre toxikus hatást a hipoklóros sav fejt ki (HOCI), mely a hipoklorit ion (OCI–) 

forrása. Hatékonyan a 6 és 9,5 pH-tartományban alkalmazható. A klóros oxidáció a szennyvízben mindig jelen 

lévő ammóniával klóraminokat képez, melyek monoklóramin, diklóramin és triklóramin formában jelennek 

meg. 

 

12. ábra. ADVENCE klórozók működési elve 

A „töréspontig” való klórozás elpusztítja a baktériumok, valamint a vírusok nagy részét is, ha ezen a ponton 

túladagolunk. Ennek „ára” a szabad klór élővizekre gyakorolt hatása, mely az élővizek biotópját károsíthatja. A 

szabad klór mennyiségének csökkentését teszi lehetővé a deklórozás technológiája, melynek folyamatábráját a 

13. ábra mutatja be. Hazai gyakorlatunkban a deklórozási technológia még nem került alkalmazásra. 

 

13. ábra. Fertőtlenítő rendszer kialakítása deklórozással 
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Az elmúlt évek biokémiai és közegészségügyi kutatásai feltárták azokat az érveket, melyek a klórfelhasználás 

ellen szólnak. A klórozás során egy sor karcinogén anyag keletkezik (pl. trihalometán), mely a legtöbb ország 

„tiltott anyagok” listáján szerepel. 

A fertőtlenítést klóros oxidáció felhasználásával az ún. fertőtlenítő berendezések valósítják meg. A rendszer a 

tároló, adagoló, behatási reaktor együttessel valósul meg. 

Hőkezelés 

A folyékony (sűrített) szennyvíziszap hőkezelése (pasztörizálása) minimum 30 percen át 70 °C-on, amit mezofil 

anaerob rothasztás követ, legalább 12 napos tartózkodási idővel. 

Az iszap fertőzőképessége kockázatot jelent Ennek kiküszöbölésére azonban az emberiségnek évezredes 

tapasztalata a megfelelő időtartamú tározás, stabilizálás, termikus kezelés, ami a szükséges mértékű fertőtlenítés 

biztosítja. Az újkori iszapkezelési technikák részben ilyen célból optimalizált változatok. A patogén szervezetek 

ugyanis kitűnő tápanyagai a szerves anyag elbontását végző mikro-organizmusoknak. Egy mikrobiális 

rendszerben pedig mindig azok a résztvevők vannak versenyelőnyben, amelynek a természetes tápanyaga 

nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre a szaporodásukhoz. A rothasztott, víztelenített iszap hosszabb idejű 

(15-20 hónapos) tárolása mind a fertőtlenítés, mind az iszapállag átalakítása, mind a tápanyagveszteség 

minimalizálása tekintetében, tehát mind környezeti, mind gazdasági szempontból kedvezőnek bizonyult). 

Fontos a szennyvíziszap fertőtlenítése, stabilizálása a növények szempontjából is. Ezek ugyan nem az emberre 

fertőző szervezetekre érzékenyek, hanem a nyers iszap gyors bakteriális lebontása során keletkező közbülső 

termékekre, aldehidekre, savakra. Ezek a növényre jelenthetnek mérgező hatást, fitotoxicitást. 

E műveletet a kondicionálás előtt vagy után végzik. 

Láttuk, hogy az iszapkezelési módok közül számos biztosítja a patogének pusztulását, ami külön fertőtlenítési 

lépés beiktatását feleslegessé teszi. 

Összefoglalás 

A szennyvíziszap jobb vízteleníthetősége érdekében az iszapot különböző módszerekkel kezelhetjük. 

Léteznek fizikai (pasztőrözés, termikus kondicionálás, fagyasztásos kondicionálás, kémiai (szerves 

koagulánsokkal, szervetlen koagulánsokkal) biokémiai (aerob és anaerob) eljárások. 

Az iszapot felhasználás előtt fertőtleníteni is kell, mivel benne található kórokozók potenciális járványveszélyt 

jelentenek. A fertőtlenítési eljárások zömében hősterilizálási módszerek. Használatban vannak még 

sugárkezeléses eljárások, valamint a pH megváltoztatására irányuló módszerek, pl. oltott mésszel való kezelés. 

A fertőtlenítés módszerei: 

• klóros oxidáció, 

• hőkezelés, 

• meszes kezelés, 

• komposztálás. 

Ellenőrző kérdések 

1. Miért előnyös a szennyvíziszap oltott mésszel (CaOH2) történő kezelése? 

2. Milyen kondicionáló szereket ismer? 

3. Mi a pasztörizálás technológiai folyamata? 

4. Milyen kémiai reakció az alapja a klóros fertőtlenítésnek? 
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5. fejezet - Szennyvíziszapok 
víztelenítése 

Bevezetés 

Az iszapvíztelenítés célja a kellően kondicionált anyag nedvességtartalmának hatékony csökkentése. 

Cél, hogy az iszap veszítse el „folyadékszerű” tulajdonságait, szállítható, „lapátolható” legyen. 

Megkülönböztetünk: 

• „természetes” víztelenítési eljárásokat, amelyeknél a víztartalom tetemes része párolgással távozik: 

• iszapszikkasztó ágyak, 

• szárító lagúnák vagy tavak, 

• szolár szárítók. 

• mesterséges (gépi) eljárások: 

• szűrés, 

• gépi víztelenítés, 

• dinamikus, 

• statikus, 

• vegyes, 

• vákuumágyas, 

• rázó szitás. 

A víztelenítési eljárások közül számos technológiai változat alkalmazása lehetséges, melyeket a 14. ábra 

tartalmazza. 
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14. ábra. Víztelenítési technológiák 

Követelmények: 

• Ismerje meg a természetes és a gépi (mesterséges) víztelenítési eljárásokat! 

• Tudja, hogy a szalagszűrő préseken milyen jellegzetes lépésekben történik a víztelenítés! 

• Tudja, hogy a vákuumágyas iszap-víztelenítőből kikerülő iszapnál mekkora lehet az elérhető szárazanyag 

tartalom! 

Természetes iszapvíztelenítők 

Az iszapszikkasztó ágy a természetes iszapvíztelenítés legismertebb formája. 

Iszapszikkasztó/víztelenítő ágyaknál: 

• ~75% nedvesség elszivárog, 

• ~25% nedvesség elpárolog. 

A „víztelenített” iszap ~35-40% (száraz időben 60%) szilárdanyag tartalmú. A tartózkodási idő a szikkasztó 

ágyaknál az éves nagyságrendet is elérheti. 

Az iszapágy telepítése a lakóterülettől min. 500 m-re kell legyen. 
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Az iszapvíztelenítő ágy felépítése a 15. ábrán látható. 

 

15. ábra. Iszapvíztelenítő ágy felépítése 

Az iszapvíztelenítő ágy létesítéséhez sík, vízzáró felületen egymás mellett kb. 6 m széles, 30-60 m hosszú beton 

kazettákat készítenek, s ebben az ábrán látható módon a kavicsrétegbe ~1% lejtéssel dréncsöveket helyeznek el, 

s a kavicsot homokréteggel fedik. A kavicsréteg 25-50 cm, a homok 10-25 cm vastag. A dréncsövek távolsága 

2,4-6 m. A víztelenítendő iszapot a homokrétegre engedik, 30-45 cm réteget hoznak létre, úgy hogy több 

részletben töltik. A következő réteget akkor töltik, amikor az előzőről megszűnik a szivárgás. A megfelelő 

rétegvastagság elérése után száradni hagyják az iszapot, amíg a kívánatos szilárdanyag tartalmat elérte. Ez után 

leszedik a homokról az iszapot. Többnyire kézzel, mert gépi leszedés nagy homokveszteséget okoz. A száradás 

közben a felszínen a párolgást igen rontó kéreg képződik. Ezt ismételt tárcsázással tördelni kell. A lehulló 

csapadék újra nedvesít, meghosszabbítja a száradási időt. Ez ellen egyes vidékeken tetővel védekeznek. 

Az iszapvíztelenítő ágy „teljesítménye” kevert, rothasztott iszapnál: 60-100 kg/m2év, fedett ágynál: 85-140 

kg/m2év. E klasszikus iszapágyak nagy kézimunka igényét szilárd fenékburkolatú ágykonstrukciókkal 

küszöbölik ki. 

Szilárd fenékburkolatú, drénezett iszapágyaknál az iszapvíz elszivárgása az iszapágy közepén, vagy két 

szélén elhelyezkedő 0,6-1 m széles szivárgón biztosított (16. ábra). E sáv kavicsrétegbe fektetett dréncsőből, 

felette homok szűrőrétegből áll. Az iszapágy többi részét a szivárgó sáv felé 1,5%-kal lejtő beton- vagy 

aszfaltréteg fedi. 

 

16. ábra. Szivárogtató sáv 

Üzemeltetése kicsit eltér a klasszikus iszapágyétól. Iszaptöltés előtt a dréncső elvezetését zárják, és a szivárgó 

réteget vízzel töltik fel, majd 15-45 cm iszapot töltenek rá. Feltöltéssel egy időben az iszapból egy üveg 

mintavevőt is megtöltenek és az iszapágy közelében tartanak, amin figyelik az iszap viselkedését. 12-24 h eltelte 

után az iszap szilárd részei egy felszíni rétegbe úsznak, s az alatta levő iszapvíz ilyenkor a dréncsövek nyitásával 

leengedhető. (A térfogat 30% kb.) Ez a szeparálódás csak néhány órát tart, így megfelelő időben kell a 
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leeresztést végezni. Ezt követi a száradási időszak. A felület tördelése, az iszapeltávolítása géppel gazdaságosan 

végezhető. 

Az iszaptavak az iszapvíztelenítés és -elhelyezés legegyszerűbb és legolcsóbb megoldásai közé tartoznak. Ha 

az iszap víztelenítése, majd az ezt követő mezőgazdasági hasznosítás a cél, akkor a tavas megoldásnál drénezést 

is alkalmaznak. Ezeket a tavakat lagúnáknak is nevezik. 

Amennyiben az iszap végső elhelyezése a cél, akkor drénezést általában nem alkalmaznak. A tó feltöltődése 

után az iszapot nem termelik ki, hanem a területet talaj fedőréteggel borítják, esetleg parkosítják. 

Az iszaptó vagy lagúna kirohadt vagy stabilizált iszap időszakos elhelyezésére szolgál. Az iszaptóban a 

minimális tartózkodási idő 10 év. A tó mélysége 1,0-6,0 m. A tó dekantált iszapvizének az elhelyezéséről 

gondoskodni kell. Az iszaptó lakóterülettől min. 1000 m távolságra telepíthető. Az olyan iszaptavaknál, ahol 

nincs drénezés, az iszapvíz a talajba szivárog, és az elszivárgott víz a talajvizet szennyezi, ezért a tó alját vízzáró 

talajréteggel látják el. A lagúnák maximális mélysége 60 cm, ajánlott iszapterhelés 35-40 kg iszap/m3 a. Ha az 

iszap a 40 cm-es rétegvastagságot nem haladja meg, akkor 3-5 hó nap alatt elveszíti vizének nagy részét és 

rakható állapotba kerül. A lagúna használatát célszerű 3 éves periódusra tervezni: 12 hónap töltés, 18 hónap 

szárítás, 6 hónap eltávolítás mellett. 

A szoláris iszapszárítók a napenergiát használják fel a víztartalom csökkentésére. A „szárító ágyakat” 

melegházhoz hasonló építményekben helyezik el, ahol a napenergia hatására a folyadékmennyiség 75%-a 

párologással, 25%-a beszivárogással távozik. A párolgást szabályozható szellőzéssel gyorsítják fel. 

A természetes víztelenítési eljárásokhoz nagy területekre van szükség, ezért az érdeklődés egyre inkább a gépi 

iszapvíztelenítési eljárásokra fordul, melyek azonban csak vegyszerek alkalmazásával biztosítanak megfelelő 

hatékonyságot. 

Gépi iszap-víztelenítők 

Centrifugákat és többféle szűrőt lehet víztelenítésre használni. A megfelelő típus kiválasztásához félüzemi 

kísérletet célszerű végezni. 

Centrifugák közül a dob-(ülepítő inga-) centrifuga alsó leeresztős változata alkalmas, mint láttuk, az iszap 

víztelenítésre. A kis telepek gépe. 

A dekanter (csigás ülepítő) centrifuga használata nagyon elterjedt. A nagy telepek gépe. Zárt, kis helyen elfér, 

nagy teljesítményű. Használatához vegyszer alkalmazása szükséges. Iszapvíztelenítésnél általában nagyobb dob 

fordulat-számokat (és esetenként kissé eltérő dobkialakítást) használnak, mint sűrítéshez. 

Szűrők közül a vákuum dobszűrőt használták az 1970-es évekig elterjedten. Más szűrőtípusok azonban nagyot 

fejlődtek, és kb. 1970 óta kiszorították a vákuum dobszűrőket. 

Szalagos szűrőprések folyamatos működésűek, használatuk mind kis, mind nagy telepeken igen elterjedt. 

Működésük, kialakításuk megértését biztosító vonalas rajzot láthatunk a 17. ábrán. 
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17. ábra. Szalagos szűrőprés 

A szalagszűrő préseken a következő jellegzetes lépésekben történik a víztelenítés: 

1. az iszap kémiai kondicionálása. „Szuper-flokuláció” létrehozása az iszap szalagra vezetése előtti 

polielektrolit adagolással; 

2. gravitációs víztelenítés a szalag kezdeti szakaszán. A kondicionáló szer hatására szalag vízszintes, vagy 

emelkedő szakaszán az iszapvíz ~50%-a szalagszűrőn át távozik. Ehhez 1-2 min. tartózkodási idő szükséges; 

3. kisnyomású víztelenítés: az iszapot hordozó primer szalagra egyre szűkülő rést képezve egy második 

szűrőszalag fut rá. A szűkülő résben, s azt követően perforált hengerekre futva egyre növekvő nyomó hatás 

éri az iszapot. Fontos, hogy a nyomás fokozatosan nőjön, mert különben oldal irányban kifut a szalagok 

közül az iszap. 

A nagynyomású víztelenítést többféle hatással hozzák létre. 

• Egymást követő hengereken zegzugosan vezetve az iszap-szendvicset, ezzel sorozatos hajlításnak (ezzel 

átgyúrásnak) és a szalagok egyidejű feszítésével növekvő nyomásnak teszik ki az iszaplepényt (I-es zóna). 

• Más estben egymással szemben elhelyezkedő összeszorított hengerek préselnek. 

• Harmadik, igen hatékony megoldás az ábra szerinti II. zóna, amikor a nagy nyomást (egy utolsó, nagy 

átmérőjű hengeren) egy harmadik szűrőszalag rászorításával hozzák létre. (Kb. 1 barig fokozzák a nyomást a 

szendvicsben.) 

Fontos a fokozódó nyomás optimális alkalmazása. Túl gyors nyomás-növekedés hatására az iszap a hengerek 

közül kikúszik és a szalag pórusaiba is bepréselődhet. 

A szalagsebesség 0,6-3 m/min közötti, rendszerint üzem közben is állítható. A szűrőszalag anyagát kísérletek 

alapján választják ki, mert igen sokféle műszál, pórusméret, szövési mód van a választékban. 

A szalag szélessége 0,5-3 m (de 2 m fölöttit ritkán használnak). 

Az iszappal érintkező szalagokat intenzív mosással kell ellátni. 

A szalagszűrő prés alkalmazásának előnyei: 

• viszonylag kis energiaköltséggel megfelelően nagy szilárd anyag tartalmat állít elő; 

• folyamatos működésű, így jól illeszkedik a szennyvíztisztítás folyamatos technológiájába. 

Hátrányai: 

• az iszap minőségének változására igen érzékeny; 

• a szűrőszalagok nagy igénybevételnek vannak kitéve, így a többi szűrőkészülékhez képest gyakrabban kell a 

szűrőszalagokat cserélni. 

Szűrőpréseket állványzaton elhelyezett nagyszámú (100-200 db, vagy több), nagyméretű, a 18. ábrán mutatott 

szűrőlapból állítják össze, és hidraulikával szorítják össze (19. ábra). Préselő membrános kivitele szolgáltat 

igazán nagy: 30-60% szilárdanyag tartalmú iszaplepényt. E konstrukció működését a 20. ábrasorozat mutatja be. 

Az alkalmazott nyomás, amivel az iszapot betáplálják 3-7 bár. 
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18. ábra. Nagyméretű szűrőlap 

 

19. ábra. Szűrőprés 

 

20. ábra. Szűrőprés működési fázisai 

A nagy szűrőfelület és a viszonylag nagy nyomás igen nagy szűrési teljesítményeket eredményez, ezért 

szakaszos működése ellenére nagy telepeken is jól alkalmazható. 

Előnye: a gépi víztelenítők közül ez eredményezi a legkisebb víztartalmat, és a legkisebb szilárd anyagot 

tartalmazó szűrletet. 

Hátránya: szakaszos üzemű, ez iszap-puffert tesz szükségessé. A berendezés költséges, nagy a munkaigénye, 

gyakorlott és szakértő kezelők kellenek mellé. 

Vákuumágyas iszap-víztelenítő – az iszapvíztelenítő ágy gépesített, intenzifikált változata. Nem sorolható 

azonban a természetes víztelenítőkhöz, mert működéséből elmarad a szárítás. Kialakítását a 21. ábra mutatja be. 
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21. ábra. Vákuumágyas iszapvíztelenítő 

A víztelenítő egy beton teknő, aminek egyik (J-jelű) vége nyitható. A teknő aljában kavicságyban szűrlet 

elvezető (drén) csövek vannak, amik zárt szűrletgyűjtő tartályhoz csatlakoznak. A kavicsrétegre – homok helyett 

– porózus kerámia szűrőlapokat fektetnek. 

A vákuumágyas víztelenítőt a következőképpen üzemeltetik. Első lépésként a víztelenítő ágyat teljesen feltöltik 

polimerrel kezelt iszappal. Ekkor gravitációs víztelenedés játszódik le, azaz a teknőben levő h-magasságú 

vízréteg h•γ nyomása hatására átszűrődik a kerámia lapon, s lecsurog az atmoszférikus nyomáson levő gyűjtő 

tartályba. A víztartalom csökkenésével h›0, a víztelenedés leáll. Ekkor a G vákuumszivattyúval megszívják a 

gyűjtőtartályt, s azon keresztül a kavicsteret. Így 0,5-0,7 bar nyomáskülönbség jön létre az iszap szabad felszíne 

és kavicsos tér között, aminek hatására a környező levegő kihajtja a pórusokban levő vizet. Ezt a műveletet 

addig folytatják, amíg az iszap megrepedezik. A repedéseken keresztül ekkor levegő áramlik a vákuumtérbe. A 

vákuumszivattyút leállítják, az iszapot eltávolítják, iszapvizet leeresztik. A következő szűrés előtt a 

szűrőfelületet lemossák. 

A vákuumágyas víztelenítő szűrő átlagos teljesítménye 180 kg száraz anyag/m2d. 

A vákuum (dob) szűrők a kirothadt és primer iszapok víztelenítésére gyakran alkalmazott berendezés. A 

kondicionálásához meszet, fémsókat (vas(III)-szulfátot, vas(III)-kloridot, alumínium kloridot) és polielektrolitot 

alkalmaznak. 

Az elérhető szárazanyag tartalom: 

• friss primer iszapnál 23-28%, 

• friss kevert iszapnál 20-25%, 

• kirohadt kevert iszapnál 25-30%, 

• teljes oxidációs fölös iszapnál 20-25%, 

• friss fölös eleveniszapnál 15-20%. 

A berendezés energiaigénye 6 kWh/m3. 
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A vákuumágyas iszapvíztelenítők kis- és közepes szennyvíztelepek iszapjainak víztelenítésére alkalmazhatók. A 

berendezés előnyei kis helyigény, tág hőmérsékleti tartományban üzemel, egyszerű felépítés, kevés mozgó gépi 

alkatrész, gyors szűrési ciklus (24 h), alacsony beruházási költség. Az iszap szárazanyag tartalma 15-20%. A 

berendezés energiaigénye 7-10 kWh/t szárazanyag. 

Összefoglalás 

Az iszapvíztelenítés fontos művelete a szennyvíziszap kezelésnek. 

Minél kevesebb a víztartalom, annál kevesebb a szállítási költség, mivel nem vizet, hanem főképpen szerves 

anyagot szállítunk. 

A víztelenítés után az egységnyi térfogatú iszapnak nagyobb a szárazanyag tartalma. A különböző víztelenítési 

eljárások eltérő nedvességtartalmú iszapot hoznak létre. 

Az iszap nedvességtartalma befolyásolja a továbbhasznosítás lehetőségét. 

Az iszap víztelenítése különböző elveken működő technológiákkal történik. A gravitációs víz lecsorog az 

iszapból, ha alá homokréteget rakunk. 

Légköri hőmérsékleten, nyáron, a kapilláris gravitációs víz egy része elpárologhat. A napsugárzási energia is 

képes a szennyvíziszap víztelenítésére, főképp, ha fólia alatt terítjük ki. 

A gépi iszap víztelenítőknek is többféle eljárása ismert, a sokféle konstrukció ismerete fontos a hallgatóknak 

azért, hogy az iszap tulajdonságaihoz megfelelő hatékony módszert válasszanak. 

A hatékony iszap víztelenítés együtt használja a természetes iszapvíztelenítő eljárásokat és a gépi víztelenítőket. 

Ellenőrző kérdések 

1. Melyek a természetes iszapvíztelenítő eljárások? 

2. Melyek a gépi víztelenítő eljárások? 

3. Milyen szárazanyagtartalmakat érhetünk el a gépi iszapvíztelenítés után? 
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6. fejezet - A szennyvíziszap égetése, 
szárítása és komposztálása 

Bevezetés 

Szennyvíziszap főképpen mezőgazdasági célú felhasználása az elterjedt. Olyan esetben, amikor az iszap a 

patogén baktériumok mellett ipari eredetű mérgező anyagokat is tartalmaz, az energetikai hasznosítást kell 

előtérbe helyezni. Ezen megoldások ismerete a hasznosítási eljárások szélesebb körének megismerését jelenti. A 

szennyvíziszap mezőgazdasági fogadásának fontos feltétele, hogy az a szállítás és a kihelyezés szempontjából 

könnyen kezelhető legyen. 

A szennyvíziszapot a már ismertetetteken kívül további eljárásnak kell alávetni, hogy megfeleljenek a fenti 

követelményeknek. 

A legfontosabbak: 

• szárítás, 

• égetés, 

• komposztálás. 

Követelmények: 

• Ismerje a szennyvíziszap kezelésének legfontosabb eljárásait, melyeknek következtében a mezőgazdasági 

felhasználás lehetősége megvalósulhat! 

• Tudja azokat az iszapkezelési eljárásokat, melyek lehetővé teszik az energetikai felhasználást! 

• Ismerje azokat a berendezéseket, melyek a szennyvíziszapok égetésére, szárítására, komposztálására 

alkalmaznak! 

A szennyvíziszapok égetése 

A szennyvíziszap égetésére általában akkor kerül sor, ha 

• a mezőgazdaság nem fogadja, 

• olyan összetevőket tartalmaz (toxikus), ami a hasznosítást nem teszi lehetővé. 

Égetés előtt az iszapot elő kell kezelni, mely magában foglalja a kondicionálást, víztelenítést és számos esetben 

az előszárítást. Az utóbbi időben kezd tért hódítani az az elv, hogy az iszap elégetése esetében – annak ellenére, 

hogy biokémiai kondicionálással jelentős mennyiségű energia nyerhető vissza – rothasztást nem terveznek, 

mivel az mind beruházás, mind üzemeltetés szempontjából jelentős és felesleges költségtényező. 

Az iszap elégetésének fizikai feltételei önfenntartás esetén: 

• víztartalom (/</50%) 

• hamutartalom (/</60%) 

• szervesanyag-tartalom (/</25%) 

A települési szennyvíztisztító művek különböző iszapjainak jellemző fűtőértékei: 

• nyersiszap: 25 500 kJ/kg sz.a. 

• fölös eleven iszap: 20 900 kJ/kg sz.a. 

• rothasztott nyersiszap: 11 600 kJ/kg sz.a. 
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• rothasztott kevert iszap: 13 400 kJ/kg sz.a. 

A rothasztott iszap fűtőértéke mintegy fele a nyersiszapnak. (A különbség a biogázban jelenik meg.) A részletes 

számítások arra az eredményre vezetnek, hogy az iszap égetése és a rothasztás egymást kölcsönösen kizáró 

műszaki megoldás. A rothasztás előnye – ebben az esetben – elsősorban a víztelenítés hatékonyságában, 

szaghatás csökkentésében jelentkezik. 

Az iszap 50% alatti víztartalmát és 60% alatti hamutartalmát ritkán lehet biztosítani, ezért csaknem kivétel 

nélkül póttüzelőanyag alkalmazása szükséges. A szennyvíziszap égetésének lehetőségei: 

• önálló szennyvíziszap égetés póttüzelőanyaggal, 

• szennyvíziszap égetése települési hulladékkal (szemét) 

• szennyvíziszap égetése ipari hulladékkal (olajos hulladék stb.) 

Az égetéssel jelentkező előnyök: 

• térfogatcsökkentés, 

• kis helyszükséglet, 

• a végtermék nem fertőzött, 

• megsemmisülnek mindazon anyagok, melyek a biológiai bontásnak ellenállnak, 

• hőenergia nyerhető vissza. 

Hátrányok: 

• az égetés légszennyezést okoz, melyet ki kell küszöbölni, 

• az iszap 40-50 súlyszázalékát (10-20 térfogat%) hamuként kell elszállítani (koncentrált potenciális 

veszélyforrás), 

• az égéstermékek gyakran korrozív hatásúak, 

• kis telepeken a fajlagos költségek magasak. 

A gyakorlatban használt égetők főbb típusai: 

• forgó-csőkemence 

• etagekemence 

• fluidizációs kemence 

• vegyes kialakítású (etage + fluid) 

A forgó-csőkemence 

Az iszapszárításnál is alkalmazott berendezés. Az égetési folyamat a 2,0-3,0 m átmérőjű 10-15 m hosszú, enyhe 

lejtésű (3-4%), lassú fordulatszámú 0,8-1,2/min) dobban történik. A cső belülről tűzálló burkolattal ellátott. A 

beépített terelőlapok, az előmelegítést szolgáló füstgáz áramlási iránya (ellenáram, párhuzamos áram stb.) 

számos gyártmánykialakítási variációra ad lehetőséget. 

Az égetővel szembeni általános igények és követelmények 

• egyéb hulladékokkal történő iszapmegsemmisítés esetén is a változó összetétel ellenére üzembiztos és 

hatékony működés, 

• a füstgáz szagmentessége miatt és hogy az égési maradékok veszélyes anyagoktól mentesek legyenek, a 

tűzteret 900–1200 °C hőmérsékleten kell tartani, 
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• a lehetséges legjobb tüzeléstechnikai hatásfok biztosítása a CO-pászma kialakulásának elkerülésére 

• a füstgázemisszió fajlagos értéke por, pernyetartalom tekintetében 30 mg/Nm3 értéket, kell előírni az 

iszapban is előforduló veszélyes anyagok vonatkozásában az érvényes rendeletekben előírt határértékeket 

nem haladhatja meg. 

A forgó kemence jellemzői: 

• egyszerű szerkezeti megoldás, 

• egyszerű üzemeltetés, 

• a lehetőségek közül a legalacsonyabb beruházási költségvonzat, 

• a kisebb kapacitású telepeken (1-10 t/d iszap) elsősorban ez a rendszer javasolt, 

azonban: 

• viszonylag nagy helyigényű, 

• az etage-és a fluidágyas kemencéhez képest a fajlagos termelékenysége kisebb, 

• a nagyobb szagveszély miatt a kemencegázokat többnyire tisztítani szükséges, 

• rosszabb a hőhasznosítási hatásfok. 

Az etage-kemence 

Az iszap szárítási technológiánál szintén alkalmazott rendszer. A több tűzterű rendszerben felül történik az iszap 

aprítása, a szétosztás és az előszárítás, továbbá az ellenáramú füstgáz elvezetése. A központosan elhelyezett 

kaparókarok lassan körbeforogva, az iszapot megfelelően elhelyezett (kerületi vagy központi) réseken emeletről 

emeletre lefelé juttatják, így az tökéletesen elég. A füstgázok hatására a legfelső szárító zónában az iszap 

előmelegszik, ezt követi a 800-1000 °C közötti égési zóna, majd legalul a hamu hűtési zónája. 

A berendezés jellemzői: 

• a nedves iszap tökéletes elégetése biztosított, 

• a füstgáz csekély hamut tartalmaz (minimális tisztítási igény), 

• az ellenáram miatt a hőátadási viszony kedvező, 

• a kaparókarok sebessége változtatható, így az iszap optimális tartózkodási ideje beállítható (megfelelő 

beállítás esetén 35–40% szárazanyag-tartalom esetén autotermikus égés következik be), 

• a kilépő füstgáz nem bűzös, 

• a rendszer könnyen automatizálható, azonban 

• a beruházási költsége viszonylag magas, 

• az üzemeltetés bonyolultabb, karbantartási igény nagy, 

éppen ezért alkalmazása szennyvíziszap esetében ma már igen ritka. 

Fluidizációs kemence 

Nagy illóanyag-tartalmú iszapok (pl. olajos anyagok) elégetésénél alkalmazzák. A gáz és az égetendő szilárd 

anyag nagy felületen és igen intenzíven érintkezik. A rendszer terhelhetősége nagy. 

Az előforrósított levegőt speciális kvarcágyon úgy fúvatják be, hogy erős turbulens áramlás jöjjön létre. E térbe 

adagolják az iszapot, valamint az esetleg szükséges kiegészítő tüzelőszert. Az égés néhány másodperc alatt 950–

1000 °C-on megy végbe. 
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A kemencéből a hamu az égési gázokkal távozik, ezért hatékony gáztisztításról kell gondoskodni. A 

lebegőanyag előmelegítését hőcserélő segítségével a kiáramló 800-1000 °C-os füstgáz hasznosításával oldják 

meg. 

A 22. ábra egy fluidágyas, míg a 23. ábra egy kombinált (etage-és fluidágyas) égetőt mutat be. 

 

22. ábra. Fluidkemence kialakítása 
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23. ábra. Etage- és fluidizációs kemencék együttes kialakítása (Lurgi-típus) 1. égető; 2. indító kamra; 3. 

örvényrost; 4. örvényégető tér; 5. iszapszétosztás; 6. utóégető tér; 7. előgőzölő tér; 8. levegő előmelegítő; 9. 

gázvezeték a tisztítóhoz; 10. örvény és égető; 11. gázvisszavezetés; 

A fluidizációs égetők jellemzői: 

• forgórész-nélküli egyszerű kialakítású, 

• műszerezhető, automatizálható, 

• kevés kiszolgáló személyzetet igényel, 

• jó a hőátadási tényező (nincs hőmérséklet különbség). 

Hátránya: 

• korrozív és erozív hatások jelentkezése (a szemcsék állandó mozgása miatt idő előtti kopások állnak elő), 

• porlódás lép fel (a szemcsék aprózódnak, amit leválasztón kell kifogni), 

• ventillációs munka jelentős és költséges (lebegésbenntartás, kifújás). 

A szennyvíziszap megsemmisítése olvasztásos módszerrel 

Az olvasztásos eljárás lényege, hogy a szennyvíziszapot előzetesen szárítják (granulálják), majd ezt követően 

külön rendszerben 1400 °C-on koksz vagy olaj hevítőanyag és mészkőadagolás mellett elégetik, ahol is ez a 

granulátum üvegszerű anyaggá olvad össze. A rendszer előnye, hogy egyrészt rendkívül lecsökken a 

tárolótérfogati igény, továbbá ebből a megszilárdult masszából semmiféle kioldódás nem jön létre. A magas 

hőmérsékleten kiégett füstgázok levegőszennyezést szintén nem okoznak. 1990-ben ilyen berendezést Japánban 

már több helyen üzemeltettek. Az eljárás különösen a toxikus anyagokat tartalmazó iszapok esetében látszik 

figyelemreméltó megoldásnak. 

A szennyvíziszapok szárítása 
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A termikus iszapszárítás célja, hogy egy olyan „zsákolt” termék váljon belőle, 

• melyből hőkezeléssel a patogéncsírák, gyommagvak stb. elpusztuljanak, s így igen alkalmas legyen 

mezőgazdasági hasznosításra, 

• a víztartalom nagymértékben lecsökkenjen, szállítható és egyszerűen kihordható legyen. 

A termikus szárítás a sűrítéshez és víztelenítéshez képest mintegy két nagyságrenddel nagyobb 

energiafelhasználást kíván. A szárított iszap víztartalma mintegy 35%. Míg sűrítéssel és víztelenítéssel az iszap 

víztartalma az eredetinek 15% körüli értékére csökken, addig szárítással ez az érték még megfeleződik. 

A szárítás hőmérséklete: 85-400 °C. 

A szárítás hőmérséklete: 85-400 °C. A szárított végtermék: por, granulátum. 

A szárítás történhet: 

• etage (emeletes) kemencében, 

• forgó csőkemencében, 

• füstgáz szárítóban (örvény kemencében), 

• szalagos szárítóval. 

Az egyes szárító típusok megegyeznek az égetés során alkalmazott berendezésekkel. 

Az etage kemence kör alaprajzú, több egymás feletti szintben vízszintesen kialakított tűzterű kemence, ahol a 

szárítandó iszapot körben forgó karok megfelelő helyen kialakított nyílásokon mindig egy szinttel mélyebbre 

sodorják. 

A forgócső kemence a cement-és cukoriparból is ismert, lassú forgású, enyhén lejtő, tűzállóan kialakított cső, 

ahol az iszap 0,75-1,0 órát tartózkodik. A kemence terhelését a cső forgási sebességével lehet módosítani. 

A víztelenített és részben már szárított iszapon 750 °C-os füstgázt vezetnek át, mely hatására annak víztartalma 

tovább csökken. A száraz iszapot ciklonnal választják le. A füstgáz átáramoltatási sebessége ~30 m/s. 

A szárítás az iszapkezelés legnagyobb energia fogyasztója. (1 kg víz elpárologtatásához ~1,14 kWh energia 

szükséges.) Energiahordozóként földgáz, biogáz, olaj szolgálhat. Ezek mindenkori ára a költségeket 

nagymértékben befolyásolja. A szárítás és égetés között energetikailag nincs nagy különbség, mivel a száraz 

iszap önmaga is elég. 

A fentebbi „hagyományos” eljárásokat újabb, kisebb helyigényű és gazdaságosabb energiafelhasználású 

eljárások igyekeznek kiszorítani. Megemlíthető ezek közül esetlegesen rendelkezésre álló hulladékhőt igen 

kedvezően hasznosító víztelenítő-szárító kombinált eljárás, melynek „vezérgépe” egy CENTRIDRY típusú 

csigás centrifuga (24. ábra). 
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24. ábra. Iszapvíztelenítő-szárító eljárás folyamata 

Az iszap a centrifugába vezetett meleg levegővel „felfűtve” 60-65% szárazanyag tartalmú anyaggá szárad, mely 

akár építéshez, akár egyéb pl. mezőgazdasági hasznosításra elszállítható. 

Hasonló célt szolgál a SULZER cég által hazánkban forgalmazott Escher–Wiss szárítási eljárás. Az eljárás 

alacsony hőmérsékleten (~85 °C) szárítja a minél magasabb szárazanyag-tartalomra víztelenített (~28–35%) 

iszapot, miközben egy pasztörizálódás is végbe megy. 

A szárítás egy „lebegőanyagos” térben történik, ahonnét a száraz port egy szitán leválasztják és azt a nedves 

anyaghoz visszakeverik. 

Igen fontos része az eljárásnak, hogy a meglehetősen kellemetlen szagú füstgázt a kazánba vezetik vissza, ahol 

az illóanyagok kiégnek. 

A mesterséges szárítóeljárásnak velejárója a bűzhatás. A kellemetlen környezeti tényező kiküszöbölésére 

különféle jelentős költséget igénylő szűrők és gáztisztítók állnak rendelkezésre. 

Szennyvíziszapok komposztálása 

Komposztálás: az iszap tovább-feldolgozása, biológiai bontása, ami stabil, mezőgazdasági hasznosításra 

alkalmas terméket szolgáltat. Előfeltétele, hogy az iszap nehézfémeket, toxikus anyagokat nem tartalmazhat. 

A művelet során baktériumok, aktinomicéteszek és gombák bontják, oxidálják az iszapot. Hőt fejlesztenek, ami 

a patogén szervezetek pusztítását (pasztőrözését) eredményezi (50-70 °C-ra melegszik). Szagtalan, humusz-

szerű anyag keletkezik. 

A komposztkészítés végezhető: 

a. prizmás rendszerben, 

b. mesterséges levegőztetésű komposzt-depóniában, 

c. tartályos rendszerben. 

A hagyományos prizmás komposztálás természetes levegőztetésű, az oxidáláshoz szükséges levegőt a halmok 

ismételt átkeverésével/átlapátolásával biztosítja. 
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A mesterséges levegőztetésű prizmás rendszernél a levegőt ventilátor nyomja, vagy szívja a halmon keresztül. 

Átkeverés itt nem szükséges. 

Bármilyen rendszerben is történik a komposztálás, az iszaphoz adalékanyagot kevernek, laza szerkezet 

biztosítására. Így a komposztálás történhet: 

• mezőgazdasági hulladékokkal együtt (tőzeg, szalma, kukoricaszár, furfurol, venyige, forgács, ágnyesedék, 

aprított nád, sás, stb.), 

• települési hulladékokkal együtt (szemét), 

• ipari hulladékokkal (szerves, nem mérgező anyagok, barna szénpor, élelmiszeripari hulladékkal,) 

• e célra készített keverőanyaggal (faforgács, fűrészpor, fakéreg, stb.), amit a komposztálás után kiszitálnak, és 

újra bekevernek. 

Komposztálásra a biológiailag kondícionált (elsősorban a rothasztott) iszapok alkalmasak. A kémiailag 

stabilizált nem jó (további kezelést igényel), mert a termofil mikroorganizmusoknak ártalmas. 

A kívánatos kezdeti iszap nedvességtartalom 45-65%. 

A komposztkészítés anyagait: iszapot, adalékot és kész komposztot jól össze kell keverni, s ennek során 50-

60%-os optimális nedvességtartalomra beállítani. A keverékből prizmahalmokat készítenek (célgéppel), 

amelyek célszerűen 1,2-1,4 m magasak. A hőveszteségek csökkentése miatt kívánatos a nagy keresztmetszet. 

A hagyományos prizmás komposztálásnál prizmákat az első 5 napban célszerű legalább 2x átkeverni, hogy az 

átalakítási folyamat beinduljon. Ez után heti 1-4 átkeverés szükséges, a megfelelő oxigén-ellátás és 

nedvességtartalom alakítása céljából. A sok keverés lehűt – a kevés anaerob viszonyokat eredményezhet. Ha 

megfelelő a levegőztetés, a hőmérséklet a prizmában néhány héten belül eléri, sőt át is lépheti a kívánatos 55 

°C-ot, s az elért értéken marad az átalakulás során. E magas hőmérséklet szükséges a gyors átalakításhoz, a 

pasztőrözéshez, és a prizma víztartalmának kívánatos csökkenéséhez. 

A prizmás komposztálás átlagos időtartama 30-50 nap. Esős, hideg környezet ezt több héttel meghosszabbítja. 

Tapasztalatok szerint az 55 °C-os (vagy afeletti) hőmérsékletet 15 napon keresztül fenn kell tartani, s legalább 

5x át kell keverni. 

Az intenzív átalakulási szakasz végére a tápanyagok elfogynak, az oxidációs folyamatok leállnak, a halom 

fokozatosan lehűl. 

A komposzt érett, ha: 

• a színe barna, vagy fekete-barna, 

• a szaga földszagú, vagy enyhén iszap-, penész-, gombaszagú (bűzös nem lehet!), 

• a nedvességtartalma földnedves, lapátolható, szórható. 

A mesterséges levegőztetésű (aktív levegőztetett) prizmás komposztálás megvalósítása vagy a 25. ábrán 

látható beton szellőzőcsatornák segítségével, vagy a 26. ábra szerint a prizma alatti porózus alapba fektetett 

perforált csövekkel lehetséges. 
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25. ábra. Komposztprizma szellőztetése beton szellőző járattal 

 

26. ábra. Komposztprizma szellőztetése perforált csövekkel 

Mind szívott, mind nyomott szellőztetés lehetséges, de a szívott üzem előnyösebb, mert lehetőséget biztosít a 

szaghatások csökkentésére azáltal, hogy az elszívott szaganyagokat a 26. ábrán látható módon szagelimináló 

komposzthalmon keresztül nyomja ki a szabadba. 

A mesterséges levegőztetésű komposzt prizma kialakítása és üzemeltetési elve a hagyományoséval jórészt 

megegyezik. Alapvető eltérés, hogy nem kell átkeverni, és a szellőztetés szabályozásával a folyamat sokkal 

inkább kézbentartható. 

Előnyei: 

• az aerob állapot folyamatosan biztosítható, 

• az állandó aerob állapot miatt magasabb a hőmérséklet, gyorsabb az átalakulás, a szárítás intenzívebb, 

• kedvezőtlen időjárási viszonyok között is jobb folyamatszabályzás és hatékonyság érhető el, 

• a szagszabályzás hatékonyabb (mivel nincsenek anaerob, bűzképző részek), 

• kisebb a területigénye. 

A levegőztetést a komposztprizmában mért hőmérséklet és oxigénkoncentráció ismeretében lehet végezni. Az 

optimális oxigénkoncentráció-tartomány: 5-15 tf%. A 15%-nál nagyobb érték túllevegőztetést, lehűlést okoz, 

0,5% alatt anaerob viszonyok jönnek létre. 

A komposztkészítésnél két kellemetlen mellékhatással kell számolni: egyrészt a szaghatás nem zárható ki. 

Másrészt a komposztkészítés közben egészség károsító vegyületek termelődnek (így endotoxin, aflatoxin), és 

egészségkárosító termofil mikroorganizmusok vannak jelen – ezek a telepi dolgozókat veszélyeztetik. 

Gondoskodni kell a személyzet védelméről, és az előírások betartásáról. 
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A szennyvíziszapnak akár önmagában, akár nem természetes idegen anyagokkal történő komposzttá alakítása, 

illetve ennek az anyagnak hasznosítása egy olyan preventív környezetgazdálkodási tevékenység, ahol a 

másodlagos anyagok újrahasznosítására és a természeti körforgásba történő visszajuttatásával a ráfordítás és az 

elmaradó kár arányát (víz, talaj, levegőszennyezés, védőterületek, stb.) messze a pozitív irányba billentik. 

Összefoglalás 

Az iszapok hasznosítási eljárásai között az energiai hasznosítás két elterjedt módszere ismert: az égetés és a 

szárítás. 

Az égetés előtt víztelenítjük az iszapot. Szervesanyag-tartalmát megnöveljük magas szárazanyag tartalmú 

szerves hulladékokkal, pl. fűrészpor, olajos hulladék stb. 

Az égetés történhet forgó csőkemencében, etage-kemencében valamint fluidizációs kemencében. 

A szárítás szintúgy iszaphasznosítási eljárás. A művelet elvégzése után csíramentes, 10%-os terméket kapunk, 

mely könnyen hasznosítható. 

A komposztálás szintén hőkezelési eljárás, amikor az iszapot levegőzést biztosító bomló anyagokkal keverjük. 

Az aerob feltételek biztosítják a 60-70 °C-ot, így a patogén kórokozók elpusztulnak, s a komposzt kiváló 

trágyaszer. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen fizikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie az iszapnak az égetés kezdetén? 

2. Melyek az égetés előnyei és hátrányai? 

3. Milyen kemencetípusokat ismer? 

4. Milyen esetben alkalmazzuk a szárítást? 
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7. fejezet - Hígtrágya keletkezése, 
kezelése 

Bevezetés 

Trágyának nevezzük azokat a szerves és szervetlen anyagokat, amellyel az elhasznált növényi anyagokat, 

pótoljuk, ill. a talaj termőképességét javítjuk. Az istállótrágya kifejezés hagyományos értelemben az almos 

trágyát jelenti. 

Istállótrágya: az istállótrágya az állattartási technológiától függően lehet: 

• szilárd és 

• hígtrágya. 

A szilárd trágya lehet kétféle: 

a. az ürülék magában; 

b. almos trágya, amely tartalmazza az ürüléket, almot és az általa felszívott vizeletet. 

Hígtrágya: lehet 

• kövér hígtrágya, 

• sovány hígtrágya 

Kövér hígtrágya tartalmazza az ürüléket, vizeletet és a mosóvizet. 

Sovány hígtrágya tartalmazza a vizeletet és a mosóvizet. 

Az abrakos takarmányozott állatok közül a sertés esetében meghatározó trágyázási módszer a vízöblítéses 

technológia. A keletkezett hígtrágya a mennyiség miatt és konzisztenciás tulajdonságánál fogva nehéz. A 

hígtrágyában lévő patogén szervezetek megsemmisítése, a benne lévő tápanyagok felhasználása egyidejű 

feladat, amit a talajba való kijuttatással oldható meg. 

Követelmények 

A hígtrágya az almozás nélküli állattartás jellegzetes, folyékony halmazállapotú mellékterméke, amely állati 

bélsárból, vizeletből, elcsurgó ivóvízből és technológiai vízből, valamint kis mennyiségű egyéb hulladékból áll. 

Döntő alkotórésze a víz, amely az ürülék és az egyéb anyagok hordozójának szerepét tölti be, de ugyanakkor a 

hígtrágya szerves részévé is válik, sokkal inkább, mint az almos trágyában az ugyancsak hordozóanyagként 

szereplő alom. A hígtrágyára jellemző, hogy kis fajsúlykülönbségű anyagok keveréke, mégis két részre 

választható szét: 

• híg és 

• szilárd részre. 

A hígtrágya szilárd része a kiszűrhető, ülepítéssel illetve különféle szétválasztó berendezésekkel elkülöníthető 

szilárd anyagok összessége, mely a szétválasztás után ugyanazokkal a hagyományos eszközökkel kezelhető, 

mint az almos trágya. 

A hígtrágya híg része a szilárd rész elkülönítése után visszamaradó szuszpenzió. Nem azonos a trágyalével, 

amely az almozásos tartás esetében keletkezik, de a hasznosítás és az elhelyezés szempontjából mindkettő – a 

híg fázis, illetve a trágyalé is – egyforma elbírálás alá esik. 

A gyakorlatban különböző töménységű, illetve hígítású hígtrágyával találkozunk, ezért ebből a szempontból is 

különbséget kell tenni az egyes hígtrágyák között. Töménység szerint megkülönböztetünk: 
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• teljes, 

• kövér és 

• sovány hígtrágyát. 

A teljes hígtrágya az állati bélsár és a vizelet keveréke minden más adalékanyag nélkül. A kövér hígtrágya az 

állati bélsárnak és vizeletnek, valamint a csurgalék- és technológiai víznek legfeljebb 1:1 arányú keveréke, míg 

a sovány hígtrágya a fentiek 1:1-nél nagyobb, de 1:4-nél általában kisebb arányú keveréke. 

Abban az esetben, amikor az állattartó telepen keletkező kövér, vagy sovány hígtrágyát öntözővízzel is keverik, 

továbbhígított hígtrágyáról beszélünk, amelyben az ürülék és a víz aránya 1:4-nél általában nagyobb, esetenként 

az 1:10 arányt is meghaladja. 

Hígtrágya keletkezése 

Irodalmi utalások szerint a hígtrágya először a 18. században, Svájcban keletkezett. A gyepgazdálkodással 

foglalkozó alpesi kisgazdaságokban az alomanyagok hiányában, alom nélkül, rácspadozaton kezdték tartani az 

állatokat. A szilárd és a híg ürülék, valamint a minimális mosóvíz alkotta az ún. güllét, ahogyan a svájciak 

nevezték a hígtrágyát. Ezt a gazda az istálló mellett készített aknában gyűjtötte össze, majd tömlőkben, vagy 

lajtkocsival a gyepterületre hordta és ott szétlocsolta. Az így kialakult hígtrágya-gazdálkodás később átterjedt 

Ausztria, Bajorország, majd Olaszország és más országok hegyvidéki tájaira. 

Hazánkban a hígtrágya a nagyüzemi szakosított állattartó telepek létesítésével egyidejűleg, előzmények és 

hagyományok nélkül jelent meg. Az üzemeket ez elméletileg és gyakorlatilag egyaránt felkészületlenül érte. 

A hígtrágyát, mint anyagot, másként értékelték a szakhatóságok (elsősorban a környezetvédelemmel foglalkozó 

vízügyi és közegészségügyi szervek), másként az állattenyésztő szakemberek és másként a növénytermesztés 

specialistái. 

A szakhatóságok kezdetben egyértelműen szennyvíznek tekintették a szakosított telepeken keletkező hígtrágyát. 

A sertéstartás kialakult rendszerében nagy volumenű hígtrágyával kell számolni: megközelítőleg a sertés 

testsúlya 10%-ának megfelelő ürülék (5% bélsár + 5% vizelet) keletkezésével számolhatunk naponta. 

A részletesebb, korcsoportok szerinti ürülékhozamokról az 5. táblázat tájékoztat. 

5. táblázat. Sertések ürülékhozama 

 

Az így számított eredmény csak a trágya mennyisége, ehhez még hozzá kell adnunk a technológiai (a trágya 

eltávolításához szükséges) vízmennyiséget. A hígtrágya-szabvány 1:1-es hígítási arányt enged meg. A 

gyakorlatban azonban ez az arány sokkal tágabb, így a szükséges vízmennyiségnek többszörösét is 

felhasználják. 

Videó: Higtrágya 

Hígtrágyák minőségi mutatói 

A hígtrágya igen sokféle anyagot tartalmaz, amelyek részben a meg nem emésztett tápláléknak az ürülékkel 

távozó maradványai, részben az emésztés bomlástermékei, részben pedig a hozzákeveredő víz és egyéb anyagok 

komponensei. Ezek közül említésre méltóak a fehérjék, az aminosavak, az emulzióban lévő zsírok, az oldott sók 

(főleg ammónium-, kálium-, nátrium-kloridok, foszfátok, szulfátok, nitritek és nitrátok). Ezen kívül még számos 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3924,Higtragya
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szerves és szervetlen vegyület, gáznemű anyag, a bomlási folyamatok közbenső, vagy végső termékei, élő és 

élettelen baktériumok, vírusok és rostanyagok is vannak a hígtrágyában. 

Kémiai szempontból a hígtrágyák bonyolult kolloid rendszerek, koncentrált szuszpenziók. A szerves és 

szervetlen alkotórészek különböző méretekben és eloszlásban találhatók meg. Tulajdonságait a benne található 

részecskék fajsúlya, mérete, alakja, eloszlása határozza meg. Összetételük nagymértékben függ az állat fajától, 

nemétől, korától, a feletetett takarmány összetételétől, minőségétől, az ivóvíz mennyiségétől és minőségétől. A 

sertés hígtrágya átlagos kémiai jellemzőit a 6. táblázat mutatja be. 

6. táblázat. Különböző korú sertések teljes hígtrágyájának átlagos kémiai jellemzői (%) 

 

Hazai vizsgálatok szerint a hígtrágya összetevői minden esetben túlhaladják azt az értéket, amelynél még 

megengedhető lenne a felszíni vizekbe juttatása, ezért az élő vizektől távol kell tartani. A vizsgálatok egyben 

igazolják, hogy a hígtrágyák növényi tápanyagtartalma jelentős, tehát helyes a mezőgazdasági hasznosításuk. 

A hígtrágya összetétele a tárolás időtartamától függően változik, néhány hetes tárolás is számottevő veszteséget 

okoz, különösen a nyári időszakban és nyílt földmedencében. A hazai sertéstelepeken mért átlagadatok szerint 

1m3 sertés hígtrágya azonos értékű N vonatkozásában 4,4 q, P2O5 vonatkozásában 4,1 q, K2O vonatkozásában 

2,7 q átlagos istállótrágya értékével. 

Hígtrágyák környezeti hatásai 

A hígtrágya értékes trágya, de alkalmazása számos veszélyt rejt magába. A veszélyek fizikai, vegyi vagy 

biológiai úton jelentkeznek. A hígtrágya bakteriológiai összetétele miatt a levegőre, talajra, növényre és az 

emberre is veszélyt jelent. Fertőző mikroorganizmusok (gennykeltő baktériumok, colibaktérium, stb.) tömege 

mutatható ki a hígtrágya egyetlen milliliterében. 

A helytelen trágyakezelés talajtömörödöttséget okoz, mert a hígtrágyával túlterhelt talajokban a kolloidális 

alkotórészek eltömik a kapilláris járatokat, ezért a talajok nehezen művelhetőkké válnak. Magas talajvízállásnál 

a hígtrágya nagy Na-tartalma szikesedést okozhat. A nagy mennyiségű kijuttatás során káros elemek 

halmozódnak fel a talajban, mint a réz, vagy a cink, amelyek könnyen a növények, állatok és az ember 

szervezetébe juthatnak. A rendszeres, nagyadagú hígtrágya öntözés a nitrát mennyiségének megnövekedésével, 

a Ca-ionok gyors és nagymértékű kimosódásával elősegíti a talaj savasodását. 

Ma Magyarország területének mintegy 48%-a nitrátérzékeny terület. 

Felszíni vizeknél gyakori az eutrofizáció, mert a kezeletlen hígtrágya élővízbe jutva elhasználja annak 

oxigéntartalmát, a szerves anyag bomlása során keletkező ammónia pedig halpusztulást okoz. 

Gondatlan kezelés során a hígtrágya szétterül a talaj felszínén, majd hosszabb-rövidebb idő után fertőzi, 

szennyezi a talajvizet. A talajvízbe szivárgó trágya olyan mértékben megnöveli a talajvíz nitrát tartalmát, hogy a 

talajvízre telepített kutak vize ihatatlanná válik. 
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A pangó hígtrágya elpusztítja a növényzetet, tönkreteszi az évszázados vegetációt, haszon- és gyomnövényeket 

semmisít meg. A hígtrágya kellemetlen szaga környezetet rontó tényező. A hígtrágyát kezelő telepek környékén 

kellő higiénia hiányában gyakoriak a rágcsálók és a rovarok. 

A nagy létszámú állattartó telepek legfőbb negatív környezeti hatása a trágyakezelés (gyűjtés, tárolás, 

hasznosítás) elavult technológiáihoz köthető, melyek már nem felelnek meg a környezetvédelem 

követelményeinek. A Magyarországon keletkező hígtrágya és csurgalékvíz mintegy 30-40%-a nem hasznosul a 

mezőgazdaságban, hanem a környezetet szennyezi. Legtöbbször szigeteletlen hígtrágya tároló medencékbe 

kerül, és elszennyezéssel fenyegeti a talajt, illetve a felszín alatti vizeket. 

A telepek nagy állatlétszáma, illetve a nagy hígtrágya mennyiségek miatt a fémből, vasbetonból készült szigetelt 

tárolók helyett gazdasági okokból csak a földmedencék alkalmazására került sor. A földmedencés 

tárolóegységek megfelelő szigetelése, a szigetelőképesség fenntartása, a rágcsálók elleni védelem, komoly 

műszaki és üzemelési feladatot jelent, amelyet korábban megfelelő szinten nem tudtak megoldani. 

Az állati ürülék a nitrogént eredendően szerves vegyületek formájában tartalmazza. Az összes nitrogén egy 

része könnyen bomló, ammónium nitrogén formájában van jelen, amely leginkább a vizeletben koncentrálódik. 

A szabadba kerülve megindul ennek bakteriális lebontása, a képződő ammónium-vegyületekből pedig gáznemű 

ammónia válik ki, amely a levegőt szennyezi, egyben pedig a hasznosítás szempontjából tápanyag veszteséget 

jelent. 

A leírtakból érzékelhető, hogy a gondatlan, szakszerűtlen sertés hígtrágya kezelés, elhelyezés súlyos környezeti 

ártalmakkal járhat. Meg kell tehát keresni azokat a megoldásokat, amelyek a hígtrágya környezetkímélő 

kezelését, hasznosítását biztosítják. 

Hígtrágyák kezelése 

A hígtrágya kezelésére és hasznosítására Magyarországon kialakult és a gyakorlatban megtalálható módszereket 

a 27. ábra mutatja be. 

A hígtrágya kezelés kifejezést szerte a világon kettős értelemben használják a szakemberek. 

• Tágabb értelemben: beleértik a hígtrágya keletkezésétől annak végleges elhelyezéséig előforduló összes 

tevékenységet, függetlenül attól, hogy hol történnek és milyen jellegűek az egyes munkamozzanatok. 

• Szűkebb értelemben: úgy értelmezik, hogy a kezelés körébe csak azok a műveletek tartoznak, amelyek az 

állattartó telepen, illetve annak közvetlen közelében, az ún. hígtrágya-kezelő telepen történnek, és amelynek 

célja csupán a hígtrágya összegyűjtése, tárolása, valamint a további elhelyezésre vagy hasznosításra való 

előkészítése. 

A hazai hígtrágya kezelési megoldások nagyobb része a keletkező melléktermék hasznosítására, kisebb része 

annak tisztítására irányul. A hasznosítást célzó módszerek közös jellemzője, hogy kizárólag a mezőgazdasági 

hasznosítást veszik figyelembe. 
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A hazai hígtrágya kezelési megoldások nagyobb része a keletkező melléktermék hasznosítására, kisebb része 

annak tisztítására irányul. A hasznosítást célzó módszerek közös jellemzője, hogy kizárólag a mezőgazdasági 

hasznosítást veszik figyelembe. 

A hazai gyakorlatban eddig megvalósult hígtrágya kezelési próbálkozások három nagyobb csoportba sorolhatók: 

1. fázisbontás nélküli módszerekre; 

2. fázisbontásos módszerekre és 

3. részleges tisztítási módszerekre. 
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Fázisbontás nélküli módszerek 

A szétválasztás nélküli hígtrágya kezelés célja az, hogy a keletkező hígtrágya teljes mennyiségét és értékes 

anyagait minél kisebb beavatkozással juttassák ki a hasznosítás területére. 

A kezelés 

• gyűjtésből, 

• rövid idejű tárolásból és 

• homogenizálásból áll. 

A homogenizáló rendszerű hígtrágya-kezelés technológiai folyamatát a 28. ábra segítségével követhetjük végig. 

 

28. ábra. Homogenizáló rendszerű hígtrágya-kezelés folyamatábrája 

A hígtrágya az állattartó telepről gravitációs gyűjtőcsatornában (C) érkezik a gyűjtő-átemelő aknába (G). A 

gyűjtőakna elé rácsszerkezetet (R) iktatnak be, amely az anyagmozgatás zavartalanságát biztosítja. Az átemelő 

aknából szivattyú (b) emeli át a hígtrágyát a tároló medencébe (Th). Az átemelő aknában a másik szivattyú (a) a 

szétváló hígtrágya keverését végzi. 

A hígtrágyát rövid ideig a tárolómedencében (Th) tárolják, majd innen gravitációs úton a homogenizáló aknába 

(H) kerül. Itt is két szivattyú működik. Az egyik (c) a keverést végzi, míg a másik (d) a homogenizált hígtrágyát 

szállítja a felületi öntözés, vagy az esőztető öntözés helyére. Esőztető öntözéskor elengedhetetlen a hígító víz, 

vagy a lemosó víz használata, amelyet élő vízfolyásból, vagy kutakból szerzett külön medencében (Tr) tárolnak. 

Fázisbontásos módszerek 

A szétválasztási eljárások közös jellemzője, hogy a hígtrágya szilárd és híg fázisát elkülönítik. A híg fázist 

tárolás, vagy további kezelés után a felhasználás helyén kiöntözik, a szilárd részt pedig megfelelő utókezelés 

után trágyaszóró pótkocsival kiszórják. A hígtrágya fázisainak szétválasztására több megoldás is létezik, de 

alapelvüket tekintve két fő csoportra oszthatók: 

• gépi mechanizmus nélkül működő és 

• gépi berendezésekkel működő módszerek. 

Az első csoportba az ülepítő-szűrő rendszerek tartoznak, amelyek közül Magyarországon a földmedencés 

ülepítőket, a nagy felületű szűrőberendezéseket és a szűréssel kombinált ülepítőket használták. 

A második csoportba sorolhatók az összes fázisbontó gépek, amelyek közül hazánkban előbb a vibrációs szűrők, 

majd az ívsziták és a centrifugák terjedtek el. 
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A fázisbontó rendszerű hígtrágya kezelés folyamatábráját a 29. ábra szemlélteti. 

 

29. ábra. Szétválasztó rendszerű hígtrágya-kezelés folyamatábrája 

Az istállóból kikerülő hígtrágya fogadása, a szennyezőanyagok leválasztása hasonlóan működik, mint a 

fázisbontás nélküli hígtrágya kezelésnél. A megkevert hígtrágyát az átemelő aknából (G) itt is szivattyú (b) 

emeli át a fázisbontó berendezésre (F). Itt történik a hígtrágya komponenseinek szétválasztása, általában 

mechanikai berendezéssel (vibrációs rosta, ívszita, vagy centrifuga). 

A leválasztott szilárd részt mechanikus szállítóberendezés juttatja el a szervestrágya-kezelő (Szk) telepre. Itt 

továbbkezelés történhet. A híg fázis gravitációsan jut a tárolómedencébe (Tf), ahol a visszamaradó aprószemcsés 

szennyeződések leülepednek. A medencék és aknák tisztításához a víztározó medencéből (Tr) szállítják a vizet 

szivattyú (f) segítségével. A tárolómedencéből hasonló módon történik a kiöntözés, mint a homogenizáló 

rendszer esetében. 

Videó: 

Fázisbontás, trágyaszeparálás 

Részleges tisztítási módszerek 

A részleges tisztítási módszerek célja, hogy a híg fázist korlátozás nélkül használhassák fel vagy öntözésre, vagy 

öblítővízként. A módszer lényege, hogy a hígtrágya hígrészét a hasznosítás, illetve az elhelyezés előtt tisztítják, 

a szilárd részt pedig külön tárolják és hasznosítják. A tisztítás azért történik, hogy a kezelt híg fázis korlátozott 

méretű mezőgazdasági területen nagy adagokban, vagy települések környezetében is kiöntözhető legyen, illetve, 

hogy a technológiai víz helyettesítésére az istállóba öblítő folyadékként visszavezethető legyen. A részleges 

tisztítási módszer folyamatábráját a 30. ábra mutatja be. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3925,Fazisbontas_tragyaszeparalas
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30. ábra. Részleges tisztítási rendszerű hígtrágya-kezelés folyamatábrája 

A hígtrágya útja az átemelő aknáig megegyezik az előzőekben tárgyalt műveletekkel. Az aknából (G) szivattyú 

(b) emeli át a hígtrágyát a kiegyenlítő-homogenizáló medencébe (K). Ide vezetik a biológiai tisztítóegységből 

(Bt) kikerülő fölös iszapot is. A kiegyenlítő tartályból szivattyú emeli át az előkezelt hígtrágyát a fázisbontó 

berendezésre (F), amely mindig centrifuga. A leválasztott szilárd rész a szervestrágya-kezelő telepre jut. 

A leválasztott híg rész gravitációsan érkezik a levegőztetőből és ülepítőből álló eleveniszapos biológiai 

tisztítóegységbe (Bt), majd innen a tárolómedencébe (Tt). 

Biológiai hígtrágya kezelés 

A szerves anyagok átalakulása bonyolult lebontó és építő (szintetizáló) mikrobiális folyamatok összessége, és a 

kapcsolódó biokémiai reakciók következménye. A lebontás során a mikrobák a szerves vegyületeket kisebb 

egységekre szabdalják, ill. széndioxiddá és vízzé alakítják. 

A szerves anyagok mikrobiológiai lebomlása (heterotróf és szaprofita szervezetek) enzimatikus úton történik, a 

szerves anyagok egyszerű vegyületekre alakulnak át. 

• Aerob körülmények között: energia, CO2, H2O,  , Ca2+, Mg2+, és a szabaddá vált 

mikroelemek: Cu2+, Zn2+ stb. 

• Anaerob körülmények között: CH4,  , különböző aminok, egyszerű szerves savak (pl. 

ecetsav, vajsav), toxikus gázok: pl. H2S, etilén (H2C = CH2) képződnek. 

A mikroorganizmusok két módon hatnak: 

• enzimeikkel lebontanak: építőelemeire bontják a szerves molekulákat, illetve 

• felfalják a szennyező anyagokat: szervezetükbe beépítik, vagy felveszik és energiaforrásként lebontják. 

Az elbontást különféle mikroorganizmus fajok végzik: 

• anaerob mikroorganizmusok: oxigént nem igénylők. 

• fakultatív mikroorganizmusok: oxigén jelenlétében és oxigén nélkül is képesek élni, és 

• aerob mikroorganizmusok: oxigént felhasználók. 
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Az anaerob mikroorganizmusok a medencefenék oxigénmentes környezetében tevékenykednek 

(sannitreehungary.hu). 

Az anaerob bakteriális lebontás egy komplex, soklépéses mikrobiológiai folyamat, amely során a biológiai 

anyagokat különböző baktérium csoportok kisebb alkotókká bontják le. A biológiai anyagokból az anaerob 

erjesztés során metán és széndioxid szabadul fel (bitesz.hu). A biológiai metántermelést lényegében három 

mikrobiológiai tevékenység köré csoportosíthatjuk, amelyek egymásra épülnek. A természetben ez több tucat 

mikroorganizmus összehangolt működését jelenti (hidrolizáló mikroorganizmusok → acetogén 

mikroorganizmusok → metanogének). 

Az anaerob bakteriális folyamatok közül fontos a denitrifikáció. A denitrifikáló mikroorganizmusok anaerob 

körülmények között a nitrátot elemi nitrogénné képesek redukálni. A denitrifikáló organizmusok heterotrofok és 

autotrofok lehetnek. Előbbieknek élettevékenységükhöz szükség van biodegradálható szerves anyagra, míg az 

utóbbiak H2-t, vagy ként használnak fel redukálószerként. A denitrifikáció a nemkívánatos mennyiségű 

nitrátionok redukciójának és a nitrogén eltávolításának legfontosabb természetes biokémiai mechanizmusa. 

A fakultatív mikroorganizmusok elemésztik az anaerobok által előbontott szerves anyagokat és gázokat. 

Könnyen emészthetővé alakítják a még mindig bonyolult szerves vegyületeket. A medence középső régióiban 

élnek. A biológiai folyamatok oroszlánrészét a fakultatív mikroorganizmusok végzik. 

Az aerob mikroorganizmusok az elbontás végső stádiumában tevékenykednek, a medence néhány cm-es felső 

rétegeiben, oxigén dús környezetben. Az aerobok elbontják a maradék szerves anyagot és a rossz szagú gázokat 

(hidrogén szulfid, ammónia, stb.). Itt zajlik többek között a szagtalanítás (sannitreehungary.hu). 

Lebontást végző mikroorganizmusok a szaprofiták, gombák, élesztők és baktériumok. Ezek a 

mikroorganizmusok a nagymolekulájú szerves anyagokat enzimeikkel tördelik, majd sejtanyagukba beépítik 

(vegyelgep.bme.hu). 

Aerob körülmények között játszódik le a nitrifikáció, ahol a nitrifikáló mikroorganizmusok az ammóniát nitritté, 

ill. később nitráttá oxidálják. A nitrifikáló organizmusok autotrófok, nincs szükségük az energiatermeléshez 

szerves anyagra. A nitrifikálóknak élettani szempontból két csoportját különböztetjük meg. Az első csoport 

tagjai az ammóniát több lépésben nitritté oxidálják, a második csoport tagjai a nitritet egy lépésben nitráttá 

oxidálják. 

Hígtrágyák hasznosítása 

Az országban az egyik legelterjedtebb módszer a homogenizált hígtrágya öntözéses hasznosítása. Ez az eljárás 

minden olyan állattartó telepen alkalmazható, amelynek körzetében folyamatos fogadására elegendő művelt 

mezőgazdasági terület áll rendelkezésre, ahol a hígtrágya a talaj veszélyeztetése nélkül évről évre eredményesen 

hasznosítható. Ennek a módszernek három változata van: 

• ha az öblítővízen, lemosó és a fertőtlenítéshez szükséges vízmennyiségen kívül további hígítóvíz nincs. 

Ebben az esetben a hígtrágyát a legrövidebb tárolás után, homogenizálva, szerves trágyaként juttatják ki a 

mezőgazdasági területre; 

• ha az öblítéshez, lemosáshoz és a fertőtlenítéshez szükséges vízen kívül további hígító víz is rendelkezésre 

áll. A keletkező sovány hígtrágyát elsősorban trágyázási célból esőztető öntözéssel juttatják ki a 

szántóterületre, esetleg egy részét fás kultúrák felületi öntözésére használják; 

• amikor a trágyához a technológiai vízen kívül nagy mennyiségű hígító vizet is adnak. Így a tenyészidőben 

további vízpótló öntözés is végezhető a hígtrágyával öntözött területen. 

A fázisbontásos eljárás során keletkező híg fázist nagyobb arányban mezőgazdasági területek öntözésére 

használják, kisebb arányban tovább kezelik és tisztítják. 

A híg fázis másik lehetséges felhasználása, ha öblítővízként visszaforgatják az istállóba. Erre a célra csak 

részleges tisztításon, valamint aerob kezelésen átesett híg fázis használható fel, amelynek bakteriológiai 

minősége megfelel a rá vonatkozó állategészségügyi előírásoknak. 

A hígtrágya nem csak talajrendszerekben, hanem vízi ökoszisztémákban is hasznosítható. Halastavi hasznosítás 

közben a tóba adagolt hígtrágya közvetlenül, valamint a kialakuló fito- és zooplankton állományon keresztül 

közvetve haltáplálékul szolgál. 
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A szilárd fázist minden esetben trágyázásra igyekeznek felhasználni. Újabban kísérleti jelleggel komposztálásra, 

anaerob rothasztással történő biogáz-nyerésre és takarmány alapanyaggá való földolgozásra is hasznosítják. 

A fázisbontás után visszamaradó szilárd fázis újrahasznosításának egyik kísérlet alatt álló módja a légylárva-

tenyészet táptalajaként való felhasználás. Szárítás és őrlés után 63,1% fehérje, 15,5% zsiradék, 3,9% nedvesség, 

5,3% hamu és 12,2% rostosanyag tartalmú terméket nyernek, ami tápalapanyagként takarmányozásra 

használható fel. 

Összefoglalás 

A hígtrágya a környezetre káros anyag. Jelentős a szaghatása, viszonylag magas lehet a sótartalma, 

szervesanyag-tartalma 1% körüli. A talajerő-gazdálkodásba való bekapcsolása jelenleg a hasznosítást, amely 

főképpen öntözéses, altalaj öntözés, barázdás öntözés, stb. technológiával valósítható meg. 

Amikor a víz és az ürülék aránya 1:1, akkor kövér hígtrágyának, ha 1:4 akkor sovány hígtrágyának nevezzük. 

Egy tehénférőhelyről napi 100 liter, egy sertésférőhelyről 25 liter hígtrágya-hozamot számolnak. 

Az öblítéshez szükséges vízmennyiség számosállatonként (500 kg) és naponként általában liter körüli. Ezt a 

jelentős vízszükségletet a telepek tervezése és elhelyezése során már előre figyelembe kell venni. A hígtrágya 

nem tekinthető szennyvíznek, értékes tápanyag, amelyet a növénytermesztésben kell felhasználni. 

Természetesen a különböző telepek trágyái között lényeges különbség is van. A szervesanyag-tartalom átlag 6 

g/liter, de ebben is nagy lehet az eltérés. 

Hígtrágyák beltartalmi értékei (kg / m3): 

• Nitrogén: 0,8-2,6 kg / m3 

• Foszfor: 0,3-1,2 kg / m3 

• Kálium: 0,9-2,3 kg / m3 

• Szerves anyag: 5,9-31,2 kg / m3 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen hígtrágya-kezelési módszereket ismer? 

2. Ismertesse a fázisbontásos módszereket! 

3. Ismertesse a fázisbontás nélküli módszereket! 

4. Mi a biológiai hígtrágya-kezelés módszere? 
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8. fejezet - Hígtrágya hasznosítása 

Bevezetés 

Hígtrágya-kezelés: 

• fázisszétválasztásos: a kezelést fázisszétválasztás előzi meg, célja, hogy a tápanyag visszakerüljön a talajba; 

• nem fázisszétválasztásos: nem választják el, homogenizálják és ezt juttatják a talajba. 

Fázisszétválasztás: híg és szilárd fázisra választják, és ezeket külön kezelik tovább: 

• híg fázis: 1% alatti a szárazanyag-tartalom; 

• szilárd fázis: 20% a szárazanyag-tartalma, sűrűn folyó massza. 

Szilárd fázis hasznosítás: 

• komposztálás ezután a talajra kerül, 

• trágyázás, 

• víztelenítik és szárítják, ezután elporítják és a talajra helyezik, 

• anaerob égetés vagy pirolízis 300 °C-on. Végtermék: fekete por, amit gumikeverékekhez és építőiparban is 

felhasználnak 

• biogáz előállítás, 

• takarmányozásra (szarvasmarha, baromfitrágya sertések takarmányozására; sertéstrágya baromfiaknak). 

Híg fázis hasznosítás: 

• szennyvízként kezelik: aerob, anaerob kezelési módok, pl. rothasztás, oxidációs árok, kombinált, 

• -rendszerű komposztálás (svéd technológia) = folyékony komposztálás, 

Hideg változat: kevesebb lépcső: először homogenizálják a trágyát, majd megtörténik a fázisszétválasztás: 

• a híg fázis levegőztető medencébe kerül, onnan elfolyó „vizet” öntözésre használják; 

• a szilárd fázist tárolják, majd szántóföldre juttatják ki. 

Meleg változat: több oxigén bevitel, gyorsabb folyamat, több lépcső a híg fázis kezelése során két levegőztető 

medencét használnak, ami után egy tároló medence következik. 

• káros anyag nem keletkezik, 

• nincs fölös iszap, 

• a víz közvetlenül öntözésre használható: 

• öntözés: gabona, rét, legelő, faültetvény, 

• halastavi hasznosítás, 

• öblítő vízként újra felhasználják. 

• kémiai kezelés: pH szabályozás, flokkulálószerek, szagtalanító szerek, 

• talajon való elhelyezés: kilocsolják; beinjektálás (néhány 10 cm mélyre). 

Speciális tisztítási mód: mesterségesen kialakított talajszűrő rendszer (BLWRS). 
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Híg fázis kezelésére használják. Bakhátas talajszűrő rendszer, füvesített. 

Tetejére juttatják szórófejekkel a híg fázis, felső réteg adszorbeálja a foszfort, alatta aerob zóna: mikrobiális 

tevé – 

x, N2 ami kijut a talajrétegből. 

Kiegészítő tápanyagot adnak: szerves C forrás (napraforgó, melasz). 

Gyűjtővályú irányába lejtő felszín, gyűjtőárokba folyik a víz, ami öntözési célokra alkalmas. 

•  

• Újrafelhasználás = technológiai vízként vissza lehet forgatni 

Egyéb: 

• takarmányélesztő előállítása, 

• szinantróp légylárvák  

• zoobiomassza aerob tórendszerben, 

• mikroalgák (egysejtű zöldalga 30% fehérje – sertés hígtrágyán) tenyésztése, 

• salakhányók, meddőhányók rekultivációjára is felhasználható, mert segíti a talaj kialakulását, 

• gombatermesztésre a szilárd fázis alkalmas. 

Követelmény 

• Ismerje a hígtrágya elhelyezés különböző módszereit. 

• Tudja felsorolni a tárolás szabályait. 

• Fogalmazza meg a termőhelyekhez illő kijuttatás technológiáját! 

Hígtrágya lebontása 

A hígtrágya az almozás nélküli tartástechnológiájú istállókban keletkező melléktermék, amely a tenyésztett állat 

fajától és a technológiától függően eltérő, de általában 30%-nál nem nagyobb szárazanyag tartalmú anyag. 

Döntő alkotórésze öblítővíz, emellett bélsarat, vizeletet, ivóvizet, technológiai vizet, élelem maradványokat és 

kis mértékben egyéb anyagokat tartalmaz. A hígabb, a vízhez közel álló áramlási tulajdonságokkal rendelkező 

formáját trágyalének nevezzük. 

Ahhoz, hogy ez az állattartó telepeken nagy mennyiségben keletkező, magas szervesanyag-tartalmú, de nagyon 

eltérő hasznosanyag-tartalmú melléktermék ne legyen környezetszennyező és alkotóelemei visszakerülhessenek 

a körfolyamatokba, azoknak először át kell alakulniuk a növények számára hasznos, könnyen felvehető tápokká. 

Ehhez a trágyának biológiai átalakuláson kell átmennie. A bonyolultabb szerves vegyületeknek, káros 

anyagoknak és gázoknak el kell bomlani. 

A bontást végző mikroorganizmus fajok 

• Anaerob mikroorganizmusok: ezek a medencefenék oxigénmentes környezetében tevékenykednek, a szerves 

anyagok előbontását végzik 

• Fakultatív mikroorganizmusok: oxigén jelenlétében és oxigén nélkül is képesek élni. Elemésztik az anaerobok 

által előbontott szerves anyagokat és gázokat valamint könnyen emészthetővé alakítják a még mindig 

bonyolult szerves vegyületeket. A medence középső régióiban élnek és ők végzik a biológiai folyamatok 

oroszlánrészét. 

• Aerob mikroorganizmusok: az elbontás végső stádiuma. A medence felső rétegeiben oxigéndús környezetben 

játszódik, az aerobok elbontják a maradék szerves anyagokat és a rossz szagú gázokat (pl. ammónia) itt zajlik 

tehát a szagtalanítás is. 
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A trágyacsatornákban és a tározómedencékben természetes módon jelenlévő mikroorganizmusok főként az 

ürülékkel érkező anaerob baktériumok. Ezek a tározó fenekén kizárólag oxigén mentes környezetben tudnak 

tevékenykedni. Mivel hiányoznak az elbontás fázisát végző nem bélrendszeri mikroorganizmus fajok, a 

medence nem tud hatékonyan emésztőként működni, tehát a rendszer biológiai egyensúlya felborul. Ennek 

következtében a tározó felszínén vastag kéreg képződik, nincs megfelelő oxigén utánpótlás, számos 

baktériumfaj kipusztul és a biológiai bomlási folyamatok leállnak. Ennek következtében a trágyalé besűrűsödik, 

fertőzésveszély lép fel stb. 

Hígtrágya kezelése 

A megoldás az előbb említett problémákra három SANNITRE készítmény együttes használatából álló komplex 

kezelés. Ezen készítmények alkalmazásával rendkívül életképes baktérium törzsek kerülnek a rendszerbe, 

melyek a biológiai folyamatokat lökésszerűen beindítják és a trágyarendszer működését problémamentessé 

teszik. A módszer hatékony és gazdaságos is, mert szaktudást és eszközberuházást nem igényel. 

• Sannitre Bio–Enzim Granulátum: hidrolízis, szerves hulladék elbontás (aerob) fakultatív baktériumokkal. 

• Sannitre Sannisty: hidrolízis, ammónia és nitrátszint csökkentés (aerob) fakultatív baktériumokkal. 

• Sannitre Sannigro: hiper intenzív elbontás aerob baktériumokkal. 

Optimális esetben a kezelések az ólban kezdődnek. A szerek behatási ideje maximális, így a trágyatartóba 

előkezelt anyag ürül. A tározókban a behatási idő függvényében hígtrágya alapvető elemeire (víz, szén-dioxid, 

nitrogén stb.) bomlik. 

A kezelések eredményeként: 

• beindulnak a biológiai folyamatok, 

• az oldott kolloid és lebegő szerves anyag elbomlás felgyorsul, 

• a KOI/BOI érték lecsökken, 

• a trágya kiváló öblítővízzé alakul át, 

• a nitrifikáció és denitrifikáció folyamatai rendben zajlanak, 

• a kéreg fokozatosan megszűnik, 

• a biológiai egyensúly helyreáll, 

• az ólak padozata feltisztul stb. 

Tárolás, iszapvédelem 

A megfelelő bio-enzimes kezeléssel a tározók iszaptartalma javarészt feloldható és kilocsolható, de csakis 

enzimes kezeléssel védekezni az iszap ellen nem elegendő, mivel a környezeti hatások befolyásolják a 

baktériumpopuláció teljesítményét (pl. a téli hónapokban lassul a biológiai aktivitás). Tehát mechanikai 

iszapvédelemre is szükség van. 

Pl.: 1. fázisbontó szeparátorok (ívszita, dobszűrő), 2. homogenizáló (keverő) berendezések. 

Hígtrágya kijuttatása 

Mind a hatóanyag megőrzése, mind a környezetterhelés csökkentése szempontjából a kijuttatás legkedvezőbb 

módja a hígtrágya talajba injektálása (31. ábra). Ebben az esetben a hígtrágya a tartályból elosztón át jut a 400-

500 mm osztástávolságú, talajlazító eszközhöz kapcsolt csövön keresztül a talajba. Az injektálás szokásos 

mélysége 100-150 mm. A tömörítőkerékkel lezárt barázda a hatóanyag-veszteséget és a szaghatást is 

megszünteti. Az injektáló egység hidraulikus munkahenger segítségével a talajba nyomható, illetve kiemelhető. 

A gyakorlatban alkalmazott 5-7 soros injektoroknak a felületre szóráshoz képest lényegesen nagyobb az 

energiaigénye és kisebb a területteljesítménye. Ezen segít, ha a hígtrágyát kisebb osztású, sekélyen járó injektáló 

eszközökkel juttatjuk a talajba. Megfelelő barázdatakarás és tömörítés mellett így kedvező eredmény érhető el. 
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31. ábra. Hígtrágya kijuttatás injektáló berendezéssel 

 

32. ábra. Köves talajra kifejlesztett sekély injektor és laza és középkötött talajokon alkalmazható középmély 

művelésű injektor kések 

 

33. ábra. A tömörítő hengerek az injektált gyepfelszínt szennyezés-mentesen zárják 

A hígtrágya szilárd és folyadék része nem környezetidegen anyag, környezetszennyező anyaggá nagy tömege és 

a helytelen tárolás következtében válik. Mind a szilárd, mind a híg rész jelentős mennyiségű, a növények által 

könnyen felvehető makro- és mikro-tápanyagokat tartalmaz, így mezőgazdasági hasznosításuk nem csak 

környezetvédelmi szempontból indokolt. 

Hígtrágya elhelyezése vakonddrénes altalaj öntözéssel 

A hígtrágyák környezetkímélő mezőgazdasági hasznosítására olyan eljárást dolgoztak ki, amellyel a fázisbontás 

nélküli, friss, vagy hosszabb ideig tárolt hígtrágya folyamatosan a talajba helyezhető. Az eljárás sikeres 

alkalmazásának feltétele a sík vagy egyenletesen egy irányba lejtő talajfelszín, ahol a talaj kötöttsége eléri vagy 

meghaladja a 40-es Arany-féle kötöttségi számot (agyagos vályog, illetve kötöttebb). 

A módszer alkalmazásának előnye, hogy a hígtrágya a legrövidebb idő alatt, a talaj feldolgozó képességével és a 

termesztett növény víz- és tápanyagigényével arányosan, a talaj 20-50 cm-es rétegében helyezhető el. A 

hígtrágya nem érintkezik sem a talaj felületével, sem a termesztett növény föld feletti részével. 

A hígtrágya növénytakaróval fedett vagy anélküli talajba is kihelyezhető. 
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Az egyszerre kiadható mennyiséget 

• a talaj típusa, 

• a talaj állapota, 

• a termesztett növény víz- és tápanyagigénye, valamint 

• a kihelyezésre kerülő hígtrágya beltartalmi értékének 

ismeretében lehet meghatározni. 

Az eljárás kidolgozása azon a felismerésen alapszik, hogy az altalajlazítás a talaj vízvezető képességét nem csak 

vertikális, hanem horizontális irányban is jelentősen megnöveli. A horizontális vízvezető képesség tovább 

növelhető, ha az altalajlazítóra 8-10 cm átmérőjű vakonddrén kihúzót szerelnek. Viszonylag sík táblafelszín 

esetében a vakonddrénes lazítás iránya tetszőleges, egyirányba lejtő felszín esetén a lazítást mindig a lejtő 

irányára merőlegesen kell végezni, mert ellenkező irány esetén a vakonddrénes járatok a folyadékot a mélyebb 

részekre vezetik. 

Tehát az eljárás alkalmazásának feltétele a vakonddrénes lazítás elvégzése. A vakonddrén járatok a 

talajfelszíntől 40-60 cm mélyen és egymástól 60-70 cm távolságra helyezkednek el. A vakonddrénes lazítás 

elvégzésének szántóföldi hasznosítás esetén a legkedvezőbb időpontja akkor van, amikor a talaj száraz, a 

nedvességtartalma a 20-60 cm-es rétegben tömegszázalékban kifejezve 20% körül van. A már beállt gyepen 

történő alkalmazás esetén a vakonddrénes lazítást nagyobb nedvességtartalomnál célszerű végezni. Mivel a gyep 

növényei viszonylag sekélyebben gyökereznek, itt elegendő a 40 cm-es lazítási mélység. A gyep nyugalmi 

állapotában (július, augusztus) elvégzett vakonddrénes lazítás csak kismértékben károsítja a fűállományt és az a 

hígtrágya öntözés hatására gyorsan regenerálódik. 

A vakonddrénes lazítás nyomvonalára merőlegesen, a talajfelszín egyenletességétől függően 18-30 m távolságra 

barázdanyitó eszközzel 25-30 cm mélységű barázdákat kell készíteni. Ezekbe a barázdákba kerül a hígtrágya, 

illetve szivattyúval a felszínen lefektetett öntözőcső vezetéken ide kell táplálni. A hígtrágya az öntözőcsőből, 

vagy tömlőből szabadkifolyással kerül a barázdákba. Bármilyen szivattyú alkalmazható, amely a kiülepedett 

hígtrágyák továbbítására alkalmas. Az eddigi alkalmazás során az MA-típusú öntöző szivattyúk és a hozzájuk 

kapcsolható csővezetékek is tökéletesen megfeleltek. 

A táblán belüli hígtrágya szállítást a barázdák, a talajbani egyenletes elosztást pedig a vakonddrénes járatok 

biztosítják. A barázdákba való táplálást mindig a tábla legmagasabb pontján kell kezdeni. Kisebb 

terepegyenetlenségek a barázdákba helyezett bukóval ellátott lemeztiltókkal jól áthidalhatók. A vakonddrénes 

járatok funkcióképessége, tartamhatása kötött talajokon a hígtrágya öntözés következtében 3 évre tehető, így azt 

3 évenként újból el kell végezni. 

A hígtrágya hasznosító területen az öntözést akkor célszerű befejezni, amikor a két öntöző barázda felező 

pontján a vakonddrén járatok telítődtek. További terhelés esetén olyan tömegű hígtrágya kerülhet a talajba, hogy 

kapilláris úton a felszínen is megjelenhet, ez pedig környezet- és talajvédelmi szempontból nem kívánatos. 

A hasznosító területen olyan növények termesztése indokolt, amelyek nagyobb víz- és tápanyagigényűek. Ezek 

általában a nagy zöldtömeget termő növények, mint a silókukorica, silócirok, kukorica és gyep. A szudánifű 

közismerten szárazságtűrő növény, mégis igen jól hasznosítja a hígtrágya öntözést. Intenzív öntözéssel két 

növedék betakarításával 100 t/ha zöldtömeg biztonságosan megtermelhető, a talaj víz- és tápanyagkészletének 

kimerülése nélkül. 

Az állategészségügyi szempontból elrendelt karantén esetén termelődött hígtrágya az eljárás alkalmazásával 

nagy biztonsággal a talajba helyezhető. Ezért célszerű az állattartó telepek környékén néhány hektáros területet 

zárlattérként berendezni és készenlétben tartani és azt egyéb növények termesztésével hasznosítani. 

Az előzőekben már említésre került, hogy az eljárás alkalmazásával sem a talaj felülete, sem a termesztett 

növény föld feletti része nem érintkezik a hígtrágyával, hanem az közvetlen a legaktívabb gyökérzónába kerül 

elhelyezésre. Az öntözést követően, amikor a barázdák falai felszáradtak, azok behúzásra, betemetésre kerülnek, 

így az esetleges fertőzés veszélye a minimálisra csökkenthető. 

Állategészségügyi szempontból mégis célszerű az itt termesztett növényeket silóként vagy szénának szárítva 

hasznosítani. 
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A 34. ábrán összefoglalva látható a szennyvíziszapok és hígtrágyák szántóföldi kijuttatási lehetőségei. 

 

34. ábra. Szennyvíziszapok és hígtrágyák szántóföldi kijuttatási lehetőségei 

Erdőtelepítés hígtrágya öntözéssel 

Az eljárás alapját a szikes területek fásításánál alkalmazott módszer képezi, amikor a hosszú idő alatt kialakult, 

viszonylag sekély termőréteg összeszántásával 60-70 cm magas bakhátakat alakítanak ki. A bakhát tetejére és 

oldalára ültetik a facsemetéket. Bakhátas módszerrel még igen kötött, belvízzel veszélyeztetett szikes 

területeken is biztosítani lehet a fák növekedéséhez megközelítően szükséges víz – levegő arányt. Ismert 

hátránya viszont, hogy a lombkorona záródásáig – még művelés esetén is – a szikes talajú bakhát felülete 

eliszapolódás, kérgesedés miatt lezáródik és az amúgy is gyér, természetes csapadékmennyiség egy része a 

bakhátról elfolyik. Ennek következtében a telepített facsemeték vízhiányban szenvednek, gyakori eset, hogy ki 

is száradnak. 

A kidolgozott eljárás alkalmazásánál is el kell készíteni a bakhátakat. A bakhátak magassága 60-80 cm, 

alapszélessége különböző lehet. A kisebb alapszélességű (6-8 m) összeszántása, kiképzése kevesebb munkával 

és kisebb energia ráfordítással megvalósítható, mint a nagyobb 16-18 m alapszélességű. A bakhátak 

gerincvonalát úgy kell kialakítani, hogy annak hosszirányban 1-2 ezrelékes esése legyen. Ugyanis a bakhát 

gerincvonalán kerül kialakításra a 25-30 cm mélységű barázda, amely a szennyvíz szállítására, talajba történő 

szivárogtatására szolgál. A tartálykocsiból vagy öntözőcsőből szabadkifolyással kerül a szennyvíz a barázdákba. 

A bakhát gerincén készített barázdától 140-150 cm távolságra, tehát egymástól 2,8-3 m sortávolságra kerül sor a 

facsemeték telepítésére. Erre azért van szükség, hogy a barázdák fölött a felső két fasor között egy 

középkategóriájú univerzális traktor zavartalanul tudjon közlekedni. Ugyanis a hígtrágya öntözés következtében 

egy idő múlva a barázdák feliszapolódnak, elgyomosodnak, befogadó és szállító képességük csökken, ezért 

minden évben gondoskodni kell felújításukról, vagyis a barázdákba kiülepedett, kiszáradt iszapot és gyomokat 

el kell távolítani. Erre a célra legalkalmasabbak a forgórendszerű barázdanyitók, ezek üzemeltetéséhez 

középkategóriájú erőgép szükséges. A forgórendszerű barázdanyitó a kiszáradt iszapot a bakhát oldalán 2-3 m 

távolságra 1-2 cm rétegvastagságban egyenletesen szétteríti. A szerves anyagban gazdag iszapréteg jelentősen 

javítja a bakhát felületének fizikai állapotát. 

A következő fasorok távolsága már tetszőleges, de kívánatos, hogy a sorok között egy kistraktor (T-4-K) 

zavartalanul tudjon talajmaróval, kultivátorral, fűkaszával közlekedni, illetve azt tudja működtetni. 
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A telepítésre kerülő fafajokat a talaj és a tervezett hasznosítási irány ismeretében lehet meghatározni (pl. ipari- 

vagy energiaültetvény). A talaj nedvességállapotától és a fák fejlettségétől függően 1 ha felületű bakhát talajába 

évente 1000-3000 m3 hígtrágya helyezhető el. A talaj vízkapacitásának ismeretében rendszeres talajnedvesség 

meghatározáson alapuló hígtrágya elhelyezéssel biztosítani lehet az optimálist közelítő víz-levegő arányt a 

talajban. 

A telepítést követő első évben a fasorokat és sorközöket rendszeres műveléssel gyommentesen kell tartani. 

Amennyiben a rendszeres hígtrágya-öntözés biztosítható, a faültetést követő 1 év elteltével célszerű a 

bakhátakat és azok közeit befüvesíteni. A rendszeres hígtrágya kihelyezés, valamint a barázdákból kitermelt és 

szétterített iszap a fák szükségletén túl biztosítja a gyep víz- és tápanyagigényét. Megfelelő növekedésben levő 

fű rendszeres kaszálásával és a lekaszált fű helyben hagyásával rövid időn belül „mulcs” réteg alakul ki, amely 

védi és javítja a talaj felszínét. Lényegében már az erdőtelepítés korai szakaszában olyan hatást fejt ki, mint a 

lombkorona záródása után kialakuló avartakaró. Emellett a gyepesítés jelentős mértékben csökkenti az ápolási 

költségeket is. Azt, hogy milyen fűfajok kerüljenek telepítésre, az adott talaj ismeretében lehet meghatározni. 

A terepszint fölé 60-80 cm magasra emelt bakhátak a talajvíztől való távolságot növelik és igen hatékony 

szűrőrétegként funkcionálnak, mégis indokolt és szükséges talajvíz észlelő kutak telepítése. Az észlelő kutak 

átmérőjét úgy kell megállapítani, hogy azokból talajvízmintát is lehessen venni. Rendszeres mérésekkel 

nemcsak a talajvízszint állását, hanem annak laboratóriumi vizsgálatát is el kell végezni. 

A kihelyezésre kerülő szennyvíz igen heterogén, ezért annak fontosabb paramétereiről a barázdákból vett 

minták alapján a helyszínen OXI-96 és OK-104 típusú hordozható készülékkel megközelítő pontossággal meg 

lehet határozni (elektromos vezetőképesség, oldott oxigén, pH, hőmérséklet). A bakhát talajában végbemenő 

változások ellenőrzése céljából évenként vett talajminták laboratóriumi vizsgálatát el kell végezni. 

Hígtrágya, barnaszén, zeolit dezaggregátum 

Az abrakos hízlalás (az almok nagyobb távolsága is gazdaságosan szállítható) a sertéstartást nagyban 

függetlenné tette a szántóföldtől. Ez megnyilvánul az alomszükséglet csökkenésében is, mivel ezeken az 

állattartó telepeken vízlemosásos trágyaeltávolítás történik. A hígtrágya, mint tápanyagforrás, hasonló az almos 

trágyáéhoz, csak a tápelemeket koncentráltabban tartalmazza. Az almostrágya nem környezetszennyező, míg a 

hígtrágya nagyadagú kijuttatás esetén igen. 

A legkisebb költségű hígtrágya elhelyezési eljárás, ha nem hasznosítjuk. A hígtrágya hasznosításának az az 

általánosan elterjedt eljárása, hogy 

• egy időre max. 3 hónapi trágyamennyiség tárolására tárolómedencét építünk; 

• a tartálykocsikkal ide szállítjuk a trágyát, majd amikor az időjárás lehetővé teszi, kijuttatjuk. 

Medencében célszerű kezelni a trágyát, annak egy részét minél koncentráltabbá tenni, mivel csak a nagy 

hatóanyag-tartalmú trágya szállítása gazdaságos. Erre legolcsóbb eljárás a szalmaszűrős módszer, melynek 

hatékonyságát lehetne javítani az ülepítés hatásfokának javításával (pl. térhálós polimerekkel történő ülepítés). 

A sertéstartásban 500-600 kocásnál nagyobb telepeken, valamint a már meglévő szakosodott üzemek mintegy 

70-80%-ánál előnyösebb a hidraulikus trágyaeltávolítás az almozásos módszernél. 

A hígtrágyakezelést akkor tudjuk jól megoldani, ha a két ellentétes körülménynek megfelelünk, vagyis a 

hígtrágya környezetszennyező hatását, valamint a benne található tápanyagok felhasználási módját össze tudjuk 

egyeztetni. 

Napjainkban a homoktalajok termékenységnövelő anyagai között számolni lehet a szerves hulladékokból és 

melléktermékekből előállítható széntrágyákkal. A lignit-zeolit-hígtrágya keverékből nedves őrléssel előállított 

dezaggregátum, valamint a szuperkomposzt is ilyen anyag. Homokjavítási kísérletek során azért vizsgálták 

mindkét anyagot, mivel mindkettőben azonos a szervetlen alkotórész. 

A hígtrágya tekintélyes része a hidraulikus kitrágyázási mód következtében (80-90%) víz, történtek olyan 

próbálkozások a kezelésre és az elhelyezésre vonatkozóan, hogy a hígfázist a szilárd fázistól különböző 

bonyolult és egyszerű rendszerekkel szétválasszák. Ez a szétválasztási forma akkor vezet eredményre, ha a 

hígfázist öntözéssel tudjuk hasznosítani. 
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A hígtrágya mindkét fázisa parazitológiailag és bakteriológiailag környezetszennyező anyag, ezért csak 

különleges elővigyázatossággal, meghatározott időben lehet felhasználni. A felhasználást korlátozott időben is 

folyamatosan termelődik a hígtrágya és ennek a mennyiségnek felhasználására, elhelyezésére ajánljuk a 

következő eljárást. 

Az eljárás lényege nem a fázisbontás, hanem a teljes anyagnak egy műveletbeni besűrítése, részben 

humuszhordozó adalékanyagokkal, mint a barnaszén vagy lignit, részben természetes adszorbens anyagokkal, 

mint a zeolit. A humuszhordozó barnaszén, lignit szenesedési folyamatát megállítjuk egy mechano-kémiai 

beavatkozással (dezaggregálással), és az egész folyamatot visszafordítjuk humuszosodási folyamattá. A 

dezaggregálás során a hígtrágya-oldószerrel stabil humusz-zeolit szuszpenziót nyerünk, melyet a talajba 

visszajuttatva annak szerves és szervetlen kolloidtartalmát növelhetjük. Ez a szerves és szervetlen kolloid 

visszapótlás a talajnak megváltoztatja a fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságait, és ezáltal kedvezően 

befolyásolja a termőképességét, termékenységét. 

A dezaggregátum alapú C trágya készítésénél 10%-os szárazanyag tartalmú zagytárolóból vett 100 kg sertés 

hígtrágyához kevertünk hozzá 34 kg adalékanyagot (20 kg lignit, 8 kg zeolit, 1 kg perlit, 1 kg nyersfoszfát és 1 

kg dolomit). A szuperkomposztnál 30%-os szárazanyag tartalmú 100 kg juhtrágyához 14 kg adalékanyagot (3 

kg lignit, 4 kg zeolit, 24 kg perlit, 4 kg nyersfoszfát, 1 kg dolomit). 

Az alapanyag és az adalékanyag keverékekből kétféle eljárással készültek a szervesalapú trágyák, a 

dezaggregátumnál mechanikai úton, a szuperkomposztnál biológiai eljárással. A dezaggregátum készítésénél 

nem nedvszívó szerves anyagot aprítunk 0,6-3 mm méretűre. A sűrűn folyó tixotróp anyagot kevergetéssel 

juttatjuk levegőhöz, vagy perlit hozzáadásával porózussá tesszük, aminek révén beszárad. 

Összefoglalás 

Az alom nélküli állattartás következtében folyékony halmazállapotú hígtrágya termelődik, amely bélsárból, 

vizeletből, elcsurgó itatóvízből, öblítő és mosóvízből, valamint kis mennyiségű egyéb hulladékanyagból áll. 

A hígtrágya szétválasztható szilárd és híg részre. A szilárd fázis leülepíthető, kiszűrhető, illetve különféle 

berendezésekkel elkülöníthető anyag, amely ugyanúgy kezelhető, mint a hagyományos istállótrágya. A híg fázis 

a visszamaradó szuszpenzió, amely nem azonos az almos tartáskor keletkező trágyalével. A hasznosítás és az 

elhelyezés szempontjából azonban mindkét anyag egyforma elbírálás alá esik. A hígtrágya mennyisége az 

ürülékhez keveredő csurgalék-, mosó- és öblítővíz mennyiségétől függően változik. 

Az állattartó telepeken termelődő hígtrágyát a kezelés után szántóföldre juttatjuk ki. A hígtrágya-öntözéses 

erdőtelepítés is jó technológiai megoldás. A fázisbontás után leválasztott szilárd anyagot tovább lehet osztani 

(zeolit, lignit, normál tőzeggel). Így jó minőségű talajjavító anyagot kapunk. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a hígtrágya-tárolás szabályait! 

2. Milyen öntözési megoldásokat ismer a hígtrágya-kijuttatás megoldására? 

3. Hogyan használják fel a hígtrágyát erdőtelepítéskor? 
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9. fejezet - A talaj biológiai 
tulajdonságai 

Bevezetés 

A talajbiológia tudománya részterülete az ökológiának. A fejezet a talajban lejátszódó biológiai folyamatokkal 

ismertet meg. A szén körforgalom és a N körforgalom egyes lépéseit mutatja be a fejezet, kifejtve a 

szénvegyületek sokféleségét, valamint a lebontó szervezetek faj, fajtagazdagságát. 

A hallgató, ha nem rendelkezik ökológiai szemlélettel, nem érti meg, hogy a szennyvíziszap és a 

hígtrágyakezelést, felhasználást az elemek körforgásába kell beilleszteni. Az urbanizáció miatt felszaporodott 

szerves és szervetlen szennyeződések egy része a talajon keresztül visszajut a körforgásba. Ezért szükséges a 

talaj lebontó mechanizmusának ismerete. 

Követelmény 

• Ökológiai szemlélet kialakítása. 

• Ismerje az elemek körforgását. 

• Tudja a talajban élő szervezetek főbb csoportjait 

• Ismerje a mikroorganizmusok szerepét a talaj anyagcsere-forgalmában. 

• Tudja a talajok biológiai aktivitásának mechanizmusait. 

A nap energiájának segítségével a széndioxid és az ásványi tápanyag felhasználásával a növény szerves anyagot 

állít elő. Ennek egy része a növényevőkön (elsődleges fogyasztókon) keresztül kerül vissza a C-körforgalomba. 

A másik részéből növényi hulladék lesz, mely a talajba kerülve az ún. másodlagos fogyasztók tápláléka lesz. 

Ezek a következők: fonálférgek, atkák, földigiliszták, mikroszkopikus gombák, baktériumok és sugárgombák, 

állati egysejtűek, véglények. 

A harmadlagos fogyasztók a másodlagos fogyasztó élőszervezeteket támadják, pl.: a hangyák megeszik a 

százlábúakat. A végső lebontók a mikroorganizmusok, ugyanis a megőrölt szerves anyagokat, az elpusztult 

állatokat is feldolgozzák. 

A táplálékforrás alapján az együtt élő szervezetek csoportjai a következők: 

 

A talajban ahhoz, hogy ezek az élőlények kifejtsék tevékenységüket az élőlénycsoport működéséhez megfelelő 

feltételek kellenek. Ezek a következők: megfelelő szerves anyag, mint tápanyagforrás, nedvesség, 

redoxpotenciál, pH, hőmérséklet, fény, stb. Télen vagy aszály idején a talaj humuszos rétegében az 

élettevékenységek lelassulnak, a meglévő szerves anyag egy része polimerizálódik és kialakul a humusz. A 

humusz lényegében C-raktár, a C ciklus folytonosságából való ideiglenes kilengést jelent. A humusz kolloid 

természetes, legnagyobb kationadszorpciójú pufferanyag, mely lassan feltáruló N-t biztosít, részt vesz az 

aggregátum képzésben, ezáltal a talaj porozitásának kialakulásában, stb. 

A talaj C-vegyületek lebontását végző szervezetek élőhelye. A talajlakó szervezetek legnagyobb része heterotróf 

(organikus anyagból szerzik be a szén és energia szükségletüket) kivéve az algákat. Egy egészséges talaj milliós 

nagyságú mikroszervezetet, többféle gerinces állatot, féltucat földigiliszta fajtát, 50-100 fajta rovart, férget, 

valószínűleg több ezer fajta baktériumot és sugárgombát tartalmaz (9. táblázat). 

9. táblázat. A talajban élő szervezetek megoszlása 
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A talajorganizmusok olyan élőlények, melyek életük teljes vagy egy részét a talajban töltik. A talaj fajban igen 

gazdag. Az élőszervezetek mennyiségére főképpen nem a szén alapú tápelemforrás hiánya, hanem a külső 

körülmények alakulása a meghatározó. A levegőellátás lehet jó vagy rossz, a kémhatás lúgos vagy savas, a 

nedvesség, hőmérséklet magas vagy alacsony. Ezért van az, hogy a mikroszervezetek száma egy tenyészidőn 

belül, sőt egy napszakon belül is változik. 

A talajok nem csak a mikroszervezetek mennyiségében, hanem a diverzitásban (fajgazdagság) is különböznek 

egymástól. Minél jobb egy talaj, annál nagyobb a mikrobaszám, annál nagyobb a fajgazdagság. Ha a talaj fizikai 

és kémiai tulajdonsága eltér az optimálistól, azt jól követik a mikrobiológiai mutatók, pl. az összes 

baktériumszám, giliszták mennyisége, stb. 

Ha a talaj kémhatását az optimális felé toljuk el, akkor az egyedszáma és a fajszáma is megnövekszik a 

mikroorganizmusoknak. Habár valamennyi mikroorganizmus csoport az anyagfeldolgozás (metabolikus) 

folyamatában az átalakítás 90%-át végzi. A mikroorganizmusok aktivitásának eredménye a humusz 

szintetizálása, amely CO2 és ásványi anyagok növekedésével, valamint energia felszabadulásával jár. 

A talajszelvényben egyenletesen oszlanak el a mikroorganizmusok. A termőrétegen belül a humuszos rétegben 

vannak jelen nagy számban. Általában mennyiségük a mélységgel csökken. A talaj potenciális mikrobiális 

aktivitása a mikroorganizmusok számával jellemezhető. Ezt kiegészíti az adott funkció elvégzéséhez tartozó 

csoportokban lévő egyedszám mennyisége. Ezek a következők: 

• C vegyületeket bontók; 

• N tartalmú vegyületeket bontók; 

• szervetlen, ásványi vegyületeket bontók. 

Bizonyos organizmusok megélnek növényeken, mások élettelen növényi maradványokon élnek. Némely 

szervezetek állatokat fogyasztanak (ragadozók), némelyek gombákat nyelnek le, néhány baktériumokat 

fogyaszt, vagy élősködnek, de nem fogyasztják el az élő szervezeteket (paraziták). 

A talajközösségben részt vevő szervezetek kémiai enzimek segítségével fogyasztanak. A talaj, mint élőhely, 

folyamatosan biztosítani tudja a benne élő szervezetek életfeltételeit. A talaj fizikai és kémiai tulajdonságai 

meghatározzák a benne előforduló szervezetek összetételét és számát. A talaj élőszervezeteinek száma és 

minősége érzékenyen reagál a külső hatásokra, pl. a talajszennyeződés következtében lecsökken az összes 

baktérium száma, stb. 
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Elmondhatjuk, hogy a talajt érő hatások, a talajjavítás, káros hatások legérzékenyebb indikátorai a 

mikroszervezetek. A talaj biológiai sérüléseit is könnyen ki tudná heverni, mivel a talaj biológiai szempontból is 

egy pufferrendszer. 

A talajorganizmusok általános feloszlása 

Állatok (fauna) valamennyi heterotróf 

Makrofauna: 

• nagyrészt herbivorok és detrivorok 

• gerincesek (ürgék, egerek, mókusok) 

• ízeltlábúak (hangyák, bogarak és lárváik, nyüvek) 

• annelida: földigiliszták 

• molluszkák: csigák, meztelen csigák 

• főleg ragadozók: 

• gerincesek (vakondok, kígyók) 

• ízeltlábúak (bogarak, hangyák, százlábúak) 

Mezofauna: 

• főleg hulladékevők 

• ízelt lábúak (atkák, collembola) 

• annelida: enchytreid férgek 

• főleg ragadozók: 

• ízeltlábúak (atkák, protura) 

Mikrofauna: hulladékevők, ragadozók, penészevők, baktériumok 

• nematodák 

• rotiferák 

• protozoák 

Növények (flora) 

• főleg autotrófok 

• száras növények (felszívó gyökerek) 

• bryophyta (mohák) 

Mikroflóra: 

• főleg autotrófok 

• száras növények (hajszál gyökerek) 

• algák (zöldek, sárgás-zöldek, diatomák) 

• főleg heterotrófok, aerobic 
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• gombák (élesztők, penészek, rozsdák, gomba) 

• actinomyceták (sokféle actinomyceta) 

• autotrófok és heterotrófok 

• bacteria (aerobok, anaerobok) 

• cyanobacteria (kék-zöld algák) 

A talajban élő szervezetek főbb csoportjai 

A talajban a baktériumoktól a magasabb rendű szervezetekig több ezer élő szervezet fordul elő. A talaj 

mikroorganizmusai összefoglaló név alatt a vírus, a rickettia, a mikroplazma, a baktérium, a gomba, az alga és a 

protozoa csoportokat értjük. 

A mikroorganizmusok szabad szemmel nem látható élőlények, amelyek rendszerint egysejtűek, olykor 

sejthalmazokba tömörülnek, de szövetben nem rendeződött élőlények. 

Két csoportba oszthatók: 

• prokarióták: kisméretű, egyszerűbb felépülésű ősi sejtek. Ide tartoznak a baktériumok és annak fontosabb 

csoportjai, kékbaktériumok, sugárgombák; 

• eukarióták: sejtes felépítésűek, ide tartoznak az algák, gombák és protozoák. 

A zuzmók a moszatok és a gombák tartós együttéléséből keletkeztek. 

• Fonálférgek: a talajban széleskörűen elterjedtek. A nagyobb pórusokban levő vízhártyákban élnek. Fontos 

szerepük van a szervesanyag lebontásában. Zsákmányt jelentenek az atkák, az ugróvillások, hangyák és a 

rovarlárvák számára. 

• Földigiliszták: az élő növényi részeket, azok gyökereit nem fogyasztják, nem kártevők. Elhalt növényi 

maradványokkal és a rajtuk élő mikroorganizmusokkal táplálkoznak, Naponta saját testtömegüknek 20-30-

szorosa halad át emésztőrendszerükön. Az elfogyasztott szerves anyagot feldolgozza enzimrendszere. A 

földigiliszta ürüléke a göb javítja a talajban levő aggregátumok stabilitását. Főként a talaj felső 35 cm-es 

rétegében tevékenykednek. 

• Ugróvillások: szárnyatlanok, a kifejlett állatok vedlenek, vegyes táplálkozásúak. Gombákat, növényi 

gyökeret, algát, zuzmót, fonálférgeket fogyasztanak. 

A mikroorganizmusok szerepe a talaj anyagcsere-forgalmában 

A talajban élő mikro- és makroszervezetek fő tevékenysége, hogy óriási tömegű, nagy cellulóz tartalmú növényi 

maradványt bontanak le. Ezáltal biztosítják a növények számára a CO2 és a nitrogént, foszfort valamint más 

szükséges tápelemet. A szerves növényi maradványok átalakítása főképpen három tényezőtől függ: 

• a szerves anyag mennyisége és minősége; 

• kompatibilis-e a szerves anyag minősége a bontó mikro- és makroszervezetek fajaival; 

• a külső környezeti feltételek bomlásra gyakorolt hatása. 

A szén metabolizmusa 

A szén az élő szervezetek, valamint az élettelen szerves anyagok legfontosabb eleme. A talaj a benne levő 

mikroszervezetek révén az elhalt növényi szerves anyag lebontásában jelentős szerepet játszik. A fotoszintézis 

során keletkezett szén mennyiségének fele az élőlények légzése során visszakerül a légkörbe. A maradék egy 

része - kb. egyharmada - kerül a talajba és ott valósul meg a metabolizmusa (anyagátalakulása). A heterotróf 

szervezetek disszimilációja, biológiai oxidáció és erjedés során széndioxidként kerülnek vissza a légkörbe. 
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A talajban a könnyebben bontható szerves anyagok mineralizálódnak, a nehezen bontható vegyületek jelentős 

része polimerizálódva és nitrogén tartalmú anyagokkal összekapcsolódva stabil, nagy molekulájú új 

vegyületekké, humuszanyagokká alakulnak. 

A szénvegyületek közül legnagyobb mennyiségben a cellulóz keletkezik. (A fixált szén kb. egyharmadából 

cellulóz keletkezik.) A cellulóz lebontása a következő módon történik: 

cellulóz → cellobióz → glukóz 

Lebontás aerob és anaerob úton is történhet. 

Aerob cellulózbontás: a baktériumok közül a Cytophaga, Sporocytophaga, Cellvibrio és Cellfalciculats sp. 

végzik az átalakítást. A gombák közül az Aspergillus, Fuzorium, Penicillium, Stachybotris, Trichoderma és 

Chaetomium sp. végzik a metabolizmust. A bontás végterméke CO2 és H2O. 

Anaerob cellulózbontás: a baktériumok közül a Clostridiumok vesznek részt a bontásban. Végtermékként H2, 

CO2, CH4, alkoholok, szerves savak és humin anyagok keletkeznek. 

Pektin: a cellulózrostok ragasztóanyaga. Könnyen mineralizálódik, szénhidrátokra hidrolizál Bontása mindig 

megelőzi a cellulóz bontását, ezáltal a cellulózrostok szabaddá válnak. Főleg vajsavas erjedéssel bomlik. 

Lebontását a Clostridium pasteurianum spórás baktérium végzi. 

Lignin: a cellulóznál nehezebben bontható fenilpropán polimer. Ligninbontásban elsősorban magasabb rendű 

gombák, az Actinomyceták (sugárgombák) és néhány mikroszkopikus gomba játszik számottevő szerepet. A 

magasabb rendű gombák közül a Bosidiomycetes osztályhoz tartozó fajok, a mikroszkopikus gombák közül az 

Aspergillus, Trichoderma és Tricholecum fajok képesek a lignint bontani. 

A nitrogén metabolizmusa 

A természetben nagy mennyiségű N-tartalmú szerves anyag keletkezik: az elhalt élőlények fehérjéi, a vizelet N-

tartalma, a gerinctelen állatok (pl. bogarak) kitinje is tartalmaz nitrogént. A talaj szervesanyag-tartalmának 

mintegy 5%-a N, mely a következő frakciókból áll: 

• humuszhoz nem kötött N: az elhalt növényi részek és a mikroorganizmusok N tartalma. Ez a talaj szerves N-

tartalmának 60-80%-a; 

• humuszhoz kötött N: a humuszban, mint heterociklikus gyűrűs vegyületekben fordul elő, mint váz N, mint 

gyűrűket összekapcsoló hidak alkotórésze és az oldalláncok elemei. 

A szerves N mineralizáció a következő lépésekben játszódik le: 

szerves N → ammonifikáció → ammónium → nitrifikáció → nitrát 

Ammonifikáció: különböző szerves anyagok ammonifikációját más-más mikroszervezetek végzik. 

• Fehérjék ammonifikációja eltérő környezeti feltételeket igénylő fajoknál valósul meg. Abligát aerob: Bacillus 

sp., Aspergillus, Botrytis, Mucor, Penicillium, Trichoderma. Fakultatív anaerob: Proteus vulgoris, Esericia 

coli. Obligát anaerob: Clostridium sp. 

• Karbamid: szerves savak és szénhidrátok. Aerobok lúgos pH-t igényelnek. A karbomid bontásban a 

következő fajok vesznek részt: Bacillus pasteuru, Micrococcus urea, Sarcina urea. 

• Húgysav ammonifikációját a Proteus vulgaris, Clostrudium acidiuricum végzik. 

• Kitin: Bakterium chitinnovorum, Pseudoroneum. 

• Humusz: Egyedüli C és N forrásként használják a humatokat a következő mikroszervezetek: Boctoderma, 

Micobacterium, Nocardia. 

Denitrifikáció: anaerob feltételek mellett történik. Tehát vízzel telített talajban (rizsföldek), NO3-ból N2 

keletkezik. 

Két formája van: nitrátredukció, valódi denitrifikáció. 
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A nitrátredukciót végző fajok: Bacillus cereus, Streptomyces sp, Xanthomonos sp., stb. 

Biológiai N-kötés: A folyamat N biológiai úton történő fixációja. Szabadon és növényekkel szimbiózisban élő 

mikroorganizmusok végzik. 

• Bármely talajban gazdanövény semleges kötik a N-t az Azotobakter, Azomonos (aerob baktérium), 

Clostriduim (anaerob). N mennyiség 5 kg/ha/év. 

• Gazdanövényhez kötve (pl. köles, kukorica stb.) fixálják a N-t, az Azospirillum, Herbaspirillum stb. N 

mennyisége 5-30 kg/ha/év. 

• Szimbióták N kötése elsősorban a pillangós virágú növények gyökerein történik. A Rhizobium fajok N kötése 

pillangós növényeken 30-260 kg/ha/év között változhat. Az égerfa (nem pillangós) gyökerén is él N kötő 

baktérium. 

A biológiai N kötéssel történő visszapótlás eltörpül a N műtrágyák által történő visszapótlás mellett. 

A mikroszkópos szervezetek főbb fiziológiai csoportjai 

A talajban lévő szerves anyagok együtt tartalmazzák a cellulózt, lignint, hemicellulózt és egyéb vegyületeket. 

Egy-egy szubsztrát bontását is többféle faj végezheti. Ezért a talajokban gyakorlati szempontból a talaj 

mikroszkópos élővilágát a fontosabb fiziológiai csoportokhoz tartozó baktérium mennyiségén keresztül célszerű 

vizsgálni. Ezek a következők: összes baktériumszám, aerob fehérje bontók, aerob N2 kötők, nitrifikálók, aerob 

cellulózbontók, összes mikroszkopikus gombaszám. 

A talajokban lévő baktériumok mennyisége és minősége egyedül nem határozza meg a talajban lezajló bomlási 

sebességet. A bontást az enzimek végzik és ezeknek csak egy része származik az élő állapotban lévő 

mikroorganizmusokból. A fiziológiás csoport meghatározása, vagyis a talaj mikrobaszámmal való jellemzése a 

potenciális aktivitását jelzi a talajnak. A talaj mikrobaszáma változik az agrotechnikai eljárások hatására, pl.: a 

műtrágyázás növeli az összes baktérium számot, a meszezés hatására nemcsak az összes baktériumszám 

növekszik, nő az aerob cellulózbontó száma és az aerob N kötők mennyisége is. A szerves trágyázás és 

meszezés hatására csökken a savanyú talajon a gombák száma. 

A trágyázás hatását a mikroszervezetek számára és csoportjára egy példán keresztül a 10. táblázatban mutatjuk 

be. 

10. táblázat. Különböző szerves anyagok mikrobiológiai vizsgálata 
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A táblázat adatai szerint a juhtrágyából készült szuperkomposzt hatékonyabb trágyaszer a juhtrágyánál. A 

szelektív táptalajokon kitenyésztett mikrobák száma a részleges aktivitás mutatója. 

A talajok biológiai aktivitása 

A talajbiológiai folyamatok egyik igen elterjedt mérési módszere az enzimatikus aktivitás meghatározása. A 

talajok enzimtartalmának egy részét a magasabb rendű növények szintetizálják és a gyökérzeten keresztül 

választják ki. Az enzimtartalom másik része a mikroszervezetek tevékenységének eredményei. Az 

enzimaktivitások mérésével a talajban lejátszódó folyamatok sebességéről nyerünk információt. Ennek két 

formája ismert: 

• az össz aktivitás vizsgálat, amit a keletkezett CO2 mennyiségével jellemezhetünk; 

• specifikus aktivitás, amikor egy szerves anyagcsoport bomlásáról tájékozódhatunk. 

A mérés módszerének egyik formája lehet, amikor a szubsztrátum fogyását mérjük, vagyis a dekompenzációs 

mértéket (pl. 100g cellulózból bizonyos idő múlva mennyi maradt a talajban). A másik eljárás, amikor a 

keletkezett termék koncentrációját mérjük, mivel az arányos a folyamatok sebességével és nagyságával. 

A talajban lévő szervezetek összes aktivitásának meghatározására használják a CO2 produkció mértéket. Ezt 

meghatározhatjuk O2 fogyásból, vagy CO2 keletkezéséből. 

Ha a kumulált CO2 fejlődést az idő függvényében ábrázoljuk az összegző görbék iránytangense a talaj összes 

aktivitás mutató paraméter. A függvény lineáris. Egy ilyen vizsgálat eredményét az 1. ábrán mutatjuk be. 

 

34. ábra. Kumulált CO2 fejlődés az idő függvényében 

A keletkezett CO2 többféle szerves anyagból származik. 

Cellulózbontó aktivitás 

A cellulózbontók érdeme az, hogy a CO2, ami fotoszintézis során szerves anyagokká, főként cellulózzá alakult a 

talajban visszaalakul újra CO2-á. A cellulózbontó baktériumok számára a 6,5-7,8 közötti, a sugárgombák és a 

gombák optimális pH tartománya 6-7 közötti intervallum. A baktériumok 5,5-9, a gombák 4,5-9 pH érték 

mellett is bontják a cellulózt. A cellulózbontás intenzitás mérésére a tesztzacskóba (Unger-féle tesztmódszer) 

105 ºC-on szárított cellulózt helyezünk. Eltelt idő után visszamérjük mennyi maradt belőle a talajban és 

százalékban fejezzük ki. A cellulózbontás és a termés között szoros a kapcsolat, melyet a 35. ábrán mutatunk be. 
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35. ábra. Összefüggés az őszi árpa szemtermése és a talaj cellulózbontó aktivitása között 

Az összefüggés hasonlít a Mitscherlich görbéhez. A talaj tápanyag ellátottsága és a cellulózbontás %-a közötti 

összefüggések is ott adják a maximumot, ahol a tápanyagdózis kísérletek maximuma van. A talajtípusok 

termékenységével is korrelál a cellulózbontási % (pl.a csernozjomé magasabb, mint a homoktalajé). Nem 

véletlen, hogy egyes szerzők szerint a cellulózbontó aktivitás a talajtermékenység indexéül szolgálhat. Az 

Unger-féle cellulóztesztes módszer könnyen kivitelezhető és szántóföldön is jó eredményeket ad. (Az ismétlések 

között kicsi az eltérés.) Egyetlen hátránya, hogy időigényes. 

Fehérjebontó aktivitás 

Ha a tesztzacskóba – az Unger-féle cellulózteszt metodikáját felhasználva – selyemhernyó szövedéket 

helyezünk és visszamérjük, egy idő után a megmaradt anyagot, akkor a fehérjebontás intenzitásáról kapunk 

képet. 

Szaharóz aktivitással a könnyen bomló szénhidrátok mennyiségére utal a talajban. Meghatározásának 

módszere a szaharóz széthasadása következtében felhalmozódó redukáló cukrok mennyiségi kimutatásán 

alapszik. A szaharóz aktivitás mértéke nem követi mindig a baktériumok számát. Értéke ott magas, ahol a talaj 

pH értéke megközelíti az enzim pH optimumát. A szaharóz aktivitás és talajkivonat agar. táptalajon növő aerob 

mikroorganizmusok között nagyfokú párhuzamosság figyelhető meg. 

Dehidrogenóz aktivitás a lebontó működés sebességére utal. A mérési eredmények a talajflóra teljes oxidatív 

aktivitását mutatja. 

Kataláz aktivitás nagysága a bakteriális biomassza nagyságával korrelál (K, Mn, O4 mérő oldatból O2 szabadul 

fel.) 

Ureáz aktivitás: a karbonbontás mindenkori enzimaktivitás szintjét méri. 

A talajok szerves anyag átalakításában 80%-ban részt vesz a mikroflóra. Ennél fogva nagy figyelmet kell 

fordítanunk a talaj mikroszkópos szervezeteinek mennyiségére, minőségére, a fiziológiás csoportok eloszlására 

a talajszelvényben. Fontos a szerepük a földigilisztáknak, ugróvillások, atkáknak, sőt a nematódoknak is. 

Bizonyos állatok kevésbé járulnak hozzá a talaj szerves anyagának átalakulásához (metabolizmusához), mégis 

jelentős a szerepük a talajképződésben. A rágcsálók porosítják, keverik a talajt. A felszínről növényi 

maradványokat visznek a mélyebb rétegekbe. Nagy átmérőjű alagutakat fúrnak, amelyek a víz- és 

levegőáramlást segítik. A hangyáknak kitűnő a képességük a fás anyagok lebontásához. Az atkák és az 

ugróvillások mozgatják és részben megemésztik a szerves maradványokat, majd otthagyják ürüléküket a 

mikrobiális degradációra. 
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A talaj mikroszkopikus gombái, penészek a könnyebben bomló szerves anyagok átalakításában (cukrok, 

fehérjék) vesznek részt. Nagy szerepet játszanak a talajaggregátum kialakulásában. A mikroszkopikus gombák 

az erdők talajának felsőbb rétegében (avartakarásban) tevékenykednek, valamint a savanyú talajokban. 

A mikroszkopikus gombák a lebontott szerves anyag 50%-át hasznosítják, mialatt a baktériumok csak 20%-át. 

Amikor a baktériumok és az actinomycetesek már befejezték lebontó tevékenységüket a penészek még tovább 

viszik a szerves anyag átalakítását. 

Nem csak a talaj levegőzöttsége, nedvessége, szerves anyag tartalma gyakorol hatást az élő szervezetek 

tevékenységére, hanem a talajlakó mikroszervezetek szintén befolyásolják a talaj struktúráját. A növényi gyökér 

hozzájárul a morzsás szerkezethez. A növényi gyökér váladékot termel, ami talajrészecskéket ragaszt. A 

talajmikrobák szintén termelnek poliszaharidokat, amelyek a részecskéket összekapcsolják. A talajlakó 

élőlények befolyásolják a talaj termékenységet. Minél gazdagabb a talaj mikroszervezetekben és minél nagyobb 

a metabolizmusa, annál nagyobb a termékenysége. Annál termékenyebb a talaj minél mélyebb a termőréteghez 

tartozó humuszos szint. A mélységgel csökken a szerves anyag mennyiség, ezzel párhuzamosan a benne levő 

talajorganizmusok száma. 

A talaj élő szervezeteinek a mezőgazdasági következményeit a 11. táblázatban mutatjuk be. 

11. táblázat. A talaj élő szervezeteinek mezőgazdasági következményei 
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Összefoglalás 

A fotoszintézis során keletkezett szénvegyületek lebontásának helye a talaj. Legnagyobb részt heterotróf 

szervezetek végzik el az átalakítást. A talajban élő szervezetek száma milliós nagyságrendű. Megtalálhatók 

benne baktériumok, gombák, földigiliszták, stb. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a C metabolizmusát a talajban! 

2. Ismertesse a N metabolizmusát a talajban! 

3. Milyen tényezők befolyásolják a cellulóz bontását? 

4. Sorolja fel a legfontosabb enzimaktivitásokat! 
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10. fejezet - A szennyvíziszap hatása 
a talajra 

Bevezetés 

A hulladékok szerves anyaggá átalakításának színtere a talaj. A hulladékkal való érintkezés a talaj tulajdonságait 

is megváltoztathatja kedvezően, akár kedvezőtlenül is. Általános elv, hogy úgy kell a talajt használni, hogy 

sokrétű funkciója megmaradjon. 

Követelmény 

Ismerje meg a hulladék-talaj kölcsönhatását befolyásoló tényezőket! 

A tisztítótelepen keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági értékesítése és felhasználása elsősorban helyi kérdés. 

A mezőgazdasági munkaerő hiánya és költséges volta oda vezetett, hogy az iszapeltávolítás viszonylag 

munkaigénye anódszerei (az iszap szikkasztóágyakról vagy iszapszárító tavakból való elszállítása), a 

mezőgazdasági területeken való elosztása már nem kifizetődő. Ilyen meggondolással a mezőgazdaságban a 

műtrágyákat részesítik előnyben 

A települési szennyvíziszapok kezelésének és mezőgazdasági elhelyezésének technológiai rendszere 4 fő 

elemből áll: 

• • iszapkezelésből a szennyvíztisztító telepen, 

• • az átmeneti tárolásból, 

• • a szállítási szétosztási munkákból és 

• • az elhelyezéssel történő hasznosításból 

Egészségügyileg az OKI iszapvizsgálatai alapján látható, hogy a rothasztott délpesti folyékony szennyvíziszap - 

feltehetően ez általánosítható más kommunális iszapra is - számottevő mértékben tartalmaz patogén mikrobákat, 

s a fertőzöttség mértéke a talajba helyezést követően a felszín közeli rétegekben 4-7, a mélyebb rétegekben 7-9 

hónap után éri el a kontroll talajok szintjét. Ezért indokolt a kihelyezéskori és az azt követő időszakokban a 

közvetlen emberi beavatkozás igényt és az iszappal való érintkezést lehető legteljesebben kizárni. 

A Fővárosi Csatornázási művek egy ötéves iszap kihelyezési kísérletének eredményeit a következő leírással és 

táblázattal lehet röviden összefoglalni. Az 1977-ben talajba „folyatott" szennyvíziszap dózisok még 1982-ben - 

5 év múlva is - biztosították az első év őszi búza terméshozamát az 1500-2500 m3/ha egyszeri iszapadagú 

parcellákon. Elméletileg sosem volt miért feltételezni, hogy a folyékony rothasztott szennyvíziszap talajba 

helyezve másként viselkedik, talajbiológiai hatásában más eredményt ad, mint az érlelt istállótrágya ugyanebben 

a közegben. Gyakorlatilag a tapasztalatok sem lehettek mások, de a kísérlet mindezt számszerűen is 

alátámasztotta. 

A szerves trágya elhelyező területek talajánál viszont soha nem mérlegelték a visszamaradt mennyiségeket, s 

nem aggályoskodtak a bemunkálást követően a talaj termőképességéért. (Trágyaszarvasok, delelő-helyek vagy 

fel nem használt trágyakazlak helyei.) Tudomásul vették az eredményt: a televénydús talaj-foltok, s eredetét 

nem kutatva használták ki azokat eredményes termesztéssel. 

A szennyvíziszap elhelyezés szempontjából ez utóbbiak az iránymutatók, hiszen itt a befogadó közeg - a 

termőtalaj - és az üzemeltető technológia - az agronómia - tűrőképességi határa lehet a fajlagos mennyiségi 

határ, a gazdaságos módszer meghatározó, nem a trágyaszerkénti érvényesülés. Köztudott, hogy ez utóbbi 

értékrend a műtrágyázási bázis miatt - ma már a hagyományos szerves trágyáknál sem alkalmazható 

(istállótrágyával kb. kétszeresébe kerül az egységnyi hatóanyag-pótlás üzemeinkbe, jó szervezés mellett is, mint 

a „dráguló" műtrágyával). 

12. táblázat. A különböző iszapadagok hatása az első és az ötödik termőévben az őszi búza terméshozamára 
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A talajok tisztítóképessége 

A talajok tisztítóképességére, vagy oxidáló-képességére alapozva a következő összefüggést javasolják a 

szükséges szűrőfelület meghatározásához. 

 

ahol F a szükséges szűrőfelület, m2, BOIs a szennyvíz eredeti BOI5 értéke, g/m3 O2, BOIe az elfolyó víz elérendő 

BOI5-értéke, g/m3 O2+, Q a napi szennyvízhozam, m3/nap, OK 1m2 talaj napi oxidáló képessége, g/m2 O2. 

Az egyes talajféleségek oxidáló-képességének (OK) számértékeit a 8. táblázat tartalmazza. 

13. táblázat. Az egyes talajféleségek oxidáló-képességének (OK) számértékei 

 

A szennyvíz (-iszap) hatása a talajra 

A leülepíthető, a félig oldott és oldott anyagok a szennyvízben nagyrészt szerves eredetűek, az élő természet 

termékei, tehát bűzös rothadásnak indulhatnak. A kisebb hányad szervetlen anyag. 

A „városi szennyvíziszap” azonos jellemezhetősége megszűnt. Minden iszapot minősíteni kell hasznosítás előtt. 

Az iszapban lévő sok elemet minden növény és állata számára tápanyagnak lehet tekinteni viszonylag kis 

mennyiségek esetén, de mérgezőek, ha sok van belőlük. 

A szennyvíziszap N-tartalma általában az évente adagolható iszapmennyiséget szabja meg, a fémtartalom pedig 

az időtartamot (év), ameddig az adott terület az iszapot fogadhatja. Feleslegbe kerülhet a P is. A túladagolás 

elkerülésére a nehézfémekkel a nehézfémekkel együtt ezt is talajvizsgálattal kell ellenőrizni. 

A szennyvíziszappal bevitt szerves anyag mérsékelt lebontása a talajban aktív szerves anyag bázis létesít, amely 

hozzájárul a kation kicserélő kapacitásnöveléséhez, a talajszerkezet javulásához, s a növényi tápanyagok 

kívánatos, fokozatos felvehetővé tételéhez 

Szerves hulladékok, mint a szennyvíziszap, komposzt stb. csökkentik a térfogattömeget, kötött talajon növelik a 

beszivárgást és vízáteresztést, az aggregálódást, a porozitást kedvezőbbé teszik. 

A szennyvíziszap talajba juttatásának az irányelveit a talaj pH-jára, kationkicserélő kapacitására és 

szervesanyag-tartalmára kellene alapozni vagy a kivonhatóságra inkább, mint az összes fémkoncentrációra. 
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Fémmozgás általában nem volt megfigyelhető 9 év után az iszapot magába foglaló réteg alatt. A talaj 

térfogattömege csökkent a növekvő iszapadagolással. 

Vályog talajon tanulmányozták a Ni, Co, Fe, Mn, Cr és Hg mozgását 6 évvel az iszap adagolása – 225 t/ha – 

után. Egyik fém sem hatolt mélyebbre 5 cm-nél az iszapot magába foglaló réteg alá, sem az erősen savas (pH 

4,5), sem a semleges (pH 7,3) talajban. A százalékos fémfelvétel a savas talajnál csaknem kétszeres volt. 

A potenciális fémfelvehetőség első kutatási hibája a „só/iszap” tévedés. Ha fémet oldható sóként adagolunk, az 

nagyobb növényi felvételt eredményez és így toxicitást, mintha azt pl. szennyvíziszappal vagy fémoxidokkal 

tesszük. Az iszappal adott Fe és más elemek vizes oxidjai a fémeket adszorbeálni tudják. Az iszapanyag 

rendszerint növeli a pH-t a talajon adszorbeált H+ kiszorításával. 

Reduktív folyamatok következménye a talajban szerves hulladékkal való nagy terhelés nyomán 

A víztelítettség beállta és/vagy szerves hulladékból adódó túlterhelés után a molekuláris oxigén eltűnik és az Eh 

elkezd esni. Az első szakaszban az Eh +600-ról kb. +100-ra esik. A második szakasz jellemzője a szulfát 

redukciója szulfiddá, amely fitotoxikus kénhidrogén keletkezéséhez vezethet. A terhelés és az adagolási 

gyakoriság megfelelő egyensúlya megtarthatja a talaj Eh-t egy kívánatos tartományban, ahol szélsőséges 

redukció nem fordul elő és ahol a bűzös és fitotoxikus végtermékek keletkezésének a valószínűsége minimális. 

A N tartalom vagy a C/N arány növényi maradványok esetében alkalmas lehet a lebontási hányad 

előrejelzéséhez 

Több kísérleti adatot közölnek, nagyrészt tenyészedény kísérletekről a szennyvizes kezelések adatairól, a talaj, 

növény nehézfémtartalmáról, növényi hozamokról. Tartamhatások szimulálására az iszapok nehézfémtartalmát 

megnövelték a talajbani felhalmozódás, a növényi károsodás meghatározása érdekében, s ennek kapcsán 

megállapították a növénytermesztésben az ellenőrzés szükségességét. 

Ez a terhelési jelenség nagyban hasonlít ahhoz, amikor rossz drénsajátságokkal rendelkező, vagy vízzel 

túltelített talajban indulnak meg a jelzett folyamatok. Amint a molekuláris O2 állandóan csökken a lebontásban, 

a mikrobiális anyagcsere típusa megváltozik az oxidációs-redukciós állapot, a molekuláris O2 jelenlétében 

végbemenő aerob légzéstől a metán fermentációig, szélsőséges anaerobiózis mellett. 

Hamarosan a víztelítettség beállta és/vagy szerves hulladék adagolásából adódó erőteljes túlterhelés után a 

molekuláris oxigén – O2 – eltűnik és az Eh (redoxpotenciál) elkezd esni. Meglehetősen gyorsan követi ezt a 

nitrátok eltűnése mikrobiológiai redukció következtében, s a Mn2+ és Fe2+ képződése. 

Az első szakasz alatt az Eh +600-ról kb. +100-ra (mV) esik. A második szakasz a reduktív folyamatban később 

jelenthet meg és jellemzője a szulfát redukciója szulfiddá (S2-), amely a fitotoxikus kénhidrogén (H2S) 

képződéséhez vezethet. A túlzott terhelés (magas BOI) gyakran vezet az O2 gyors felhasználásához, egyben a 

talaj Eh gyors csökkenésével egy nem kívánatos redukciós állapothoz, amely eltarthat hetekig vagy hónapokig, 

ami után csak lassú felemelkedés mutatkozhat. 

A terhelés az az adagolási gyakoriság megfelelő egyensúlya megtarthatja a talaj Eh-t egy sokkal kívánatosabb 

tartományban, ahol szélsőséges redukció nem fordul elő és ahol a bűzös és fitotoxikus végtermékek 

keletkezésének a valószínűsége minimális. Kísérletileg vizsgálták és megállapították, hogy a talajhoz adott 

hulladékok százalékos lebontása fordítottan arányos az adagolási hányaddal. 

A talajmikroflóra fajösszetételét nagyban szabályozza a víz felvehetősége, vagy fordítva, lényegesen 

meghatározza a talajjal és a hulladékkal érintkező víz energiája. 

Ha a talaj inkubálása növekvő hőmérsékleten, 20-60 °C között történik, szervesanyag-tartalmának lebontása 

erősen gyorsul. Magasabb hőmérsékleten az aktinomiceteszek válnak uralkodóvá a baktériumokkal és 

gombákkal szemben. 

Az USA Mezőgazdasági Minisztériuma által irányított komposztálási kutatásban (Beltsville) bebizonyosodott, 

hogy a maximális lebontás hányad cellulóz anyagoknál a thermofil tartományban volt. 

A különböző talaj-mikroorganizmusoknak különböző a pH optimuma a maximális fejlődéshez. A 

hulladékmaradványok gyors lebontásához az optimális pH tartomány 6,5-8,5. A baktériumok és 

aktinomicetesek pH-optimuma közel van a semlegeshez, a savas körülmények között nem versenyeznek 
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hatékonyan a tápanyagokért, s ez magyarázat is arra, hogy miért válnak uralkodóvá a talajgombák savanyú 

talajokban. 

A makro- és mikrotápanyagok oldhatóságát vagy felvehetőségét befolyásolhatja a pH és így akadályozza vagy 

módosítja az anyagok biodegradációját. 

Levegős talajokban az aktív gombák, baktériumok és aktinomiceteszek oxigént használnak fel légzési és 

oxidatív asszimilációjukhoz a maradványok lebontása és a kémiai hulladékok degradációja során. 

Amíg sok talajbaktérium gyarapodhat anaerob körülmények között, bár kevésbé aktívan, a legtöbb gomba és 

aktinomicetesz egyáltalán nem fejlődik. 

Az anaerob feltételek között a lebontási folyamatokat alapvetően azok a baktériumok végzik, amelyek az 

anyagcsere anaerob légzési vagy fermentációs módszereit hasznosítják. Az anaerob anyagcsere végtermékei a 

redukált vegyületek, amelyek közül egyesek toxikusak a mikroorganizmusokra és a növényekre. 

A felvehető tápanyagok vonatkozásában meg kell említeni, hogy sok hulladékanyag, így a szennyvizek kielégítő 

mennyiségben tartalmaznak potenciálisan felvehető tápanyagokat, mint N, P, K, S, de a feltárási intenzitás 

(mineralizáció) a szerves és szervetlen konfigurációkból túlságosan lassú lehet a mikrobiális aktivitás 

fenntartásához. 

Mivel a növényi maradványok kb. azonos mennyiségű C (szén)-t tartalmaznak (sz.a. 40%), N tartalmukat 

gyakran a C/N arányhoz viszonyítják. Tehát a N tartalom vagy a C/N arány növényi maradványok esetében 

alkalmas lehet a lebontási hányad előrejelzéséhez, bár bizonyos fenntartással kell kezelni ezt, mivel a szén-

nitrogén arány nem mutat semmit a felvehetőségre vonatkozóan a mikroorganizmusok részére. 

Azokhoz az anyagokhoz, amelyek több mint 1,5-1,7% N-t tartalmaznak, valószínűleg nem szükséges kiegészítő 

műtrágya, vagy talaj-nitrogén a mikroorganizmusok részére a lebontás alatt. 

Kifejezetten anaerob körülmények között deszulfovibro obligát anaerob baktériumok hasznosítják a szulfátot, 

mint elektron akceptort, redukálva azt szulfiddá (S2-). Ezek a szervezetek képesek a szerves savakat elektron 

donorként felhasználni ebben a redukcióban. A legtöbb talaj-aktinomicetesz és gomba obligát aerob és a talaj 

anaerobiózisában nem aktív. 

A maximális lebontási hányad a talajban rendszerint korrelációban van a folyamatosan felvehető nitrogén 

ellátással. A túlzott terhelés egyes esetekben az O2 készlet kimerüléséhez és anaerobiózishoz vezethet, ahol 

talajra és növényre egyaránt kedvezőtlen hatások érvényesülhetnek. 

A hulladékanyagok hatékony kezelési módszerének a kialakításához tisztázni kell az anyagcsere jelenségeket és 

azok lehetséges következményeit, amelyek felléphetnek. 

A talajmikroorganizmusok aereob légzése magába foglalja az oxidációs-redukciós reakciókat, amelyben a 

molekuláris O2 mint végső elektron akceptor, míg a hulladékanyagok bizonyos komponensei mint elektron 

donor vagy energiaforrás szerepelnek. 

A talaj mikroorganizmusok anaerob légzése magába foglalja a biológiai oxidáció-redukció reakcióit, 

amelyekben inkább szervetlen vegyületek, mint a molekuláris O2 végső elektron akceptorként, a szerves 

hulladékok pedig elektron donorként (energiaforrás) szerepelnek. 

A mikroorganizmusok anaerobiózis feltételei mellett képesek hasznosítani a nitrát, mangán (Mn4+) és vas (Fe3+) 

ionokat, mint elektron akceptorokat és ezzel redukálják nitritté, mangán (Mn2+) és vas (Fe2+) ionokká. 

Bevezették ezekkel kapcsolatban a „nitrogénigény-szint” fogalmát. Ez azt az N mennyiséget jelenti, amely a 

mikroorganizmusoknak szükséges egy adott növényi maradvány, vagy szerves kémiai hulladék lebontásához. 

Két szint van a mikrobiális anyagcserében, amely szabályozza a reduktív folyamatokat. Az első szakasz (korai 

inkubációs időszak), a hulladékok és maradványok oxidatív lebontása az aerob és fakultatív 

mikroorganizmusokkal. 

A második szakasz a reduktív folyamatokban valamivel később fordul elő, amelyre jellemző a szulfát szulfiddá 

(S2-) való redukciója, amely fitotoxikus hidrogénszulfid 
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A víztelítettség beállta és/vagy szerves hulladékból adódó túlterhelés után a molekuláris oxigén eltűnik és az Eh 

elkezd esni. Az első szakaszban az Eh +600-ról kb. +100-ra esik. A második szakasz jellemzője a szulfát 

redukciója szulfiddá, amely fitotoxikus kénhidrogén keletkezéséhez vezethet. A terhelés és az adagolási 

gyakoriság megfelelő egyensúlya megtarthatja a talaj Eh-t egy kívánatos tartományban, ahol szélsőséges 

redukció nem fordul elő és ahol a bűzös és fitotoxikus végtermékek keletkezésének a valószínűsége minimális. 

A N tartalom vagy a C/N arány növényi maradványok esetében alkalmas lehet a lebontási hányad 

előrejelzéséhez 

Szennyvíziszap trágya hatása 

Többéves iszaphasznosítási kísérletek igazolják a szennyvíziszap trágyázó hatását. A növények kedvezően 

reagáltak az iszapkezelésre. Az iszap talajra gyakorolt kedvező hatásai a talaj szervesanyag-tartalmának 

növelése, a talaj termékenységének, tápanyag szolgáltató képességének és mikrobiológiai aktivitásának 

növelése, komplex trágyázó hatás A talajba vitt szerves anyagok növelik a talaj víztartó képességét. A 

szervesanyag-adagolás csökkenti a térfogatsűrűséget és a talaj tömörségét. A makrotápanyagok közül a foszfor 

iszappal kijuttatott mennyisége a talaj legfelső rétegében kimutatható. A megkötődés ellenére a növényeknek 

szükséges foszformennyiség a talajban rendelkezésre áll A talajba került nitrogén nagy része szintén a talaj 

legfelső rétegében mutatható ki, ami arra utal, hogy az összes kivitt nitrogénből jelentős rész az iszap szerves 

anyagában kötött formában van jelen. 

A nitrit- és nitrát-nitrogén mennyiség az iszapterhelések növelésével emelkedik a talaj mélyebb rétegeiben, s így 

a nagyobb mobilitásából adódóan számolni kell a kimosódással. 

A szennyvíziszap káliumtartalmáról elmondható, hogy sokkal kevesebb van benne, mint nitrogén, vagy foszfor. 

Vitatott téma a szennyvíziszapok nehézfémtartalma. Elkerülhetetlen, hogy a szennyvízbe nehézfém kerüljön, s 

ezen keresztül annak iszapjába, onnan a talajba, majd a táplálékláncba. A nehézfémekkel nem, vagy csak igen 

kis mértékben szennyezett iszapokkal végzett kísérletekben káros nehézfém felhalmozódást a talajban nem 

tudtak kimutatni. Nagyobb nehézfém-tartalmú iszapterhelés hatására azonban a talaj felső művelt rétegében 

csaknem minden nehézfém esetében szignifikáns növekedés volt tapasztalható. Ezek az eredmények felhívják a 

figyelmet arra, hogy iszaptrágyázás hatására talajainkba feldúsulhatnak a nehézfémek, ha nem vagyunk elég 

körültekintőek. Az iszapadagot úgy kell kiválasztani, hogy a felhalmozódás ne lépje túl a még megengedhető 

szintet. 

A szennyvíziszap eredetű szerves anyagok hatása a talaj fizikai jellemzőire 

A szennyvíziszapok szárazanyagának közel 30-60%-a a szerves anyag. A szennyvíziszap és az istállótrágya 

szerves anyagának a talajra gyakorolt tartós hatása nem különbözik lényegesen. A talajba vitt szerves anyagok 

növelik a víztartó-képességet, a vályog és lösz talajokon. Ezáltal csökkenhet a vízhiány okozta kár a vegetációs 

időben és csökkenhet az erózió. 

A magyarországi talajvizsgálatok is igazolták, hogy szennyvíziszap hatására a talaj szervesanyag-tartalma 

jelentősen nő. Pl. barna erdőtalajon 50-150 mm/ha halmozott szennyvíziszap adagolásnál tapasztaltak 

ugrásszerű változást a humusz mennyiségében. 150 mm/ha iszap a feltalaj humusztartalmát az eredeti 

háromszorosára növelte a 0-20 cm-es mélységben. A humuszminőség 50 mm-es adagnál volt a 

legkiegyenlítettebb, ekkor a mikrobiológiai, biokémiai átalakulás lépést tudott tartani a bejuttatott szerves anyag 

mennyiségének megfelelő feldolgozásával. Mások az elhelyezést követő hat év után a humusz tartalom 

növekedését még mindig ki tudta mutatni 300 mm-es iszapdózisoknál. 

A szennyvíziszapok tíz éven át folytatott (évi 180-200 mm-es) nyárfás öntözése során a talaj szervesanyag-

tartalma, kation-adszorpciós kapacitása, vízháztartási mutatói az induló állapothoz képest javultak karbonátos 

homoktalajon. 

A humusztartalom magasabb az injektált talajon, azonban a humusz minősége gyengébb, így a 

tompítóképessége a vártnál alacsonyabb. Az agyagtartalom szintén alacsony homoktalajon, melynek összetétele 

az injektálás során romlott. Ezek okozták a kezelt talajon (iszappal injektált) a tompító képesség romlását. 

Réti csernozjom talajon a legmagasabb a karbonátok tompító hatása a három talajcsoport közül. A humusz 

minősége itt is rosszabb lett, mint a kontroll talajé, így a tompító képessége is alacsonyabb. Az agyagtartalom 

tompító képessége, a teljes EBCS értékhez hasonlóan kisebb az injektált talajokban. 



 A szennyvíziszap hatása a talajra  

 79  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A réti talajon valamivel elmarad a karbonátok tompító hatása a csernozjom talajétól. Itt a szerves anyag 

mennyiségi növekedése meghaladta a minőség romlásból származó hátrányt, így a kezelt talajok 

humuszanyagokból származó tompító hatása nőtt. Az agyagtartalom tompító képessége viszont csökkent, így a 

teljes érték a kezelt és kontroll talajon szinte azonos. 

A szennyvíziszapok nehézfémtartalma és annak lehetséges hatásai a mezőgazdasági elhelyezés során 

A szennyvíziszapok nehézfémtartalma az iszapelhelyezés egyik legexponáltabb kérdése lett napjainkban. A 

kutatókat és a gyakorlati szakembereket egyaránt foglalkoztatja az a kérdés, hogy ezek az elemek a talaj-

növény-állat-ember biológiai láncolatában milyen mértékben vesznek részt, és hol az a határ, ahol ezek a fémek 

még károsodás nélkül tolerálhatók. A nehézfémekkel foglalkozó 1979-es londoni konferencián a kutatás még az 

egyes források feltárására irányult, 1981-ben már Amszterdamban az analitikai problémák mellett a 

felvehetőség, a biológiai körforgásban betöltött szerepük a központi témakör. 

A hazai szennyvíziszapok nehézfémtartalmának tájékoztató felmérését a VITUKI l976-77-ben végezte, 

városaink szennyvíziszapjában a tájékoztató mérések szerint, egyes kiugró eredmények ellenére, nincsen akkora 

mértékű szennyezettség, mely gátolná az iszap elhelyezését. Egyes esetekben bizonyos szennyező anyagok 

különösen nagy gondot okozhatnak bizonyos körzetekben. Az EGK 4. Környezetvédelmi akcióprogramja 

szerint (1987) ezt szigorú forráskontroll mellett lehet kiszűrni és a mentesítést még az üzemen belül kell 

megoldani. 

Kutatók szennyvíziszap-elhelyezés nélkül is mértek egyes talajokban 336 ppm kadmiumot, 4700 ppm cinket, 

664 ppm rezet, 6560 ppm nikkelt. Ezek a vizsgálati eredmények rámutatnak arra, hogy egyes talajok 

szennyvíziszap-elhelyezés nélkül is jelentősen terheltek lehetnek nehézfémekkel (ún. öröklött szennyezés) és itt 

természetesen az iszapok elhelyezése már eleve kizárt. 

A szennyvíziszapokkal a talajba vihető potenciálisan toxikus nehézfémek mezőgazdasági területen való 

felhalmozódásának megítéléséhez azonban más beviteli forrásokat is figyelembe kell venni. A szuperfoszfát 

rendszerint több száz mg/kg cinket tartalmaz. Általában a levegőből való száraz és nedves kiülepedés is 

nagymértékben hozzájárul a talaj cink, kadmium és ólomterheléséhez. Angliában szuperfoszfáttal több mint 

kétszer annyi kadmiumot visznek be a talajba, mint szennyvíziszappal. Dániában a szennyvíziszap-

elhelyezésből származó szennyezés összességében csekély, habár az eljárást széles körben alkalmazzák. 

Szennyvíziszap eredetű toxikus szerves anyagok sorsa a talajban 

Szerves toxikus anyagok 

Általában a szennyvíziszapok talajbani alkalmazása során a szerves toxikus anyagok a felső 15 cm-ben nem 

haladják meg a 0,1 mg/kg-ot. 

A szennyvíziszapokkal kezelt talajokban a toxikus szerves anyagok mennyisége általában alatta maradt a 

háttérértéknek. A szerves kémiai anyagok, amelyek a szennyvizekkel és a szennyvíziszapokkal jutnak a talajba, 

biológiai, kémiai és foto-oxidációs reakciók során degradálódnak. Ugyanakkor más folyamatok is hatnak a 

degradációra. Ilyen pl. a párolgás, vagy a talajszemcsék felületén történő megkötődés, illetve a mélyebb 

talajrétegek felé történő kimosódás. 

Fémionok hatása a mikrobiológiai folyamatokra 

A legtöbb esetben enzimaktivitás gátlását észlelték, ha a fémkoncentráció elért egy küszöbértéket. Egyes 

vizsgált fémeknek kicsi volt a hatása, vagy egyáltalán nem volt, sőt egyesek ezek közül élénkítőleg hatottak igen 

kis koncentrációnál. 

A fémek gátlás szintjén ható lényeges tényezői: a fémion, a szerves anyag mennyisége, az agyag mennyisége és 

típusa, a pH, az organizmus vagy enzimrendszer. 

Az ezüst és a higany a legtoxikusabb fémeknek bizonyultak. A mikrobiális folyamatokra gyakorolt hatásukat 

illetően. A Ca,. Zn, Cu, Cr, Pb és Ni szintén gátló hatásúak voltak, de sokkal nagyobb koncentrációnál. 

Műtrágyák még nagy dózisokban (felső határ 840 kg vegyes hatóanyag/ha) sem gátolták a vizsgált baktériumok 

szaporodását, inkább enyhe serkentő hatást tapasztaltak. Az intenzitás önözött parcellákon lényegesen nagyobb, 

mint a nem öntözött parcellákon, a tapasztalt különbségek P = 0,1%-os szinten szignifikánsak. 
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Öntözött viszonyok között növekedett a fehérjebontás intenzitása, bár a különbségek csak P = 10%-os szinten 

szignifikánsak. 

A szerves anyagot tartalmazó kezelések közül legkedvezőbb az istállótrágya volt, amelynek hatására a 

talajbaktériumok száma némely esetben nagyságrenddel növekedett. 

A szennyvíziszappal a talajba került patogén baktériumok két-három hét után eltűntek (elpusztultak). A 

szennyvíziszap hatására a cellulózbomlás intenzitása a talaj 20-40 cm-es, a fehérjebomlás intenzitása pedig a 0-

20 cm-es rétegben nőtt szignifikánsan. 

A szennyvíziszappal bevitt mikroelemek a talaj mikroelem tartalmát – különösen nagyobb dózisok (120 m3/ha) 

esetében – jelentős mértékben növelték. A mikroelem-tartalom növekedése még szembetűnőbb volt a 

termesztett növény szem-, főleg pedig csutka- és szártermésében. 

Az iszapok mikrobiológiai vizsgálatai azt igazolják, hogy a kezelt talajok fertőző hatása fokozatosan lecsökken 

– mintegy 4-9 hónap alatt – a minden mesterséges szennyezéstől mentes mezőgazdasági terület fertőzöttségi 

szintjére. A káros mikrobáknál több nagyságrenddel nagyobb mennyiségben találhatók az iszapban olyan 

hasznos baktériumok is, amelyek a talaj termékenységének fenntartásához és fokozásához jelentős mértékben 

hozzájárulhatnak, egyben a káros mikroorganizmusok antagonistái. 

Összefoglalásként e vonatkozásban ki lehet emelni, hogy a legtöbb talaj nagy kapacitással rendelkezik a szerves 

hulladékok lebontását illetően, miután: 

• a hulladék koncentráció felhígító közege, 

• igen fontos puffer rendszer, 

• potenciálisan aktív mikroflóra a gyors és hosszantartó degradatív aktivitáshoz. 

Ahol a hulladékokat elfogadható terhelési hányadokban adagolják, a kihelyezéssel kapcsolatos problémák – 

mint az elhúzódó anaerobiózis és a nem kívánatos végtermékek keletkezése – megelőzhetőek, vagy legalábbis 

minimalizálhatóak. 

Minden esetre az egyes kémiai hulladékokkal való lökésszerű terhelés, s annak toxikus, pusztító hatása a talaj 

mikroflórájára kerülendő, hacsak lehet, meg kell előzni a súlyos és káros talajkárosítást, biodegradatív 

potenciáljának lerontását. 

Durva textúrájú talajok gyors vízmozgást tesznek lehetővé. Erőteljes drénhatás érvényesülésénél a hulladékok és 

szennyvizek tápanyagtartalma mielőtt adszorbeálódna, gyorsan távozik. 

Ha az oxigén elektronokat kap a szerves anyagtól aerob feltételek mellett, oxidálja a szerves anyagot, mintegy 

oxidáló közege a szerves anyagnak: O2 + szerves anyag → CO2 + H2O. 

Ha az oxigén nem elérhető, más redukálódik, - nitrát, Mn (IV), Mn (III), Fe (III) és S(VI) elektron akceptorként 

funkcionálhatnak. Ezekkel kapcsolatban említik meg az alább hivatkozott szerzők, hogy a talajban lejátszódó 

folyamatokra a növényi fejlődés szempontjából a jelentős oldható sómennyiség, amely a talaj aggregátumok 

széteséséhez vagy a talajok diszperciójához vezet, egyértelműen kedvezőtlen folyamatok. 

Nehézfémek felvehetősége, toxicitása 

Szelektív kation kicserélőt, nehézagyag talajt, vagy meszet adagolva homoktalajhoz, csökkentette a különböző 

kivonószerekkel meghatározott nehézfémek felvehetőségét. Így pl. a kukorica növény nehézfém koncentrációja 

csökkent a talaj kation kicserélő kapacitásának, vagy pH-jának a növekedésével. 

A lineáris regressziós analízis minden kezelésnél szignifikáns korrelációt mutatott a növény nehézfém 

koncentrációja és a talaj vízben oldható, kicserélhető és szerves kötésű nehézfém frakcióinak az összegével. 

Tenyészedény és szabadföldi kísérletek azt mutatták, hogy a Cu kétszer, a Ni nyolcszor toxikusabb a 

növényekre, mint az azonos tömegű Zn. Ezért bevezették a relatív toxicitás kifejezésére a 

Zn-egyenértéket: 

(lx Zn) + (2x Cu) + (8x Ni) mg.kg-1 szárazanyag. 
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Egyes növények nagy tömegben felhalmozhatnak nehézfémeket, mint Se, Mo, Cd, Pb (amely halmozódó méreg 

lehet az élelmiszerláncban), de egyidejűleg nincsenek hatással a növények normális növekedésére. Ezeknek az 

elemeknek a növényi felvehetősége gyakran fontosabb, mint összes koncentrációjuk az iszappal kezelt talajban. 

Szerves anyag szerves anyaggal kelatizálódhat és komplexeket képezhet nehézfémekkel, s kevésbé felvehetővé 

válik. Ezen kívül fontos szerepe van a kationkicserélő kapacitásnak, annak hogy a fémek idővel átalakulhatnak 

felvehetetlen formába, továbbá az sem elhanyagolható, hogy toxicitásukban és talajbani reakcióképességükben 

különböznek. 

Hetven évi nyers szennyvizes öntözés nagy mennyiségi növekedést eredményezett a Zn, Cu, Ni és Cd 0,1 mólos 

HCl-dal kivonható mennyiségében. A Zn, Cu, Ni tartalaom kétszeres volt a növényben az öntözetlenhez képest. 

Nehézfémekkel kapcsolatos károsodást nem jeleztek. 

Összefoglalás 

A szennyvízzel, szennyvíziszappal tápanyagokat viszünk be a talajba, ezzel növeljük a termőképességet. A 

szerves anyag mennyiségi növekedése szintén kedvező. A fémionok túlzott mennyisége enzimgátlást okozhat. 

Az öntözés során fellépő levegőtlenség a redukciós folyamatok jelentőségét növeli meg. 

Kérdések 

1. Hogyan hasznosul a szennyvíz, a szennyvíziszap tápanyagtartalma a talajban? 

2. Hogyan befolyásolják a nehézfémek a mikrobiológiai folyamatokat? 

3. Milyen károkat okozhat a túlöntözés veszélye? 
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11. fejezet - Mezőgazdasági területek 
trágyázásának szabályai 

Bevezetés 

A növény ásványi anyagokból táplálkozik. Ezek közül az úgynevezett makroelemeket (nitrogén, foszfor, 

kálium) veszi fel a növény. Környezetvédelmi szempontból a nitrogén a meghatározó. Ha a talajba juttatott 

nitrogént, vagy a szerves anyagból feltáródott mennyiséget nem veszi fel a növény, egy része a talajba kerülhet 

és szennyezi a vízi ökoszisztémát. 

A nitrogénnel történő okszerű gazdálkodásra ma kidolgozott EU-s irányelveket adaptálták Magyarországra. A jó 

mezőgazdasági gyakorlat szabályait el kell sajátítani a hallgatónak, ha környezetkímélő módon akar 

gazdálkodni. 

Követelmény 

• Tudja a nitrát hatását a talajra! 

• Ismerje a nitrát direktívát! 

• Tudja a trágyázással kapcsolatos szabályokat! 

• Ismerje a mezőgazdasági területek trágyázásának szabályait! 

• Tudja a hígtrágya és istállótrágya hasznosítási lehetőségeit! 

A nitrát viselkedése a talajban 

Nitrátérzékeny területek 

A termés mennyiségét a N-ellátás határozza meg leginkább, ezért a talajok N-készlete termékenységük fontos 

tényezője. 

A növények a talaj összes N-tartalmának csak töredékét kitevő szervetlen formákat tudják hasznosítani. 

A talajok N-készlete a legfelsőbb talajrétegekben a legnagyobb, és a talajok többségénél 50 cm-nél mélyebben 

már jelentéktelen. 

A talaj N-tartalma állandó változásban van, melynek lényege a szervetlen és szerves kötésű formák egymásba 

alakulása, döntően mikrobiológiai folyamatokon keresztül. A szerves anyag mineralizációjakor keletkező N 

mobilizálódik, míg a mobilis N bizonyos része újra megkötődik. 

A talaj szerves és szervetlen N-formáinak aktuális koncentrációját és egymáshoz viszonyított arányát döntően 

meghatározzák a klimatikus viszonyok, a növényi felvétel, a talaj fizikai-kémiai állapota, biológiai aktivitása. 

Arid viszonyok között a nitrát-forma domináns a növények táplálkozásában. Szabadon diffundáló ionként 

mindig megtalálható a talajoldatban. A nitrát mint anion csak pH<4 savanyú közegben abszorbeálódik nagyobb 

mértékben, ebből következik az ion talajoldattal együtt történő gyors mozgása. 100 mm csapadék hatására 

homoktalajon 70 cm, agyagtalajon 30 cm is lehet a nitrát ion lemosódása. 

A talajokban létrejön egy nitrát-profil (36. ábra), amely ugyan nem jellemző a talajtípusra, de utal a 

termesztéstechnológia színvonalára (pl. a N dózisra, az öntözővíz adagjára, stb.). a talajok nitrátartalma tág 

határok között mozog (1-15 mg/100 g talaj). A vegetációs periódus különböző időszakaiban sem állandó érték. 

Az ásványi forma a növények számára egyenértékű, ezért összegük ismerete is lényeges növénytáplálási 

szempontból. 
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36. ábra. A nitrát-érzékeny területek és a felszíni vizek NH3 koncentráció-eloszlása 

A nitrát döntően a talajoldat felvehető N-készletét növeli, a talajalkotókkal nem lép kölcsönhatásba, ezért 

vertikálisan könnyen elmozdul. 

Sok esetben a túlzott nitrogénellátottság nem kívánt nitrát felhalmozódásban jut kifejezésre. Az élelmiszer- és 

takarmánynövények nitrát- és nitrittartalmának megnövekedése a csecsemőkre nézve életveszélyes lehet 

(methemoglobinémia), a túlzott nitrát terhelés az embernél rákos megbetegedést indíthat, az állatoknál 

mérgezést okozhat. A növények nitrát akkumulációját nemcsak a túlzott N-ellátás, hanem a fényviszonyok is 

befolyásolják. 

Fény nélkül a felvett nitrát nem alkalmas a fehérjeszintézisbe történő bekapcsolódásra. 

A zöldségnövények különösen nagy mennyiségű nitrátot képesek felhalmozni, mivel nagy levélfelületükkel 

intenzív fotoszintézisre képesek. Az emberi táplálkozás szempontjából fontos a kertészeti növények 

nitráttartalmának ismerete. 

A nitrát növénybeli felhalmozódása fényhiányos időszakban, csak bizonyos növényfajok esetében, jó talajbeli 

nitrát ellátás mellett következik be. Az emberi táplálkozás szempontjából a kertészeti növények nitrátartalmának 

ismerete fontos. 

Nitrát érzékeny területnek minősülnek: 

• egyrészt azok a területek, amelyek geológiai, talajtani adottságaik és a vizeik magas nitrát tartalma miatt 

minősülnek nitrát érzékenynek (lásd: MePAR szerinti nitrát érzékeny területek pl.: Abaliget, Aggtelek, 

Biatorbágy, Bodajk, Esztergom, Felcsút, Lábatlan); 

• másrészt a külön jogszabály szerinti (jelenleg 41/1997. (V.28.) FM rendelet) nagy létszámú állattartó telepek, 

valamint az állattartó telephez kapcsolódó trágyatárolók területe. (Lásd: Nagyállattartó telepek területe). 

Nitrátdirektíva 

Magyarországon, az Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően végrehajtott jogharmonizáció keretében 

született meg a Kormány 49/2001. (IV.3.) rendelete a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel 

szembeni védelméről, mely az Európai Közössége 91/676/EGK tanácsi irányelvével összeegyeztethető 

szabályozást tartalmaz. E rendelet 1. sz. melléklete rögzíti a „Jó mezőgazdasági gyakorlat” ide vonatkozó 

szabályait, melyek alapvető célja a vizek nitrát szennyezésének megelőzése, csökkentése oly módon, hogy 
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egyben biztosítani lehessen a növények optimális tápanyagellátását, valamint a talajok termékenységének 

fenntartását. 

Nitrát érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak a 49/2001. (IV.3.) Kormányrendelet a 

vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről. 

A nitrátdirektíva betartása kötelező! 

A 49/2001. (IV.3.) Kormányrendelet célja a mezőgazdasági eredetű nitrogén vegyületek felszíni álló, és 

folyóvizekbe, valamint a felszín alatti talaj-, és rétegvizekbe történő bevezetésének vagy beszivárogtatásának 

megakadályozása. Ezzel védi az élővilágot, a vízi ökoszisztémát és az emberi egészséget. Az ivóvízbe jutó 

nitrogén vegyületek (nitrit, nitrát) megengedető érték feletti mennyisége veszélyezteti az egészséget, mivel 

akadályozza a szövetek ocigén ellátását. Az ivóvízben lévő nitrát kis koncentrációja is különösen veszélyes a 

csecsemők egészségére. A rendelet hatálya kiterjed minden olyan mezőgazdasági tevékenységet folytatóra, aki a 

család igényeit meghaladó méretű állattartást végez, akik a keletkezett trágyát – az állatállomány által ürített 

trágyát és az alom keverékét, hígtrágyát, istállótrágyát – termőföldre kijuttatják. 

27/2006. (II.7.) kormányrendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről. 

A rendelet célja 

A rendelet célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek 

meglévő nitrátszennyezettségének csökkentése. 

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, valamint azokra a mezőgazdasági 

tevékenységekre terjed ki, amelyek a felszíni és felszín alatti vízre (továbbiakban együttesen: víz) hatással 

vannak, illetőleg lehetnek. 

Nitrátérzékeny terület 

a. a felszíni vizek tekintetében 

aa/ a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő tó, 

ab/ valamennyi ivóvíz ellátási célt szolgáló tározó vízgyűjtő területe; 

b. a felszín alatti vizek tekintetében minden 

ba/ karsztos terület, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és 

dolomitmárga képződmények találhatók, 

bb/ üzemelő és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel külön jogszabály 

szerint kijelölt vagy lehatárolt védőterülete, 

bc/ a ba/ és bb/ pontba nem tartozó karsztos terület, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, 

mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, kivéve, ha lokálig vizsgálat azt bizonyítja, hogy 

nitrogéntartalmú anyag a felszínről 100 év alatt sem érheti el a nevezett képződményeket, 

bd/ olyan terület, ahol a fő porózus-vízadó összlet teteje a felszíntől számítva 50 m-nél kisebb mélységben 

van, 

be/ belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma bizonyítottan nem haladja meg az 50 mg/l értéket, 

és ahol a települése rendezései terv alapján állattartás folytatható, a bányatavak 300 méteres parti sávja. 

A vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelmét szolgáló általános szabályok 

1. Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe. 

2. Állattartótelep nem létesíthető, meglévő nem bővíthető: 

a. külön jogszabály szerint hullámtéren, illetve a fakadó vizes területen, 
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b. vízbázisok védőterületén külön jogszabályban rögzítettek szerint, 

c. külön jogszabály szerint árvízi tározó területén, illetve külön jogszabály szerinti parti és védősáv területen. 

3. Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető: 

a. külön jogszabály szerinti vízjárta területeken, 

b. felszíni víztől, valamint jogszabály által nem szabályozott, ivóvízkivételt szolgáló felszín alatti 

vízkivételtől számított 100 méteren belül. 

c. bányatavak 300 méteres parti sávjában. 

4. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), 

3. bekezdés b/ pontja szerinti esetben a helyi adottságok alapján kisebb védőtávolságot is megállapíthat. 

5. Állattartó telep és annak szervestrágya tárolója e rendelet és a külön jogszabály előírásainak 

figyelembevételével létesíthető és üzemeltethető. 

Állattartó telepek trágyatároló műtárgyára vonatkozó szabályok 

Állattartó telepek trágyatárolóinak kialakítására vonatkozó szabályok 

Trágyatároló műtárgyak méretezésekor az alábbiakban meghatározott tárolási kapacitáson felül figyelembe kell 

venni azt a többlettárolási igényt is, ami a kihelyezésre használt területen fennálló, előre nem látható, 

szélsőséges vízjárási viszonyokból (belvíz, valamint fakadó és szivárgó vizekből adódó elöntés) adódhat. A 

trágya tárolása során eleget kell tenni a felszín alatti vizek minőségének védelmére vonatkozó, külön 

jogszabályban (219/2004) foglalt előírásoknak. 

Hígtrágya tárolóval szemben támasztott általános követelmények 

Hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartályban, medencében tárolható. A 

tárolótartály, medence anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 

20 év legyen. A tárolóhelynek legalább 4 havi hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz befogadásra elegendő 

méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi időszakokban biztonságos tárolásuk. 

Hígtrágya fogalma: az almozás nélküli tartástechnológiájú istállókban keletkező melléktermék, amely a 

tenyésztett állat fajától és technológiától függően eltérő, de általában 30%-nál nem nagyobb szárazanyag-

tartalmú anyag. Döntő alkotórésze öblítővíz, emellett bélsár, vizelet, ivóvíz, technológiai víz, élelem 

maradványokat is kis mértékben egyéb anyagokat tartalmaz. A hígabb, vízhez közel álló áramlási 

tulajdonságokkal rendelkező formáját trágyalének nevezzük. 

Istállótrágya tárolóval szemben támasztott általános követelmények 

Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott 

trágyatelepen kell tárolni. A csurgalékvíz a hígtrágyával azonos módon használható fel, vagy a trágyára 

visszaöntözhető. Legeltetéses állattartás esetén a trágyatároló kapacitását is isátllózott időszak alapján kell 

időarányosan megállapítani. A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lennie legalább 8 havi istállótrágya 

tárolására. Így biztosítható, hogy az istállótrágya optimális állapotban kerüljön felhasználásra. 

Mélyalmos trágya – amennyiben nem ütközik más előírással – előzetes tárolás nélkül is kijuttatható. Abban az 

esetben, ha az előírások ezt nem teszik lehetővé, az istállótrágyával azonos módon kell tárolni és kezelni. A 

karámföld tárolása az istállótrágyával azonos módon történik. A karámok csurgalékvizének gyűjtését úgy kell 

megoldani, hogy az ne veszélyeztethesse a környezetet. 

Ideiglenes trágyakazal, trágyaszarvas mezőgazdasági tábla szélén – legfeljebb 2 hónap időtartamra – olyan 

helyen alakítható ki elszivárgás elleni védelem nélkül, ahol 

A mezőgazdasági területek trágyázásának szabályai 

A trágyákat úgy kell kijuttatni, hogy az a növény számára a legjobban hasznosítható legyen, valamint a 

környezetvédelmi követelményeknek is feleljen meg. Figyelembe kell venni a termesztett növények 
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tápanyagigényét és ennek időbeli alakulását, a termőhelyi adottságokat és a termesztési feltételeket. Az így 

végzett trágyázás lehetővé teszi, hogy a gazdálkodás során bekövetkező tápanyagveszteségek és a vizek 

nitrátkimosódás vagy erózió által okozott tápanyagterhelése elkerülhető legyen. 

A trágyázást megfelelő időben, pontos adagban, egyenletesen kell végezni, kerülve az átfedéseket. Így 

biztosítható a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira gyakorolt kedvező hatás. Az egyenletes 

trágyaeloszlás érdekében a trágyaszóró gépek rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. Gyors hatású, 

könnyen oldódó nitrogéntrágya (trágyalé, hígtrágya, könnyen oldódó ammónium- és nitráttartalmú műtrágya) 

kijuttatását a növények tápanyagigényének időbeli változásához igazodva ajánlott végezni. Betakarítás után nem 

juttatható ki a szántóterületre gyorsan ható nitrogén trágya, kivéve a szalma nitrogéntrágyázását, melynek célja a 

gyors lebomlást lehetővé tevő szén-nitrogén arány beállítása (pentozán hatás kiküszöbölése), valamint az őszi 

szántás alá kijuttatott istállótrágyát és komposztot. Ha megfelelő talajfedettséget biztosító növény kerül még az 

adott évben a területre, fenti anyagok felhasználhatóak, de a trágyázás és a vetés közötti időszaknak rövidnek 

kell lennie (legfeljebb 14 nap). 

Az istállótrágya kijuttatásának jellemző ideje július-november. Tavasszal az istállótrágya kijuttatás csak 

homoktalajon történhet. Istállótrágyát, egyéb szervestrágyát elsősorban a szervestrágya-igényes növények alá 

kell kiszórni, melyek azt legjobban hasznosítják. A szántóföldi növények közül elsősorban a cukorrépa, a 

kukorica, az egynyári takarmánynövények és a repce tartozik ide. A kijuttatott istállótrágyát lehetőség azonnal a 

talaj felső szerkezetes rétegébe egyenletesen be kell dolgozni. A trágyakijuttatást úgy kell ütemezni, hogy 

lehetőleg a tél beállta előtt a trágyatároló kiürüljön. 

Talajcsövezett területen fokozott gondot kell fordítani a trágyázás szakszerűségére, mivel a kimosódás veszélye 

itt nagyobb. További szabály, hogy nem juttatható ki trágya fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval 

borított talajra. Ez az időszak jellemzően a december 1. és február 15. közé eső időszak, ezért ekkor tilos a 

trágyakijuttatás. Az összefüggő hótakaró azt jelenti, ha a területet legalább 5 cm vastag, egységes hótakaró 

borítja. Fagyott a talaj, ha 5 cm-nél mélyebben, tartósan átfagyott. Nem tekinthető a talaj fagyottnak, ha a 

felszíni réteg éjszaka fagyott, napközben pedig felenged. Ebben az esetben a talaj képes a víz és a tápanyagok 

befogadására. Tilos hígtrágya, trágyalé felszíni kijuttatása olyan lejtős területen, ahol fennáll annak a veszélye, 

hogy a lemosódó tápanyagok felszíni vízbe juthatnak. A közvetlen talajba juttatás (injektálás) ezeken a 

területeken is megengedett. A 20%-nál meredekebb lejtésű területeken trágyát csak a növénnyel fedett területen 

vagy azonnali bedolgozás mellett szabad használni. 

Trágyázáskor nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a tápanyagok sem közvetlenül, sem erózió útján ne 

juthassanak a felszíni vizekbe. Ennek érdekében az alábbi védőtávolságot kell betartani: trágya nem juttatható ki 

felszíni víztől, forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól 10 m-es sávban, 

amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. Vízjárta területeken biztosítani kell, hogy a kijuttatott 

trágya ne mosódhasson be a vizekbe a szélsőséges vízjárási viszonyok kialakulásakor. 

A nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak be kell tartani a rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait, melyek az alábbiak: 

1. mennyiségi korlátozás: szervestrágyával 170 kg nitrogén/ha/év juttatható ki, beleértve a legeltetés során az 

állatok által közvetlenül kijuttatott, továbbá a szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal kijuttatott mennyiséget 

is; 

2. trágyázási tilalmi időszakok: december 1 – február 15. között tilos trágyát kijuttatni. Betakarítás után 

könnyen oldódó nitrogén-trágya (hígtrágya, trágyalé, baromfitrágya, ammónium-nitrát műtrágya) csak akkor 

juttatható ki, ha abban az évben újabb kultúra kerül ugyanoda; 

3. trágyakijuttatás erősen lejtős területen: injektálás kivételével tilos a hígtrágya, trágyalé kijuttatása: 20% 

feletti lejtőn csak növénnyel fedett területre lehet; 

4. trágyázás vízzel telített, fagyott, hótakaróval borított területen tilos! Az előírások sík és lejtős területre 

egyaránt érvényesek; 

5. trágyázás szabályai vizek környezetében: sem közvetlenül, sem erózió útján tápanyag élő vízbe nem juthat; 

felszíni víztől, forrástól, kúttól, állatitató helytől 10 m-en belül trágyát kijuttatni nem lehet; vízjárta, belvizes 

területeken fokozottan ügyelni kell a trágya elhelyezésére és kijuttatásra; 

6. állattartó telepek trágyatárolóira vonatkozó szabályok: szigetelt, trágyakijuttatási tilalmi időket is 

figyelembe vevő tárolási kapacitás kell. 
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Hígtrágya, trágyalé: szigetelt medence, korróziónak ellenálló tartály, legalább 4 havi mennyiségnek megfelelő 

tárolókapacitás. 

Istállótrágya: szigetelt trágyatelep, amely csurgalékvíz-gyűjtő aknákkal, csatornákkal ellátott, legalább 8 havi 

mennyiség tárolására alkalmas. Tábla szélén ideiglenes tárolás (max. 2 hónap) ott lehetséges, ahol a talajvíz 1,5 

m alatt van és nincs 100 m-en belül felszíni víz. Ideiglenes trágyakazal nem létesíthető vízjárta területen, 

alagcsövezett táblán. 

A trágyakijuttatás során alapvető követelmény, hogy a nitrátkimosódás a lehető legkisebb legyen. Szakszerű a 

trágyázás, ha a talaj tulajdonságainak, tápanyag-ellátottságának, a környezeti feltételeknek és a termesztett 

növény helyesen megválasztott termésszintjéhez tartozó tápanyagigénynek megfelelő adagban, megfelelő 

időben és módon, a trágya tápanyagtartalmának ismeretében történik. 

A trágyázást pontos adagban és egyenletesen kell végezni, kerülve az átfedéseket. Így biztosítható a talaj fizikai, 

kémiai és biológiai tulajdonságaira gyakorolt kedvező hatás. Az egyenletes trágyaeloszlás érdekében a 

trágyaszóró gépek karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell. 

Hígtrágya hasznosítás 

Hígtrágya csak talajtani szakvéleményre alapozott talajvédelmi hatósági engedély birtokában juttatható ki 

mezőgazdasági területre. Az évente területegységre kijuttatható hígtrágya mennyiségét a hígtrágya 

tápanyagtartalma és a talaj fizikai, kémiai, vízgazdálkodási tulajdonságainak ismeretében, a termesztendő 

növény tápanyagidénye alapján úgy kell meghatározni, hogy a kijuttatott hígtrágya nitrogéntartalma 

hasznosuljon, és ne kerülhessen a vizekbe. A szakvélemény készítése során a talajvíz vizsgálata is szükséges, ha 

a talajvíz legmagasabb szinte 7 méteren belül található. A hígtrágya hasznosítására szolgáló területtalaját, 

továbbá a talajvíz szintjét és minőségét – elsősorban nitráttartalmát – 3 évente meg kell vizsgálni. A vizsgálat 

eredményeit meg kell küldeni a talajvédelmi hatóságnak. 

Istállótrágya felhasználása 

Az istállótrágya kijuttatásának jellemző ideje augusztus-november. Tavasszal az istállótrágya kijuttatás csak 

homoktalajon történhet. Istállótrágyát, egyéb szerves trágyát elsősorban a szervestrágya-igényes növények alá 

kell kiszórni, melyek azt legjobban hasznosítják. A szántóföldi növények közül elsősorban a cukorrépa, a 

kukorica, az egynyári takarmánynövények és a repce tartozik ide. 

A kijuttatott istállótrágyát lehetőleg azonnal, de legfeljebb 14 napon belül a talaj felső szerkezetes rétegébe 

egyenletesen be kell dolgozni. A trágyakijuttatást úgy kell ütemezni, hogy lehetőleg a tél beállta előtt a tároló 

kiürüljön. 

Talajcsövezett területen fokozott gondot kell fordítani a trágyázás szakszerűségére, mivel a kimosódás veszélye 

itt nagyobb. 

Műtrágyázás szabályai 

Műtrágyát talajvizsgálatokra alapozott számítások alapján lehet felhasználni. A talaj tápanyagvizsgálatát 

legalább 5 évente, gyepek esetében legalább 10 évente kell elvégeztetni. 

A gazdaságos, környezetvédelmi szempontból biztonságos műtrágyaadag számításakor figyelembe kell venni a 

talaj tápanyag-ellátottságát, a növény tápanyagigényét, az elővetemény hatását és a korábban kijuttatott szerves 

trágya nitrogénigény csökkentő hatását. 

Nitrogén műtrágyát akkor kell adagolni, amikor a növény legjobban képes azt hasznosítani. Ősszel csak akkor 

lehet kiadni, ha a területen levő növény hasznosítani tud. 

Összefoglalás 

A vizek nitrogén szennyezése napjaink problémája. A nitrát megjelenése és feldúsulása vizeinkben egyrészt a 

szakszerűtlen gazdálkodás következménye. A mezőgazdasági területek trágyázásának szabályai a hígtrágya, az 

istállótrágya, a műtrágya kijuttatásának idejével, dózisaival szabályozható. 

Kérdések 
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1. Mely területeket nevezzük nitrát érzékeny területnek? 

2. Mikor juttatjuk ki az istállótrágyát? 

3. Mikor van trágyázási tilalom? 
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Javasolt irodalom 

Tisztelt Hallgató! 

A téma elmélyülésében segítségére lehet az alábbi ajánlott irodalom, valamint az interneten való keresés. 

Ne felejtse el azt sem, hogy a megszerzett ismereteken túl kísérje figyelemmel a legújabb kutatásokat a 

szaklapokban, szakkönyvekben, interneten. 

Munkáját csak akkor tudja magas szinten végezni, ha az elméleti tudás megszerzése mellett folyamatosan 

figyelemmel kíséri a jogszabályok esetleges változásait is! 

Jó tanulást, eredményes munkát kíván a szerző. 
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Fogalomtár 

Szennyvíziszapnak nevezzük a települési szennyvíz tisztítása során keletkező és az ehhez hasonló összetételű 

szennyvizeket kezelő egyéb szennyvíztisztító művekből származó iszapokat. 

Szennyvíziszap kezelésnek nevezzük mindazokat az eljárásokat, amelyeket a keletkező iszappal a 

szennyvíztisztító telepen végeznek a térfogat és a fertőzőképesség csökkentése, a kezelhetőség, a 

hasznosíthatóság, illetve az elhelyezhetőség javítása céljából. 

Iszap stabilizálása a benne lévő mikroorganizmusok elpusztítását jelenti, ugyanis ellenkező esetben 

szaporodásuk növeli a fertőzésveszélyt, és kellemetlen sajátságú, esetleg mérgező vegyületeket is termelhetnek. 

A stabilizálás történhet aerob vagy anaerob módon. 

Mineralizáció (ásványosodás): a szerves anyag átalakulása szervetlenné oxidatív környezetben 

mikroorganizmusok segítségével. 

A nehézfémek közé tartozik a toxikussággal, illetve a környezeti ártalmakkal összefüggő értelmezés szerint 

általában az ólom, kadmium, higany, arzénhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Neh%C3%A9zf%C3%A9m - cite_note-

4#cite_note-4. 

Szennyvíziszap-kezelésnek nevezzük azokat a műveleteket, melyeket főleg a szennyvíztelepen végeznek el a 

térfogat, a víztartalom, a fertőzőképesség csökkentése érdekében a használhatóság és elhelyezhetőség javítása 

céljából. 

Iszapkondicionálás az a művelet, amikor az iszapot a jobb vízleadás céljából kezelik. 

Pasztörizálás: hirtelen felmelegítések és lehűtések sorozata. 

Trihalometán: klórozott vízben keletkező melléktermékek (THM), melyek rákkeltőek. 

Trágyának nevezzük azokat a szerves és szervetlen anyagokat, amellyel az elhasznált növényi anyagokat 

pótoljuk, ill. a talaj termőképességét javítjuk. Az istállótrágya kifejezés hagyományos értelemben az almos 

trágyát jelenti. 

A hígtrágya az almozás nélküli állattartás jellegzetes, folyékony halmazállapotú mellékterméke, amely állati 

bélsárból, vizeletből, elcsurgó ivóvízből és technológiai vízből, valamint kis mennyiségű egyéb hulladékból áll. 

Arany-féle kötöttségi szám: megadja, hogy 100 g légszáraz talaj hány cm3 vizet képes felvenni a képlékenység 

felső határának eléréséig. 

Herbivor: növényevő állat. 

Detrivor: a feldarabolást végző szervezet. 

Makrofauna: a 2,0 mm-nél nagyobb testméretű talajlakó állatok összessége. 

Mezofauna: a 0,2 és 2,0 mm közötti testhosszú talajlakó állatok összessége. Egyes ízeltlábúak (atkák, 

ugróvillások) és televényférgek tartoznak ide. 

Mikrofauna: mikroorganizmusok, csak mikroszkóp segítségével felismerhető, 0,2 mm-nél kisebb talajlakó 

állatok összessége. 

Biológiai mállás: mállás, a zöld növények és/vagy a mikroorganizmusok élettevékenysége nyomán a talajban 

végbemenő fizikai és kémiai változások. A folyamat irányát és hatását a növények igényei szabják meg. 

Mikroorganizmus: mikroszkopikus méretű szervezet. 

Heterotróf szervezetek: organikus anyagból szerzik be a szén és energia szükségletüket. 

Anaerobiózis: az életnek levegő, ill. oxigén nélkül végbemenő formája. 

Anaerob: oldott oxigénben és kémiailag kötött oxigénben szegény környezet. 
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Aktinomicesz: sugárgomba. 


