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5.3.1. A SZENNYEZŐANYAGOK BIOLÓGIAI KONVERZIÓJÁNAK 

ALAPFOGALMAI 
 

A fejezet címében szereplő általánosabb „szennyező anyag” kifejezéshez máris szükséges egy 

szűkítő értelmű; a tárgyalást egyszerűsítő megjegyzést fűzni. 

A biológiai szennyezőanyag-lebontáson a hulladéktechnológiák esetében kevés kivételtől 

eltekintve szerves (szennyező) anyag lebontását, ill. ártalmatlanítását értjük. Ennek fontosabb okai; 

konkrétan a magyarországi viszonyok figyelembevételével: 

a) Az Országgyűlés 110/2002 sz. határozata alapján érvénybe lépett Országos Hulladékgazdálkodási 

Terv (OHGT) 2008-as előirányzata alapján az ún. nem veszélyes hulladékok begyűjtött mennyisége 

összesen 32,3 millió tonna/év, amelyből az alábbi tételek összetételében túlnyomórészt szervesanyag 

található: 

- Mezőgazdasági –élelmezésipari H.    3 Mt 

- Települési szilárd H.     5,2 Mt 

- Települési folyékony hulladék és szennyvíziszap  6,1 Mt 

Emellett: az ipari hulladékok      18 Mt 

mennyiségéből is egy kisebb rész a szervesanyag. 

A legnagyobb tétel az ún. biomassza     32 Mt 

teljes egészében szervesanyag (meghatározása az OHGT szerint: „a biológiai körforgásba 

megközelítőleg teljes egészében visszakerülő mező- és erdőgazdasági maradványok”). 

Az ún. veszélyes hulladékok (vörös iszap nélküli) 1,8 Mt/év mennyiségének kb. kétnegyed 

részét kitevő állati eredetű hulladékok, ill. ásványolaj/származék jellegű hulladékok is főleg 

szervesanyag összetételűek, és mint ilyenek biológiailag többé-kevésbé jól lebonthatók. 

 

b) A természetben „sorsukra hagyott” nem élő szervesanyagokra leginkább jellemző az instabilitás, 

ami legtöbbször intenzív bűzhatással járó spontán lebomlást jelent, egyben igen súlyos víz-, talaj- és 

atmoszférikus környezetszennyezést okoz. 

 

c) Nagymértékben a fenti okból, az 1999/31 ún. „EU lerakó irányelv” nyomán a magyar 43/2000 sz. 

Hulladékgazdálkodási Törvény (HGT), és az OHGT igen szigorúan, határidőkkel korlátozza a 

biológiailag lebomló szervesanyagok lerakóra (szeméttelepre) vitelét (azonos bázis időszakhoz képest) 

 

 

Határidő Lerakóra vihető rész 

2004 75% 

2007 50% 

2014 35% 

    1. táblázat A lerakható biohulladékok csökkentési üteme  

 

Fontos a kötelezettség gazdasági vonatkozását nyomatékosítani: 

 a lerakás messze a legolcsóbb hulladékártalmatlanítási alternatíva. Így a helyébe léphető két csoport: 

- a biológiai eljárások is sokkal költségesebbek, de  

- a termikus eljárások (főleg beruházási) költsége hatalmas mértékben drágítja azonos probléma 

megoldását. 

Az OHGT nyilvánvalóan emiatt, de környezeti károssága miatt is igen korlátozott égetési 

kapacitásbővítést irányoz elő. 

d) Fontos az ártalmatlanítás energiamérlegének értékelése is. A következő és a 6.12.2 pontban 

világossá tesszük, hogy a szervesanyag lebontás említett mindkét útja potenciálisan energiatermelő, de 
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a kinyert energia nagyon eltérő mértékben hasznosítható a választott megoldás alapelve és kivitele 

függvényében. 

 

A környezetmérnök tehát mindennek is megfelelően kell értékelje a döntési alternatívákat. 

 

A hulladéktechnológia gyakorlatában mára a biológiai módszerek a legáltalánosabban használt 

eljárásoká váltak – a termikus alternativák „versenytársaként”. A biológiai szennyvízkezelési eljárások 

során a víz mikroorganizmusok számára hasznosítható  szerves szennyezőkomponenesei egyrészt 

valamilyen formában beépülnek a mikróbasejtekbe, (és esetenként a hulladék főtömegétől 

elválaszthatóak), másrészt a környezetet már nem károsító (legtöbbször kisebb energiatartalmú) 

vegyületekké (pl. CO2, víz) alakulnak. A fenti meghatározás szellemében ebben a fejezetben 

áttekintjük 

- a technológiai szempontból lényeges mikróbacsoportokat; 

- a biológiai konverzió alapját képező anyagcserefolyamatokat; 

- a mikroorganizmusok életműködésének környezeti feltételeit, valamint 

- a mikroorganizmusok növekedését és kinetikai leírását. 

 A szervesanyagbontás során előforduló legfontosabb mikroorganizmusok 

A mikroorganizmusok általában egysejtűek, bár ismerünk többsejtű mikroszervezeteket is, amelyeknél 

azonban nem figyelhető meg a sejtek differenciálódása. Méretük igen tág határok között változhat. A 

legkisebb élő szervezetek, a vírusok kb. 10 nm nagyságÚak, míg egyes amőbák a 300 nm méretet is 

elérhetik. 

A mikroorganizmusok annak alapján, hogy a genetikai információt tartalmazó kromoszómát, illetve 

kromoszómákat a citoplazmától membrán határolja el, vagy sem két csoportra oszthatók:A prokarióták 

(baktériumok, kék-zöld algák) sejtenként egy kromoszómával rendelkeznek, amely nem alkot 

elkülönült, membránnal határolt sejtmagot. Az eukarióták (gombák, algák, egysejtűek) sejtjeiben 

legalább három kromoszóma található, amelyek a membránnal körülhatárolt sejtmagban helyezkednek 

el. A szennyezőkomponesek biológiai lebontása, illetve átalakítása majdnem teljes mértékben 

baktériumok működésének következménye, igy a gyakorlatban ez a mikróbacsoport szinte kizárólagos 

jelentőségű. 

A baktériumok mérete tág határok között változhat. A gömb alakúak átmérője általában 0,5-1,9 nm, a 

pálcikák hosszúsága a 3,0 nm-t a csavaralakúaké pedig a 10-15 nm-t is elérheti. 

 

tériumsejt kémiai összetételét a sejtek kora, valamint a rendelkezésére álló tápanyagok összetétele 

befolyásolhatja. Általánosságban kijelenthető, hogy az élő sejtek anyagának kb. 80-90 %-a víz. A 

fennmaradó szárazanyag 90%-át teszik ki a különböző szerves anyagok (legnagyobb százalékban), 

míg a szárazanyag 10%-a különböző szervetlen sók formájában van jelen. A baktériumsejtek átalgos 

összetételét Megadható a sejtanyag szerves funkciójának sztöchometriai összetétele is: C60H87O23N12P, 

illetve amennyiben a foszfort figyelmen kívül hagyjuk: C5H7O2N. 

A hulladéktechnológiai számításoknál gyakran alkalmazott arány a sejtanyag a fenti összegképletből 

származtatható KOI-egyenértéke: 1 kg sejtanyag teljes kémiai oxidációjához 1,42 kg oxigén szükséges. 

Az anyagcsere-folyamatok szempontjából fontosabb vegyületek 

 

Az anyagcsere-folyamatok - így a szennyezőanyagok biológiai konverziójának - pontos megértése 

érdekében szükségszerű bizonyos szerves vegyületek felépítésének és élettani szerepének ismertetése. 

A szénhidrátok a természetben széleskörben elterjedt vegyületek, a legtöbb mikroorganizmus 

számára táplálékként szolgálhatnak. Három fő csoportba oszthatók: 

 

- egyszerű cukrok (monoszacharidok), 

- összetett cukrok (oligoszacharidok), amelyek molekulái több (2-10) egyszerű cukormolekula 

összekapcsolódása révén jönnek létre és 
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- poliszacharidok, amelyek igen nagyszámú (esetleg több ezer) egyszerű cukormolekulából 

épülnek fel.( és a hulladéktechnológiai gyakorlatban igen fontos, de szinte bonthatatlan ) 

cellulóz átlagos molekulasúlya 35-300 ezer.  

A zsírszerű anyagok, lipidek alatt a sejtekből apoláros oldószerekkel kivonható anyagokat értjük. 

Kémiai összetételük alapján megkülönböztetünk neutrális zsírokat, amelyek hosszabb láncú (Legalább 

12 szénatomot tartalmazó) zsírsavak és alkoholok (leggyakrabban glicerin) észterei. A sejtekben 

tartalék táplálék- és energiaforrásként halmozódnak fel. A proteinek (fehérjék) a sejtek 

nélkülözhetetlen alkotóelemei, a mikróbasejtek szervesanyag-tartalmának kb. 50%-át teszik ki.  

Az anyagcsere: a biológiai konverzió folyamata 

A baktériumsejt működése rendkívül sokirányú. A funkciók közül a sejttömeg gyarapodását, a 

növekedést tekinthetjük a legfontosabbnak, ami a sejtalkotók (kromoszómák, enzimek, membránok 

stb.) szintézisét jelenti, amelyhez két dologra van szükség: 

 

-   a szerves makromolekulák "alapelemeit" képező egyszerű, kis molekulatömegű szerves 

anyagokra, amelyet a baktériumsejtek általában a táplálék (egyéb szerves molekulák) lebontása 

eredményeként állítanak elő, valamint 

-   energiára, melynek befektetése szükséges a szerves makromolekulák újra-előállításához. 

 

Azoknak a biokémiai folyamatok rendszerét, melyek során a táplálékból új sejtanyag keletkezik 

anyagcserének (metabolizmus) nevezzük. Az anyagcsere két alapvető lépésre bontható. A 

katabolizmus során a táplálék komplex szerves anyaga lebomlik, egy része a bioszintézis 

"alapanyagául" szolgál, más része kis energiatartalmú vegyületekké (szén-  dioxid, víz) alakul és a 

lebontásuk során felszabaduló energia nagy energiatartalmú kötésekben raktározódik. A második lépés 

a szervezett bioszintézise, az anabolizmus. 

Az új sejtanyag felépítése - mint az anyagcsere elsődleges céljának - szempontjából a metabolizmus 

alapvető funkcióit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

-  a szerves makromolekulák előállítása az anyagcsere anyagaiból v. közbenső termékeiből, 

-  a lebontás során felszabaduló energia tárolása 

Az oxidáció során az energiaforrás által leadott elektronok természetesen nem maradhatnak a sejtben. 

Az élőlényeknek szüksége van olyan anyagokra, melyek az elektronokat és sok esetben hidrogént 

felvéve, redukált formában távozik a sejtekből. Ezeket az anyagokat terminális elektronakceptoroknak 

nevezzük. Ez aerob szervezetek esetén O2, az anaeroboknál lehet valamely szervetlen vegyület, vagy 

szénforrás lebontásának valamely szerves mellékterméke. ěgy számos baktérium képes növekedni 

glükóz jelenlétében, amelyet anaerob körülmények között szén- és energiaforrásként továbbá H-

akceptorként egyaránt használ fel. 

A mikrobiális anyagcsere típusai 

 

Egy sejt anyagcseréjének típusát alapvetően három tényező határozza meg: a szénforrás, az 

elektrondonor és az elektronakceptor minősége. Az élőlények korszerű csoportosítása is ezen anyagok 

fajtája szerint történik. 

Azokat az élőlényeket, melyek szénforrása szervetlen anyag (CO2) autotrófoknak (pl. a 

magasabbrendű növények), a szénforrásként szerves anyagokat, használókat pedig heterotrófoknak 

nevezzük. (Az aerob hulladéktechnológiák fontos „ mellékszereplője” a nitrifikálás folyamatában 

kulcsszerepet játszó Nitrosomonas sp. számára a szénforrást a CO2 jelenti (szervetlen C forrás: 

autotróf). Az energiát az ammónia (szervetlen vegyület) oxidációjával nyeri (kemotróf), így az 

ammónia egyben elektronforrás is ) 

A katabolizmus főbb reakcióútjai 
Mint azt korábban már hangsúlyoztuk az anyagcsere célja az új sejtanyag szintézise, a baktréiumok 

"ennek érdekében" veszik fel és alakítanak át bizonyos, a környezetükben levő anyagokat. A biológiai 

hulladékkezelés célja azonban kizárólag ezen anyagok eltávolítása (a sejtszaporulat, („fölösiszap” 
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képződés a szennyvíztisztítás esetén) mint "elkerülhetetlen rossz , egy másodlagos hulladékáram” 

jelentkezik), így elegendő csak a lebontás, a katabolizmus elterjedtebb reakcióútjait  áttekinteni. 

A kezelendő szennyvízben a szerves szennyezőanyagok legtöbbször komplex makromolekulák - 

fehérjék, poliszacharidok, zsírok - formájában vannak jelen, melyek lebontása több lépcsőben 

játszódik le. 

A hidrolízis, mint a szilárd hulladékok lebontásának kulcsfontosságú lépése. 
A fehérjék, poliszacharidok és lipidek molekulái túl nagyok ahhoz, hogy a sejtmembránon 

áthatoljanak, így a baktériumsejtek számára közvetlenül nem hasznosíthatóak. A hidrolízisre képes 

baktériumok extracelluláris enzimeket termelnek, így a reakció a sejteken kívül történik. 

A poliszacharidok bontását végző legfontosabb enzimek az amilázok és cellulázok, míg a fehérjebontó 

enzimeket proteázoknak nevezzük. 

A poliszacharidok és proteinek hidrolízisét számos obligát vagy fakultatív anaerob baktérium végzi. A 

reakció termékeinek (monoszacharidok, aminosavak, hosszabb-rövidebb láncú zsírsavak) 

felhalmozódása sohasem figyelhető meg, mivel azok a mikroorganizmusok számára könnyen 

felvehetőek és azok a baktériumok, amelyek a hidrolizáló enzimet termelik, azonnal felhasználják 

ezeket a monomereket energiaszerző reakcióik során. 

Anaerob katabolizmus 
Anaerob lebontásnak azt a folyamatot nevezzük, melynek során a szerves szennyezőanyagok 

oxigénmentes körülmények között disszimlálódnak. Ha a folyamat teljes mértékben végbemegy, 

illetve oxigén, szulfát, és nitrát hiányában, amikor a széndioxid az egyetlen lehetséges 

elektronakceptor, végtermékként metán és széndioxid keletkezik, melyek mennyisége elméletileg a 

következő egyenlet sztöchiometriai együtthatóiból számítható, amennyiben a táplálékként szolgáló 

szerves vegyület kizárólag szénhidrogén és oxigénatomokból épül fel: 
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(A biomassza molekulái azonban gyakran nitrogén és kénatomokat is nagy mennyiségben 

tartalmaznak, minek következtében a biogáz kénhidrogénnel és ammóniával szennyezett.) 

A metanogenezis (metánképzés) közvetlen szubsztrátjai az ecetsav, a metanol, egyes metil-aminok, 

valamint a hidrogén lehetnek. 

A metanogén baktériumok a prokarióták egyedülálló, ősi csoportját alkotják. A ma ismert 

metanogének többsége kemolitotróf autotróf, vagyis a kémiai energiát a hidrogén oxidációjával nyerik, 

terminális elektronakceptoruk a  

Aerob katabolizmus 
Az aerob sejt fő energianyerő mechanizmusa a légzés, vagyis a tápanyagok enzimes oxidációja, mely 

folyamatban a terminális elektronakceptor a molekuláris oxigén.  

Összefoglalva, az aerob lebontás az alábbi nettó reakcióegyenlettel jellemezhető: 
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. Az aerob és anaerob szervesanyag-lebontás szén- és energiamérlege 
 

. 

Az energiamérleg különbözőségéből két, a gyakorlatban fontos momentum következik. Az egyik, 

hogy az anaerob lebontás végtermékei nagy energiatartalmú vegyületek, további felhasználásuk 

(pl. a metán elégetése) során a bennük lévő kémiai energia kiaknázható. A másik,hogy anaerob 

viszonyok között egységnyi tömegű szubsztrát lebontása esetén kevesebb energia fordítódhat a 
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sejtek növekedésére és fenntartására, így a reprodukció („fölösiszap-képződés”) jóval kisebb 

mértékű, mint aerob baktériumok esetén. 

Az anaerob és aerob mikrobiális lebontás szén- és energiamérlegét a  táblázat mutatja be. 

 

  2 . táblázat  Az aerob és az anaerob mikrobiológiai lebontás szén- és energiamérlegének 

összehasonlítása 

 

   Aerob körülmények  Anaerob körülmények 

 

Szénmérleg  Kb. 50% épül be a bio- Kb. 5% épül be a bio- 

   masszába, 50% CO2-dá masszába és 95% pedig 

   alalkul    a biogázban jelenik meg 

 

Energiamérleg  Kb 60% használódik el Kb. 90% a biogázban rak- 

   új sejtanyag képzödé-  tározódik, 5-7 % fordí- 

   se során, 40% a hő-  tódik a sejt növekedésre, 

   veszteség   3-5 % a hőveszteség 

 

Hőveszteségként a táblázat effektive termelődött hömennyiséget értelmez, ami hig vizes közegben 

nyitott medencékben ténylegesen elvész, de pl- a komposztálásnál hasznosul a rosszul hőszigetelt 

szilárd halmaz fölmelegitésére. 

. A mikroorganizmusok életműködését befolyásoló környezeti feltételek 
A baktériumok hőmérsékleti optimumukat tekintve pszichrofilek, mezofilek és termofilek lehetnek. A 

mezofilek befolyásoló hőmérsékleti optimuma 30-40 
o
C között van és 7-45 

o
C szélesebb skálán, míg a 

termofileik általában 40-75 
o
C között szaporodnak 

A pH szintén jelentős hatást gyakorol a mikroorganizmusok szaporodására. A citoplazmamembrán az 

ionok és ionizált vegyületek számára nehezen átjárható. Felépítéséből következően pH-ja közel 

neutrális. Ennek ellenére a baktériumok érzékenyek a pH-változásokra. Többségük pH 4,5-9,0 között 

szaporodik, bár intenzíven csak 1-2 pH intervallumon belül. 

Láthattuk, hogy az anyagcsere-folyamatokban meghatározó szerepük van a redoxi reakciónak, így a 

közeg redoxi potenciálja is fontos  

A szén- és energiaforráson kívül az új sejtanyag felépítéséhez szükséges valamennyi elemnek jelen 

kell lennie a közegben, a baktériumok számára felvehető formában. Megkülönböztetünk 

makroelemeket: C, O, H, N, P, S, K, Ca, és Mg, amelyeket az élő sejtek nagyobb mennyiségben 

igénylik, ezen kívül mikro- vagy nyomelemeket. Ez utóbbiak közül a Zn, Mn, Mo, Se, Co, Cu, Ni, V 

és a W a legfontosabbak.     

. A baktériumok növekedése 
 

A baktériumok általában osztódással szaporodnak. Azt az időt, amely két osztódás között eltelik, 

generációs időnek nevezzük. A generációs idő 20 perctől néhány napig változhat. 

Tiszta baktériumtenyészet növekedési görbéjét szakaszos rendszerben a 2.15.ábra szemlélteti. 

Szakaszos tenyészetben ez a szaporodási folyamat korlátozott és jellemző szakaszokra bontható. 
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1.ábra Baktériumok szaporodási görbéje 

 

A)  Lag - vagy inkubációs - fázis. Az inokulum sejtjei ebben a szakaszban adaptálódnak az új 

környezethez. A sejtek száma nem változik, aktivitásuk egyre nő. 

B)  Gyorsuló szaporodási szakasz 

C) Exponenciális, vagy log fázis. Ebben a szakaszban a generációs idő a fajra jellemző minimális 

érték és állandó. A baktériumok száma folyamatosan megkettőződik,     és exponenciálisan 

növekszik. Az idő és a baktériumszám logaritmusa között így egyenes arányosság áll fenn, 

ezért ezt a szakaszt logaritmikus, vagy log fázisnak is nevezik. 

D) Lassuló szaporodás szakasza 

E) Állandósult szakasz, a maximális szinten állandó élősejtszám szakasza, amelyet a sejtosztódás 

és sejtpusztulás egyensúlya jellemez. 

F) Pusztulási szakasz. Ebben a szakaszban a baktériumok pusztulási sebessége meghaladja az új 

sejtek képződésének sebességét. A pusztulási sebesség a baktérium fajtájától és a 

tenyészfeltételektől függ. 

 

A fenti növekedési szakaszok természetesen csak akkor érvényesek, ha megfelelő mennyiség– 

tápanyag áll rendelkezésre. Ellenkező esetben tápanyag-limitált állapot következik be, a szaporodás 

sebessége csökkeni fog. 

A hulladéktechnológiák gyakorlatában azonban a legtöbb folyamat során kevert mikróbapopulációval 

találkozunk, amelyekben az egyes fajok bonyolult táplálkozási kapcsolatrendszere alakul ki.  

. A mikroorganizmusok növekedésének kinetikája 

 

Az előző fejezetben növekedési görbe exponenciális szakaszának jellemzéséhez bevezethetjük a 

fajlagos növekedési sebesség fogalmát (rg). Ha a növekedés számára minden feltétel adott, vagyis a 

tápanyagok gyakorlatilag korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre, akkor ez a növekedési 

sebesség arányos a mikróba koncentrációval. 

 

  X
dt

dX
rg         (3) 

 

ahol: rg - a növekedési sebesség  

X - a mikróbakoncentráció 

μ - a fajlagos növekedési sebesség  

  t  - az eltelt idő 
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A fajlagos növekedési sebesség az adott mikroorganizmusra és a szénforrásra jellemző. értéke csak 

abban az esetben állandó, ha a növekedéshez szükséges minden tápanyag elegendő koncentrációban 

van jelen. A legtöbb szennyvíztisztítási eljárásban azonban valamely tápanyag mennyisége korlátozott, 

ekkor szubsztrát limitációról beszélünk. 

A limitáló szubsztrát koncentráció fajlagos növekedési sebességre gyakorolt hatását a Monod nevéhez 

fűződő összefüggés írja le: 

 

SK

S

s

m


         (4) 

                  Ks + S 

 

ahol: μm - a maximális fajlagos növekedési sebesség 

S  - a szubsztrátkoncentráció  

Ks - a szubsztrát féltelítési állandója, amely fizikai tartalmát tekintve az a szubsztrát           

koncentráció, amelynél a fajlagos növekedési sebesség a μm értékének fele  

Más , a gyakorlat számára a viszonyokat érzékletesen  mutató megközelitésben:  ha a 

szubsztrátkoncentráció jóval nagyobb, mint a féltelítési állandó (S >> Ks) a növekedés nulladrend–, 

ellenkező esetben (S << Ks) elsőrendű– kinetikával közelíthető. 

 

A hulladéktechnológia gyakorlatában általában nem a keletkező baktériumtömeg, hanem a 

szubsztrátkoncentráció, amely a folyamat termékének minőségi jellemzője a legfontosabb paraméter. 

A növekedési és a szubsztráteltávolítási sebesség között a hozam bevezetésével teremthetünk 

kapcsolatot. 

 

sYr
dt

dS
Y

dt

dX
         (5) 

 

ahol:  rs  - a szubsztrátfelhasználási sebesség vagyis a szubsztrátkoncentráció változása az 

időben 

Y   - a hozam, vagyis az egységnyi tömeg– szubsztrát eltávolítása során keletkező 

baktériumtömeg. 

 

Definíció szerint: 

dS

dX
Y          (6) 

 

A ……….. egyenletek összevonásával megkaphatjuk, hogyan függ a szubsztrát eltávolításának 

sebessége magától a szubsztrátkoncentrációtól: 

 

Bv=
 SKY

XS
r

s

m
s





        (7) 

A biológiai hulladékkezelő rendszerekben  ez a teljesítőképességükre jellemző  talán legfontosabb 

kritérium. 
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5.3.2.KOMPOSZTÁLÁS – AEROB TERMOFIL 

SZERVESANYAGLEBONTÁS 
A komposztálás olyan szerves anyagok biológiai lebontására és stabilizálására szolgáló eljárás, 

melynek során a biológiai hőtermelés következtében előálló termofil hőmérsékleteken (tipikusan 

45 °C fölött) lezajló folyamatok stabil, patogén- és gyommagmentes, talajjavításra alkalmas terméket 

eredményeznek. Fő termékei a szén-dioxid, víz, hő, és természetesen a kész komposzt. 

A komposztálás általános sémája az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábrán látható. 

Magát a komposztálási folyamatot általában két részre osztják: egy kezdeti, gyors fázisra, és egy azt 

követő érlelési szakaszra. A két szakasz összehasonlítását az Hiba! A hivatkozási forrás nem 

található.. táblázat tartalmazza. 

 

2. ábra:  A komposztálás általános folyamatábrája. 

 

szakasz Intenzív érési 

oxigénigény Magas alacsony 

hőmérséklet termofil (> 45 °C) mezofil (környezeti) 

szervesanyag-lebontás intenzív, nagy mértékű lassan bontható 

komponensek 

degradációja 

szagemisszió Jelentős elhanyagolható 

mikrobakultúra elsősorban termofil 

baktériumok 

elsősorban mezofil 

baktériumok, 

sugárgombák, gombák 

kezelés mérnöki szempontból 

jobban kézben tartott 

kevesebb odafigyelést 

igényel 

3. táblázat:  A komposztálás intenzív és érési szakaszának összehasonlítása 

  A komposztálás nyersanyagai 
Gyakorlatilag bármilyen szerves eredetű anyag alkalmas komposztálásra, feltéve, hogy VS-tartalma 

(VS = volatile solids, szerves szárazanyag-tartalom) nagyobb 30 %-nál. Ilyen, komposztálásra 

alkalmas anyagok például a biohulladékok (háztartásokban képződő konyhai hulladékok, a települési 

szilárd hulladékok biológiailag bontható frakciója), a mezőgazdasági hulladékok (szalma, törköly, 

kukoricaszár, stb.), a zöldhulladékok (lomb, nyesedék, fű, faapríték, kéreg), a szennyvíziszap, a 

papírhulladékok, a trágyák (híg- és istállótrágyák, baromfitrágyák), stb. 

Van azonban néhány szennyező komponens, amelynek jelenléte kizárja a komposztálást. Ilyenek 

tipikusan: 

• a nehézfémek (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, Se, Zn)  
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• illetve bizonyos szerves szennyezőanyagok (toxikus illetve perzisztens, a lebontásnak ellenálló 

szerves molekulák, elsősorban peszticidek).  

Az adalék- és segédanyagok szerepe 
Nagy nedvességtartalmú nyersanyagok esetén szükség lehet térfogatnövelő/lazítóanyagok adagolására. 

Ezek szerepe elsősorban az, hogy megfelelő hézagtérfogatot, ezáltal jó oxigénellátottságot 

biztosítsanak a komposztálódó anyagnak. 

Lazítóanyagként elsősorban a nagy szárazanyag-tartalmú, szemcsés anyagok jöhetnek szóba: 

faapríték, szalma, fűrészpor, darált autógumi. 

Tápkomponensek rendelkezésre állása (C/N-arány) 
A mikroorganizmusok megfelelő életműködéséhez szükség van a szerves szénen kívül egyéb elemekre 

is, amelyek közül a legfontosabbak a nitrogén és a foszfor. Jóval kisebb mennyiségben szükséges a 

kálium, a kalcium, a magnézium és a vas, de szinte az összes elem kisebb-nagyobb mértékű jelenléte 

előfeltétele a jól működő metabolizmusnak. Ezek közül jellemzően a nitrogén szokott problémát 

okozni; vagy azért mert túl kicsi mennyiségben van jelen a nyersanyagban, vagy azért, mert túl sok 

van belőle. 

A mikrobasejtek C/N aránya kb. 5:1. Értelmetlen volna azonban a tápanyagokat ilyen arányban 

dúsítani nitrogénnel, minthogy a mikrobák az általuk feldolgozott szervesanyag széntartalmának csak 

kb. 20 %-át használják fel bioszintézisükhöz, 80 %-át energianyerés céljából elégetik. Megfelelőbb 

tehát a kiindulási 25:1-es C/N arány.  

Ez a 25:1-es arány inkább elméleti érték; a nehezen bomló szerves komponensek (pl. lignin) miatt 

célszerűbb 30-35:1-es C/N arányt fenntartani. 

A komposztálás során a C/N-arány csökken, a komposztok C/N-aránya (10-20) közelebb van a talaj 

szervesanyagainak hasonló mutatójához, mint a kiindulási anyagoké. 

A kívánatosnál alacsonyabb arány ammóniakibocsátást (szaghatást) okoz. A magasabb arány 

következtében lelassul a lebontás (nitrogénlimit), ami korlátozott önhevülést is jelent, azaz a 

patogénmentesítés hatásfoka leromlik. Az irodalom minden esetben kihangsúlyozza azt a tényt, hogy a 

szennyvíziszapokban több a nitrogén ennél az optimális aránynál, ezért valamilyen nagy széntartalmú 

anyaggal kell őket keverni. Tipikusan a fűrészpor/szalma/faapríték mint segédanyag alkalmazása jön 

szóba minden esetben, azonban a komposztálás intenzív szakasza során, amikor is a C/N-aránynak 

kiemelt szerepe van, nincs elegendő idő a cellulóz alapú szubsztrátok számottevő lebomlásához (lásd 

faapríték-visszanyerés a szennyvíziszap komposztálása során), így ezek a segédanyagok csak mint 

lazító komponensek jönnek szóba szennyvíziszap komposztálása esetén. 

A környezeti tényezők hatásai a komposztálásra 

  Nedvességtartalom 
A komposztálás során az optimális nedvességtartalom 40-60 % között van. Az ennél magasabb 

nedvességtartalom kiszorítja a pórusokból a levegőt, anaerob feltételeket teremt. A túl alacsony 

nedvességtartalom sem előnyös: a túl száraz közegben a mikrobák metabolizmusa leáll. 

 Hőmérséklet 
A komposztálás során a folyamat beindulásával a mikroorganizmusok hőtermelésének következtében 

a hőmérséklet a termofil tartományba (45 °C fölé) emelkedik. Ez több szempontból előnyös: 

1. A magasabb hőmérséklet gyorsítja a biokémiai folyamatokat, azaz a komposzt lebontása gyorsul. 

Ez a gyorsító hatás azonban nem érvényesül minden határon túl, a lebontás 65-70 °C fölött 
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jelentősen lelassul. Az optimális folyamatsebesség elérése érdekében fontos tehát a hőmérséklet 

szabályozása. Erre elsősorban a reaktoros komposztálás során van mód, mégpedig a bevezetett 

légáram szabályozásával  

A környezeti hőmérséklet erőteljes visszaesése elsősorban a prizmás komposztálás során 

okozhat gondot: a hidegebb téli időszakokban a termofil hőmérsékleti viszonyok kialakulása 

elmaradhat.  

2. Az intenzív szakasz során megszokott hőmérsékletértékek mellett a komposztálódó hulladékban 

található patogén mikroszervezetek rövid időn belül elpusztulnak. Ez a fajta termofil 

tartományban tapasztalt ,,hősterilezés” (higiénizálás) a komposztálás egyik legkedvezőbb 

tulajdonsága, hiszen a komposztálandó hulladékok esetében éppen a fertőzőképesség jelenti az 

egyik legfőbb problémát. Hatásfoka függ a folyamat során elért hőmérséklettől és az ott eltöltött 

idő hosszától. A jelenleg érvényes szabályozás a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. 

táblázatban bemutatott értékeket írja elő a megfelelő higiénizálás érdekében különböző 

komposztálási megoldások esetén.  

 

 hőmérséklet kezelés 

időtartama 

forgatás 

gyakorisága 

prizmakomposztálás 55 °C 2 hét 5 

prizmakomposztálás 

(alternatíva) 

65 °C 1 hét 2 

zárt rendszerű 

komposztálás 

60 °C 1 hét - 

4. táblázat:  A komposztálás során a 23/2003 (XII. 29.) KvVM rendeletben meghatározott minimális 

hőmérséklet-tartózkodási idő követelmények 

Oxigénkoncentráció – a komposztálási folyamat levegőztetése 
A komposztálás során három alapvető célja van a levegőztetésnek: 

1. fedeznie kell a szervesanyag-lebontás oxigénigényét (sztöchiometrikus igény)  

2. levegőt használunk a nedves szubsztrátokból a felesleges vízmennyiség eltávolítására (szárítási 

igény)  

3. a levegő által elvitt vízpára tekintélyes hőmennyiséget is magával visz, azaz ilyenformán 

lehetőség van a komposzt hűtésére, a hőmérséklet szabályozására (hűtési igény)  

Sztöchiometrikus levegőigény 

hulladékösszetevő tipikus kémiai összetétel 

szénhidrátok (C6H10O5)X 

fehérjék C16H24O5N4 

zsírok, olajok C50H90O6 

iszap  

nyers C22H39O10N 

kevert C10H19O3N 

hulladék (teljes szerves frakció) C64H104O37N 

fa C295H420O186N 

fűnyesedék C23H38O17N 

hulladék C16H27O8N 

zöldhulladék C16H38O16N 

baktériumok C5H7O2N 
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gombák C10H17O6N 

5. táblázat: Különböző szervesanyag-fajták általános közelítő összetétele 

A 5 táblázat alapján például a szennyvíziszap sztöchiometriai oxigénigénye a következő módon 

becsülhető: 

C10 H 19O3

201g

12,5O2

12,5× 32g

10CO2 8H2 O NH 3
  

12,5× 32gO2

201g szubsztrát
= 1,99

g O2

g VS  

   

A szervesanyagbontás során szabaddá váló ammónia oxidálódhat (nitrifikáció) a következő reakció 

szerint: 
NH 3 2O2

2× 32g

NO3

−
H 2 O H

 

2× 32gO2

201g szubsztrát
= 0,32

g O2

g VS  

  

A nitrifikálás oxigénszükséglete – mint látható – jóval alacsonyabb, mint a szervesanyag-lebontásé, 

de általában az ammónia nagyon kis része oxidálódik nitráttá a folyamatban. Legnagyobb része elillan 

a komposztból, tekintélyes hányada felhasználódik új sejtek szintéziséhez, illetve meg kell jegyeznünk, 

hogy a komposztálás termofil szakaszában a nitrifikálás folyamata amúgy is visszaszorul, mivel az 

erre képes mikrobacsoportok hőmérsékleti optimuma a termofil hőmérséklettartomány alatt van. 

Nagyon sok komposztálási nyersanyag magas cellulóztartalommal jellemezhető. A szénhidrátok 

kémiai összetételével számolva a fentiekhez hasonló gondolatmenet mentén kb.  1 g O2/gVS 

oxigénigényhez juthatunk, míg a zsíros, olajos komponensek esetén ez az igény 4 g O2/gVS. A 

szennyvíziszapra – mely maga is fehérjék, lipid- és szénhidrát jellegű anyagok keveréke – kapott 2 g 

O2/gVS tipikusnak mondható a komposztálás szempontjából szóba jöhető anyagok esetén. 

Az összes levegőigény, 23,2 tömeg%-os oxigéntartalommal számolva 8,58 g levegő/g szubsztrát 

VS értékre jön ki; ez az a levegőmennyiség, amit a komposztálás teljes időtartamára elosztva kell 

bejuttatnunk a komposztba (tehát nem keverendő össze a komposzt pillanatnyi levegőigényével).  

Szárítási levegőigény 

A kész, megfelelő állagú komposztot általában 40 % körüli nedvességtartalom jellemzi. Ez 

alacsonyabb, mint a lebontás szempontjából ideális 60 %, tehát a komposzt megfelelő 

nedvességtartalmának beállításához szárításra van szükség, különösen ha azt is figyelembe vesszük, 

hogy a biológiai lebontás során víz is képződik. 

Ezt a szárítást célszerű a komposztálási folyamat közben a levegőztetés segítségével megvalósítani, 

kihasználva a mikroorganizmusok által megtermelt hőt. A komposztból távozó levegő jó közelítéssel 

felveszi a komposzthalom hőmérsékletét, és a halmon való áthaladás közben kisebb-nagyobb 

mértékben párateltté válik. A távozó levegő hőmérsékletének és relatív páratartalmának ismeretében 

számítható az eltávozó vízmennyiség, azaz a számítást megfordítva a szárítási levegőigény. 

Fontos tudnunk, hogy a komposzt hőjével történő szárítás felső határa kb. 70%-os szárazanyag-

tartalom körül van; e fölött az érték fölött a mikrobák számára már nagyon kevés víz található a 

komposztban, az életfolyamataik, ezáltal a hőtermelés is leáll. 

Elmondható, hogy a szárítási levegőigény általában jóval nagyobb, mint a sztöchiometrikus igény. 
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A hőelvonás levegőigénye 

A biokémai reakciók exponenciálisan gyorsulnak a hőmérséklet növekedésével, de csak egy bizonyos 

határig; a komposztálási folyamat hőmérséklete könnyen elérhet olyan értékeket, amelyek már 

károsítják a mikrobák életfolyamatait, ilyenkor a hőmérséklet válik limitáló tényezővé. A 

komposztálás során beálló hőmérséklet becsléséhez, szabályozásához ismernünk kell a mikrobiális 

hőtermelés mértékét, valamint a hőveszteség jelentősebb mechanizmusait. 

Közismert tapasztalat, hogy a mikrobák által termelt hő egyenesen arányos az aerob lebontási 

(égetési) reakciókban felbomlott szerves kötésekben részt vevő elektronok számával. A hőtermelés 

elektronegyenértéke 109 kJ/mol elektron, azaz 436 kJ/mol O2, mivel az oxigén az égési reakciókban 

molekulánként 4 elektront vesz át az elégetett szerves komponensektől. Ez azt jelenti, hogy a 

hőtermelés becsülhető a mikrobiális légzési (oxigénfogyasztási) értékekből. 

A komposztálás során felszabaduló hőmennyiség elsősorban a folyamatból kilépő meleg, páratelt 

levegővel távozik, azaz a levegővel eltávolított hőmennyiség könnyedén számítható a víz párolgás- és 

fajhőjének ismeretében. 

A hőelvonás levegőigénye szintén jóval nagyobb a sztöchiometrikus igénynél, ezért a szárítási 

levegőigény mellett ez a másik fontos tényező a komposztálás levegőztetése során. Ugyanakkor mivel 

az elvitt hőmennyiség döntő része a távozó levegő páratartalmával jut ki a rendszerből, a szárítás és a 

hőelvonás szorosan kapcsolt folyamatok a rendszerben. 

A komposzt-hőháztartás szempontjából fontos a komposzt tulajdonságainak (fajhő, 

hővezetőképesség) figyelembe vétele is (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra). 

  

3. ábra:  A komposzt termikus tulajdonságai 

(Mears, D. R., Singley, M. E., Ali, C. and Rupp, F. Thermal and Physical Properties of Compost, in Energy, Agriculture and Waste Management, W. J. Jewell, Ed. (Ann Arbor, 

MI: Ann Arbor Science Publisher, Inc., 1975)) 

Mint az ábrából látható, a nedvességtartalommal lineárisan változik a komposzt fajhője és 

hővezetési tulajdonságai is. Az adatok alapján kimondhatjuk, hogy a komposzt hővezetési együtthatója 

viszonylag kicsi, ezért a komposzt nagy tömegben mint hőszigetelő anyag is szerepet játszik a 

folyamatban. 

Szokásos légáramok a komposztálás során 

A légáramok becsléséhez/beállításához (amelyre elsősorban a reaktoros komposztálás során van 

lehetőség) a fenti sztöchiometriai jellegű ismereteken túl szükség van a mikrobiális kinetika, a 

lebontási sebességek ismeretére is. 
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Szakaszos rendszerek esetén, mint pl. a prizmás komposztálás, az átlagos levegőigény kiszámítható 

a fenti módon számított összes levegőigények és a komposztálási idő hányadosaként. Általában 

néhányszor tíz (50-70)  levegő/t szárazanyag/h levegőztetési sebességek jellemzőek. Azonban ez nem 

mindig elegendő; az intenzív lebontási szakasz elején az átlagos levegőigényt meghaladó csúcsigények 

jelentkeznek. Ez abból fakad, hogy a mikrobiális folyamatok nem azonos sebességgel zajlanak a 

szakaszos komposztálás során, hanem jellegzetes lefutásuk van, 4-14 mg O2/gVS/h nagyságrendű 

csúcslégzéssel. A csúcsigényt az adott mikrobiális légzéscsúcs mellett szükséges hőelvonási kapacitás 

határozza meg; amennyiben a levegőztetőrendszerünk nem képes a csúcsigények kielégítésére, a 

komposzt túlhevül. 

A levegőigény erősen függ a komposztálás során tartandó hőmérséklettől is, amint az a Hiba! A 

hivatkozási forrás nem található.. táblázatból is látható. 

 

komposztálási hőmérséklet levegőigény ( szárazanyag/h) 

45 400 

50 170 

55 60 

60 40 

65 6 

70 4,5 

6. táblázat:  A komposzt levegőztetési igényének hőmérsékletfüggése 

Folytonos rendszereknél a komposzt rendszerbeli tartózkodási ideje szabja meg az átlagos 

levegőztetési igényt, amely hasonlóan a szakaszos rendszerekhez néhányszor tíz (60-70)  levegő/t 

szárazanyag/h nagyságrendben mozog. 

5.3.2.1.A KOMPOSZTÁLÁSI ELJÁRÁSOK  

Prizmás komposztálási megoldások 

Forgatott prizmás eljárások (windrow process) 

Ez talán a leggyakrabban alkalmazott komposztálási eljárás. A komposztálandó anyagot háromszög 

vagy trapéz keresztmetszetű prizmákba rendezik, és meghatározott időközönként forgatják. A prizmák 

jellemző méreteit a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra mutatja. 

 

4. ábra:  Forgatott prizmák jellemző méretei 

Általában lazítóanyag nélkül építik a prizmákat, ebből fakad a levegőztetett megoldásokhoz képest 

kisebb méret. 
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Az oxigénutánpótlást jórészt a folyamat során felmelegedő gázok helyébe lépő környezeti levegő 

mozgása által fenntartott természetes szellőzés biztosítja (kéményhatás), kisebb mértékben pedig a 

forgatás során bejutó levegőmennyiség. Előfordul olyan változata is, amelyet a forgatás mellett 

levegőztetnek is, ilyenkor a forgatás szerepe csupán a komposzt homogenizálására korlátozódik. 

A forgatott prizmás komposztálás mindenfajta komposztálásra alkalmas nyersanyag feldolgozására 

alkalmas, manapság azonban elsősorban zöldhulladék kezelésére használják. 

Az intenzív, termofil szakasz ennél a technológiánál 3-4 hétig tart, ennek során heti 1-2-szeri 

forgatás indokolt. A hőmérséklet ebben a szakaszban elérheti a 65-70 °C-ot is. 

A komposzt forgatására telepmérettől és egyéb adottságoktól függően használhatunk egyszerű 

homlokrakodót, vagy komposztforgató célgépet. A célgép használatát elsősorban nagyobb 

komposztmennyiség, gyakori forgatási igény indokolja. 

Az eljárás hátránya a viszonylagos lassúság és az intenzív szakaszban elkerülhetetlen szaghatás. 

Komposztérlelésre viszont ez a technológia tökéletesen megfelel, nagyon gyakori, hogy az intenzív, 

reaktoros komposztálási eljárásokat követő érlelési szakaszt forgatott prizmás komposztálás 

használatával oldják meg. 

Levegőztetett prizmás eljárások (aerated static pile, Beltsville-, Rutgers-eljárás) 

A fő eltérés a forgatott prizmás eljárásokhoz képest az, hogy itt a komposztálandó anyaghoz 

(leggyakrabban szennyvíziszap) térfogatnövelő/struktúranyagot adagolnak (pl. faapríték, darált 

autógumi, mogyoróhéj, stb.), ami olyan porózus, önmegtartó szerkezetet eredményez, amely nem 

igényli a komposztálás közbeni forgatást. A levegőztetett prizmák jellemző méretei a Hiba! A 

hivatkozási forrás nem található.. ábrán láthatók. 

 

5. ábra:  Levegőztetett prizma tipikus méretei 

A 3-5 napos felfutási időt követő intenzív szakasz általában három hétig tart. 

A levegőztetés a komposzthalom alá fektetett perforált csövek segítségével történik. Mind 

légbefúvásos mind pedig elszívásos levegőztetési megoldások ismertek. 

Általában nagyobb nedvességtartalmú anyagok (pl. szennyvíziszap) komposztálására alkalmas a 

lazítóanyag-adagolás miatt. A folyamat során gyakorta visszaforgatják a kész komposztból visszanyert 

lazítóanyagot (a komposzt átrostálásával 85-90 %-os visszanyerési arányt érhetünk el). 

Létezik az eljárásnak szemipermeábilis membrántakaróval zárttá tett változata. Előnyei közt tartják 

számon, hogy a membrán biztosítja a gázcserét, de a szaganyagokat, a nedvességet és a hőt visszatartja. 

A nedvesség visszatartása mindazonáltal problémák forrása is lehet – a komposzthalom külső felülete 

elázhat a membránon kondenzálódó párától, ami rontja a halom külső rétegeinek porózus szerkezetét. 

Reaktoros komposztálás 
A reaktoros eljárásokat feloszthatjuk szakaszos és folytonos technológiákra, illetve a folytonos 

csoporton belül a reaktorkialakítás szerint megkülönböztethetünk függőleges illetve vízszintes 

átfolyású reaktorokat. 
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Folytonos rendszerek – függőleges átfolyású reaktorok 

Az ide sorolható megoldások tovább csoportosíthatók aszerint, hogy a reaktoron a komposzt felülről 

lefelé haladása során van-e lehetőség az anyag keverésére. Az anyag keverése általában akkor történik 

a vízszintes kompartmentekre osztott reaktorokban, amikor az bizonyos tartózkodási idő után egy 

szinttel lejjebb hullik. Függőleges átfolyású rendszereket szemléltet a Hiba! A hivatkozási forrás 

nem található.. ábra.  

  

6. ábra:  Függőleges átfolyású folytonos komposztálóreaktor-megoldások 

A reaktorok jellemzően 6-9 m magasak, általában 2 hetes tartózkodási idővel működnek. A 

legegyszerűbb, silószerű kivitelek kivételével mára gyakorlatilag eltűntek ezek a rendszerek.  

Vízszintes kialakítású reaktorok 

Ezek a megoldások is tovább csoportosíthatók aszerint, hogy hogyan történik a komposzt továbbítása 

a reaktorban. Ismerünk 

• forgódobos  

• kevert kamrás megoldásokat.  

Forgódobos reaktorkialakítás 

 A betáplálás és az elvétel a reaktor ellenkező oldalain történik. A fekvő dobreaktor enyhén lejt az 

elvétel oldala felé; ez, illetve a dob forgó mozgása biztosítja az anyag keveredését és folyamatos 

haladását az elvételi oldal felé. Az áramlási rövidzár kiküszöbölése érdekében a dobreaktort több, 

egymástól válaszfalakkal ellátott részre osztják.  

A forgási sebesség jellemzően 0,1-1 rpm. 

Ez a megoldás különösen alkalmas inhomogén nyersanyagok kezelésére (pl. települési szilárd 

hulladék szerves frakciója), mivel az üzemszerű forgás közben fellépő nyíróerők felaprózzák, 

homogenizálják a reaktor tartalmát. 

Általában pár napos–egyhetes tartózkodási idővel üzemelnek ezek a reaktorok. 
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Kevert kamrás megoldások (agitated bins) 

 Kör- és négyszögalaprajzú elrendezések is ismeretesek.  

Kör alakú elrendezés esetén a nyersanyagok betáplálása a kör külső kerületén, míg az elvétel a kör 

középpontjában kialakított nyíláson történik. Egy lassan forgó hídra szerelt csigasor végzi a keverést 

és a komposzt továbbítását a reaktor közepe felé. A híd körbefordulásához néhány órára van szükség. 

A levegőztetést általában alsó légbefúvással valósítják meg. A jellemző tartózkodási idő ezekben a 

reaktorokban 7-14 nap. A reaktorátmérő akár 40 m is lehet, a komposzt általában 2-3 m magasan van 

elosztva a reaktor teljes keresztmetszetében. 

Négyszög alaprajzú megvalósításoknál a reaktor hosszanti falára felszerelt síneken mozgó hídra 

rögzítik a keverésért felelős csigákat. A betáplálás a reaktor végén történik, ahonnan – csakúgy, mint a 

kör alapú elrendezések esetén – a keverés továbbítja a komposztot a reaktor másik végén kialakított 

elvételi pont felé. A reaktorok hossz/szélesség aránya nagyon nagy is lehet, nem ritka a többszáz méter 

hosszúságú reaktor sem. 

Jellegüknél fogva ezek a kialakítások is maximálisan alkalmasak hulladékkomposztálásra. 

Statikus, anyagmozgatás nélküli reaktoros megoldások (cellás vagy kamrás komposztálás) 

A fentebb bemutatott megoldásokhoz képest sokkal egyszerűbb kialakítású reaktorokkal dolgoznak 

ebben az esetben: adott egy hőszigetelt kamra, ahova a komposztálási ciklus elején behordják a 

megfelelően kialakított nyersanyagkeveréket, a végén pedig eltávolítják a kész komposztot. A 

komposztálási ciklusidő általában 7-14 nap, a komposztálás során a kamrában nincs keverés. 

Általában alsó légbefúvással végzik a levegőztetést.  

Nagy előnye ennek az elrendezésnek a többi, komplex kialakításhoz képest a fokozott 

üzembiztonság (nincs mozgó alkatrész a reaktorban), a komposztálási folyamat teljes 

kézbentarthatósága. A levegőztetést általában a komposzt hőmérsékletéről vagy a távozó gázok O2- 

vagy  CO2-tartalmáról vezérlik. 

Utóérlelés a reaktoros komposztálási lépés után 
Minden reaktoros komposztálási művelet megfelelő időtartamú utóérlelést igényel, amely általában 

prizmás rendszerben történik. Mind a forgatott, mind pedig a levegőztetett prizmás/halmos eljárások 

elterjedtek. Általában 4-6 hetes érlelési periódust szokás az intenzív reaktoros szakasz után iktatni.  

 

5.3.3.AZ ANAEROB HULLADÉKKEZELÉS 

Anaerob lebontásnak azt a folyamatot nevezzük, melynek során szerves anyagok oxigénmentes 

körülmények között disszimilálódnak. Ha a folyamat teljes mértékben végbemegy, illetve oxigén, 

szulfát és nitrát hiányában, amikor a szén-dioxid egyetlen lehetséges terminális elektronakceptor, 

végtermékként metán és szén-dioxid keletkezik. 

Ezt a heterogén mikrobapopuláció hatására lejátszódó folyamatot metános rothadásnak, vagy metános 

fermentációnak, a keletkező gázt pedig biogáznak nevezzük. A képződött szén-dioxid és metán 

mennyisége elméletileg a következő egyenlet sztöchiometriai együtthatóiból számítható, amennyiben 

a disszimilált szerves molekula kizárólag szén, hidrogén és oxigénatomokból épül fel  (vö.): 

 

 

CnHaOb + (n-a/2-b/4) H2O = (n/2-a/8+b/4) CO2 + (n/2+a/8-b/4) CH4     (8) 

 

 

 A biomassza molekulái azonban gyakran nitrogén és kénatomokat is jelentős mennyiségben 

tartalmaznak, minek következtében a biogáz kén-hidrogénnel és ammóniával szennyezett. 
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Az anaerob lebontás végtermékei az aerob degradációval összehasonlítva, ahol az oxigén a terminális 

elektronakceptor, nagy energiatartalmú vegyületek. Ez azt jelenti, hogy egységnyi tömegű lebontott 

szubsztrátból kevesebb energia fordítódhat a sejtek növekedésére és fenntartására, a reprodukció jóval 

kisebb mértékű, mint aerob körülmények között. 

 

A komplex szerves anyag anaerob biodegradációja - másnéven a metános rothadás több, egymást 

kővető lépésből álló folyamat során megy végbe. A vonatkozó szakirodalom korántsem egységes a 

reakciósorozat elemeinek csoportosítása terén. A probléma megközelítése szempontjából az eddig 

közölt csoportosításokat az alábbiak szerint foglaljuk össze: 

A/ Biokémiai szempontból a folyamat négy fő reakciótípusra osztható amelyek a következők: 

a/ - Hidrolízis, melynek során a komplex organikus makromolekulák lebontása  történik 

monomerjeikké, hogy azok vízoldhatóvá válva a baktériumok sejtmembránján áthatolhassanak. 

b/ - Savképzés, melynek során a hidrolízis eredményeképpen keletkezett  molekulák ecetsavvá. 

és nagyobb molekulatömegű zsírsavakká alakulnak. 

c/ - Acetogenézis, melynek során az előző lépések interrmedierjei (propionsav,  vajsav, etanol 

stb.) ecetsavvá alakulnak. Eit a lépést korábbi munkákban a savképzéssel együtt tárgyalták, 

azonban ezt a megközelítést elavultnak tartjuk, mivel mind a reakció jellege, mind 

azacetogenézisért felelős mikroorganizmusok  jelentősen eltérnek az előző csoporttól. 

d/ - Metántermelés, melynek során az ecetsavból, illetve az oldott hidrogénből és szén-dioxidból 

metán keletkezik. 

B/ Mikrobiológiai szempontból vizsgálva a lebontást, három lépéses folyamatról  beszélhetünk, 

mivel a fenti felosztás első két lépését gyakorlatilag ugyanaz a mikrobapopuláció végzi, csak a 

hidrolízis extracelluláris enzimek segítségével játszódik le, míg a savképzés a citoplazmában, 

endoenzimek hatására zajlik. Az acetogenézis és a metánképzés mikrobiológiai szempontból is két 

különböző lépés. 

 

 

C/ A gyakorlat számára fontos megkülönböztetéssel kinetikai szempontból két lépest tárgyalhatunk, - 

annak alapján, hogy a hidrolízis és  a savképzés gyors, az acetogenézis és a metánképzés viszont lassú 

folyamat. Hasonló eltérés van az acidogén, illetve az acetogén és a metanogén baktériumok fajlagos 

növekedési sebessége között is. Ezen alapul az úgynevezett kétfázisú anaerob rothasztási technológia, 

melynek lényege, hogy a savképzés és a metántermelés, külön készülékben, eltérő körülmények között 

játszódik le. 
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7 ábra. A metánfermentáció háromlépéses modelljének egyszerűsitett sémája, az elektronáramlás 

százalékos megoszlásával. 

 

 
 

Az anaerob folyamatok kinetikája 

A szerves anyagok anaerob lebontása kinetikai szempontból három fő szakaszra osztható: 

1.- A lebegő szerves anyagok hidrolízise, mely elsőrendű kinetika szerint zajlik: 

 

   xhh Skr         (9) 

 

 ahol: 

  r
h
 a hidrolízis reakciósebessége 

  k
h
 a hidrolízis sebességi állandója 

  [S
x
] a lebegőanyag formájában jelenlevő szerves szubsztrát. 

 

2.- Az oldott szerves anyagok fermentációja, mely illékony zsírsavakat, elsősorban ecetsavat 

eredményez. A savképző (acetogén) baktériumok növekedése, így a savképzés reakciósebessége a 

Monod-összefüggéssel   ( 5.3.1 pont ) irható le 

.- A metánképzés, a lebontási folyamat utolsó lépése. A hulladéktechnológia szempontjából 

jelentős , hogy a három szakasz közül a hidrolízis lassú, a savképzés viszonylag gyors, míg a 

metánképzés ismét lassú folyamat, általában az egész anaerob lebontás sebességmeghatározó lépése.  

Megállapítható, hogy a vegyes baktériumtenyészetben a szubsztrátlebontási sebesség jóval kisebb, 

mint külön-külön a tiszta tenyészetekben. E jelenség oka egyrészt a két baktériumcsoport eltérő 

környezeti (pH, hőmérséklet) optimuma, másrészt az, hogy a savképződésnek és felhasználásnak 

egyensúlyban kell lennie, különben súlyos következményekkel járó pH-csökkenés következik be. Ez a 

metanogének pH-optimuma környékén biztosítható, ahol a savképzők már nem működhetnek teljes 

intenzitással. 

 

A technológia alkalmazását befolyásoló tényezők 

Mint láttuk, az anaerob szervesanyag-lebontás sebességét az utolsó lépés, a metántermelés szabja meg. 

A környezeti tényezők metanogén baktériumokra gyakorolt hatása így közvetve az egész folyamatot 

befolyásolja, ezért a tárgyhoz kapcsolódó kutatások elsősorban e mikrobacsoport tulajdonságaira 

koncentrálódnak. Az anaerob kezelés gyakorlati megvalósítása során az egyes kontrolparaméterek 

megválasztása is a metanogének ökológiai valenciájához igazodik, ezért a szabályozás, irányítás 

lehetőségeit, módszereit is ebben a pontban foglaljuk össze.  

 

Hőmérséklet 

Metánképződést iszaprothasztókban 0 és 75 
o
C között tapasztaltak. A metántermelés 

hőmérsékletfüggése a 2.1. ábrán látható. Technológiai szempontból két jelentős 

hőmérséklettartományt különböztetünk meg, a mezofil (30-37 
o
C) és a termofil  

(50-65 
o
C) zónát. A mezofil tartományban a hőfok fokozatos emelésével a 35

o
C körüli maximum után, 

40
o
C-on túl aktivitás-csökkenést tapasztalunk, melynek oka a pusztulási sebesség növekedése és a 

hozamkonstans csökkenése. A hőmérsékletet tovább növelve a termofil zónába jutunk. Ez egyben egy 

más összetételű mikrobaközösség kialakulását is jelenti. A baktériumok lízise itt gyors, ezért csak az 

exponenciális növekedés feltételei között tudnak fennmaradni. A gáztermelés sebessége a termofil 

zónában 25-50 %-kal nagyobb, mint a mezofil tartományban. A hozamkonstans ellenben mintegy 
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50%-kal kisebb. Ezért és mivel a termofil törzsek spektruma is lényegesen szűkebb, a felfutási idő 

hosszabb a termofil reaktorokban és nehezebb az adaptálódás a szubsztrát összetételének változásaihoz 

és a toxikus hatásokhoz. A patogén mikroorganizmusok és a féregpeték eliminációja viszont jobb a 

termofil eljárás során. 

A metántermelés lehetséges 20 
o
C alatt is, azonban ezt a - pszichrofilnek nevezett - tartományt eddig 

jóval felületesebben vizsgálták, elsősorban állati trágzák kezelésével kapcsolatban, de egyre terjedő 

alkalmazási területe a deponiagázhasznositás. 

Az anaerob lebontás sebessége a hirtelen hőmérsékletváltozásra is érzékeny. A hulladéktechnológia  

gyakorlata számára fontos, hogy a hőmérsékletszabályozást úgy kell megoldani, hogy a hőfok 

ingadozása ne legyen több, mint 1-2 
o
C/d 

 

 
 

8. ábra:  A gáztermelés hőmérsékletfüggése metános fermentáció során 

 

A pH hatása 

A metántermelés optimális pH-tartománya igen szük: 6,8 és 7,4 közé esik, pH 6 alatt és pH 8 fölött a 

metántermelés csökken, majd teljesen leáll.  

A pontos pH-szabályozás az anaerob hulladéktechnológia  gyakorlata számára  az egyik sarkalatos 

probléma. A reaktorokban a pH-t az illósavak koncentrációja, a lúgosság és a reaktor légterében 

uralkodó CO2-parciális nyomás határozza meg A nyersanyag bázikus (lugosságot okozó) anyagai 

(Ca
2+

, Na
+
, Mg

2+
, NH4

+  
vegyületek) ebben szintén szerepet játszanak. Hiányuk vagy alacsony 

koncentrációjuk esetén a nyersanyaghoz lugosságot növelő anyagokat kell adagolni. 

Anaerob környezet 

A metanogén szervezetek növekedésének egyik feltétele, hogy a környezet redoxipotenciálja  -330 

mV-nál alacsonyabb legyen 

Szervesanyagok különbözősége, és egyéb tápelemek 

A különböző szervesanyagok anaerob lebontásának a sebessége eltérő. A tisztítási technológiával 

összefüggésben a nyers szennyvíz fizikai állapotát (oldott- és lebegőanyag tartalom), és kémiai 

összetételét kell figyelembe venni. 

A szénhidrátok közül csak a cellulóz bonthatósága nem kielégítő. A nagy cellulóz tartalmú anyagok 

biogázosítása, ezért nem javasolt. 

A fehérjék lebontása gyors, de a melléktermékként keletkező nagymennyiségű NH3-át az 

utótisztításkor figyelembe kell venni. 

Ha a nyersanyagban az összes szervesanyag tartalomra vonatkoztatva a természetes zsírok és olajok 

mennyisége több 5%-nál és / vagy 250 g/m
3
-nél a biogázosítás nem javasolt, illetve a zsírokat, olajokat 
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előzetesen el kell távolítani. A nyersanyag magas fehérje és zsírtartalma egyébként erős habzást is 

okozhat. 

Az anaerob rothasztáshoz szükséges KOI:N:P arány elméleti minimuma 350:7:1. A gyakorlatban ez a 

szervesanyag-terhelés függvénye, átlagosan 500:5:1. Ha a nyersanyag nem tartalmazza a szükséges 

mennyiségű nitrogént és foszfort, akkor a kiegészítő mennyiséget külön kell adagolni. 

Az ammónia a metanogén baktériumok fő nitrogénforrása, azonban a szabad ammónia 0,1-0,2 gN/dm
3
 

koncentráció felett erősen toxikus. A metántermelés szempontjából kedvező pH 7 értéknél az 

ammónia nagy része ammónium-ion formában van jelen, így 5-8 gN/dm
3
 összes 

ammóniakoncentráció még elviselhető. 

Néhány nyomelem jelenléte szintén elengedhetetlen növekedésükhöz. Ezek: Co, Fe, Mo, Ni  

 

A nitrát és szulfát hatása 

A nyers hulladék, NO3
-
és SO4

2-
 tartalma kedvezőtlenül befolyásolja az anaerob biodegradáció 

folyamatát. Mindkét anyagnak inhibitor hatása van a metántermelésre, egyrészt közvetlenül, az  

ismertetett redoxipotenciál-kritériumok, valamint a metanogén és szulfátredukáló baktériumok közötti 

kompetíció miatt; másrészt közvetve, mivel a belőlük anaerob körülmények között keletkező ammónia 

és kén-hidrogén - mint láttuk - magasabb koncentrációban toxikus hatású. Egyéb toxikus anyagok 

jelenléte 

A biológiai folyamatra toxikus anyagok jelenlétében már a tervezésnél különös gonddal kell eljárni. 

Általában igaz az, hogy bizonyos mennyiségű mérgező anyagot az anaerob mikroflóra képes elviselni, 

illetve képes ahhoz adaptálódni. 

A mérgező, de biológiailag bontható anyagokhoz a reaktor szokásosnál lényegesen lassabb 

beüzemelésével, illetve már adaptálódott oltókultúra használatával lehet a rendszert hozzászoktatni.  

      

Az anaerob tisztítás gyakorlati megvalósítása, az eljárás legfontosabb 
üzemeltetési paraméterei 

Az anaerob hulladéktechnológia  gyakorlata számára fontos teljesítményének jellemzésére az aerob 

eljárásokhoz hasonlóan az alábbi fajlagos terhelési adatokat használhatjuk:  Fajlagos térfogati 

szervesanyag- (vagy KOI-) terhelés (BV, mértékgysége:kg/m
3
nap): 

 

(NB.:Ugyanennek  kinetikai megfogalmazás az 5.3.1 fejezetben szerepel) 

  
R

KOI

V
V

QC
B         (10) 

 

Fajlagos iszapterhelés (BX, mértékegysége: kg /kgISnap): 

 

  
RR

KOI

X
XV

QC
B         (11) 

   

ahol: 

  VR a reaktorok hasznos térfogata, 

  XR a reaktorok hasznos térfogatára vonatkoztatott aktív iszapkoncentráció 

 

Az alkalmazható maximális iszapterhelés a reaktor fajtájától és a szennyvíz típusától függ. A 

különböző nyersanyagokra vonatkozó tájékoztató BX értékeit a szennyvíztisztítás esetére 

definiálhatjuk, általában.0,2-1 kg KOI/kgISnap 
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A fenti terhelési értékek huzamosabb ideig tartó túllépése az anaerob reaktor túlterheléséhez vezet, 

ami a lebontási hatásfok rohamos csökkenését eredményezi. Túlterhelés esetén előbb megnő az illósav 

(ecetsav, propionsav, vajsav stb.) koncentráció, majd a pH elkezd csökkenni és végül leáll a 

gáztermelés. Az "elsavanyodás" veszélye miatt az anaerob reaktorok túlterhelését szigorúan el kell 

kerülni. Általánosan alkalmazandó szabály, hogy a maximális reaktor kapacitás (BVmax) mintegy 50-

65 %-áig lehet csak a reaktorokat terhelni. 

A rendszer működését a szennyezőanyagok eltávolításának hatásfoka jellemzi, amit az aerob 

rendszereknél ismertetett módon számítunk. A rendszer hatásfoka a hulladék fajtájától és minőségétől 

(KOI/BOI arány) és a reaktor terhelésétől függ, de egyensúlyban lévő rendszerben a ηKOI 60 és 90 % 

közötti, míg az ηBOI 85-90% feletti érték.  

A gáztermelés a technológia sajátossága és egyben hulladéktechnológia energiahozama 

szempontjából  fontos. A biogázképződés mennyiségi jellemzése a gázképződés órai vagy napi 

mennyiségén (QG : Nm
3
/nap) túl a fajlagos térfogati gázképződéssel (YV : Nm

3
/m

3
nap) és a lebontott 

szervesanyagra vonatkoztatott fajlagos gázképződéssel (YC : Nm
3
/kgKOI) történik:  

  

  
R

G

V
V

Q
Y        (12) 

 

 

  
e

G

C
CCQ

Q
Y

0(
       (13) 

 

 

 

A szervesanyagra vonatkoztatott fajlagos biogázképződés (YC) nagymértékben függ a szervesanyag 

biológiai bonthatóságától, vagyis a BOI5/KOI aránytól, valamint a szervesanyag kémiai összetételétől.  

 

A gázhozamot és összetételt azonban nem csak a szubsztrát széntartalmának átlagos oxidációs foka, 

hanem a N/C arány is befolyásolja. 

 

1 kg lebontott KOI-ból átlagosan (keverék szervesanyag) 0.35 m
3
 CH4 keletkezik.  

 

Ha a szennyvíz főleg szénhidrátot tartalmaz, YC értéke alacsonyabb, csak mintegy 0.26-0.27 

Nm
3
/kgKOI. 

A biogáz CO2 tartalma jellegzetesen 15 és 45 % között változik. A metán / szén-dioxid arány 

közvetlen kapcsolatban van a közeg alkalitásával. Ha az alkalitás magas, több szén-dioxid oldódhat 

kémiailag, ami a CO2 tartalom csökkenését okozza. 

A biogáz a metánon és széndioxidon kívül kis mennyiségben tartalmazhat még:nitrogént (1-2 tf%), 

hidrogént (0,5-2 tf%), valamint kénhidrogént (0,25-6tf%) A "szennyezők" közül a kénhidrogén 

akadályozza a gáz felhasználhatóságát. A H2S tartalom a nyersanyag szulfát és fehérje tartalmától függ, 

nagy szulfát koncentrációjú nyersanyag esetén elérheti az 5-6 tf%-ot is. Ilyenkor a gáz hasznosítása 

előtt a H2S-t el kell távolítani. A gáztisztításra a különböző vastartalmú reagensanyagok váltak be 

klasszikus eljárásoknál. 

Az aerob eljárásokhoz hasonlóan az anaerob kezelés során is számolhatunk, bár nagyságrenddel 

kisebb mértékű fölösiszap képződéssel.( l. :5.3.1.fejezet) 

Ennek mértékét akkor is figyelembe kell venni, ha a képződő iszap nem válik el a kezelt 

hulladéktól (hagyományos kevert rendszerekben).  
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AZ ANAEROB SZERVESANYAG LEBONTÁS SORÁN ALKALMAZOTT 
REAKTORTÍPUSOK 

A reaktorokkal szemben alapvető követelmény, hogy a betáplált anyagárammal érkező bontandó 

szervesanyag és a lebontást végző mikroorganizmusok (iszap)  érintkeztetése  minél tökéletesebb 

legyen. A műszaki megvalósítás realítását és gazdaságosságát szolgáló másik követelmény, hogy az 

igen kis szaporodási sebességű és hozamú metanogén baktériumok által végzett alapvetően lassú 

folyamat ellenére minél nagyobb reaktorteljesítményt érjünk el. 

Ennek a reaktorkialakítással befolyásolható egyetlen lehetséges útja, az XR iszapkoncentráció növelése, 

amit immobilizált sejteket tartalmazó reaktortípusok alkalmazásával érhetünk el. 
 

A Az anaerob hulladéktechnológia  gyakorlata számára legfontosabbhagyományos megoldás a 

kontakt reaktor kevert tartályreaktor, amelyhez valamilyen szilárd-folyadék fáziselválasztó 

(általában ülepítő) csatlakozik. A biomassza visszatartás az iszap recirkulációjával valósul meg.  

A kétlépcsős anaerob tisztítás alapja :  

A sok lebegő szilárd komponenst tartalmazó a komplex szubsztrátok, főleg a vizsgált (fél)szilárd 

hulladékok anaerob lebontását kétféle, fiziológiailag, tápanyagszükségletében eltérő, a zavaró 

hatósokra másképpen reagáló, eltérő környezeti optimumú mikroba-populáció végzi. Célszerű ezért 

olyan eljárás kidolgozása, ahol a kétféle mikrobacsoportot egymástól elválasztják és külön-külön 

optimalizált körülmények között tenyésztik. 

Ennek kézenfekvő lehetősége a kinetikai fáziselválasztás, amely a mikrobák eltérő generációs idején 

alapul. Rövid, néhány órás tartózkodási időt alkalmazva a metánképzők (és ezen belül az ecetsavat 

felhasználók) a reaktorból kimoshatók. egy kialakul az első, savas fázis, melyben a hidrolízis és a 

savképzés optimális környezeti feltételek mellett (pH=5-6) zajlik. 

A második, metános reaktorban, amelybe az előző elfolyóját tápláljuk be, célunk az illó szerves savak 

eltávolítása. Ez a berendezés a metánképzéshez optimális feltételeket, 7,0 körüli pH-t és a 

metenogének szaporodását biztosító hosszabb iszaptartózkodási időt biztosít.  

A kétfázisú eljárás legfontosabb előnyeit az egyfázisúval szemben az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

- A folyamat intenzívebb, ezért a berendezések szükséges össztérfogata és egyben a beruházási költség 

is kisebb 

- Üzemeltetése biztonságosabb, mivel a lökésszerű toxikus hatásokra és a túlterhelésre kevésbé 

érzékeny. 

5.3.4.  A DEPÓNIAGÁZ KELETKEZÉSE, KITERMELÉSE 

A hulladéklerakók kialakításának hatása a gáz keletkezésére 

A hulladéklerakókban az elhelyezett szervesanyag anaerob körülmények közé kerül és a beinduló 

anaerob biológiai lebomlás során biogáz termelődik. A gyakorlatilag kontrollálatlan, közel környezeti 

hőmérsékleten (pszichrofil körülmények között) végbemenő, lassú lebomlással járó folyamat lezajlása 

nagyban függ a hulladékok összetételétől, a lerakók kialakításától és korától:  

A lerakó „életkorának” hatása 

A lerakók jellegzetesen több évtizeden át üzemelnek, ill. – elsősorban éppen a bennük zajló biológiai 

és kémiai folyamatok miatt – felhagyásukat, lezárásukat követően is további évtizedekig számottevő 

változásokon mennek át. Az alábbiakban egy hagyományos, vegyes hulladékot fogadó depónia 

„életciklusát” foglaljuk össze a gázképződés oldaláról. A korszerű lerakókban ehhez képest 

figyelembe veendő hatásokat a következő két alfejezet emeli ki. 

A lerakást követően rövid idővel (gyakorlatban  már sokszor a hulladékgyűjtő edényekben) megindul 

a szerves összetevők spontán aerob lebontása. A folyamat sebessége a lebontható anyagok összetételén 

túl elsősorban a rendelkezésre álló oxigén és nedvességtartalom függvénye. A száraz hulladékban a 
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vízhiány akadályozza a mikrobák tevékenységét, míg a nagyon nedves hulladékban elzáródnak a 

járatok és hamar válik anaerobbá a közeg. A lebontás intenzív hőképződéssel jár. Amennyiben elég 

nagy a szervesanyag aránya és jó az oxigén utánpótlás (főleg a felszínhez közel), a keletkező hő 

jelentős hőmérséklet emelkedéssel jár (lásd komposztálás), akár öngyulladás is bekövetkezhet. 

Az intenzív oxigénfelhasználás és a hulladék tömörödése (célzott tömörítése) miatt a hulladéktömeg 

belsejében hamar elfogy az oxigén, a közeg anaerobbá válik. Az anaerob lebontás kezdetés elsősorban 

illékony zsírsavak, CO2 és hidrogén képződik. A pH savassá válik, így az ebben a szakaszban 

képződő csurgalékvíz még számottevő mennyiségű nehézfémet, vasat, kalciumot és ammóniát is 

tartalmaz. 

A későbbiekben beindul a szulfátredukció, majd a metánképzés (jellegzetesen a hulladék lerakását 

követő 2-4 évben). A szulfát redukciója nyomán képződő szulfid megköti a nehézfémeket, vasat, 

mangánt (oldhatatlan szulfid csapadék képződik). A zsírsavak lebomlása a pH-t semleges tartományba 

emeli vissza, ami tovább csökkenti a fémek kioldódását. Az ammónia anaerob környezetben nem 

oxidálódik, így a lebomlott szervesanyag N tartalma zömmel továbbra is ammóniaként távozik. 

A savképző és metanogén folyamatok egy idő után egyensúlyba kerülnek és hosszabb távra (10-15 év) 

állandósul az 50-60% körüli metánt tartalmazó depóniagáz képződés. 

Az anaerob úton bontható szervesanyag elfogyását követően a gázképződés csökken, majd érdemben 

leáll. Amennyiben a lerakó felülről nem zárt, a bediffundáló levegő újból anaerobbá teheti a 

viszonyokat. Az anaerob környezetben lassan újból megindulhat a képződött fém szulfidok oxidációja 

és a fémek visszaoldódása. 

A hulladék összetételének hatása 

A hagyományos, vegyes háztartási hulladékot befogadó hulladéklerakók további üzemeltetése 

gyakorlatilag azok utógondozására, ezen belül a depóniagáz kezelésére korlátozódik. E lerakók 

évtizedeken keresztül olyan vegyes összetételű hulladékot fogadtak, melyek jelentős része, 30-40%-a 

biológiailag bontható szervesanyag volt. Ennek a vegyes szervesanyagnak mintegy fele előbb-utóbb, a 

környezeti paraméterektől és a szervesanyag típusától (valamint a N, P és más tápelemek vagy 

inhibitorok jelenlététől) függő sebességgel, de lebomlik és a lebomlásnak megfelelő mennyiségű 

depóniagáz képződik belőle.  

A korszerű hulladéklerakókba ma már csak olyan szervesanyagtartalmú hulladék helyezhető el, mely 

biológiailag előkezelt, stabilizált, azaz a biológiailag bontható anyagok túlnyomó része már lebomlott. 

A „stabilizált állapot” jogilag (még) nem definiált kritériumaként irányértéknek a négy napos aerob 

lebontás tesztet követően maximum 10 g O2/kg sz.a. légzési sebesség vagy a maximum 1 g 

O2/kg VS ∙ h dinamikus légzési index tekinthető
1
. Ez a kritérium csak a hulladék szerves részének 

biológiai előkezelése, anaerob rothasztása vagy aerob lebontása (többnyire komposztálása) útján 

teljesíthető. 

A lerakók kialakításának hatása 

A fent leírt „depónia életciklus” egy korszerű lerakó esetén némileg befolyásolható ill. – főleg a felső 

lezáró szigetelés miatt – a végső fázisban módosul. 

A depónia töltése során alkalmazott jelentős tömörítés és a rendszeres takarás a kezdeti anaerob 

lebomlási fázist igen gyorsan lezárja. A keletkező csurgalékvíz visszavezetésével nem csak annak 

kezelése történik meg, hanem a lebontó folyamatok számára szükséges nagyobb nedvességtartalmat is 

biztosítják 

                                                           
1
 Készülő EU irányelv: „Biological treatment of biowaste” 
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A keletkező depóniagáz összetétele és mennyisége 

A depóniagáz összetétele 

Az anaerob folyamatok stabilizálódása után keletkező gáz alapvetően metánt (50-65 tf%) és szén-

dioxidot (35-50 tf%) tartalmaz. A többi komponens (illó szerves komponensek, hidrogén, kén-

hidrogén) csak igen kis, „szennyező komponensnek” tekinthető mértékben jelennek meg 0,01-0,1 tf%). 

A gáz hasznosítása szempontjából fontos a gáz fűtőértéke. Ez – természetesen a metántartalomtól 

függően – 20-25 000 kJ/Nm
3
 

A termelődő depóniagáz mennyisége 
Ahogy az a fentiekből kitűnik, a lerakóban keletkező depóniagáz összes mennyiségét és ennél is 

jobban a keletkezés ütemét, ill. a keletkező gáz kinyerhető hányadát számos tényező befolyásolja. Az 

egyes, jellemzően egyedi kialakítású, ill. az évtizedeken át gyűjtött hulladék változó összetétele miatt 

nem általánosítható hulladék összetétellel ill. környezeti viszonyokkal jellemezhető lerakókból 

származó adatok igen széles tartományban szórnak. 

Az adatok feldolgozását tovább nehezíti, hogy általában nem dokumentált (ill. többnyire nem is ismert) 

a depóniagáz kinyerésének hatásfoka. 

Az alábbi táblázatban közölt értékek szempontjából a fentiek alapján így az alsó határ a reálisan 

kinyerhető, míg a felső határ inkább az elvileg képződő gáz mennyiségeként kezelhető. 
 Gáz képződés üteme 

Nm
3
 / kg szerves hull. /év 

Összesen termelődő gáz 

Nm
3
 / kg szerves hull. 

Alsó értékek 

(≈kinyerhető) 

10 150 

Felső értékek  

(≈elméleti gázképződés) 

30 600 

 

7.  táblázat: A lerakott hulladékból  keletkező depóniagáz mennyisége 

Ahogy az az átlagolt adatokból is kitűnik, a gyakorlatban a szerves hulladék anaerob lebomlása 

mintegy 15-20 év alatt következik be. A lerakóra kerülő hulladékból az első pár évben gyorsuló 

ütemben növekszik a termelődő gáz mennyisége, 10-15 éven keresztül ez állandónak tekinthető 

sebességgel folytatódik, majd a bontható anyagok elfogyásával pár éves lecsengő, csökkenő 

gáztermeléssel járó szakasszal kell számolni. 
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9.  ábra: Egy depóniában keletkező depóniagáz mennyisége  

(lerakás befejezése 20. évben) 

 

Az ábrán látható depóniagáz termelődés görbén feltüntettük a termelődő depóniagáz sorsát is: 
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A gáz elvezethető hányada a rendszer kialakításától és üzemeltetésétől függően 30-60% körül adható 

meg. Természetesen az elszívott gáz minél nagyobb hányadát érdemes hasznosítani, de a hasznosítás 

módjától is függően bizonyos mennyiség alatt, ill. bizonyos időszakokban a gáz biztonságos 

elfáklyázása is indokolt.  

A depóniagáz kezelése, hasznosítása 
A lerakóból keletkező gáz ellenőrzött gyűjtése ill. elvezetése több okból is szükséges: 

o A keletkező metán a széndioxidnál 20-szor erősebb üvegházhatású gáz, így már az egyszerű 

elégetésével is jelentősen csökken az ilyen környezetszennyezés mértéke. 

o A depóniagáz kellemetlen szaga (mely a másodlagos szennyező komponensek következménye) 

bűzszennyezést okoz, de a szennyező komponensek miatt hosszabb távon egészségkárosító 

hatást is jelenthet. 

o A gáz robbanásveszélyt okozhat a depónián és környékén 

o A kiszivárgó gáz károsítja a közvetlen környék vegetációját 

o A gáz hasznosításával energia nyerhető (kb. 35% metántartalomtól érdemes ezzel foglalkozni) 

Depóniagáz kinyerés, kezelés 

A passzív módszerek számottevő gázfejlődés esetén – a kivezetett gáz megjósolhatatlan, 

időjárásfüggő – terjedése miatt nem javasolhatók. Alkalmazásuk csak a már igen lecsökkent 

gáztermelésű régi lerakók esetén jöhet szóba (depónia felszínre vetített gáztermelés kisebb, mint 10-15 

m3/m2/év). 

Aktív gázkinyerés esetén a depóniagázt a hulladéktestben elhelyezett perforált csövekben (gázkutak) 

gyűjtik össze.  

A gáz hasznosítása számos módon történhet, leggyakoribb a kazánban történő elégetés, de megfelelő 

mennyiségű (pl. > 50 Nm
3
/h) gáz esetén már szóba jöhet belső égésű gázmotorban és hozzá kapcsolt 

generátorban történő hasznosítás, melynek során a hőenergián kívül a hálózatba is visszatáplálható 

elektromos energia nyerhető. (A gázmotor üzemeltetéséhez szükség lehet a gáz további tisztítására, 

kéntelenítésére.) 

 

5.3.5. A BIOLÓGIAI HULLADÉKTECHNOLÓGIÁK 

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE. 
Az alábbi séma igyekszik szemléletessé tenni  a hulladékkezelés –ártalmatlanitás utjának 

megvélasztásával kapcsolatban fölmerülő kérdéseket, minda az „alapanyagra” mind a két 

legáltalánosabb szennyezőforrás  környezeti hatásainak elkerülési hatékonyságára nézve, 

 de tartalmaz gazdasági – energetikai utalásokat is 
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FÜGGELÉK, JELÖLÉSJEGYZÉK 

(5.3 és 6.12 fejezetekhez) 

Dimenzió 

H vagy h magasság vagy mélység [L] 

L vagy l Hosszúság [L]  

d Átmérő [L]  

A Felület [L
2
]  

V Térfogat [L
3
] 

VR Reaktortérfogat [L
3
] 

 

Koncentrációk 

 X Lebegőanyag koncentráció [ML
-3

] 

 S Oldott anyag koncentráció [ML
-3

] 

 Co A nyersanyag összes szerveranyag koncentrációja [ML
-3

] 

 Ce A kezelt nyersanyag összes szerveranyag koncentrációja [ML
-3

] 

 XR Iszapkoncentráció a reaktorban [ML
-3

] 

 XW A fölösiszap (recirkulációs iszap) koncentrációja [ML
-3

] 

    

Termodinamikai jellemzők  

 

 T Hőmérséklet [K] vagy [
o
C] 

 P Energia [ML
2
T

-2
],[J] 

 

Idő, sebesség és áramlási sebesség jellemzők 

 

 t Általános idő jelölés [T] 

  tH Hidraulikai tartózkodási idő [T] 

 Q A befolyó nyersanyag tértogatárama [L3T-1] 

 Tömeg és terhelési jellemzők 
 

M Tömeg [M]  

BV Térfogati nyersanyag terhelés [ML
-3

T
-1

]  

BX Iszap nyersanyag terhelés [MM
-1

T
-1

] 

 

Reakciósebességi és sztöchiometriai jellemzők 

YV Fajlagos térfogati gázképződés [L
3
L

-3
T

-1
]  

YO Fajlagos lebontott szervesanyagra vonatkoztatott gázképződés [L
3
M

-1
T

-1
]  

YX Iszapképződési (hozam) konstans,  

K KOI eltávolítási hatásfok[-] 

IS szervesanyag eltávolítási hatásfok [-] 

 

Rövidítések 

IS Illó szerveranyag tartalom [ML
-3

]  

ISS Illó lebegő szerveranyag tartalom [ML
-3

] 

TS Összes szárazanyag tartalom [ML
-3

] 

KR Kevert kontaktreaktor 
 


