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1.

A környezet védelmének alapvető problémaköre

A földi rendszerek túlnyomó többsége kapcsolatban van környezetével, és ez a
kapcsolat működésükre is hatással van. Az olyan anyagi rendszert, amely semmiféle
anyagot, ill. energiát nem ad át környezetének, s onnan nem is vesz fel ilyet, izolált
rendszernek nevezzük. Ilyen rendszer tulajdonképpen csak laboratóriumban állítható elő,
ott is csak nehezen. Abban az esetben, ha egy rendszer anyagot nem cserél a
környezetével, de energiát felvesz, vagy lead, zárt rendszerről beszélünk. A nyitott
rendszerek és környezetük között, mind anyag-, mind energiaáramlás végbemehet. Minden
környezeti rendszer nyitott rendszer. A környezeti rendszerek szerkezetének fennmaradása
szüntelen anyag- és energiaáramlás eredménye.
A Föld belső szférái kivételével az ember a rendszer bármely elemére
közvetlenül képes hatni. Ez a hatás azonban a legritkább esetben korlátozódik az adott
elemre, legtöbbször további hatásokat indukál a rendszer más elemeiben. Amikor a
rendszer egyik elemét megváltoztatjuk, számolnunk kell azzal, hogy a(z esetleg káros)
hatás a többi rendszer elemeire is átterjedhet, sőt, végigfuthat az egész rendszeren. Az
exponenciálisan növekvő népesség, közlekedés, energia- és ipari termelés a hasonlóan
emelkedő fogyasztás, továbbá a rengeteg vegyszert használó mezőgazdaság olyan
mértékű környezetszennyezést okoz, amely nemcsak az élő rendszereket, hanem
közvetlenül magát az embert is veszélyezteti.
A környezeti alapprobléma a népesedési folyamatban, a gazdasági és fogyasztási
tevékenységekben gyökerezik. Ezek a társadalom alapvető tevékenységei, ill. folyamatai,
amelyek módosítására szükség van ahhoz, hogy a globális földi rendszer és annak részeit
alkotó környezeti rendszerek zavartalanul működjenek. A zavartalan működés
legfontosabb feltétele, hogy az élő rendszerek természetes úton fejlődhessenek, az élővilág
jelenlegi faji változatosságában és egyedszámában fennmaradhasson.
Ez alapján a környezetvédelem olyan társadalmi tevékenységi rendszer, amelynek
célja a bioszféra létének (beleértve magát az embert, mint biológiai fajt is) és egészséges
fejlődésének megőrzése o1yan módon, hogy környezetünket (és magát az embert is)
megóvjuk mindenfajta emberi tevékenység nem szándékolt szennyező és pusztító
hatásától.
Mesterséges környezetünket úgy alakítjuk, hogy az a természeti környezettel
harmóniában legyen, bármiféle emberi tevékenység, ezen belül kiemelten a gazdasági
tevékenység végzése során tekintettel vagyunk az élő rendszerek és az egyes élőlények
tűrőképességére, és a tűrési határokat tevékenységünk során nem haladjuk meg.
Ehhez a társadalom életének szinte minden területére kiterjedő összehangolt cselekvésre
van szükség. A környezetvédelmi cselekvések legfontosabb színtere a gazdaság, mivel a
legtöbb szennyező és pusztító hatás a gazdasági tevékenységek során éri az élettelen
környezetet és az élőlényeket.

4

A környezetvédelem legfontosabb eszköze a környezetgazdálkodás.
környezetgazdálkodás a természetes és az ember alkotta környezetnek

A

¾ a hosszabb távra szóló szabályozott hasznosítása
¾ tervszerű fejlesztése
¾ és hatékony védelme
a természet ökológiai egyensúlyának fenntartásával és a társadalom igényeinek
figyelembevételével.
A környezetgazdálkodás széles eszközrendszerrel valósítható meg. A
környezettervezés során figyelembe kell venni a környezeti rendszerek sajátosságait,
terhelhetőségét. A már degradálódott környezet állapotát javítani kell (környezetfejlesztés).
Kiemelkedő szerepe van a környezetkímélő, hulladékszegény technológiák
kidolgozásának, illetve a keletkező hulladékok kezelését, tárolását, megsemmisítését
elősegítő környezetkímélő hulladékgazdálkodás.
Önálló, az előbbiektől elkülönülő a természetvédelem tevékenysége. Feladata a
természetes vagy féltermészetes élővilág populációinak, fajainak, illetve az élettelen
természeti értékek, (amelyek egyben az élővilág élőhelyei) védelme.

A környezetvédelem fontosabb tevékenységi területei
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2.

A Föld globális problémái

A felgyorsult tudományos és technikai fejlődés az emberiség életét gyökeresen
megváltoztatta. A globális természeti rendszerre globális gazdasági rendszer épült rá, de ez
a fejlődés egyúttal az egész emberiség jövőjét érintő gondok kialakulásához vezetett.
A Föld globális problémái közül a legfontosabbak:
•
•
•
•
•
•

Háborúk és békék kérdése
A Föld túlnépesedése
Állandósuló élelmiszerhiány
Anyag és energiaválság
A biológiai változatosság csökkenése
A környezet leromlása

2.1. Háborúk és békék
A múlt század közepétől beinduló fegyverkezési verseny egyrészt hatalmas A múlt
század közepétől beinduló fegyverkezési verseny egyrészt hatalmas erőforrásokat kötött le
(a Föld bruttó társadalmi termékének 4-8 %-át), másrést a felhalmozott fegyverkészletek
alkalmasak lennének a teljes földi élet elpusztítására. Az új fegyverek kipróbálása,
különösen a légköri atomrobbantások, nagymértékű környezetszennyezést okoztak. A
háborúk különösen a fejletlen országokban az élelmiszertermelésre és jólétnövelésre
fordított erőforrásokat vonták el, és ezáltal újabb és újabb élelmiszerválságokhoz, az
egészségügyi helyzet rohamos súlyosbodásához és a fegyverkezés miatt erősödő helyi
háborúk miatt újkori népességvándorláshoz vezettek.
A háborúk kérdése a ’90-es években már nemcsak a távoli földrészek problémája
lett, hiszen az Öbölháború után a jugoszláv polgárháború hatásai már hazánkban is
érezhetővé váltak. A Szovjetunió felbomlása után a kétpólusú világrend megszűnésével
sokan a helyi háborúk csökkenését várták, ami részben meg is valósult: a kanadai
székhelyű Human Security Center 2005-ös jelentése szerint 1992 óta a háborúk és
népirtások száma erőteljesen csökkent, a több mint ezer áldozattal járó fegyveres
konfliktusok és tömeggyilkosságok száma 80%-kal lett kevesebb, a jelenlegi háborúk
70%-a nem „idősebb” 10 évnél.
A nagyhatalmi feszültségek enyhülése pozitív hatással bírt a fegyverkezési verseny
lassulására, és a fegyverkészletek, elsősorban a nukleáris fegyverkészletek csökkenését
tekintve (SALT I-II) is. Ez a folyamat azonban nem sokáig tartott, hiszen gondoljunk arra,
hogy napjainkban Oroszország újra nagyhatalommá kíván válni, és nemcsak gazdasági,
hanem az energiahordozók exportálása révén szerzett bevételekből történő fejlesztések
révén katonai téren is, valamint megjelentek olyan „nagyhatalmak”, amelyeket még
néhány évvel ezelőtt a fejletlen, vagy fejlődő államok közé soroltak, napjainkban pedig
atomhatalmak (p.: Kína, India, Irán).
Ugyanakkor ma már a háború sok esetben akadályozza a fejlődést, és a gazdaság
számára a béke fontos tényezővé vált.
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2.2. Népesedési problémák
Az emberiség hosszú távú fennmaradása esetében az egyik legnagyobb
problémának a bolygó túlnépesedését tartják. Az ember, mint gondolkodó és alkotó lény
képes az életkörülményeit a saját optimumához igazítani, így a Föld népességének
növekedése exponenciálissá vált.
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A Föld népességének (várható) alakulása
Az emberiség történetének hajnalán, az őskőkor (paleolitikum), a szakadatlan
vándorlások kora, amelynek eredményeként az emberi faj első képviselői megjelentek
minden kontinensen. Természetesen az őskőkor népsűrűsége alacsony volt, a
gazdálkodás módja a gyűjtögetés és a vadászat csak elszórt, gyér népesség megélhetését
biztosította, ez pedig rendkívül lassú szaporodást tett lehetővé.
Mintegy tízezer évvel ezelőtt az ember felfedezte a növények és állatok
háziasításának (domesztikálásának) módját, a termelés lehetőségét. A gyűjtögetésből az
élelemtermelésbe való átmenet az újkőkor (neolit), a „mezőgazdasági forradalom”
korszakának kezdetét jelzi, amely lehetővé tette a lassú népszaporodást. Az újkőkor
mezőgazdasági forradalmának kiteljesedése időszakában (i.e. 7000 táján) a Föld
népessége tízmillió fő körül mozoghatott. A termelési kultúra terjedésével vette kezdetét
az emberi faj mérsékelt gyarapodása, egyúttal a mezőgazdaság számára kedvezőbb
térségeknek az átlagosnál sűrűbb benépesülése.
A fejlődés még lassú volt, a neolitkor feltételezett népességének
megkétszereződéséhez 2500 évre volt szükség. Ezt követően lassan, de folyamatosan
gyarapodott a Föld népessége, egyre rövidült a megkétszereződéshez szükséges
időtartam. A népesség gyarapodásában a második ugrásszerű változást a XVIII.
közepétől kezdve kibontakozó ipari forradalom hozta magával. Ennek bölcsője Anglia
volt, és hatása a 19. sz. közepéig még csak Nyugat-Európára terjedt ki.
Az iparosodást csakhamar követte a „népesedési forradalom", ennek nyomán
1850-ig a Föld népessége már túllépte az egymilliárdos határt. Az ipari forradalom
terjedésével (Észak-Amerika, Közép- és Dél-Európa) egyre nagyobb térségben
bontakozott ki a népesedési forradalom, majd a XX. sz. közepéig ez a tendencia
határozta meg a fejlődő országok népességének alakulását is.
A XIX. század közepétől a XX: század közepéig - mint egy száz év leforgása
alatt - kétszereződött meg a világnépesség, elérve a 2,5 milliárd főt, ezt követően már
négy évtized sem volt szükséges a következő megkettőződéshez. A népességrobbanás
századunk közepe óta a legsúlyosabb feszültségek forrása, amely különösen a
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gyengébben fejlett országok széles körében felemészti az erőforrásokat. Az elmúlt négy
évtized során - emelkedő ütemben - évi 2% fölé gyorsult a világnépesség gyarapodása,
és csak az utolsó szakaszban észlelhető némi mérséklődés, de ez is elsősorban a fejlett
országok esetében tapasztalható stagnálás illetve kismértékű népességcsökkenésnek
köszönhető, amelyet a fejletlen országokból való bevándorlás hatása ellensúlyoz.
A növekedés lassulásában jelentős szerepe volt Kína „egykepolitikájának”. Kína
sajátos problémája, hogy az egykeség miatt – elsősorban a vidéki családok körében – a
születendő leánygyermeket elpusztítják, mivel csak a fiútól remélhetik a szülők, hogy
öregkorukban segítségükre lesz, emiatt viszont kínai férfiak millióinak nem jut feleség.
India mellett egyébként a Szaharától délre fekvő afrikai államokban várható gyors (évi 2,2
százalékos) népességnövekedés, míg a fejlett nyugati országokban a népesség stagnálására,
illetve lassú csökkenésére lehet számítani. A kivétel az Amerikai Egyesült Államok, ám az
ottani gyarapodásnak nem természetes okai vannak, hanem az, hogy még mindig milliók
kívánnak betelepülni az „ígéret földjére”. Magyarország már évek óta azon európai
országok közé tartozik, ahol fogy a népesség.
A jelenlegi demográfiai tendenciák szerint a világ népessége két részre osztható, a
kisebb rész (a fejlett államok Kínával együtt) esetében a népesség növekedése már az 1%ot sem éri el, sőt sok esetben népességcsökkenés tapasztalható, itt a gazdasági növekedés
következtében javuló életszínvonal tapasztalható. A nagyobbik rész esetében (főleg
fejletlen és fejlődő országok) a gazdasági növekedés nem tud lépést tartani a népesség
növekedésével és ez az életszínvonal romlását okozza.
A II. világháborút követő gazdasági fellendülés általánosnak volt tekinthető és ez a
gyors népességnövekedésű területeken is az életszínvonal javulásával, a szociális
problémák enyhülésével és az egészségügyi ellátás javulásával járt együtt. A ’70-es évek
gazdasági válsága legfőképpen a gazdasági függőségben lévő országokat kényszerítette
hitelek felvételére, de ezek az általában mezőgazdasági termelésre vagy
nyersanyagexportra berendezkedett országok a nyersanyagok és a mezőgazdasági
termények iránti keresletcsökkenés és az áresés miatt a bevételeik nagy részét az
adósságok csökkentésére fordították és nem maradt elég forrás az életszínvonal javítására
és a gazdaság fejlesztésére vagy szerkezeti átalakítására. Ez az adósságcsapda vezette oda,
hogy manapság egyes országok esetében luxusfogyasztást, másoknál (esetleg ásványi
nyersanyagokban gazdag országok esetében is) pedig a mindennapi életbennmaradáshoz
szükséges feltételeket sem tudják előteremteni.

2.3. Élelmiszerválság
A népesedés hatását fokozzák az élelmiszertermeléssel kapcsolatos problémák. A
jelenlegi helyzet szerint a fejlett országokban állandósuló élelmiszer-túltermelés, más
területeken pedig élelmiszerhiány tapasztalható. A kettős helyzetet jól szemlélteti, amikor
arról hallunk, hogy a fejlett gazdaságú országokban a halálozás és a megbetegedések egy
részét a túltápláltságra vezetik vissza, de naponta szembesülünk a televízió képernyőjén az
éhező, csontsovány gyerekek látványával.
Az Európai Unió a mezőgazdasági túltermelési válságok megelőzésére termelési
struktúraváltást támogat (pl.: művelésből kivett területek növelése, intenzív
növénykultúrák helyett gyepgazdálkodás, ezzel párhuzamosan az intenzív állattartás
helyett a legeltetésre alapuló extenzív állattartás, gabonanövények helyett ipari és
energianövények) míg Afrikában és Dél Amerika egyes országaiban nem tudnak olyan
termesztési technológiákat meghonosítani, ami biztosítaná a saját élelmiszerellátást.
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Manapság sokan az élelmiszersegélyeket is a túltermelési válságok egyik
kezelésének tartják. A súlyos élelmiszerellátási problémákkal küzdő országok számára a
hosszú távú megoldást nem az élelmiszersegélyek, hanem a termesztési feltételekhez
alkalmazkodó és a helyi erőforrásokra alapozó mezőgazdasági technológiák meghonosítása
jelentené. Egyszerűbb lenne, ha az iparszerű mezőgazdálkodást folytató országok kialakult
technológiáit adaptálnánk a fejletlen országokban, de ebben a helyzetben az ágazat teljesen
függővé válna az adott technológiát lehetővé tevő körszerű iparágaktól és tőkétől. Ilyen
helyzet alakult ki az ún. „Zöld Forradalom” esetében is.

2.4. Anyag és energiaválság
A gazdasági fejlődést először 1973-ban, majd azóta rendszeresen jelentkező
energiaválság korlátozza. Ezek az energia és nyersanyagár-robbanások hívták fel az
emberiség figyelmét arra, hogy a Föld energia és nyersanyagkészletei nem végtelenek. A
tudatos erőforrás takarékosság ellenére a fejlett gazdaságú országokban élőknél még ma is
luxusfogyasztás figyelhető meg, és az átalakuló termelési rendszerek és technológiák
következtében csökkenő energia és nyersanyag felhasználást a fejlődő gazdaságuk
növekvő energiaigénye ellensúlyozza, vagyis összességében még kismértékben emelkedik
is a globális anyag és energiaigény.
A jelenlegi gazdasági termelést globálisan tekintve még mindig látható a fosszilis
energiahordozók nagy aránya. A növekvő alapanyagárak és a kimerülő készletek miatt már
kutatják az alternatív energiahordozók felhasználását, de a magas járulékos költségek miatt
ezek alkalmazása még csak a technológiák telepítéséhez és működtetéséhez nyújtott
támogatásokkal válhat nyereségessé. A fosszilis energiaforrások a szűkösségükön túl
jelentős környezetszennyezést okoznak.
Az egyik helyettesítő energiaforrás az atomenergia lenne, ami megfelelő
technológiát alkalmazva kiválthatná a villamosenergia ellátásban a hagyományos
energiahordozókat, de a kedvezőtlen társadalmi megítélés miatt a terjedése lassú. A
szénalapú energiatermelést felváltó földgázalapú energia előállítás a légkör SO2, por és
nehézfémterhelése szempontjából előnyös, de a CO2 kibocsátása még ennek is magas, és
egyes országok energia előállítása még mindig szénre alapozott (pl.: Kína).
Ezek alapján tehát nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági érdek is a
megújuló energiaforrások (napfény, geotermikus energia, biomassza, szél, víz)
energiatermelési célú felhasználása. A nyersanyagok tekintetében már a technológiai
fejlesztések és a változó fogyasztói igények is elősegítették a helyettesítő alapanyagok
felhasználását.

2.5. A biológiai változatosság csökkenése
Minden évben több ezer faj fennmaradása veszélybe kerül, a kipusztulásuk oka lehet a
közvetlen pusztítás, vadászattal, orvvadászattal, vagy nagy halászterületek lehalászásával,
amely során számos olyan élőlény is a hálóba kerül (delfinek, teknősök), amelyek kifogása
akaratlan ugyan, mégis elpusztulnak, illetve a környezet szennyezésével megváltozott
életkörülmények, amihez már nem tudnak alkalmazkodni.
Az emberiség lélekszámának növekedésével nő az épített, ember által alakított
környezet térigénye is. Ennek következménye az élőhelyek pusztulása, amely létrejöhet:
•

erdőirtással, különösen a faji diverzitás szempontjából leggazdagabb esőerdők
élővilága veszélyeztetett.
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•

•

a városok, beépített területek, utak, vagyis minden olyan létesítmény
terjeszkedésével, amely lefedik a talajt, és lehetetlenné teszi a növények
megtelepedését, és elpusztítják az állatvilág természetes élőhelyét is.
a mezőgazdaság is hozzájárul a változatosság veszélyeztetettségéhez az eredeti
ökoszisztémák kiirtásával, átalakításával.

A fajok pusztulása a génkészlet csökkenésével jár együtt. Emellett azonban egy másik
degradációs folyamat is megfigyelhető az ember bioszférára gyakorolt hatása
következtében, s ez a génerózió. Ezen azt a folyamatot értjük, amely során az egyes gének
előforduló változatainak száma csökken, és ezzel a korábban kialakult és meglevő
tulajdonságok eltűnnek a faj alakköréből. A folyamat jellegzetes példái figyelhetők meg a
kultúrnövényeknél és a háziállatoknál: mindkét esetben az egyes fajokon belül csökkent a
fajták száma.
A biológiai sokféleség megőrzését alapvetően kétféle módon érhető el. Az élőlényeket
eredeti előfordulási helyükön óvjuk meg az emberi tevékenységek pusztító hatásaitól. Ezt
dinamikus fenntartásnak is szokták nevezni. Legfontosabb eszközei a nemzeti parkok és az
UNESCO által kijelölt bioszféra-rezervátumok. Bár több, mint kétszáz ilyen terület van a
Földön, számos helyen továbbiak kijelölésére lenne szükség, hogy a genetikai
változatosságot meg tudjuk őrizni. A génerózió megakadályozásának másik útja a
kultúrnövények esetében járható és járandó. A statikus megőrzésnek nevezett módszer
lényege, hogy a fellelhető valamennyi genetikai forrást begyűjtik, és egy mesterséges
génbankban tárolják. Ez a fajok, illetve fajták olyan fenntartását jelenti, amelynek során
megtartják genetikai tulajdonságaikat.

2.6. Környezet leromlása
Az emberiség a néhány évezrede folyamán ötmillióról ötmilliárdra szaporodott.
Létfenntartását eközben csak úgy tudta biztosítani, hogy mindenkori növekedési ütemével
lépést tartva mind kiterjedtebb felszínen, mind bonyolultabb tudományos és technológiai
eszköztárat felhasználva egyre hatékonyabban, de egyszersmind egyre kíméletlenebbül is
igényeihez formálta természeti környezetét. Gyökeresen átalakította a természetes
növénytakarót, az erdős felszínek területét kétharmadára zsugorította, feltörte a
sztyeppéket, szavannákat, kultúrnövényeit szaporította el az eredeti növényzet helyett, és
mindezzel éghajlati változásokat idézett elő.
Egyre nagyobb területre kiterjedő és egyre intenzívebb tevékenységével lépésrőllépésre a leghatékonyabb „felszínformáló tényezővé” vált, és termelésorientált
törekvéseivel a szükségletei szerint alakította a környezetét, felborította a klíma, a
domborzat, a talaj és a növénytakaró természetes egyensúlyát. Pusztító folyamatok karsztosodás, talajerózió, elsivatagosodás, talajvízszint- és kéregsüllyedés - elindításával és
felfokozásával károkat okozott. Például a modern, gépesített mezőgazdaság területeiről
km2-enként évente 6-7000 t talaj pusztul le, ez ezerszer gyorsabb a természetes
lepusztulásnál.
Az ipari termelés gyors fejlődése, az infrastruktúra fejlesztése ráirányította a figyelmet
a rohamosan növekvő környezetszennyezésre. A legnagyobb hatása a nagyobb ökológiai
katasztrófáknak volt, mint a tengeri olajszennyezések, atomerőművek balesete (Three
Miles Island, Csernobil), vegyi balesetek (Bhopal, Seveso).
A környezeti problémák jellege is megváltozott:
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¾ Az elkülönült, pontszerű problémák helyébe átfogó problémák léptek. Míg régen
a környezeti károk helyi, vagy legfeljebb regionális jellegűek maradtak, egy
város, vagy egy gyár környékére korlátozódtak és az ökoszisztéma szélesebb
rétegeit nem érte hatás, addig ma a teljes gépesítés és a mezőgazdaság
kemizálása a környezeti károkat globális jellegűvé tette.
¾ Az egyszerű hatások helyébe összetett hatások léptek, így például a modern
erdőkárok már nem vezethetők vissza egy konkrét okra, füstkárra vagy
anyagra, a károkozó több hatás együttese.
¾ Az azonnal, érzékszervekkel felfogható problémák helyébe olyan hatások léptek,
amelyek csak tudományos analitikai módszerekkel határozhatók meg. Ma már
nem a por, a füst, a korom, a bűz vagy a nyálkás víz jelenti a fő problémát,
hanem az érzékszervekkel nem észlelhető gázok, nehézfémek, mérgező
szerves vegyületek, vagy a radioaktív sugárzás.
¾ A visszafordítható károsodások helyébe a visszafordíthatatlanok léptek. Míg
régen egy szennyezett vizű patak képes volt rövid idő alatt megtisztulni, addig
ma, pl. a talajban kimutatható nehézfém-feldúsulás éppúgy nem fordítható
vissza, mint a fajpusztulás, vagy az atmoszféra összetételének megváltozása,
és az ezzel járó klímaváltozás.
A legfontosabb környezetszennyezési problémák, amelyek hozzájárultak a kérdés
globális kezeléséhez:
• Légszennyezés (CO2, SO2), később az ózonlyuk
•

DDT akkumulálódás, a növényvédőszerek túlzott használata

•

Atomrobbantások, atomerőmű üzemzavarok (Csernobil)

•

Katasztrofális vízszennyezések

•

Hg- és Cd-szennyezés okozta betegségek Japánban

•

Olajkiömlések, tankerkatasztrófák

•

Vegyi gyárak balesetei

Ezeket a tapasztalatokat foglalta össze 1987-ben az ENSZ Környezeti és Fejlesztési
Bizottságának jelentése „Közös jövőnk” címmel (a csoport vezetőjéről közismertebben a
Brundtland-jelentés), amely hangsúlyozza, hogy a problémákat már nem lehet földrajzi
régiónként vagy ágazatonként elkülönülten kezelni, mert mindegyik egy közös tényezőre
vezethető vissza, ami nem más, mint magának az emberiségnek az ellentmondásos
fejlődése, a környezeti kapacitások és az emberi igények egyre fokozódó
ellentmondásossága.
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3. A természeti erőforrások és a fenntartható fejlődés
kapcsolata
3.1.

Természeti erőforrások és típusaik

A természeti erőforrás fogalomnak több értelmezése is ismert:
Általánosságban: a természeti környezet által nyújtott, az ember szükségleteit
kielégítő anyag- és energiaforrások
UNESCO meghatározása: azok a természeti adottságok, amelyeket az ember a
termelés adott szintjén, anyagi szükségleteinek kielégítésére hasznosít
Történelmi kategóriaként értelmezve: a természeti környezet azon ismert elemei,
amelyek a termelőerők meghatározott fejlettségi szintjén gazdaságosan
hasznosíthatók a társadalom anyagi szükségleteinek kielégítésére
A különböző anyag- és energiaféleségek a természetben rendelkezésre állnak attól
függetlenül, hogy a termelés adott szintje alapján az ember számára ismertek vagy
hasznosítottak-e. Ez alapján a természeti erőforrásoknak két alapvető csoportját
különböztethetjük meg:
•

Aktuális (ténylegesen ismert és hasznosított)

•

Potenciális erőforrások

A potenciális erőforrások is aktuálissá válhatnak
•
•
•

az emberi ismeretek
a gazdaságossági viszonyok
a kulturális színvonal és szokások változásával.

Az emberiség ismeretei, és az alkalmazott technológiák fejlődésével felfedez vagy
hasznosítani lesz képes eddig nem ismert, vagy nem hasznosított erőforrásokat. Például a
termálvizek energetikai felhasználása is csak akkor kezdődött amikor olyan
fúróberendezéseket lehetett gyártani, amelyekkel elérhetővé vált az erőforrás. A kőolaj is
akkor vált a manapság meghatározó energiaforrássá, amikor kitermelési és feldolgozási
technológiáját kidolgozták.
A gazdaságossági megfontolások a napjainkban is döntő fontosságúak egy erőforrás
kitermelésénél, vagy a kitermelés befejezésénél hozott döntés esetében (gondoljunk
például a bezárt szénbányákra). Az eltérő kulturális szokásokkal magyarázható eltérő
erőforrás meghatározásnál, pedig gondoljunk a mindennapok eltérő szokásaira a
táplálkozás esetében, például egyes kultúrákban a sertéshús fehérjeforrás (vagyis erőforrás)
más kultúrákban pedig tilos a fogyasztása.
Összefoglalva tehát a természeti erőforrásoknak három fő kritériuma van:
¾ Természetes eredetűek (egyes esetekben természetesen emberi munka is
kapcsolódik hozzájuk)
¾ Anyagi javak előállítására használhatóak (nem feltétlenül közvetlen termelésre)
¾ A társadalom adott fejlettségi szintjén gazdaságosan hasznosíthatóak
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A természeti erőforrásokat jellegük szerint a következő csoportokra oszthatjuk fel:
¾ A folytonos természeti erőforrások a Föld kialakulása óta energiát adnak, vagy
energiát hordoznak a földfelszínen. Ilyen erőforrás például: napenergia, áramló víz
energiatartalma, a tengerjárás és a szél.
¾ A meg nem újuló (meg nem újítható) erőforrások azok, amelyek a Föld egy adott
helyén, adott mennyiségben fordulnak elő, természetes folyamatok nem töltik fel
újra a kitermelt mennyiséget, vagy az újratöltődés, illetve újraképződés a
használatuknál nagyságrendekkel lassabb folyamat. Ebbe a csoportba tartoznak a
fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz), a fémes- és nemfémes ásványok.
¾ A megújuló (megújítható) természeti erőforrások az intenzív használat, vagy
szennyezés következtében rövid idő alatt kimeríthetőek, de a természeti folyamatok
révén rendelkeznek regenerációs képességgel. Ebbe a csoportba tartozik a
termőtalaj, a tiszta víz és levegő, erdők, gyepek, hal és vadállomány stb. A
megújulóság azonban nem jelent kimeríthetetlenséget, a fenntartható használat a
használatnak az a legnagyobb mértéke, amelynél a megújítható erőforrás jelentős
leromlás vagy károsodás nélkül használható, ha ezt a mértéket túllépik környezeti
leromlás (degradáció) következik be.
TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK
folytonos

nap

szél

megújítható
(megújuló)
áramlások

meg nem újítható
(meg nem újuló)

fosszilis
fémes nemfémes
tüzelőanyagok anyagok ásványok

(apály, dagály)

levegő

víz

talaj

(tiszta)

(tiszta)

(termékeny)

növények
állatok

A természeti erőforrások csoportosítása

3.2. Alternatív energiaforrások gyakorlati alkalmazásai
A Föld népességének növekedése miatt az életfenntartáshoz egyre több energiára van
szükség. A szénhidrogén-alapú és más fosszilis energiahordozók azonban fogynak és ezért
egyre jobban drágulnak, ezért a megújuló, alternatív energiaforrások (nap-és szélenergia,
geotermikus energia, növényi és állati biomassza) egyre inkább előtérbe kerül.
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A világ energiaigényének és energiafajták szerinti megoszlásának várható
alakulása
A fosszilis energiahordozók - különösen a kőolaj- túlzott koncentrációja
tapasztalható egyes államok és érdekcsoportok viszonylatában. Az energiaszűkösség és
árfelhajtó hatása, a környezettudatosság megjelenése, a fosszilis energiahordozókban
felhasználást tekintve relatív szűkössége arra ösztönzött egyes államokat (különösképpen a
fosszilis energiahordozókban jelentős importra kényszerülő Európai Uniót), hogy a
megújuló energiaforrások környezeti szempontból fontos elterjesztéséhez pénzügyi
forrásokat rendeljen.
A megújuló, vagy alternatív energiaforrások gyűjtőfogalom alatt az alábbi
energiaforrásokat értjük:
¾ napenergia
¾ szélenergia
¾ biomassza
¾ geotermikus energia
¾ vízenergia
Az óceánok energiája sajnos számunkra nem használható, mivel hazánk területe
nem határos tengerekkel, óceánokkal. A vízenergia felhasználása azért is megfontolandó,
mert a folyók felduzzasztásának környezetvédelmi szempontból tragikus következménye
lehet (lásd.: Bős-Nagymaros esetét). A vízenergia nagy hatásfokú kihasználására
elsősorban nagy esésű folyóvizek esetében nyílik lehetőség, de a folyóvíz energetikai
felhasználásánál –az erőforrásnak határokon átnyúló mivolta miatt- különböző nemzetközi
egyezményeket kell figyelembe venni és sokszor éles országok, sőt régiók közötti
ellentétek kialakulásához vezethet.
A biomasszában, a geotermikus forrásokban, szélenergiában és a napenergiában rejlő
lehetőségeket már évszázadokkal, sőt évezredekkel ezelőtt ismerték, csak a fosszilis
energiahordozók relatíve könnyű hozzáférhetősége és a felhasználásukra fejlődött iparágak
és egyes államok erősen ráépülő gazdasága miatt a felhasználásuk visszaszorult. A
napjainkban mindennapos kérdéssé vált fosszilis energiahordózó ellátási és elosztási
zavarok hatására azonban újra napirendre kerültek a megújuló energiaforrások és a
tökéletesebb hasznosításukra irányuló technológiai fejlesztések.
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3.2.1. Napsugárzás mint energiaforrás
A természettudományos ismeretek fejlődése révén mára már köztudottá vált, hogy a
Földi élet kialakulásában és fejlődésében a napenergiának kulcsszerepe volt. A növények a
nap energiájának hasznosításával építik saját szervezetük szerves anyagait, majd ezekből
az anyagokból alakultak ki a fosszilis energiahordozók az évmilliók folyamán.
Végső soron tehát a fosszilis energiahordozók is a napenergia speciális „tárolói”. A
Nap melege emeli a tavak, tengerek, folyók elpárolgó vizét a felhők közé. Innen jut a
csapadék a hegyekbe, a hegyekből lezúduló víz pedig a vízerőművek alkalmazásával
felhasználható energiát ad. A földfelszín különböző mértékű felmelegedésére vezethető
vissza a helyi szelek jelensége is. A viszonylag állandó és megfelelő sebességű szél a
szélerőművek telepítésnek az alapja.
A napenergia alkalmazásának közvetlen előnyei:
¾
¾
¾
¾

belátható időn belül nem fogy el
a Föld bármely részén felhasználható (a hatásfok eltérő)
nem környezetszennyező
nem kell szállítani és nem drágul

A sugárzás erőssége egységnyi, ha a sugárzás irányára merőlegesen állított felület 1
négyzetméterén 1 másodperc alatt 1 joule sugárzási energia áramlik át. Egysége a W/m2.
A besugárzást a sugárzás erősége és a sugárzás idejének szorzata adja J/m2
egységben.
A napsugárzás időtartama vagy napfénytartam az a szám, amely megadja, hogy
valamely időszak (óra, nap, hónap vagy év) alatt hány órán át sütött a Nap.
A besugárzás évi összege hazánkban 4100-4700 MJ/m2, a sugárzás időtartama
1900-2150 óra között változik.
3.2.1.1.A napenergia hasznosításának lehetőségei

Passzív hasznosítás
1) Építészeti-épületgépészeti hasznosítás
Az építészeti hasznosítás jelentősége az, hogy az épületek tájolását, építészeti
megoldását úgy tervezik, hogy azok természetes úton, különleges gépészeti jellegű
szerkezetek nélkül is a szokásosnál több napenergiát tudjanak felfogni, tárolni és
hasznosítani.
Ezen építészeti, építkezési technológiákkal és módszerekkel 15-20 %-os energiamegtakarítást lehet elérni a hagyományos építkezéssel szemben. Ilyenek például a régi
épületek tornácai, amelyek, a magyar éghajlatra kidolgozott szerkezetek. Védenek az eső, a
túlzott napfény ellen, de télen beengedik az épületbe a napsütést, az év melegebb
időszakaiban jól kihasználhatóak fedett térként, védik az épület szerkezetét.
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A napenergia hasznosítása lakóház esetében
A lakások, munkahelyek ablakait célszerű a déli falon elhelyezni. A fűtési
időszakban a déli oldalra sokkal több napsugárzási energia érkezik, mint az épületek többi
oldalára, így a fűtési energiával takarékoskodhatunk. Nyáron a Nap magas járása miatt a
déli fal viszonylag kevés energiát kap, ráadásul az ablakokat elárnyékolhatjuk a direkt
sugárzás elől.
2) Üvegházak
A napenergia hasznosításának a mezőgazdaság területén van a legnagyobb
hagyománya. A kezdetben üvegezett, majd később műanyag borítású üvegházakat évek óta
széles körben használják, elsősorban zöldségfélék és virágok termesztésére. Hazánkban
több vidéken is igen elterjedt az ún. fóliás termesztés, ami a mi éghajlati viszonyaink
mellett is lehetővé teszi egyes zöldségfélék korai termesztését.
3) Terményszárítás
Napenergiás szárítással a termények szárítására felhasznált fosszilis energiának
legalább a fele megtakarítható és napenergia segítségével nemcsak szemestermények,
hanem szálastakarmány, dohány és fa is szárítható. A szárításnál a nedvességeltávolítást
nagymértékben segíti , ha légáramlást is biztosítanak.
A napenergiás terményszárítás azért is elõnyös, mert a betakarítás általában a nyári
idõszakra esik, amikor a napsugárzás teljesítménye 5-6 kWó/m2/nap. A napenergiás
szárítás legegyszerûbben olyan fémsilókban végezhetõ, amelyeknek fémtetejére egy másik,
feketére festett tetõt szerelnek. A két fémtetõ között a napsütés által felmelegített levegõt
ventillátorral juttatják a silóba.

Aktív hasznosítás
A napenergia aktív hasznosítása, alapvetően fototermikus vagy fotovillamos módon
mehet végbe.
A fototermikus megoldás azt jelenti, hogy egy alkalmas eszközön (napkollektoron)
folyadékot vagy levegőt áramoltatunk keresztül úgy, hogy közben minimálisra csökentjük
az áramló közeg által felfogott energiának visszasugárzás vagy hővezetés általi eltávozását
a készülékből. A felmelegített folyadékot leggyakrabban meleg víz előállítására használjuk
fel, de természetesen egyéb megoldások is előfordulnak a gyakorlatban.
A fotovillamos megoldás során napelem segítségével alakítjuk át a napenergiát
közvetlenül villamos energiává. Az ily módon kapott elektromos árammal közvetlenül
lehet fogyasztókat (pl. világítás, szellőztetés) működtetni.
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Mindkét megoldás esetében a napsütés szokásos periodikus és véletlenszerű
változásai miatt szükség van a nap energiájának tárolására. A folyadékkal működő
kollektoros hasznosítás esetén a leggyakoribb megoldás egy megfelelő méretű szigetelt
tartály alkalmazása. A napelemek által szolgáltatott villamos energiát legegyszerűbben
akkumulátorokban tárolhatjuk.
1) Napelemek
A napelemek a fotovillamos jelenséget hasznosítják. A Nap elektromágneses
sugárzása a napelem alapanyagát képező félvezetőben szabad töltéshordozókat hoz létre,
amelyek hatására a napelem fémelektródáin feszültségkülönbség keletkezik. Korszerű
fényelemekkel 0.4 V feszültség érhető el, de a teljesítmény növelése és a fajlagos költség
csökkentése érdekében több fényelemet kapcsolnak egymáshoz, esetleg még
koncentrátoros erősítést is alkalmazva. Így a diffúz napfény is kihasználható, de erős
napfényben gondoskodni kell a fényelemek hűtéséről. Az elméleti energiaátalakítási
hatásfok akár a 60 százalékot is elérheti, azonban a gyakorlatban ennél lényegesen kisebb
hatásfokú napelemek készülnek, általában a hatásfokuk 8-20%. A mikroelektronikában az
alapanyagköltség elenyésző, ezért a kis teljesítményű berendezéseknél (pl.
zsebszámológépeknél) a napelemeket használják.
2) Napkollektorok
A napkollektorok a napenergia összegyűjtésre szolgáló berendezések működési
hőmérséklete a felhasználási céltól függően különböző lehet: 20 és 100 oC között változik.
A burkolat nélküli hőelnyelők fekete felületű műanyagból vagy fémből készülnek,
megjelenési formájuk lehet lemez, paplan, szőnyeg, cső vagy tömlő. Ezek a berendezések
legfeljebb 40 oC -ig alkalmasak a napenergia hasznosítására, és csak a nyári időszakban
működőképesek.
A kollektorok kettős feladatot látnak el:
¾ egyrészt az érkező elektromágneses sugárzást átalakítják hőenergiává,
¾ másrészt a keletkezett hőenergiát hőhordozó közegnek adják át.
A cső alakú fólia-kollektorok hátránya, hogy télen szétfagyhatnak, nyáron a nagy
melegben meglágyulhatnak és az erős napon viszonylag hamar tönkremehetnek. Ha túl
erős az elszívás, összelapulhat a cső, ha túl gyenge, túlhevülhet és meglágyulhat. A
lapkollektorok élettartama hosszabb. Ezeknek előnye az is, hogy épületekre is
felszerelhetők, tehát külön helyet nem foglalnak el.A 40 oC hőmérséklet fölötti működést a
hőelnyelő hőszigetelésével, jó minőségű fényelnyelő bevonatával és fényáteresztő
takarással kell biztosítani, ezeket a berendezéseket nevezzük üvegezett síkkollektoroknak.
A síkkollektoroknál az abszorberre koncentrálatlan napsugárzás jut, így ezek
nemcsak a direkt, hanem a diffúz sugárzást is hasznosítani tudják. A hőenergiát termelő
síkkollektorok abszorberét rendszerint kettős üvegréteg borítja. Mivel az üveg a
merőlegesen érkező napsugárzás közel 95%-át átbocsátja, de a belülről érkező infravörös
hősugarakat visszaveri, ezért a védett abszorber sugárzási és konvektív vesztesége kicsi
(üvegházhatás).
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3.2.2.

Szélenergia

A légkör alsó rétegeiben végbemenő légmozgást – a szelet – a Nap sugárzó
energiája hozza létre. A légmozgás során a könnyebb, a melegebb felszálló levegő helyébe
a hidegebb levegő áramlik. Így pl. a trópusi területeken a légtömegek erősebben
felmelegszenek; a levegő ezért itt felemelkedik és a magasban halad a sarkok felé (ez a
magassági szél az antipasszát). A sarkok felé haladó légtömegek pályája a Föld gömbjéhez
igazodva fokozatosan leszűkül, és miközben lehűl, a nyomása és súlya megnövekszik. A
leszálló hidegebb légtömegek a földfelszín közelében az egyenlítő irányába haladnak
visszafelé (passzátszél). A passzát és az antipasszát szél mellett még több állandó jellegű
szél található a kontinensek tengerpartjain (pl. nappal a tenger felől érkezik a levegő a
melegebb szárazföld irányába).
Állandó jellegűek a monszunok is, amelyek ugyancsak az óceán hűvösebb és a
szárazföld melegebb levegőjét kényszerítik cserére. A hatalmas légörvényeket ciklonoknak
nevezzük. A ciklonok nagy kiterjedésben, gyakran több száz kilométer szélességben
éreztetik hatásukat. A ciklon belsejében felemelkedik a levegő, és itt alacsonyabb a
légnyomás. Bennük a légtömegek az északi féltekén az óramutató járásával ellenkező
irányban mozognak. Az anticiklon az óramutató járásával megegyező irányú légáramlást
hoz létre, és ennek középpontjában magas a légnyomás. Az orkán és a tornádó is
eredetileg egy-egy ciklon neve volt. Az orkán az Indiai-óceán térségében honos.
Magyarország az európai kontinens közepén, a Kárpátok medencéjének nyugati
felében fekszik a Duna középső folyása vidékén. Magyarországra ennek megfelelően az
északi mérsékelt égövre jellemző kontinentális éghajlat a jellemző. Az uralkodó szelek a
medence pereméről fújnak általában a medence közepe felé. A szél különösen a sík
területeken fejt ki nagy természetátalakító munkát. Magyarországon az átlagos
szélsebességek értékei a 2.5 – 3.5 m/s tartományba esnek. Ezek az értékek is azt
indokolják, hogy Magyarországon főként az alacsony szélsebességeknél induló
szélmotorokkal célszerű foglalkozni.
A szél munkavégző képességét alapvetően a szél sebessége határozza meg. Ezért
törekednek a szélsebesség mindenkori értékét minél nagyobb pontossággal rögzíteni, mert
a helyi szélsebességi viszonyok alapján lehet kijelölni a felállítandó szélerőgépek optimális
helyét. A szélenergia hasznosításának egyik legkézenfekvőbb módja a szélmotorok
alkalmazása. A szélmotorok a korszerű szélerőművek elődjének is tekinthetők, amelyek a
földfelszín fölött fújó szél mozgási energiáját alakítják át „körforgó” mozgási energiává.
Technikai kivitelüket tekintve napjainkig igen sokféle szélmotort alakítottak ki.
A szélmotorokat a mezőgazdaságban főként vízszivattyúzásra, ritkábban egyéb
gépek meghajtására használják. Villamosáram-termelésre néhány 100 W-os teljesítménytől
1 MW teljesítményig épitenek szélgépeket. Az utóbbi önálló szélerőműnek is tekinthető. A
leggyakoribb vízhúzás és villamosáram termelés mellett a szélmotorokat hőtermelésre,
szennyvíztavak levegőztetésére valamint egyéb munkavégzésre is felhasználják.
3.2.3. Geotermikus energia
A felszínről a Föld középpontja felé haladva 1 km-enként átlag 30°C-szal
emelkedik a hőmérséklet. Ezt a kőzetek hőtartalmából adódó energiát nevezik geotermikus
energiának. Felszínre hozatala történhet mélyfúrással, hő formájában, a leggyakrabban
azonban gőz vagy termálvíz közvetítésével. Ahol gőz hozható fel, ott a geotermikus
energiával elektromos áram termelhető, de ilyen terület viszonylag kevés van (elsősorban
Izlandon, Új-Zélandon és az USA-ban), szemben a szinte mindenütt található 30-100oC-os
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termálvizes területekkel. Magyarország közismerten gazdag hévizekben: különösen a
Duna-Tisza közén és a Nagyalföldön jelentős a hévízkészlet. Az ország területének
mintegy 40%-án tárható fel termálvíz. A kitermelhető mennyiséget minimálisan 50,
maximálisan 300 milliárd m3-re becsülik.
A geotermikus energia termálvíz formájában nem mindig kiapadhatatlan, kivéve,
ha a hőkinyerés után visszapótlása is megtörténik. A termálvizek magas sótartalmuk miatt
elfolyásukkal a talaj és a befogadó vizek minőségét jelentősen ronthatják, viszont nagy
előnyük, hogy - számos talajvízzel szemben - ipari vagy más humán tevékenységből
származó szennyezéseket nem tartalmaznak. A hazai termálvizek minőségére általában a
magas metángáz, az oldott vas-és mangán, valamint az ammónia tartalom, továbbá a
korrózióra vagy a hőkiválásra való hajlam és a magas összes oldott sótartalom a jellemző.
A gyakorlatban a termálkutak kétféle fajtáját különböztetjük meg:
¾ pozitív vízkivételű
¾ negatív vízkivételű kutak
A pozitív kutaknál a termálvíz szabad kifolyással jön a felszínre, a negatív kutaknál
szivattyús kiemelés szükséges. Valamely termálkút pozitivitását a rétegnyomás, a víz
gáztartalma stb. teszik lehetővé. Hosszabb termeltetési idő után ezen értékek
módosulhatnak, a kút vízhozama mindinkább csökken, és a korábban pozitív kút negatívvá
válik. Mind az ilyen, mind az eredetileg is negatív kutak esetében a víz kitermelése csak
gépi úton oldható meg. Az általánosan alkalmazott geotermikus energiaszolgáltató
rendszer a termálvíz kútból, a kútfejből, szükség esetén kompresszorból vagy szivattyúból,
a vízkezelő rendszerből, a szivattyú állomásból, a hőhasznosító rendszerből és a lehűlt
vizet elvezető rendszerből áll. Negatív kút esetén, vagy a vízhozam fokozása érdekében a
kutat kompresszorozzák, vagy szivattyút építenek be.
Kompresszorozás esetén a kútba benyomott levegő keveredik a vízzel, így
lecsökkenti annak sűrűségét olyan mértékben, hogy a víz már kifolyik a terepszinten. A
szivattyús termeltetés esetén olyan különleges szivattyúk beépítésére kerül sor, amelyek a
kútba 20–80 m mélyre leengedve biztonságosan és jó hatásfokkal dolgoznak. Gondot jelent
a vízben levő homok és gáz tartalom, valamint a magas (90–95 °C) hőmérsékletű víz miatt
jelentkező szerkezeti problémák kiküszöbölése.
A geotermikus energia hasznosításában kiemelkedő helyet foglal el a
mezőgazdaság. Az összes felszínre hozott termálenergiának közel 60%-át, a fűtési célra
szolgálónak közel 80–85%-át ez az ágazat hasznosítja. A geotermikus energia
hasznosításában kiemelkedő helyet foglal el a mezőgazdaság. Az összes felszínre hozott
termálenergiának közel 60%-át, a fűtési célra szolgálónak közel 80–85%-át ez az ágazat
hasznosítja. A növénytermesztő telepek hőellátása a hazai termálvíz hasznosítás
legnagyobb területe. A termálvíz fűtési berendezésekhez általában a melegvíz-fűtési
rendszerek elemei és szerkezetei felhasználhatók. Ha a termálvizet épületek fűtésére
használják és a hőmérséklete alacsony ( 60°C, vagy alacsonyabb), akkor előnyösebb lehet a
padló- vagy a falfűtés.
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3.2.4.

A biomassza mint energiaforrás

A biomassza a napenergia energiacélú közvetett hasznosítása a biológiai jelenségek
tudatos alkalmazásával. A mező-és erdőgazdasági termelés tulajdonképpen a napenergia
transzformációja: a Föld felszínére érkező napenergiát a növényi klorofil kémiai energiává
alakítja át, amely táplálék, élelem, nyersanyag, energiaforrás stb. A jelenlegi
energiaforrásaink (szén, kőolaj, földgáz) is az évmilliókkal ezelőtt földre érkezett
napenergia biológiailag megkötött és tárolt alakja. A biomassza energetikai felhasználása
“CO2-semleges”, vagyis elégetésekor csak annyi szén-dioxid termelődik, amennyit a
növényi fotoszintézis felhasznált. A biomassza – a szén, kőolaj és a földgáz után – a világ
negyedik legnagyobb energiaforrása. Világ-viszonylatban a felhasznált energia kb. 14%-át,
a fejlődő országokban mintegy 35%-át képezi.
A biomassza fogalom alatt
¾ a szárazföldön és vízben található, összes élő és nemrég elhalt szervezetek
(mikroorganizmusok, növények, állatok) tömegét,
¾ a mikrobiológiai iparok termékeit,
¾ a transzformáció után (ember, állat, feldolgozó iparok) keletkező
valamennyi biológiai eredetű terméket, hulladékot kell érteni.
A biomassza keletkezése alapján:
¾ elsődleges biomassza: a természetes vegetáció (mezőgazdasági növények,
erdő, rét, legelő, kertészeti növények, a vízben élő növények),
¾ másodlagos biomassza: állatvilág,
melléktermékei, hulladékai,

illetve

az

állattenyésztés

fő-és

¾ harmadlagos biomassza: a feldolgozó iparok gyártási mellékterméke, az
emberi életműködés mellékterméke. A biomasszából előállítható termékek, a
mindennapi szóhasználatban: élelmiszer, takarmány, ipari alapanyag,
energiahordozó, szerves trágya, növényi tápanyag stb.
3

3.2.4.1.Folyékony energiahordozók (bioetanol, biodízel)
A folyékony biológiai eredetű energiahordozók legnagyobb előnye a többi bioenergiahordozóhoz képest a lényegesen nagyobb energiasűrűség. Ez a felhasználást
lényegesen kedvezőbbé, és sokoldalúbbá teszi. A biológiai eredetű folyékony
energiahordozóként használt növények általában nem melléktermékek, az alkalmazás
pedig a közvetlen hőtermelésen kívül hajtó és üzemanyagként a hagyományos
energiahordozók helyett ill. azokkal keverve is lehetséges.
Mivel a legtöbb technológia alapanyaga valamilyen gabona, ezért a jó
termőképességű talajokon a biohajtóanyag alapanyagként termesztett növények
terméshozama is fokozottab, vagyis termesztésük a –főleg az utóbbi években az EU-ban
tapasztalható- mezőgazdasági túltermelési válságok levezetésére alkalmas. Azonban egy
szélsőséges időjárású évben a bioüzemanyag gyártási célra termesztett növények, a kenyérés takarmánynövények termőterületének csökkenése miatt, az egyéb gabonanövények árát
emelik, ami az állattenyésztési ágazat gazdaságosságát ronthatja.
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A biohajtóanyagok felhasználásukat tekintve döntően két típusba sorolhatóak:
alkoholok és olajok.
A szélesebb körben használt bioetanolt cukorból, vagy keményítőből élesztővel
végzett fermentációval és folyamatos desztillációval nyerik. A legnagyobb mennyiséget
cukornádból (Brazília) és kukoricából (USA) nyerik. Etanol és benzin keverésével kedvező
körülmény állítható elő a motorüzem részére, mivel a keverés során növekszik a
tüzelőanyag oktánszáma és oxigén tartalma. Így könnyebbé válik és tökéletesebb lesz az
égés. Az alkoholok előállításához a növény valamely részének tartalmaznia kell cukrot,
keményítőt, vagy cellulózt.
Az alkohol előállítása történhet:
¾ cukor kivonásával és fermentációval,
¾ keményítő hidrolízisével és fermentációval,
¾ a cellulóz hidrolízisével és fermentációval.
Az alkohol előállítása a cukortartalmú anyagoknál, a belőlük készült oldatok
fermentációs átalakítása ma már jól ismert és megalapozott technológia. Az élelmezésre
előállított cukrot már nem gazdaságos motorhajtóanyagnak átalakítani és felhasználni.
Különbséget kell tenni az élelmiszeripari célú szeszgyártás és az ipari célú szeszgyártás
között is. Az üzemanyagcélú alkoholgyártásnál kevésbé kell a tisztítást és a finomítást
számításba venni és emiatt a gyártási folyamat kevésbé költségigényes.
Az ipari célú etanol előállítás világszerte legnagyobbrészt a növényi
keményítőalapú anyagokból történik, főként kukoricából és buzogányos cirokból állítják
elő. 1 liter alkohol előállításához átlagosan 2,7 kg kukorica szükséges. A cellulóz tartalmú
mellékterméknél nagy töménységű sósavval hidrolizálják a beérkező anyagot.
Végeredményben nátriumhidroxidot, illetve nátrium-hipokloridot kapnak, amelyeket
értékesítenek. Az eljárás egyedüli hátránya, hogy igen magas a fajlagos beruházási igénye.
A magyar mezőgazdaságban előforduló hajtóanyag célú nyersanyagok l ha-ra eső
hozamánál a legjelentősebb a csicsóka. A hagyományos növények részére kevésbé
alkalmas területeken is elfogadható termésátlaggal termeszthető. Tekintve, hogy gépsora és
termesztése speciális igényeket is felvet, jó energiakihozatala ellenére is csak igen
körültekintő szervezéssel, más növényekkel és környezeti adottságokkal együtt célszerű
termeszteni. A cukorrépa termesztésére Magyarország talajtani adottságai megfelelőek
lennének, de a jó termelés egyik feltétele, a megfelelő csapadékmennyiség azonban
hiányzik.
A cukorcirokból a gyengébb termőképességű talajokon hígtrágya öntözéssel
hektáronként 60-70 t zöldtömeg termelhető. Ez a talaj kukorica gazdaságos termesztésére
egyébként alkalmatlan. A megtermelt zöldtermés 35-40 %-a egyszerű és olcsó eljárással
cukroslé formájában a helyszínen kinyerhető. A kivont cukrosléből fermentálással alkohol
állítható elő, a visszamaradó növényi részből pedig jó minőségű takarmány készíthető. A
technológia hazánkban jelenleg csak kísérleti jellegű.
A növényi olajok nemcsak motorikus hanem tüzelőanyagként is számításba
jöhetnek. A növényi olajok összetételüket tekintve közeli rokonságban vannak az
ásványolajjal, mivel hasonló zsírsavakból épülnek fel, csupán a zsírsav arány összetételben
különböznek. A növényi olaj 97%-át triglicerid alkotja, de ezenkívül foszfatidokat, lecitint,
vitaminokat és más nyálkaképző anyagokat tartalmaz. Az olajokat általában sajtolással és
oldószeres extrakcióval nyerik ki. Ha a növényi olajokat a kőolajtermékekkel
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összehasonlítjuk pl. a gázolajjal, akkor feltételezhetjük, hogy bizonyos adottságok mellett a
növényi olajok helyettesíthetik a kőolajtermékeket. A közvetlen helyettesíthetőségének
azonban igen jelentős műszaki korlátai vannak.
A Magyarországon termelt növények közül igen sokféle mag tartalmaz olajat, így pl.
napraforgó, repce, szója, csipkebogyó, kendermag, mogyoró, málnamag, bodzamag,
ribizlimag, tökmag, lenmag, kukoricacsíra, mandula, dinnyemag, mák, paprika-mag,
ricinusmag, szőlőmag, dió stb. Jelentős volumenben ezek közül a napraforgó és a repce
termeszthető, korlátozottabb mértékben a szója.
A növényi olajok motorban való felhasználás szempontjából hátrányos, hogy
nehezebben gyullad, nagyobb a viszkozitása, így a porlaszthatósága is, jelentős a
kokszosodási hajlama, elégetése során keletkező anyagok rontják a motorok kenőolajának
kenési tulajdonságait, emiatt gyakoribb kenőolajcserére van szükség. Ezen olajok
önmagukban valójában nem alkalmasak tüzelőanyagként.
A növényi olajok motorhajtóanyaggá való átalakításának különféle módszerei
ismeretesek. Repce esetén például az egyik legkézenfekvőbb megoldásnak látszik a kőolaj
és a repceolaj együttes feldolgozása, katalikus-hydrokrakk eljárás során. Motorikus
alkalmazáshoz az olajat észterezik. A repce metilészter (RME) a repceolaj megbontásából
keletkező növényi zsírsavak metilalkohollal való átészterezésével készül. A folyamat során
a nagy repceolaj molekula kisebbre bomlik szét. E technológia során a hidegen sajtolt
repceolajat nátrium hidroxidos metilalkohollal keverik össze, majd ülepítik és alulról
leválasztják a glicerines, felülről pedig a metilészterezett részt.
A repcemetilészter gázolajhoz viszonyított eltéréseinél a motorüzem szempontján
kívül figyelembe kell venni a festékekre, az üzemanyag ellátó rendszerben a tömítésekre
gyakorolt hatását, illetve a megváltozott korróziós tulajdonságait is. Az alkohollal és
gázolaj keverékkel járó motoroknál a füstölés mértéke lényegesen kisebb a tiszta
gázolajhoz képest. A RME-nél nagyobb a CO és NO2 kibocsátás, mint a gázolajnál, de
ezen értékek is jelentősen a hatósági előírások alatt vannak. Jóval alacsonyabb az aldehid,
valamint a policiklikus aromás szénhidrogén kibocsátás.
Növényi olajok felhasználásánál hasonló a motorok teljesítménye, mint a gázolajjal
működő motorokénak, de a hatásfokuk némiképpen rosszabb, viszont a fajlagos
tüzelőanyag felhasználásuk kedvező. Növényi olajjal működő motoroknál a kenőolajak
besűrűsödése hamarabb bekövetkezik, feltehetően a nyers növényi olaj tökéletlenebb
elégése következtében, amelyet feltehetően a rosszabb porlasztás okozza. Növényi olajjal
működő motoroknál a kenőolajak besűrűsödése hamarabb bekövetkezik, feltehetően a
nyers növényi olaj tökéletlenebb elégése következtében, amelyet feltehetően a rosszabb
porlasztás okozza.
3.2.4.2.Biogáz
A biogáz szerves anyagok levegőtől elzárt körülmények közötti anaerob bomlásakor
keletkezik. Biogáz előállításra valamennyi biológiailag bontható szervesanyag alkalmas,
mint pl.: trágya, fekália, élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok (különösen a cukor, sajt-, burgonyagyárak és üzemek), valamennyi zöld növényi rész, háztartási hulladék,
kommunális szennyvizek.
A települési szilárd hulladék lerakóhely is lényegében egy természetes nagytérfogatú
bioreaktornak fogható fel, ahol az anaerob körülmények dominálnak. A kommunális
lerakóhelyeken keletkező biogáz minősége a hulladékok összetett anyagi tulajdonságai
miatt némileg eltér az egyéb hulladékok anaerob erjesztése során keletkező biogázétól,
ezért célszerűen megnevezésére a depóniagáz elnevezés alkalmazása pontosabb.
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A biogáz képződés előfeltétele:
¾

a szervesanyag,

¾

a levegőtől, oxigéntől elzárt körülmény,

¾

a metanogén baktériumok jelenléte.

A biogáz a metanogén mikroorganizmusok anyagcsereterméke, amely szerves massza
bomlásakor keletkezik. Ilyen metánképző baktériumok a Methanococcus és a
Methanobacterium fajok.
A biogázképzésben résztvevő baktériumok anyagcserefolyamatai következtében,
oxigéntől elzárt körülmények között a metanogén baktériumok révén a keletkező gáz széndioxid mellett metántartalommal is rendelkezik.
Az anaerob lebontási folyamat alapvetően a következő szakaszokra osztható:
¾ Hidrolízis: a fakulétatív anaerob baktériumok a makromolekulákat kismolekulájú
vegyületekké alakítják
¾ Savtermelés szakasza, amelyben a savképző baktériumok a keletkezett egyszerű
cukrokból és zsírsavakból szerves savakat, szén-dioxidot, hidrogént és
aminosavakat képeznek
¾ Ecetsav-képződés: az ecetsav baktériumok acetátot, szén-dioxidot és hidrogént
készítenek
¾ Metánképződés: a metanogén mikroorganizmusok hatására metán, szén-dioxid és
víz képződik.
A biogáz-képződés szakaszai
Biogázképződés
Szakasz

Mikroorganizmusok

Termék

hidrolízis

fakultatív anaerob
mikroorg

egyszeű cukor,
aminosav,
zsírsav

savanyítás

savképző bakt.

szerves savak,
szén-dioxid,
hidrogén

ecetsavképződés

ecetsavképző bakt.

ecetsav, széndioxid, hidrogén

metánképződés

metanogén bakt.

metán, széndioxid, víz
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A biogáz keletkezése +4…+98 °C között lehetséges, elméletileg. Természetesen
minden hőmérsékleti tartományban a metanogén baktériumok más-más törzse
tevékenykedik. A különböző technikai szintet jelentő biogáz telepeken a szokásos
lebontási hőmérséklet
¾

pszichofil zóna, azaz a környezeti hőmérsékleten termelő biogáz
berendezés,

¾

mezofil, azaz +30…+40 °C között termelő biogáz telep,

¾

termofil, azaz +40…+55 °C hőmérsékleten termelő telep.

Az egyes metanogén baktériumtörzsek hőmérsékleti igénye meglehetősen szűk
értékek között teszi lehetővé a biológiai degradációt, a nagy hőmérsékleti ingadozás
mellett a lebontás időtartama erősen megnő.
A biogáz éghető alkotórésze a metán (CH4), fűtőértéke jelentősen függ az egyéb,
nem éghető alkotóelemektől (pl. N, CO2). A metántartalom aránya változó a
szervesanyagtól, technológiától stb. függően. A metántartalom általában 60% értékkel
számítható, így fűtőértéke kb. 22,4 MJ/m3. A biogáz könnyebb, mint a száraz levegő.
A biogáz általános összetétele
Gázféleségek a biogázban

Fő
összetevők

Mellékgázok

max.

min.

átlag

metán

CH4

70

50

60

széndioxid

CO2

48

26

37

hidrogén

H2

4

–

oxigén

O2

1

–

nitrogén

N2

1

0,1

szénmonoxid

CO

4

–

kénhidrogén

H2S

2

–

Mellékgázok
összesen:
3
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4.

Az egyes környezeti elemek szennyezései
4.1. Vizek szennyezőanyagai

A felszíni vízkészlet látszólag szinte korlátlanul a rendelkezésünkre áll, hiszen a Föld
kétharmadát vízburok fedi. A felhasználhatóságot tekintve azonban kevésbé lehetünk
optimisták, hiszen a vízkészletnek kb. csak a 2%-a édesvíz és az emberi tevékenységek
szennyezése is leginkább az édesvízkészletet éri. Vízszennyezésnek általában az olyan
külső hatásokat nevezzük, amelyek a felszíni és felszín alatti vizek minőségét úgy
változtatják meg, hogy a víz emberi használatra, illetve a benne folyó természetes
folyamatok biztosítására való alkalmassága csökken. A termelési folyamatok
vízfelhasználása esetében nem minden esetben alakíthatóak ki zárt rendszerek, ezért a
keletkező szennyvizek tisztítása mind a víz újrafelhasználása, mind a kibocsátása során
elengedhetetlenné válik.
Az élelmiszeriparban keletkező szennyvizek, a nyersanyag és az eltérő feldolgozási
technológiák következtében, összetételüket és környezeti kockázatukat tekintve is eltérőek
lehetnek, de a szennyvízkezelési technológiák alapvető feladatai a következőkben
foglalhatóak össze:
¾ A lebegőanyag-tartalom eltávolítása
¾ Zsírok, olajok eltávolítása
¾ Szervesanyagok eltávolítása, illetve lebontása
¾ Elszíneződést, zavarosságot okozó anyagok kivonása
¾ Patogén mikroorganizmusok eltávolítása
¾ Eutrofizálódást okozó nitrogén- és foszforvegyületek minél tökéletesebb
eltávolítása
¾ Toxikus vegyületek eltávolítása
¾ Toxikus vegyületek eltávolítása
¾ Szennyező, vagy szennyezővé átalakuló anyagok más környezeti elembe
(levegő, talaj) átkerülésének megakadályozása

4.1.1. Szerves szennyezők
A vízszennyezések és különösen a mezőgazdasági és élelmiszeripari szennyvizek
szennyezéseinek legnagyobb részét szerves anyagok adják, amelyek döntő többségükben
biológiai úton lebonthatóak. Ha egy szerves szennyezéssel terhelt szennyvizet élővízbe
bocsátunk természetes öntisztulás indul meg, ami a szerves anyag biológiai bontását,
másképpen aerob stabilizálását jelenti. Az aerob stabilizálást végző lebontó
mikroorganizmusok az ehhez szükséges oxigénszükségletüket a víz oldott
oxigéntartalmából fedezik. A víz oldott oxigéntartalma tehát a víz szennyezettségi
állapotával is összefüggésben van. Az oxigén vízben való oldhatóságát a vízfelszín feletti
gáz parciális nyomásviszonyai és a hőmérséklet határozza meg.
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4.1.1.1. Nemspecifikus szervesanyagterhelési mutatók
Lakosegyenérték (Leé)
A lakosegyenérték fogalmát ipari szennyvizek szervesanyag-terhelésének jellemzésére
használják, azzal a feltételezve, hogy a szerves anyag a biokémiai oxidációs
folyamatokban lebomlani képes. A lakosegyenérték számértéke azt jelenti, hogy az adott
ipari, vagy mezőgazdasági folyamatban egységnyi mennyiségű anyagfelhasználás, illetve
egységnyi mennyiségű termék előállítása során keletkező szennyvíz szervesanyagterhelése
hány lakos szennyvizének (kommunális szennyvíz) szervesanyagterhelésének felel meg
BOI5-ben kifejezve. A kommunális szennyvizek esetében az egy lakosra jutó napi
szervesanyag terhelést általában átlagosan 60 g/fő× nap (BOI5) értéknek veszik, ezalapján
tehát a lakosegyenérték a következő összefüggéssel számítható:
Leé =

BOI 5 [g / m 3 ] × szennyvízhozam [m 3 / nap]
60 [g / fő ⋅ nap]

Egyes szennyvizek szervesanyagterhelései
Egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari szennyvizek
jellemzői
Tevékenység
típusa

Vonatkoztatási
egység

Szarvasmarha istálló 1 db szarvasmarha

Lakosegyenérték
[fő]
1-5

Baromfiistálló

1 db baromfi

0,13-0,25

Sertésistálló

1 db sertés

1-3

Szarvasmarha vágás 1 db szarvasmarha

70-200

Cukorgyár

1 t cukorrépa

30-250

Sörgyártás

1000 l sör

300-2000

Fogyasztói tej
előállítás

1000 l tej

30

Vajgyártás

100 kg vaj

100

Sajtgyártás

100 kg sajt

100

Margaringyártás

100 kg margarin

50

Keményítőgyártás

100 kg gabona vagy
burgonya

50

Zöldség komzerv
gyártása

100 kg nyersanyag

50

Halkonzerv gyártás

100 kg hal

50

Halliszt gyártás

100 kg hal

20
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Biológiai (biokémiai) oxigénigény (BOI)
A biológiai-, vagy biokémiai oxigénigény (BOI) a szerves anyagoknak heterogén
mikroorganizmusok által, meghatározott hőmérsékleten, aerob biológiai folyamatok során
történő lebontása (oxidációja) közben meghatározott időtartam alatt elfogyasztott oxigén
mennyiségét jelenti.
Ha a biológiai oxidációhoz szükséges oxigén megfelelő mennyiségben rendelkezésre
áll és a szerves szennyezőanyagok biológiai úton bonthatóak, akkor a folyamatban
keletkező végtermékek oxigénben dús vegyületeke –döntően nitrátok, szulfátok, foszfátok,
szén-dioxid és víz- lesznek. A szervesanyag biológiai oxidációja tehát jelentős
oxigénfogyasztással jár, és ennek a mennyisége adott körülmények között az oxidálható
szennyezés mennyiségével, vagyis a szennyvíz szennyezettségi koncentrációjával arányos.
A BOI-t – mivel az oxigénfelhasználási készséget adja meg - a szennyvíz
„erősségének”, szennyezettségének kifejezésére használják, értékét mg/l- egységben adják
meg. A biológiai oxidáció két fő reakciószakaszra osztható: a szénfázisra és a
nitrogénfázisra
Az első a szénfázis, ebben a szerves anyag oxidálása történik a következőek szerint:
Szerves anyag + O2 ⎯mikroorgan
⎯ ⎯ ⎯izmus
⎯
⎯→ CO2 + H2O
A második a nitrogénfázis, ahol az ammónia és a nitrit alakul át nitráttá:
2 NH3 + 3 O2

as
⎯Nitrosomon
⎯⎯⎯
⎯
→ 2 HNO2 + 2 H2 + 2 H2O

2 HNO2 ⎯Nitrobakte
⎯ ⎯⎯r → 2 HNO3
A szerves anyag vízzé és szén-dioxiddá való oxidálásához szükséges oxigén
mennyisége az elméleti oxigénigény (EOI). Ha figyelembe vesszük, hogy a szénfázis 2030 nap alatt játszódik le, illetve hogy a vízben általában van biológiai úton nem bontható
szerves anyag, a BOI értéke alacsonyabb, mint az EOI. A nitrogénfázisban lejátszódó
folyamatokat együttesen nitrifikációnak nevezik.
A nitrifikáló baktériumok működése lassúbb, mint a szén-bontóké, ezért a
nitrifikáció késve, a szerves anyag többségének oxidálása után indul meg. A
Nitrosomonasok és a Nitrobakterek is szén-dioxidot használnak fel szénforrásként a
növekedésükhöz, de a Nitrosomonasok növekedése lassabb, így az ammóniából keletkező
nitrit gyorsan továbboxidálódik nitráttá, vagyis a nitrit nagy koncentrációban nem
halmozódik fel. A nitrit felhalmozódást gátolja tovább az is, hogy a két baktériumfaj
hőmérsékletoptimuma különböző, az ammónia nitritté oxidálása 10 °C alatt gyakorlatilag
gátolt, míg a szerves anyagok ammóniáig történő bomlása –bár kisebb mértékbenalacsonyabb hőmérsékleten is végbemegy.
A biológiai oxidáció szénfázisnál is több alszakasz figyelhető meg. Ha nincs a
rendszerben elegendő mennyiségű adaptálódott organizmus a reakció csak késve és lassan
indul meg, ez az úgynevezett LAG-szakasz. Ez a jelenség főleg ipari szennyvizek esetében
figyelhető meg annak esetleges gátló hatása miatt. A reakció lefolyásában megfigyelhető
egy plato is, amely az első fázist két szakaszra a szintézis és az endogén szakaszokra
bontja. A szintézis szakaszban történik a rendszerben lévő oldható szubsztrát felvétele
részben oxidációval, részben a baktériumsejtbe való szintetizációval, majd az endogén
szakaszban a felvett szerves anyag sejten belül tovább oxidálódik a sejt
alapanyagcseréjének fenntartása céljából.
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A biológiai oxigénigény alakulásét leíró görbe
Kémiai oxigénigény (KOI)
A biológiai módszerrel történő szerves anyag meghatározás a lebonthatóságra ad
információt, de a vizsgálat hosszú ideje és a mikroorganizmusok „kíméletes”
bontóképessége miatt az összes anyag csak egy részét határozhatjuk meg. A kémiai oxigén
igény (KOI) a szennyvízben lévő szerves anyagok oxidálószerekkel nedves úton végzett
oxidációja során elfogyasztott oxigén mennyiségét adja meg.
A kémiai roncsolást kezdetben kálium-permanganáttal (KOIMn), majd káliumbikromáttal (KOICr) végezték.
A kálium-bikromát savas közegben a következő módon reagál:
K 2 Cr2 O7 + 4 H 2 SO4 = K 2 SO4 + Cr2 ( SO4 ) 3 + 4 H 2 O + 3O
A keletkező naszcensz oxigén a szerves anyagot szén-dioxiddá és vízzé oxidálja.
A kálium-permanganát reakciója savas közegben:
2 KMnO4 + 3H 2 SO4 = K 2 SO4 + 2 MnSO4 + 3H 2 O + 5O

A mindennapi gyakorlatban az előbbi az elterjedtebb, mert minden víztípus (ivóvíz,
szennyvíz) esetében alkalmazható, még az utóbbi csak ivóvizek, esetleg tiszta felszíni
vizek esetén alkalmazható.
A KOI és a szennyvíz szervesanyagtartalom összefüggésének vizsgálatánál és a
szennyvíztisztítók szervesanyagterhelésének számításainál azonban néhány tényezőt
figyelembe kell venni:
¾ Vannak olyan szerves anyagok, amelyek dikromáttal oxidálhatók, de
biológiailag nem bonthatóak
¾ Néhány szervetlen anyag (pl.: szulfidok, nitritek, vas(II) ionok) dikromáttal
oxidálhatóak, vagyis a mérés során pozitív hibát okozhatnak
¾ A BOI értékét az adaptáció jelentősen megváltoztathatja, de ezt a hatást a
KOI nem jelzi
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¾ A kloridok oxidációja zavarja a KOI mérést (ez azonban higany-szulfát
adagolással megelőzhető)
Egyes szennyvizek szervesanyag tartalmának mutatói
Víztípus

BOI

KOICr

KOIMn

TOC

Ivóvíz
határérték

–

3–10

4,5

1–3

3–10
1–5
2–20

15–30
5–15
15–70

5–20
3–10
5–25

3–15
2–10
5–35

300–600
150–300
60–100

70–200
50–150
20–40

100–200
50–150
20–40

4000–6000

1000–3000

800–3000

1500–3000

200–600

400–1500

2000–4000

1000–2000

3500

Felszíni víz
Duna
Balaton
Zagyva

Kommunális szennyvíz
nyers
ülepített
tisztított

150–300
100–200
15–25

Ipari szennyvíz
cukorgyári
papírgyári
tejüzemi

1000–
3000
250–500
1000–
2000

4.1.2. Szervetlen szennyezők

4.1.2.1. Nitrogénformák
Az atmoszféra leggyakoribb összetevője a molekuláris nitrogén, de a N atomok közötti
erős hármas kötés következtében a bontásának nagy energiaszükséglete van, így kevés
mikroorganizmus tudja a nitrogén molekulát közvetlenül hasznosítani. A
nitrogénhasznosító élő szervezetek közé a heterotróf nitrogénfixáló baktériumok és a
kékalgák tartoznak. Elemi nitrogén kerülhet a légkörbe a nitrogénvegyületek
denitrifikációja során. Az elemi nitrogén a vízben jól –az oxigénnél nagyobb mértékbenA nitrogénfixálás során a nitrogént az élőlények anyagcsere-folyamataik során beépítik
saját testük szerves vegyületeibe, majd a szerves anyagcseretermékek és a saját testük
lebomlása révén ammónia szabadul fel (ammonifikáció). Az élővizekben, illetve a
szennyvizekben megjelenő ammónia tehát bomló szervesanyag tartalomra utal, de a
természetes körülmények között, a nitrát redukciójával is- kerülhet ammónia a vízbe. Az
ammónia vizes fázisban egyensúlyi reakció során proton felvételre, illetve a keletkező
ammóniumion proton leadásra képes:
NH 3 + H 2O ↔ NH4+ + OH

Az ammóniumionnal ellentétben az ammónia erős sejtméreg, mert képes a sejtfalon
áthatolni.
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A vizek ammóniumion tartalma a szerves szennyezések (ipari, vagy kommunális)
egyik indikátora. A káros hatása az ivóvízkezelés esetén ezen kívül abban rejlik, hogy a
fertőtlenítési célú klórozás során az ammóniumvegyületek klóraminokká alakulnak és a
keletkező mono-, di–-, és triklóraminok a víznek kellemetlen szagot kölcsönöznek,
valamint az adott fertőtlenítő hatás eléréséhez nagyobb klórfelesleg és hosszabb reakcióidő
szükséges. A felszíni vizek esetében a 3-5 mg/l ammóniaterhelés már szennyezésnek
tekinthető.
Az egyéb nitrogénformák az elemi nitrogénnel szemben reakcióképesek. Ha a
szennyvízzel, vagy bomló növényi részekkel ammónia jut a vízbe akkor az oxigén
jelenlétében nitritté és nitráttá oxidálódik a Nitrobakter és Nitrosomonas baktériumok
működésének következtében. A nitrifikáció jelentős oxigénfogyasztó 1 g NH4+
oxidálásához 4,57 g O2 szükséges.
NH4+ + OH-3 + 1,5 O2

as
⎯Nitrosomon
⎯⎯⎯
⎯
→ NO2- + H+ + 2 H2O

NO2- + 0,5 O2 ⎯Nitrobakte
⎯ ⎯⎯r → NO3

Az ammónia-nitrát folyamat pH függő, az ammónia átalakulása 8–9,5 pH között a
leggyorsabb. Eltérő a két folyamat hőigénye is; a nitritképzők működése alacsonyabb
hőmérsékleten jelentősen lelassul. Mivel a szerves-nitrogén bomlása ammóniáig
(ammonifikáció) hidegben is megtörténik, így 10 °C alatt vízben az ammónia „relatíve
feldúsul”. Ez az oka, hogy télen az ammóniatartalom mindig magasabb, mint nyáron.
Ezenkívül a Nitrobakter sokkal gyorsabban szaporodik el, mint a Nitrosomonas, ezért a
vizes rendszerekben a nitrit soha nem szaporodik fel, azonnal tovább bomlik nitráttá, s
csak átmenetileg, kis mennyiségben mutatható ki. A nitrogénciklus befejező része a nitrát
felvétele a növények részéről. A denitrifikáció folyamatában a nitrát-nitriten keresztül
redukálódik nitrogén-gázzá. Anaerob rendszerben nagyon sok baktérium ugyanis képes a
NO3– formájában kötött oxigént felhasználni oxigénforrásként.
Az nagy nitrogéntartalmú, illetve szervesanyag tartalmú szennyvizek valamint a túlzott
műtrágyafelhasználás az élővizekben, illetve a felszín alatti vizekben nagy
nitrátkoncentráció növekedést okoznak, amely az oldott oxigéntartalmat csökkenti,
valamint a vízinövények gyors ütemű elszaporodását, eutrofizációt okoz. A biológiai
szennyvíztisztítás során a különböző oxidáltsági állapotú nitrogénformák aránya is
változik.
A nitrit és nitrátionok jelenléte az ivóvizeknél és a különböző élelmiszeriparban
alapanyagként felhasznált, ivóvízzel azonos minőségi követelményekkel rendelkező vizek
esetében nagy jelentőséggel bír. A nitriteknek bizonyítottan karcinogén és toxikus hatásuk
van. Az emberi szervezet egyes részeinek kémhatása gyengén savas vagy semlegeshez
közeli (pl. szájüreg), itt –természetesen egyénenként változó mennyiségben- a nitrát-nitrit
átalakulás közben nitrosaminok keletkezhetnek, amelyek között rákkeltők is vannak.
A nitrátionok legismertebb egészségkárosító hatása a metahemoglobénia
megbetegedésben jelentkezik. A metahemoglobin a hemoglobin oxidációja révén
keletkezik. Ezt az oxidációt a nitrátból keletkező nitrit végzi. A felnőttekben specifikus
enzim visszaalakítja a metahemoglobint hemoglobinná, de a gyermekeknélez az enzim
csak később jelenik meg, s így a csecsemőkben a méregtelenítési folyamat nem megy
végbe. Gyerekeknél a gyomor pH-ja semleges közeli és ez kedvez nitrit-nitrát átalakítást
végző baktériumok működésének. Ezért a magas nitráttartalmú (10 mg/l-nél nagyobb nitrát
koncentrációjú) vizet nem szabad csecsemőknek adni, illetve ebből csecsemőtápszert
készíteni.
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4.1.2.2. Foszforformák
A foszfor az élőlények építőeleme. A többi elemtől eltérően a szervezetek testében
nagyobb arányban fordul elő, mint a környezetben. A nitrogénformáktól eltérően a
bioszférában szinte kizárólag teljesen oxidált formában van jelen; a leggyakrabban
foszfátként (-PO43-), illetve pH-tól függően HPO4-, illetve H2PO42- formában. A foszfát
kationokkal könnyen képez vízben oldhatatlan vegyületeket.
A foszfor a vízbe természetes úton (foszfortartalmú kőzetekből) és mesterséges úton
egyaránt bejuthat. Az emberi tevékenység révén főleg a kommunális szennyvizek és a
műtrágyákból való bemosódás növeli a vizek foszfortartalmát. A lakosság élettani
kiválasztással naponta 2 g-ot, a felhasznált mosószerekkel pedig további 2 g foszfort (ún.
detergens foszfor) bocsát ki fejenként. A detergens foszfátok önmagukban nem reaktívak,
tehát a növények nem képesek felvenni, de a biológiai szennyvíztisztítás során
hidrolizálódnak, a szennyvízben előforduló mikroorganizmusok lebontják a foszfort
ortofoszfátokká és a tisztított víz már a felvehető formát tartalmazza, ami az eutrofizációt
gyorsítja.
A nyers szennyvízben literenként átlagosan 5–20 mg összes P fordul elő, s ennek
csupán 15–20%-a ortofoszfát. A biológiailag tisztított víz 3–10 mg/l összes foszfort
tartalmaz, s ennek már 50–90%-a ortofoszfát-forma. A legtöbb természetes rendszerben a
foszfor van a legalacsonyabb koncentrációban az eutrofizációért felelős algák
növekedéséhez szükséges egyéb elemekhez képest. Ezért a foszfort gyakran limitáló
tényezőként kezelhetjük. Általában 10 mg/m2 foszfortartalom az a hatás, mely alatt már
nem történi biológiai produkció, s az eutrofizáció megelőzhető.

4.1.2.3. Peszticidek
A növényvédőszer, vagy peszticid fogalom összetett, ide sorolunk minden olyan
anyagot, mely alkalmas a mezőgazdasági hasznonnövények, termékek, termények
károsodásának gátlására. A peszticidek csoportosítása azon alapszik, hogy milyen
kórokozóra hat, így a következő főbb csoportokat különbözethetjük meg:
vírusölő – viricidek
baktériumölő – baktericidek
gombaölő – fungicidek
állati kártevőt irtó – zoocidek
gyomirtó – herbicidek
A növényvédő szerek vízminőségi megítélésénél a toxikusság mellett nagyon fontos
azoknak a természetes lebomlással szembeni ellenálló képessége. Ez a bomlásnak ellenálló
képesség – rezisztencia – azt jelenti, hogy ezek az anyagok környezetidegenek, s a
természetes környezetben hosszú ideig megmaradnak (perzisztencia). Minél hosszabb a
peszticid lebomlási ideje, vagyis minél jobban ellenáll a lebontásnak, annál nagyobb a
veszélye, hogy a biológiai ciklusokba kerül, vagy átalakul –egy esetlegesen szintén magas
környezeti kockázatú- anyaggá. Így például a kezdetben használt DDT, nem volt túl
toxikus, de a természetben sokáig megmaradt, ezzel szemben a vegyszert felváltó partionszármazékok könnyebben bomlanak, de emlősökre sokkal toxikusabbak.
A hatóanyagot tekintve változatos összetételűek, de a széleskörű felhasználásuk és
veszélyességük miatt környezeti kockázata a klórozott szénhidrogéneknek és szerves
foszforvegyületeknek a legnagyobb.
A klórozott szénhidrogének esetében általánosan elmondható, hogy minél nagyobb
mértékű a szénláncban a klór szubsztitúciója, és minél kevésbé vízoldhatóak, annál
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ellenállóbbak a biológiai lebontásnak (és annál hatékonyabbak növényvédelmi
szempontból). A hatásukat döntően az idegrendszerre fejtik ki. A talajhoz jól kötődnek és
az élőlényekben és az élelmiszerláncban felhalmozódnak vízinövényekben és állatokban és
ezáltal az élelmiszerláncban akkumulálódnak. Így például a DDT a vízben előforduló
koncentrációjához képest a halakban 10 000-szeresére is képes felhalmozódni.
A szerves foszforvegyületek észterkötése könyebben bontható, így perzisztenciájuk a
klórozott szénhidrogének egyes csoportjainál tapasztalható éves nagyságrenddel szemben
napokban mérhető. Ezzel szemben mérgező hatásuk melegvérűekre sokkal nagyobb.
4.1.2.4.Kőolajszármazékok
A kőolajtermékek a széleskörű háztartási és ipari felhasználásuk miatt a különösen
magas kockázatú talaj és vízszennyezések majdnem felét okozzák. A vízbe kerülve már kis
koncentrációban íz és szagrontók. Jellegzetes szagukról oldott állapotban is
megkülönböztethetők az egyes termékek. A tiszta normál paraffinok szagukról alig
ismerhetők fel; az illékonyabb homológok, mint a n-heptán, n-oktán, n-nonán inkább
kellemes gyümölcsszerű szaggal rendelkezik, a magasabb forrpontúak szintén szagtalanok.
A tipikus „benzinszagot” túlnyomóan az izoparaffinok, naftének és az aromás összetevők
adják. A szénhidrogének –vízoldhatóságuktól függően- a vízi életközösségek számára
mérgezőek. A vízben való oldhatóság az aromások, naftének, parafinek sorrendjében,
továbbá növekvő molekulasúllyal csökken.
A szénhidrogének vízben történő oldhatóságát nagymértékben növelik a felületaktív
anyagok. A szintetikus mosószerek hatására az oldhatóság nagyságrendekkel is
megnövekedhet, és mivel a hagyományos ivóvíztisztítás során jelentős részük visszamarad,
az oldott szénhidrogének az emberi szervezetbe kerülhetnek. Akkumulálódó tulajdonságuk
révén felhalmozódhatnak a táplálékláncban is. Rákkeltő hatásuk, különösen származékaik
tekintetében egyértelműen bizonyított. A vízbe került olajszennyezéseknél az olaj egy
része a vízzel emulziót képez, amelynek a mértékét a detergensek tovább növelhetik. Az
emulzióképződés szempontjából meg kell különböztetnünk az „olaj-vízben” és a „vízolajban” típusúakat. A „víz az olajban” emulzió még az olajos fázis része és így a víz
tetején úszik, azaz onnan még lefölözéssel eltávolítható. Az „olaj a-vízben” emulzió már az
oldódás jele, tehát a vizes fázisba került olajat jelenti, s így a hagyományos lefölözéssel
nem távolítható el.
A vízbe került olaj és olajszármazékok egy része –döntően az alacsonyabb
szénláncúak- biológiailag bonthatóak. A lebontásban különböző baktériumfajok – például
Aeromonas, Pseudomonas- és a mikroflóra más elemei vesznek részt. Az olajbontók között
különleges helyet foglal el az Arthrobacter típus, mely az olajok emulzióba vitelét segíti
elő.

4.1.2.5. Detergensek
A szintetikus mosószerek – korábbi elnevezése szerint detergensek, felületaktív
anyagok, újabban tenzidek– vizeink kizárólagosan emberi tevékenységből származó
szennyezői. Maga a detergens elnevezés is a legfontosabb tulajdonságukra, a felületi
feszültség (tenzió) csökkentési képességükre utal. Széles körű elterjedésük miatt
jelenlétükre mindenütt számíthatunk.
A detergensek kémiailag egy hosszabb szénláncú – vízben rosszul, zsírokban jól
oldódó – hidrofób és egy rövidebb hidrofil – vízben oldódó – részből állnak. A korábbi
mosószerek elágazó szénláncot tartalmaztak, melyek biológiailag nem bonthatók („kemény
detergensek”). A jelenleg alkalmazott tenzidek egyik fontos követelménye a biológiai
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bonthatóság. A szintetikus mosószerek – a felületaktív vegyület mellett – rendszerint
foszfátokat is tartalmaznak komplexképzőként. A detergensek habzási képességük révén a
felszíni vizeket, szennyvíztisztító berendezéseket habréteggel vonják be, és ezáltal
nehezítik az oxigénfelvételt. Foszfáttartalmuk pedig hozzájárul a felszíni vizek
eutrofizációjához. További káros hatásuk, hogy összetételüknél fogva oldatba viszik,
illetve tartják azokat a hidrofób jellegű vegyületeket, olajok, peszticidek, poliaromások
stb., melyek egyébként kicsapódnak, kiülepednek.

4.1.2.6. Toxikus fémek
Szennyvizeink általában alacsony koncentrációban tartalmazzák a fémszennyezéseket,
ám a biológiai folyamatok során ezek megkötődnek és a termelődött biomasszában
lényegesen nagyobb koncentrációban fordulnak elő, ezt a jelenséget nevezik
bioakkumulációnak. A fémek oldhatósága a környezeti kockázatukkal szoros
összefüggésben áll. Az oldhatatlan fém biológiailag inaktív, így semmilyen hatással nincs
a vízminőségre. A szennyvizeknél a fémek bár kis mennyiségben vannak jelen, de szerves
és szervetlen komplexképzők is megtalálhatóak, amelyek az oldhatósági viszonyokat
megváltoztatják.
A fémek egyik csoportja döntően fluoriddal, hidroxiddal, szulfáttal, foszfáttal képez
komplexeket; ezek gyakran stabil csapadékot képeznek (kicsapódnak az oldatból). A
természetes vizekben a karbonátok dominálnak, s ezért a szilárd fázisok gyakran
vaskarbonátból, kálcium-karbonátból állnak. A fémek másik csoportja – többek között a
Hg, Cd, Pb – inkább szulfidokkal, cianidokkal, rodanidokkal képez komplexet. Ezeknek a
fémeknek a mérgező hatása egyebek között abból adódik, hogy ezek az ionok igen erősen
kötődnek fémtartalmú ligandumokhoz (pl. fehérjékben a cisztein maradékhoz), s így
blokkolják a létfontosságú enzimek működését.
A vizes rendszerek többé-kevésbé szerves anyagokkal szennyezettek, az előforduló
szerves vegyületek közül az aminosavak, humin-és fulvinsavak, poliszaharidok, szerves
foszfor vegyületek, alkohol-és karboxil-csoportokat tartalmazó aromás vegyületek azok,
amelyek komplexképzésre hajlamosak a fémekkel (kelátok). A szintetikus komplexképzők
közül a legtöbb problémát a kommunális szennyvízben előforduló mosószer összetevők,
például az etilén-diamin-teraecetsavat (EDTA) és újabban a nitrilotrie-ecetsavat is (NTA),
okozza.
A szerves anyagok jelenlétében történő fémkomplex képződés klasszikus példája a
higany metileződése. A biológiai folyamatokban résztvevő mikroorganizmusok a higanyt
metilezni képesek. aerob és anaerob körülmények között egyaránt. A folyamat
végeredményeképpen az oldhatatlan – tehát környezetvédelmi szempontból inaktív –
higanyból (Hg) különböző metil (CH3Hg) és dimetil higanyvegyületek ((CH3)2Hg)
keletkeznek, amelyet a vízi élőlények már képesek felvenni. A metileződési folyamat
különösképpen az üledékekben játszódik le gyorsan.
A keletkezett dimetil és metil higanyformák egymáshoz viszonyított arányát a víz
kémhatása is befolyásolja. A 8-as pH-nál magasabb kémhatásnál gyakorlatilag a dimetilforma, 8 pH alatt a metil-forma dominál. A dimetil higany illékony, s így a nyitott vizes
rendszerekből eltávozik, míg a metil higany nem, és így a rendszerben visszamarad, vagyis
a vizekben lévő organizmusokba ez utóbbi forma fog beépülni. Tehát, a víz pH-értékének
változtatásával a már metileződött higany káros hatása befolyásolható.
A cianidok környezetben való előfordulása valamilyen ipari tevékenységre utal.
Szervetlen és szerves (nitrilek) formában egyaránt előfordul. A leggyakoribb formák a
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hidrogéncianid, a vízben könnyen oldódó cianidsók és fémkomplexek. A kadmiummal
tömény oldatban komplexet alkot, de ez a komplex híg oldatban – tehát a vízi
környezetben is – csaknem teljes mértékben disszociál. A toxikussági vizsgálatok azt
bizonyítják, hogy a disszociált cianidion mérgezőbb, mint a hidrogén-cianid.
Természetes vizekben a cianidion nem fordul elő, vagy csak nagyon alacsony, 0,1
mg/l-nél kisebb koncentrációban. Ennél magasabb érték szennyezésre utal. Az ivóvizekben
hazánkban megengedett érték 0,05 mg/l, más országokban ennél magasabbat is
engedélyeznek, a WHO-ajánlás 0,1 mg/l. A biológiai tisztítást 0,2 mg/l felett gátolja, a
közcsatornába így ezalatt az érték alatt bocsátható.
A természetben ásványai révén igen gyakori, minthogy vegyületei viszonylag
illékonyak a litoszférában, hidroszférában, továbbá legalább nyomnyi mennyiségben a
legtöbb talajban, növényben, élelmiszerben és vízben is előfordul. Felszíni vizekben kisebb
mennyiségben, általában 1 mg/l alatt, felszín alattiakban nagyobb koncentrációban is
előfordul. Meleg forrásokban 10 mg/l fölötti érték is gyakori.A kálium, neon és argon
kivételével valamennyi kationnal – Al, Fe, Si, Mg – stabil komplexeket alkot.

4.1.3. Mikrobiológiai szennyezések
A mikroorganizmusok szerepe igen sokrétű az ökoszisztémákban, szennyezéseket
indikálnak, mérgező anyagokat bontanak le, és mérgező anyagokat termelnek, részt
vesznek a szennyezett vizek tisztulásában. Természetes körülmények között gyakorlatilag
minden vízben előfordulnak; 4 °C-os hideg és 70 °C-os meleg vízből, sőt az igen sós
vizekből is izoláltak mikroorganizmusokat.
Az ipari, így az élelmiszeripari szennyvizek tisztításánál és a vízkezelési
technológiákban a legtöbb problémát, a közegészségügyi veszély miatt, a kórokozó
baktériumok okozzák. Vannak közöttük kitüntetett szerepűek, például az indikátor
mikroorganizmusok, amelyek a jelenléte szennyvíztípusra, vagy esetlegesen helytelen
tisztítási technológiára utal.
Például a víz koliform száma indikátor komponensként ítélhető meg, indikálja a víz
fekáliás szennyezését és az esetleges patogének jelenlétére utal. Hasonló indikátor
összetevő a fekál koli, fekál streptococcus, clostridium szám is. Az indikátor szervezetek –
coliform, fekál koli, streptococcus, clostridium – a fekálos szennyezést indikálják.
Mennyiségük a víz minőségét, baktériumfajta szerinti összetételük a víz ökológiai jellegét
jelzi. A vízben való jelenlétük tehát önmagukban még nem elítélendő.
Ezzel szemben a kórokozó baktériumok – Salmonella, Shigella – közvetlen
fertőzésveszélyt jelentenek az emberre, így puszta jelenlétük is különleges megítélést
igényel. A melegvérűek bélcsatornája tartalmaz koliform baktériumokat. A
hidegvérűeknek ilyen bélflórájuk nincs. Tehát a koliform baktériumok jelenléte vízben a
melegvérűekkel való kontamináció jele, azaz az ember és állat által kibocsátott szennyezést
együtt jelzi. A koliform baktériumok száma a vízben nem kizárólagos bizonyítéka a házi
szennyvizekkel való szennyezésnek. Ezért szükséges egy másik csoport, a
fekálstreptococcus vizsgálata is. Ez a csoport is széles körben előfordul a melegvérűek
bélflórájában, tehát mind az emberi, mind az állati szervezetben megtalálható.
A Clostridiumok talajlakó bacillusok, ahova döntően az emberi, állati fekáliával
jutnak. Felszíni víz tehát a clostridiumokkal a talajból bemosódással, fekáliával, szennyvíz
révén kontaminálódik. Jellemző tulajdonságuk, hogy gazdaszervezeten kívül spórát
képeznek, ezért külső környezeti behatásokkal szemben rendkívül ellenállóak, vízi
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környezetben igen hosszú túlélést mutatnak. Az öntisztulás különböző tényezőivel
szemben kevésbé érzékenyek, mint az egyéb bakteriális szennyezettségi indikátorok.
A víz útján is terjedő (közvetlenül vagy közvetve) kórokozók közül elsősorban a
bélbaktériumok családjába tartozó Salmonella, Shigella– tífuszt és paratífuszt, vérhast,
bélfertőzést, ételmérgezést okozó – meghatározott típusai jelentősek, de a járványügyi
viszonyoktól függően kolera, leptospirozis stb. kórokozóival is számolni kell.
A bakteriofágok és a vírusok sokkal rezisztensebbek, mint a baktériumok többsége.
Így ivóvíz-, szennyvíztisztításnál és fertőtlenítésnél a természetes öntisztulás során a fágok,
– mint a fekális szennyeződés nehezebben eliminálható jelei – gyakran még akkor is
kimutathatók, ha az indikátor és kórokozó baktériumok már elpusztultak.
A bakteriofágok felszíni vízből történő kimutatásával következtethetünk ugyan az
adott gazdabaktérium jelenlétére (pl. paratífusz kórokozóját, a Salmonella paratyphit oldó
fág utalhat a kórokozóra), de az adaptáció miatt egyéb baktériumot is oldhatnak.

4.2. A légkör és szennyezőanyagai
A földi élet kialakulása és fennmaradása szempontjából a légkör (atmoszféra) megléte
döntő fontosságú. Az atmoszféra réteges felépítésű, a légtömeg 95%-a az atmoszféra
legalsó 8-10 km vastagságú rétegében a troposzférában található. A troposzférát 2-4 km
magasságáig a légáramlatok naponta átkeverik, ennek a rétegnek a felső határáig
érvényesül a földfelszín felmelegítő hatása. A troposzféra fölött kb 50 km magasságig
helyezkedik el a sztratoszféra. A sztratoszférában képződő ózon a Napból érkező káros
ultraibolya sugarak nagy részét elnyeli, és ennek hatására felmelegszik. A sztratoszféra
felett a mezoszféra és a termoszféra helyezkedik el. Kb. 50 km-es magasságban erősen
megnő az ionos részecskék száma: ez az ionoszféra. E fölött található kb. 100 km-es
magasságtól a termoszféra, amelyben jelentős hőmérséklet-növekedés következik be, a
hőmérséklet az 1700 °C-ot is elérheti.
A levegőt alkotó gázok közül vannak, amelyek mennyisége állandónak tekinthető,
ilyen például a levegő 78%-át alkotó nitrogén, a közel 21%-ot kitevő oxigéntartalom,
valamint a nemesgázok (hélium, neon, argon, kripton, xenon). A változó komponensek
közé tartozik a szén-dioxid, metán, hidrogén, dinitrogén-oxid, az ózon valamint az erősen
változó komponensek, mint a vízgőz, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, ammmónia, kéndioxid és a kén-hidrogén.
Nyomgáz komponenseknek azokat az összetevőket nevezzük, amelyeknek a
mennyisége legfeljebb 0,1% . A nyomgázok tartózkodási ideje az az idő, ami alatt az adott
anyag utánpótlás nélkül a légkörből eltűnne, vagyis a felhígulás után a talajon vagy a
felszíni vizeken kiülepedne. A tartózkodási idő az ózon esetében kb 2 év, szén-dioxidnál és
dinitrogén-oxidnál 4 év, szén-monoxidnál 4 hónap, vízgőznél 10 nap, nitrogén-dioxidnál 3
nap, ammóniánál 7 nap, kén-dioxidnál 5 nap, kén-hidrogénnél 40.

4.2.1. Légszennyezések megjelenési formái

4.2.1.1. Az ózonpajzs és szerepe.
Az ózon - a háromatomos oxigénmolekula - rendkívül csekély koncentrációban fordul
elő a légkörben (a gázok egymilliomod részét sem teszi ki), az élet védelme szempontjából
azonban rendkívül fontos. A sztratoszférában 15-50 km-es magasságintervallumban az
átlagosnál jóval nagyobb koncentrációban található, oxigénmolekulákból keletkezik
fotokémiai reakciók (250 nm-nél rövidebb hullámhosszúságú fény) hatására. A Napból
érkező, ultraibolya- (UV) sugárzás földi életre veszélyes részét (UV-C sugárzás: 200-290
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nm; UV-B sugárzás 290-320 nm) teljesen, ill. részben elnyeli. (A légkör legnagyobb
ózontartalmú rétege 20-30 km-es magasságban helyezkedik el.)
Az UV-sugárzás nagy dózisban sok élő szervezetet károsít, a növények fotoszintézisét
és egyéb élettani folyamatait kedvezőtlenül befolyásolja, veszélyes a tengervíz felszíni
rétegében élő planktonokra is. Az ózonpajzs károsodásának egészségügyi és környezeti
hatásai: embereknél növekszik a bőrrák és a szemhályog előfordulása, károsodik az
immunrendszer; károsodnak a szárazföldi és vízi ökoszisztémák; csökken egyes anyagok
(műanyagok, gumik, festékek élettartama, gyakoribbak a fotokémiai szmogok.
Az élőlényeket védő hatása miatt a sztratoszférikus ózonréteget leggyakrabban
ózonpajzsnak nevezik, ami azonban nem teljesen pontos elnevezés, mert az UV-sugárzás
egy része átjut rajta, s eléri a földfelszínt. A gáz légköri koncentrációját Dobson-egységben
adják meg. Egy dobson azt a légköri ózonmennyiséget fejezi ki, amely a földfelszíni
hőmérsékleti és nyomásviszonyok között 0,01 mm vastag réteget alkotna. A
sztratoszférikus ózon sokéves átlagértéke 300 dobson, azaz a földfelszínen mindössze 3
mm-es réteget alkotna. A földrajzi szélességtől függően változik átlagkoncentrációja: a
trópusok fölött 260-280 dobson, a 60. szélesség magasságában 380-400 dobson. A
sztratoszférikus ózon koncentrációja természetes körülmények között is nagymértékben
ingadozik (napszakos és évszakos ritmusok, valamint szabálytalan változások), ezért nem
könnyű egyértelműen eldönteni, mi tekinthető természetes ingadozásnak, s mi antropogén
eredetűnek.
Az 1970-es évektől az Antarktisz felett egyre nagyobb mértékű ózonkoncentrációcsökkenést mértek a kutatók. Az utóbbi években rendszeresnek tekinthető, hogy az
antarktiszi tavasz kezdetén készített térképeken megjelenik, és tendenciájában egyre
nagyobb kiterjedésű a 150 dobsonnál kevesebb ózont tartalmazó terület. Ezt a jelentős
ózonritkulást "ózonlyuknak" szokták nevezni. Az "ózonlyuk" képes csökkenteni az UVsugárzás mértékét, vagyis az nem hatolhat át rajta akadálytalanul. Időszakossága miatt sem
szerencsés a kifejezés.
Az ózonkoncentráció évszakok szerint is változik: augusztus végén és szeptemberben
fokozatosan csökken az Antarktisz fölött, októberben az alacsony szint stabilizálódik, majd
novemberben nő, és lassan visszaáll a sokévi átlaghoz közelítő értékre. Ennek oka, hogy a
nagy hideg miatt a fagyos kontinens fölött a sztratoszférában a déli félteke telén egy zárt
légörvény alakul ki, amely útját állja az északról érkező légtömegeknek. A tavasz kezdetén
a melegedés miatt megváltoznak a légmozgások, november közepére megszűnik a zárt
légörvény, ekkor nagyobb az ózonritkulás mértéke.
Már az 1970-es években felmerült a gyanú, hogy antropogén eredetű gázok is
okozhatják az ózonritkulást. Először a szuperszonikus repülők által kibocsátott nitrogénoxidok (NOX) és vízgőz voltak a feltételezett szennyeződések, amelyek az ózon
bomlásához vezettek. 1974-ben egyes kutatók a halogénezett szénhidrogéneket tették
felelőssé a káros folyamatért. Közismert rövidítésük CFC, a mindennapi szóhasználatban
pedig a freon gyűjtőfogalom a leggyakoribb. (A freon név mellé megkülönböztetésül egy
számot tesznek, pl.: freon 11, freon12 stb.) Hűtőszekrényekben hűtőközegként, különböző
spray-k hajtógázaként, valamint a műanyagiparban habképzőként használták őket
legnagyobb mennyiségben. Nagyon stabil vegyületek, de a sztratoszférikus ózon
bontásában meghatározó szerepük van.
A freonmolekulából – a sztratoszférába jutva az erős napsugárzás hatására – klóratom
szakad le. A szabad klóratom az ózonmolekulából egy oxigénatomot leszakítva klórmonoxidot képez, a maradék ózonmolekula egyszerű oxigénmolekulává válik. A
klórmonoxid-molekula nem stabil, elbomlik. A belőle keletkező oxigénatom egy másik
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oxigénatommal találkozva oxigénmolekulává alakul, míg a klóratom újabb ózonmolekulát
bonthat le. Így egyetlen klóratom 100 000 ózonmolekulát bonthat le.
Az ózonpajzsot károsító klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének,
kereskedelmének és felhasználásának korlátozására dolgozták ki 1987-ben a Montreali
egyezményt. Az egyezmény célja, hogy ezeknek az anyagoknak a felhasználását 2000 előtt
az 1986-os szint felére csökkentsék.

4.2.1.2. A szmog kialakulása
Az atmoszféra alacsonyabb régióiban található savas kémhatású anyagok döntő
szereplői a füstködök kialakulásának is. A füstköd (smog = smoke +fog) a nagyvárosok és
ipari területek fölött létrejövő, füstből, porból és kémiailag aktív komponensekből álló
szennyeződés. Kétféle füstködöt különböztetünk meg, az ún. redukáló (Londoni típusú) és
az oxidáló (Los Angeles-típusú) füstködöt.
A redukáló füstköd alacsony hőmérsékleten, por és koromszemcsékkel szennyezett
tengeri levegőben figyelhető meg. A levegőnek viszonylag magas a kén-dioxid- és szénmonoxid-koncentrációja. Maró hatású, akadályozza a fotoszintézist. Hajnalban alakul ki,
de kedvezőtlen körülmények között előfordulhat, hogy délre sem oszlik fel, és akár 4-5
napig is eltarthat, ami légszennyeződési katasztrófához vezethet.
Súlyos egészségügyi következményei a szmognak: asztma (légúti érzékenység
bizonyos anyagokra), halálos kimenetelű tüdőödéma. 1989 januárjában Budapesten és
Miskolcon is észleltek ilyen típusú füstködöt. Londonban 1952 decemberében volt
tapasztalható egy igen súlyos példája, amikor öt napon át füstköd borította a várost. Ezen a
héten négyezerrel több ember halt meg, mint más években ugyanebben az időszakban. A
halálozás olyan szintet ért el, mint utoljára 1866-ban, a legutolsó kolerajárvány idején. Ez
az eddig ismert legnagyobb városi levegőszennyezési katasztrófa.
Az oxidáló (Los Angeles-típusú) füstköd lényegében ciklikus fotokémiai folyamatok
következménye, amelyet mozdulatlan levegőrétegekben figyelhetünk meg. Jellemző
előfordulási terület a nagy forgalmú, száraz, napfényes nyarú térség, különösen, ha egy
olyan katlanban helyezkedik el, amiben a levegő megreked (ilyen pl. Los Angeles).
Európában Athénra jellemző. A fotokémiai szmog erősen izgatja a nyálkahártyát, az ózon
pedig károsan hat mind a növényekre, mind az állatokra és az emberre. A fotokémiai
füstköd 25-35 °C hőmérséklet, alacsony páratartalom és 2 m/s alatti szélsebesség esetén
jöhet létre. Ilyen típusú szmogot először 1985-ben észleltek Magyarországon.
Az okozói általában a következő vegyületek: ózon; nitrogén-oxidok és
szénhidrogének. Ezek a füstköd kialakulása során megnövekedett koncentrációban vannak
jelen: (pl. nagy forgalmú utak menten, erős UV-sugárzás esetén). A fotokémiai füstködök
jellegzetessége; hogy benne az egyes oxidálóanyagok koncentrációja időben eltolva
jelentkezik. Az ózon és nitrogén-oxidok mellett a szemet irritáló peroxi-acetil-nitrát
(PAN), peroxi-benzoil-nitrát (PBN), salétromsav, dialkil-peroxidok, alkil-hidro-peroxidok
is komponensei a fotokémiai füstködnek.
Ha a PAN koncentrációja nagyobb, mint 0,02 ppm, órákon belül károsítja a
vegetációt: A füstködben lévő ózont az éjszaka folyamán az atmoszféra redukáló
tulajdonságú anyagai elbontják. A napkelte idején keletkező ózon a nitrogén-monoxidot
dioxiddá oxidálja; növekvő erősségű UV-sugárzás az ózonkoncentráció növekedését idézi
elő, majd a redukáló komponensek okozta ózonfogyás kerül túlsúlyba. Fotokémiai
füstködben mint maximális értéket, már 0,1 ppm ózonkoncentrációt is mértek..
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4.2.1.3. A savas esők kialakulása
Az atmoszférába jutó gázok jelentős része vízben oldódva savas kémhatású. A
természetes forrásból származó gázok (szén-dioxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok) a
csapadékba való oldódása okozza, hogy az esővíz pH-ja természetes körülmények között is
savas, kb. pH=5,65. Az emberi tevékenység következtében megnőtt kén-dioxid és
nitrogén-oxid emissziók következtében ez az érték jelentősen csökkenhet, 4,0-4,2-es
értékre, ekkor beszélünk savas esőről. Ennél kisebb értékek sem ritkák, előfordult, hogy
(pl. Kínában) 2-es pH-t mértek az esővízben.
A légkörbe jutott szennyező anyagok sorsa kétféle lehet:
Kémiai átalakulás nélkül leülepednek a talaj vagy a víz felszínére, itt reakcióba lépve a
vízzel (vagy talajnedvességgel) savképződés játszódik le. Ilyen pl. A SO2 száraz
ülepedése.
Kémiai reakcióba lépnek a légkör egyéb vegyületeivel.
Száraz viszonyok között a napsugárzás által indított fotokémiai reakciók a jellemzőek.
Az átalakulások során keletkezett vegyületek száraz ülepedéssel a felszínre kerülnek, vagy
bekapcsolódnak a nedves átalakulás folyamataiba. Nedves viszonyok között már a
légkörben savak keletkeznek, ezek a csapadékkel érkeznek a felszínre (nedves ülepedés).
A környezet elsavasodásában a száraz ülepedés nagyobb jelentőségű.
A savas eső talajsavanyodást okoz. A talaj pH-jának csökkenése savas kémhatást
eredményez, így a talajban lévő fémek és nehézfémek (Al, illetve Cd, Hg, Sn, stb.)
oldhatóvá válnak, migrációval a talaj mélyebb rétegeibe vagy a talajvízbe kerülnek. A
nehézfémeket oldható állapotban a növények is felvehetik és beépítik szervezetükbe. A
növény elfogyasztásával a nehézfémek bekerülnek a táplálékláncba, károsítják az állatok,
és végső soron az ember egészségét. A savas eső a fémes szerkezeti anyagokat és az
ásványi építőanyagokat (homokkő, mészkő) korrodeálja, ennek következtében az antik
kulturális értékeket fokozott károsodás érte. A savas esőt kapcsolatba hozták az elmúlt
évtizedekben fellépő, nagy kiterjedésű erdőpusztulással is. A savas esők okozta károk
csökkentése érdekében Európai Unió tagországai elfogadták azt a megállapodást, amely
arra kötelezi őket, hogy 2003-ra csökkentsék a hőerőművek kén-dioxid kibocsátását. A
tagországokban 1993 óta minden autót katalizátorral kell felszerelni.

4.2.2. Légszennyező anyagok
Természetes eredetű szennyezőanyagok
A légszennyező anyagok egy része természetes eredetű. A Föld felületének nagy részét
alkotó hidroszféra jelentős mennyiségű aeroszolt termel. A hullámverés során a levegőbe
kerülő vízcseppek beszáradva Na-, Ca-, K-, klorid-, szulfid-stb. ionokat vagy ezek
egyszerű vegyületeit hordozzák. A tengeri élővilág az anyagcsereéje révén is nagy
tömegben képez légszennyező anyagokat például szén-dioxidot. A sivatagi homok (SiO2,)
az időjárási jelenségektől függően, gyakran igen magas koncentrációban lehet jelen a
légkörben. A talajok pora szerves alkatrészeket is tartalmaz, főleg azonban ásványok
porából, karbonátokból, szulfátokból és oxidokból áll (pl. CaCO3, CaSO4, MgCO3, A12O3,
ZnO, SiO2 stb.) Vulkáni tevékenység során porok, gőzök és gázok (H2S, SO2, HCI, CO,
CO2) jutnak a levegőbe. Sztyeppék, bozótok, erdők tüzeinek égéstermékei a szén-dioxidon
kívül kormot, ehhez kapcsolódva karcinogén szén-hidrogéneket (pl.: 3,4 benzpirén)
hordoznak. A növények és az állatok bomlástermékei, főleg a kéntartalmúak gyakran
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bűzösek: ammónia, kén-hidrogén, aminok és merkaptánok, indol és skatol stb. Az
atmoszféra oxigén-és szén-háztartásának alakulását elsősorban a növényzet, másodsorban
az állatvilág döntő módon befolyásolja. Kis szénatom-számú, egyszerű szén-hidrogének
részben gázkitörések, részben szerves bomlástermékek gyanánt kerülnek a levegőbe.
Közülük a metán, mint a szénciklus természetes része, meglehetősen állandó, jelentős
koncentrációban mérhető: 1,2 ppm.
Mesterséges eredetű szennyezések
A mezőgazdaság kemizálódásával egy sereg új, a természet egyensúlya szempontjából
is sok veszélyt rejtő anyag került alkalmazásra. Az insecticidek, herbicidek, fungicidek,
melyek többnyire a klórozott szén-hidrogének, szerves foszfát-ész-terek, ditio-karbonátok
és hormon hatású vegyületek csoportjaiba tartoznak, biológiailag aktív anyagok. Ezeknek
pora, permete gyakran kerül a levegőbe, különösen, ha repülőgépről szórják, permetezik
őket nagy területekre. Régebben egy ország vagy terület levegőjének szennyezettsége
rendszerint iparának fejlettségével volt arányos, később a fejlettséget a közlekedés okozta
szennyeződés részesedései arányának növekedése jellemezte. Napjainkban a korszerűsödő
gépjárműállomány a gépjárművek számának növekedése mellett sem növeli tovább a
szennyezettséget. Primer szennyező források, amelyek a szennyező anyagokat termelik és
a légkörbe juttatják. Szekunder forrásoknak azokat nevezzük, ahonnan a levegőből egyszer
már távozott, eltávolított, illetve a termelésből már kivont szennyező anyagok ismét a
légkörbe kerülhetnek. Ilyenek a pernyehányók, meddőhányók vagy pl. a cementgyárak
utakra, talajra, épületekre ülepedett pora, melyet a szél felkavar. Ilyenek a szeméttelepek,
továbbá a szennyvizek, amelyekből az elnyelt gázok, oldószerek gőzei kidiffundálnak.
A kén-dioxid színtelen, jellegzetesen szúrós szagú, köhögésre ingerlő gáz. Vízben jól
oldódik azzal kénsavvá egyesül. A levegőnél nehezebb, oxigénnel csak katalizátorok
jelenlétében vegyül. Élő szervezetekre erősen mérgező hatás, különösen érzékeny rá a
növényzet. Tisztán belélegezve fulladásos halált, néhány század százaléknyi mennyisége
légzési nehézséggel járó mérgezési tüneteket okoz.
A nitrogén-monoxid színtelen, vízben kevéssé oldódó gáz, nehezebb a levegőnél. Igen
reakcióképes: a levegő oxigénjével nitrogén-dioxiddá alakul, mely folyamat a napsugárzás
UV spektruma hatására különösen felgyorsul. Klórral nitrozil-kloridot alkot. A nitrogénmonoxidot a vér haemoglobinja megköti. Oxidálószer és víz jelenlétében salétromsavvá
oxidálódik. Elemeiből igen magas hőmérsékleten, pl. villámláskor képződik. A nitrogéndioxid vörösbarna színű gáz, a levegőnél nehezebb. Ugyancsak reakcióképes, vízben
azonban rosszul oldódik. A nitrogén-dioxid alacsonyabb hőmérsékleten nitrogéntetraoxiddá alakul: már szobahőmérsékleten is jelentős a nit-rogén-tetraoxid aránya.
A szén-monoxid színtelen, szagtalan, vízben kevéssé oldódó, szobahőmérsékleten
nehezen oxidálható gáz. A levegőnél kissé nehezebb. Huzamos belégzés esetén rendkívül
mérgező ember-re, állatra egyaránt. A vérben igen stabilis szén-oxid-haemoglobin
alakjában halmozódik fel. Tökéletlen égés során keletkezik. Erőművek, kohók,
gépjárművek nagy mennyiségben bocsátják a légkörbe

Poralakú szennyeződések
A légkör szennyeződések egyik legnagyobb tömegű összetevőjét az igen sokféle típusú
poralakú szilárd szennyeződések okozzák. A légköri szilárd szennyeződések durva
frakcióját ülepedő pornak, más néven szedimentumnak szokták nevezni, amit tovább
osztályozhatunk vízben oldódó és vízben oldhatatlan, valamint szerves és szervetlen
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frakciókra. Porleválasztás szempontjából a por meghatározására a következő definíció
terjedt el: a por apró, tetszőleges alakú és sűrűségű szilárd részecskékből álló diszpergált
anyag, amely elsősorban gázfázisú diszperziós közeggel egy kétfázisú diszperz rendszert
alkot. Porszemcsének azok a részecskék tekinthetők, amelyek 101 325 Pa nyomáson és 20
°C hőmérsékleten egy rövid felgyorsulási szakasz után közel állandó, 300 cm/s-nál nem
nagyobb sebességgel ülepednek, és legnagyobb vetületi méretük 2000 µm-nél kisebb.
A hosszabb ideig lebegve maradó kisebb részecskék neve szálló por. Ennek a
frakciónak a nemzetközi elnevezése: TSP = Total Suspended Particulates. A
légzőszervekbe való lejutás eltérő mechanizmusa miatt megkülönböztetjük a 10 µm-nél
kisebb részecskéket (PM 10 = Particulate Matter 10 µm,) és a PM 2,5 frakciót. A
légkörben lebegő élő szervezetek (baktériumok, vírusok, algák, spórák, pollen) neve
aeroplankton. A természetes, szabad légkörben ezek közül az allergén pollenek okozzák a
legtöbb gondot. Közismert képviselőjük a parlagfű (Ambrosia elatior). Az atmoszférába
található részecskék mérete 0,005–500 µm tartományba esik.

Az egyes poralakú szennyeződések mérete

4.2.3. Légszennyező anyagok terjedése
Egy technológiai berendezést elhagyó, a levegőt szennyező légszennyező anyag
(emisszió) a légkörben eloszlik (transzmisszió) és felhígul. Így mint immisszió a
hatáskörzetében fejti ki káros hatását.
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Légszennyező anyagok terjedése
1 a levegőszennyeződés keletkezési helye; 2 tisztítóberendezés az emisszió csökkentésére; 3 az emisszió szétterjedése és
hígulása; 4 a levegőszennyeződés hatása az immisszió helyén; 5 levegő-finomtisztítás meghatározott levegőminőség
betartása érdekében pl. egyes termelőterületeken, üzemekben

Egy adott helyen és időpontban az immisszió a következőktől függ:
¾ az emisszióforrások koncentrációjától és intenzitásától
¾ a továbbterjedési körülményektől (pl. meteorológiai viszonyok, mint a
szélsegbesség, turbulencia és diffúziós paraméterek; inverziós időjárási
helyzet kialakulásától, amikor az alacsony emittáló forrásokból származó
emissziók feldúsulnak az inverziós rétegek alatt, ezáltal az
immissziókoncentrációk nagymértékben megnőnek.
¾ az emisszió típusától, a szennyezőanyag légköri átalakulásától (pl. a különféle
anyagok egymással való reakciói fény hatására, oxidációs, redukciós
folyamatok, kondenzáció, stb.)
A levegőszennyezettség vizsgálata (tehát az immisszió mérése) során leggyakrabban a
por, kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és a korom mennyiségét mérik.
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5.

Szennyezőanyagok csökkentési lehetőségei
5.1.

Szennyvíztisztítás

5.1.1. Mechanikai szennyvíztisztítás
A mechanikai tisztítási eljárások egyik legegyszerűbb módja a szűrés. A szűrés során a
szennyvíz két fázisra, a szilárd anyagra és a tisztított vízre való szétválasztása történik. A
szilárd anyagban szegény vizet szűrletnek, a nedves szilárd anyagban dúsult fázist
szűrőlepénynek nevezik.
A szennyvíztisztításban az úszó durva, nagyobb méretű szennyeződések leválasztása
rácsokkal történik. A rácszűrés esetében a visszatartott szilárd anyagot rácsszemétnek is
nevezik. A szűrésre használt rácsok általában keresztrácsozat nélküli, hosszanti
elhelyezésű, egymástól meghatározott távolságban elhelyezett, azonos keresztmetszetű
pálcákból készített berendezések. A szennyvízkezelési létesítményekben lévő rácsok
feladata lehet:
¾ a rács mögötti technológiai berendezések megvédése a nagyméretű
szennyeződések okozta meghibásodástól (dugulás, eltömődés). Rácsokat kell
alkalmazni szennyvízátemelõ telepnél a szivattyúk előtt, a szennyvíztisztító
telepek homokfogói, illetve előülepítői előtt.
¾ a további mechanikai, biológiai és kémiai vízkezelési eljárások tehermentesítése
¾ a rácsszemét külön kezelési útra terelése
A jelentős szálas, vagy textilanyag-szennyezés esetén, továbbá darabos anyagok
aprítására a már ritkábban alkalmazott ún. komminutorokat építettek be. Ezek feladata
elsősorban a gépi berendezések védelme. Hasonló feladattal alkalmazták korábban az ún.
aprító szivattyúkat, melyek feladata a rácsszemét feldarabolása és ezáltal továbbúsztatása
volt (rácsszemét mennyiségének csökkentése).
Szitaszűrőknek nevezik a 10 mm-nél kisebb lyukbőségű szalag,vagy dobszűrőket,
melyek alkalmazhatók finom rács után, csapadékvíz kiömlőknél, vészkiömlők előtt,
túlnyomásos flotálásnál. A települési nyers szennyvíz szűrőn történő előkezelésekor
lyukbőségtől függően 5–10%-os BOI5 és 5–20%-os lebegőanyag-tartalom csökkenéssel
lehet számolni.
A szitaszűrők a szűrőelem alakja szerint lehetnek
¾ Ívsziták
¾ Síksziták
¾ Szalagszűrők
¾ Dobszűrők
Az egyik legtöbbet és sokoldalúan használt szűrőberendezés az ívszita. Az ívszitában a
hullámosított kiképzésű pálcák tengelye vízszintes, és ezek egymás alatt úgy vannak
elhelyezve, hogy egy íves felületet képezzenek. A víz-szilárd anyag szuszpenzió felülről
lefelé gravitációs úton áramlik, eközben a réseken a víz átfolyik, a szilárd anyag pedig
lejjebb kerül és a szita alján eltávolítható. A berendezés a 0,1 mm-nél nagyobb átmérőjű
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szennyeződések eltávolítására alkalmas, tehát jól használható az előülepítés nélküli
szennyvíztisztításnál. A pálcák hullámosítása öntisztítást eredményez.

Ívszita
A gravitációs vízáteresztésű síkszitákat csak közel állandó vízszint és kis szilárdanyag
terhelésű tisztítás esetében célszerű alkalmazni.
A szalagszűrőkben végtelenített szitaszalag, vagy síkszita elemekből álló lánc
található. Elsősorban nagy szilárdanyagt artalmú szennyvizek és szennyvíziszapok
esetében használják. A szűrési feladatoknál a szalag sebességét a szűrési sebességhez
közeli értéknek kell megválasztani.
A dobszűrők különböző méretű perforációval ellátott palástú szerkezetek. A dob
hullámosításával a szűrési felület növelhető és a tisztíthatóság javítható. A tisztítandó víz a
palástfelületen belülről kifelé áramlik, így a szennyeződés a dob belső felületén rakódik le.
A dob fölött elhelyezett tisztítóberendezés vízsugár segítségével távolítja el a dobpalást
felületéről a rátapadt szennyeződést. A szűrési sebesség növelésére zárt kivitelű nyomás
alatti, vagy vákuumozható dobszűrőket is alkalmaznak.
A szövetszűrők alkalmazásával lényegesen tisztább szűrlet nyerhető, különösen a
nagymennyiségű szilárd- és lebegőanyagot tartalmazó szennyvizek esetében, ahol a
kirakódó iszaplepény miatt a szűrőszövet sokszor csak támasztóanyagként vesz részt a
folyamatban. A szuszpenziók szűrésénél használt szűrőprések a gyors eliszapolódás miatt a
szennyvíztisztításban csak kevéssé használatosak, helyettük a nagyobb iszaptérrel
rendelkező táskás és gyertyás szövetszűrők alkalmazhatóak.
A homokfogók építésének célja, hogy a tisztító telepre folyó nyers szennyvízásványi
anyag tartalmát lehetőleg minél jobb hatásfokkal eltávolítsuk, és így a technológiai
folyamatban soron következő műveletekben a szemcsés ásványi anyagok jelenléte által
fellépő nehézségeket lehetőség szerint kiküszöböljük. . Az újabb típusok kidolgozásakor
minden esetben az a szempont volt irányadó, hogy az átfolyási sebességet lehetőleg minél
nagyobb mértékben lehessen szabályozni, és ugyanakkor az építési és gépészeti egységek,
elemek minél egyszerűbben és gazdaságosabban megépíthetők, ill. üzemeltethetők
legyenek.
A homokfogók általában a szennyvízrácsokat követően vannak a technológiai
folyamatba beépítve, hogy a soron következő berendezések üzemét védjék az ásványi
anyagok (homok, sár, kavics, stb.) jelenléte által előidézhető károsodásoktól. A
homokfogókat elsősorban nagyobb szennyvíztisztító telepeknél indokolt alkalmazni,
különösen egyesített rendszerű csatornahálózat esetén, valamint konzervipari és egyéb
zöldség és gyümölcsfeldolgozó iparágak szennyvíztisztításánál. Ez esetben várható
ugyanis viszonylag nagyobb mennyiségű ásványi anyag (homok, kavics,
talajszennyezések) a tisztítótelepekre befolyó szennyvízben. A homokfogók lényegileg
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ülepítőnek tekinthetők, amelyek elsődlegesen a szemcsés ásványi anyagok eltávolítását
hivatottak megoldani.

Légbefúvásos homokfogó
Az ülepítők feladata a szennyvízből az ülepíthető – rácsok és homokfogók által el nem
távolított – finom szemcsék, úszó és lebegő anyagok visszatartása.
Alkalmazási területük leginkább az alábbiakra terjed ki:
¾

önálló mechanikai tisztító berendezésként,

¾

biológiai szennyvíztisztító rendszerben elő-és utótisztítóként,

¾

kémiai tisztítórendszer elő-és utóülepítőjeként,

A leggyakrabban alkalmazott ülepítők osztályozása:
¾ hosszanti átfolyású ülepítők gépi kotró berendezéssel (pl. Lipcsei típusú),
¾ sugárirányú átfolyású ülepítők gépi kotróberendezéssel (pl. Dorr típusú),
¾ függőleges átfolyású tölcséres ülepítők (pl. Dortmundi típusú),
¾ lemezes (betétes) ülepítők.

A hosszanti átfolyású ülepítők alkalmazhatóak önálló mechanikai tisztítóberendezésként,
öntözés előtti előtisztításhoz, biológiai elő-és közbenső, illetve utóülepítőként, csapadékvíz
ülepítőként. Az átlagos mélységük 1,5–2,5 m, a kotrószerkezet miatt a szélességi méret 4,0–8,0 m,
a mélység és hosszúság ajánlott aránya 1:20–1:30. A fenéklejtést célszerű az iszapzsomp irányában
1,5–2,0%-nak választani. A zsompba került iszap továbbítása centrifugál vagy mammut
szivattyúval történik. Nagyobb tisztítótelepeken a recirkulációs iszap számára a gyakorlat szívesen
alkalmaz csigaemelőt (csigaszivattyút), mivel az eleveniszap pelyheit kevésbé aprítja. A vízszintes

átfolyású sugárirányú (Dorr-típusú) ülepítők elő-, közbenső és utóülepítőként egyaránt
felhasználhatók. A 18–20 m átmérőjű medenceméretek az ajánlottak, mivel nyitott kivitel
esetén 40 m átmérő felett a szél zavaró hatása fokozottan érvényesül. A közepes
vízmélység (h = 1,5–2,5 m) és az átmérő egymáshoz való aránya: h/D = 1:20–1:25 között
legyen. A medence fenéklejtése 2–3%. A leülepedett iszapot forgókotró tolja az
iszapzsompba. Az ülepítű kotrójának kerületi sebessége legfeljebb 6,0 cm/s, míg az
utóülepítőé legfeljebb 3,0 cm/s lehet. A vízfelületen képződő általában magas zsírtartalmú
uszadékot egy tolólap a műtárgy külső oldalán elhelyezett uszadékcsapdába sodorja,
ahonnét azt gravitációsan, vagy szivattyúval továbbítják a sűrítőbe. A Dortmundi típusú
ülepítőket utóülepítőként vagy vegyszeres kezelések derítőjeként alkalmazzák. Elsősorban
a kör alakú típust alkalmazzák (Dmax = 6,0 m). A medence alsó, kúpos felületén a
leülepedett iszap lecsúszik a tölcsér legmélyebb pontjára, ahonnan iszapelvezető csövön
vezethető az iszaprothasztóba, vagy recirkulációs rendszer esetében a biológiai
tisztítórendszer előülepítője elé.
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A zsírfogókat konyhák, vágóhidak, húsüzemek mellett építik, a szennyvíz
közcsatornába vezetése előtt, vagy a szennyvíztisztító telepeken. A műtárgy rendszerint
téglalap alakú 1:1,5-2 szélesség-hosszúságaránnyal. A víz egyenletesebb szétosztására a
műtárgy elején, valamint a felúszott zsiradék visszatartására a műtárgy végén terelőfalak
szolgálnak. A zsíranyagok bomlásként keletkező zsírsav korróziós hatása miatt a medence
teljes belső felületét célszerű mészszegény cementtel készült vízzáró vakolattal ellátni. A
visszatartott zsírréteg magasságában saválló lapburkolat (csempe) vagy védőbevonat
elhelyezése szükséges, a vízszint felett és alatt 20-30 cm távolságig. A műtárgy lefedését
vagy előregyártott, kiemelhető lapokkal, vagy pedig kiemelhető fedlapos (a lebúvónyílás
fölött elhelyezve) monolit vasbeton födémmel oldják meg. Nagyobb üzemi zsírfogók
légbefúvással is készülhetnek. A műtárgy fenekén perforált csövön befúvott levegő
buborékai felfelé terelik a zsiradékot. A víz bevezetése a vízszint fölött, az elvezetés pedig
az üledék eltávolítása végett a fenékről történik.

Zsírfogó
A hidrociklon működési elvének megfelelően a szennyvíz tangenciálisan érkezik a
homokeltávolító kamrába, így a berendezésben örvénymozgás keletkezik. A homok az
örvénymozgás és a gravitáció hatására a ciklon palástja mentén a fenékre ülepszik, míg a
könnyebb szerves anyagok a ciklon középső részébe gyűlnek, majd felfelé mozogva a
ciklon felső részénél távoznak. A porelválasztásra használt gázciklonok is ugyanezen az
elven működnek.

Hidrociklon
Az ivóvíz-előkészítés (pl. parti szűrésű víz), illetve a kolloid méretű
szennyezőanyagokat tartalmazó szennyvizek tisztítása során alkalmazható a mélységi
szűrés. A parti szűrésű vizek esetében talajon, vagy homokrétegen szűrik át a vizet, de
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alkalmazhatók ún. mélységi szűrők (homokszűrők), amelyek apró szemcsés anyaggal
töltött oszlopok. Jellemző tulajdonságuk, hogy a szűrőközeg részecskéi között kialakuló
csatornák átmérője általában meghaladja a vízből eltávolítandó lebegő és kolloidális
szennyezés méretét. A töltet legtöbbször több rétegű, melyben felülről lefelé haladva
csökkenő nagyságú és növekvő sűrűségű szűrőrétegek helyezkednek el. Alulról táplált
oszlop esetén fordított a sorrend. A töltőanyag lehet antracit, homok, kőzúzalék, kavics stb.

5.1.2. Biológiai szennyvíztisztítás
A biológiai tisztítás feladata a szennyvízben – mechanikai tisztítás után – megmaradó
lebegő szerves részecskéknek, valamint az oldott és kolloidális szerves szennyeződéseknek
biokémiai folyamatok segítségével történő lebontása. A szennyvíztisztítás gyakorlatában
legelterjedtebbek a biológiai eljárások. Ezen eljárások a mikroorganizmusok irányított
tevékenységét
(fermentáció)
hasznosítják.
Alkalmazásukkor
minden
olyan
szennyezőanyag eltávolítható, illetve átalakítható, amely valamely mikroorganizmus
tápanyagaként (szubsztrátként) szolgálhat. Ezek a leggyakrabban szerves vegyületek, de az
élővizekben veszélyt jelentő egyes szervetlen vegyületek is ártalmatlaníthatók ilyen
módon. (Az ammónium-ion például nitráttá /nitrifikálás/, a nitrát pedig denitrifikáló
mikroorganizmusokkal nitrogéngázzá alakítható
A szennyező szervesanyag aerob és anaerob feltételek között is eltávolítható. Az aerob
oxidáció sebessége lényegesen nagyobb, alkalmazása ezért gyakoribb. Az anaerob
eljárásokat csak nagyon szennyezett vizek, illetve iszapok kezelésére (rothasztás)
alkalmazzák. Az aerob biológiai szennyvíztisztítás során a szennyvizek szerves
szennyezőanyagait a vízben már eleve jelenlevő, vagy abban mesterségesen nagy
tömegben kitenyésztett baktériumok (un. eleveniszap) természetes anyagcseréjük során
lebontják. A baktériumok a szervesanyag egy részét energiaszükségletük fedezésére széndioxiddá és vízzé oxidálják, másik részét pedig többé-kevésbé átalakítva új sejtanyag
képzésére használják fel. Mindezen folyamatok közben a baktériumok oxigént
fogyasztanak.
A biológiai szennyvíztisztítási fokozat hatékonyságát több tényező, így például a
jelenlevő aktív szervezetek mennyisége, a metabolízis (anyagcsere) sebessége, a víz
tartózkodási ideje, a szervesanyag terhelés stb. befolyásolja. A baktériumok akkor is
fogyasztanak oxigént, ha nem áll rendelkezésükre tápanyag. Ezt az oxigénfogyasztást
nevezik endogén légzésnek (sejtlégzés). A fajlagos sejtlégzés intenzitás (az 1 g száraz
iszapra vonatkoztatott oxigénfogyasztás sebessége) jellemző az iszapban lévő élő, aktív
baktériumok számosságára, az iszap aktivitására.
Ha a baktériumok szuszpenziójához tápanyagot (tartalmazó szennyvizet) adunk, a
légzés intenzitása hirtelen megnő. Az ilyenkor észlelt oxigénfogyasztást nevezik szubsztrát
légzésnek. A szubsztrát légzés során fogyó oxigén részben az ilyenkor is fennálló endogén
légzést, részben a tápanyag oxidációját szolgálja.
Az elegendő oldott oxigéntartalom biztosítása tehát a megfelelő hatásfokú biológiai
lebontás előfeltétele és a biológiai szennyvíztisztítóknál mesterségesen biztosítani kell. A
levegő abszorpciója három szakaszban megy végbe. Az első szakaszban az
oxigénmolekulák a folyadékkal érintkezve a felületi rétegben telítettségi állapotot idéznek
elő, és itt egy néhány molekula vastagságú, oxigénnel (levegővel) telített folyadékfilm
alakul ki. A második szakaszban az oxigénmolekulák molekuláris diffúzióval átjutnak ezen
a filmen, majd a harmadik szakaszban az oxigén diffúzió és konvekció útján elkeveredik a
folyadékban.
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5.1.2.1. Eleveniszapos technológia
Az eleveniszapos szennyvíztisztítás a legelterjedtebb biológiai szennyvíztisztító
eljárás. A biológiai lebontási folyamatban az eleveniszap alapvető szerepet játszik. A
benne lévő mikroorganizmusok aerob körülmények között végbemenő életfolyamataik
során a szerves (főként oldott és kolloidális) szennyezőanyag tartalma lebomlik. Az
eleveniszapos tisztítási folyamatban a szerves anyagok lebontása enzimek által katalizált
biokémiai folyamataok összessége. Éppen ezért a csepegtetőtestes eljáráshoz hasonlóan itt
is biztosítani kell az oldott oxigén mennyiségét, valamint az áramlási viszonyok
megválasztásával az eleveniszap szuszpenzióban tartását is biztosítani kell. Készüléke
lebegőágyas, folyamatosan táplált bioreaktor. A biomassza lényegileg a reaktorban marad:
iszap ugyan állandóan lép ki a medencéből, de annak nagy része visszatáplálásra kerül a
kellő iszapkoncentráció biztosítására. A megfelelő hatásfokú biológiai bontás eléréséhez
biztosítani kell az elegendő reakcióidőt, másnéven a tartózkodási időt, valamint a
megfelelő hidraulikai terhelést.

Eleveniszapos technológia elvi kapcsolása
A nagyterhelésű folyamatoknál a biomassza növekedése, az eltávolítandó
szervesanyagok beépítése dominál. Bomlástermékként víz, széndioxid, és az
iszapelhalásból ammónia képződik. Jellemzi a folyamatot, hogy a szuszpendált szilárd
anyagok koncentrációja és térfogati terhelése nagy. A tisztítás összhatásfoka gyenge, de
viszonylag nagy szervesanyag lebontást eredményez.
A kisterhelésű folyamatoknál a fölösiszap-hányad sokkal kisebb: a tápanyag/mikroorganizmus arány a nagyterhelésűnek kb 50 %-a. Az iszappelyhek mikroorganizmus
összetétele sokkal gazdagabb, a nitrifikáló baktériumok is megjelennek.
A nehezen lebontható szennyezőket is tartalmazó szennyvizek kezelésénél jó megoldás
lehet a többlépcsős tisztítás, a rövid és a hosszúidejű lebontási fázisok szétválasztása.
Ilyenkor az első lépés rendszerint nagy terhelésű, gyorsan, nagy szervesanyag-csökkentést
eredményez. A második lépés kisterhelésű, nagy tartózkodási idejű. - (A tisztítási lépcsők
sok összekapcsolás-variánsa közül a legmegfelelőbbet, a szennyvíz-összetétel ismeretében
kell kiválasztani). A többlépcsős tisztítás előnyei:
•

ugyanolyan tisztítási hatásfokhoz kisebb reaktor-térfogat elegendő,

•

az első nagy terhelésű fokozat fölösiszapja sok nehezen bontható és bonthatatlan
szerves anyagot és egyéb szennyezőt adszorbeál és kivon a szennyvízáramból,

•

a második fokozat kevesebb O2-t igényel, így energia-megtakarítás érhető el

•

jobb végtisztítás érhető el, illetve kisebb össz-reaktortérfogat szükséges.
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5.1.2.2. Csepegtetőtestes technológia
A csepegtetőtest nagy, kazánszerű tartály, amelyet szilárd, nagy pórusú szemcsés
anyaggal, bazalttal, salakkal, habkővel, tégladarabokkal, PVC-alapú műanyaggal töltenek
meg úgy, hogy a lehető legnagyobb pórusfelület keletkezzék. Az előülepített szennyvizet a
forgó elosztókaron keresztül a töltőanyag felületére permetezik, ahonnan az a töltőtesteken
át lassan a tartály fenéklemezére csepeg. A töltőanyagot vastag, mikroorganizmusokat
tartalmazó biológiai hártya vonja be.
A mikroorganizmusok között az algák is szerepet kapnak, mivel a csepegtetőtest
anyagán felületi filmet képeznek, amelyben protozoák és gombák telepednek meg. Az
algák szervetlen tápanyagokat igényelnek és fotoszintézissel oxigént szabadítanak fel. Ez
azonban a lebontási folyamathoz nem elegendő. A csepegtetőtest szerkezete ezért
biztosítja, hogy a levegő a töltőtesteken átáramoljon. A csepegtetőtestben az átalakítási
folyamatot határfelületi reakció jellemzi, amelyet egyik oldalról a folyadékfázisba történő
szubsztráttranszport, másik oldalról a biofilmen belüli transzportfolyamat, továbbá az ott
megtelepült mikroorganizmusok forgalomkinetikája határoz meg. A töltet terhelése
szempontjából megkülönböztetünk kis terhelésű, közepes terhelésű, nagy terhelésű
csepegtető testes, „szuper-terhelésű” csepegtetőtestes tisztító rendszereket.

5.1.3. Fizikai-kémiai tisztítás
A környezetbarát biológiai tisztító rendszerek mellett sokszor elkerülhetetlen a kémiai
tisztítás alkalmazása, vagy legalábbis ilyen tisztító lépcsők beiktatása.
Alkalmazzák:
¾ ipari szennyvizek tisztításánál, elkerülhetetlenül,
¾ ha akár lúgos, akár savas a szennyvíz,
¾ ha előnyösen kicsapható anyagokat tartalmaz,
¾ ülepedési tulajdonságok befolyásolására,
¾ iszap felfúvódás megakadályozására,
¾ nehézfém-szennyezések eltávolítására,
¾ foszfor eltávolítására.
Az ipari szennyvizek kezelése iparáganként változó, speciális megoldásokkal
lehetséges. A kémiai tisztítás átlagos berendezésigénye: vegyszeradagoló (és előkészítő),
bekeverő, ülepítő.
A szennyvíztisztításban a kémiai lépés több helyen is beiktatható. Valamennyi
megoldásnak előnye is, hátránya is van. A semlegesítést, valamint az előülepítést javító
lépés természetesen a sor elején elő-kicsapás formájában kerül alkalmazásra. Ennek az a
hátránya, hogy a szerves anyagok egyidejű pelyhesedését okozhatja, ami az utánkapcsolt
denitrifikációt zavarja. Szimultán kicsapásnál a vegyszert a biológiai fokozatba adagolják.
Hátránya, hogy mind a vastartalmú, mind az alumíniumtartalmú kicsapószer rontja a
nitrifikáció hatásfokát.
Az utókicsapásnál a biológiai tisztítás után az utóülepítőt követően adagolnak
vegyszert. Kiegyenlíti a megelőző fokozatok tökéletlen működését. Nem zavar további
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lépéseket, de többlet műtárgy építése szükséges: flokkuláló és ülepítő medence kell a
megvalósításához.
A vízszennyezést jelentő lebegőanyag-tartalom jelentős része kolloid méretű. A
kolloid részecskék, bár sűrűségük a vízénél nagyobb, nem ülepednek le, hanem lebegnek a
vízben. E kis méretű részecskék negatív elektromos töltésűek, egymást taszítják. Spontán
összetapadásuk, pelyhesedésük csak igen hosszú idő alatt (hónapok elteltével) megy végbe.
A kolloid részecskék eltávolításához a stabilizáló erők megszüntetésére, nagyobb méretű
részecskék (aggregátumok) létrehozására van szükség, amelyek már a mechanikai
fáziselválasztási módszerekkel a víztől elkülöníthetők.
A kolloid méretű részecskék aggregálására általában alkalmas a koagulálóflokkuláló eljárás. A stabilizáló erők csökkentését ez az eljárás vegyszeradagolással
valósítja meg. A vegyszeradagolással létrehozott mikro- és makropehely képződést és az
ezt követő fáziselválasztást (leggyakrabban ülepítést) együttesen derítésnek nevezik.
Koaguláció: a vízkezelés során a kolloid részecskék destabilizálását jelenti, amely a
részecskék közötti taszítóerő csökkenésének ill. megszűnésének hatására következik be.
Flokkuláció: pehelyképződés; a destabilizált
összekapcsolódása nagyobb halmazokká.

(koagulált)

részecskék

további

A felszíni vizek tisztításakor a töltés semlegesítésére elsősorban Al3+ és Fe3+
vegyületeket használnak. A háromértékű fémsók alkalmazásának előnye hidrolizáló
sajátságaikban is rejlik. E fémsókból vízbe adagolásukat követően pozitív töltésű közbenső
termékek (polihidroxi vegyületek) képződnek. Ezek semlegesítik a kolloidok negatív
töltését. A hidrolízis további szakaszában az átmeneti vegyületek fokozatosan elvesztik
töltésüket és a kolloidokat szorbeálva rosszul oldódó hidroxid pelyheket alkotnak, amelyek
makroszkópikus csapadék formájában kiválnak a vízből.
A vízoldható polimerek adagolásakor kialakuló pelyhek ún. hídképződéssel jönnek
létre. A folyamat első lépése a polimerek szorpciója a szilárd részecskék felületén,
mikropelyhek képződése. Ezt követi a mikropelyhek nagyméretű, jól ülepedő pelyhekké
való összekapcsolódása. A makroméretű pehelyképződést a polimer szerkezete teszi
lehetővé.
Az alumínium-szulfáttal végrehajtott derítés hatékonysága nemcsak polimerek
alkalmazásával fokozható. Ismeretesek olyan eljárások is, amelyek derítési segédanyagokat
is felhasználnak. Ilyen segédanyag lehet pl. a homok a képződött flokkulum fajsúlyának
növelésére (Cykloflokk eljárás), vagy szorpciós tulajdonságú adalék, mint az aktív szénpor
vagy az agyagásványok. Az agyagásványok a flokkulumméret növelése mellett a
hatékonyabb szennyezőanyag-eltávolítást is szolgálják.
A koagulálás, flokkulálás folyamatai legtöbb esetben jelentősen hőmérséklet és pH
függőek. A vízben lévő kolloidok töltése, egyes derítővegyszerek ionformája egyaránt pH
függő, pl. az Al3+ vegyületek hidrolíziséhez az optimális tartomány pH 6 - 6,5.
Lényeges szerepet játszanak a derítőszerek alkalmazásakor a mechanikai körülmények
is. A vegyszerek adagolásakor a vegyszert és a tisztítandó vizet igen gyorsan össze kell
keverni. Ez egyrészt a vegyszer homogén eloszlatását biztosítja, másrészt azt, hogy a
vegyszerek még aktív, reakcióképes állapotukban (pl. a polihidroxidok) reagáljanak a
lebegőanyag-részecskékkel. A gyors vegyszerbekeverést követően a primer aggregátumok
további ütköztetését, a pehelyméret növelését lassú keveréssel kell elősegíteni. A keverési
sebességek (a folyadékban kialakuló sebességgradiens) optimális megválasztása mellett az

49

alkalmazott keverési időt is optimálni kell. (A keverési idő növelése ugyanis az
aggregátum képződés mellett az aggregátumok aprítását is eredményezheti.)
A hagyományos flokkuláló berendezések három részből állnak:
1. A keverőmedencében adagolószivattyún keresztül, nagy keverési sebességgel adagolják
a megfelelő kémiai anyagokat.
2. A flokkulációs medencében a szennyvizet csak olyan mértékben mozgatják, hogy a jól
ülepedő és szűrhető pelyheket a víztömegben tartsák.
3. A pelyheket végül leválasztják a vízből. Ez a leválasztandó részecskék méretétől,
alakjától, sűrűségétől függően történhet:
¾ Ülepítéssel: Az ülepítéssel elméletileg mindazon részecske leválasztható, amelynek
sűrűsége nagyobb a folyadék sűrűségénél. A gyakorlati határ az ülepítési folyamat
nagyon kis sebességéből adódik. Ezt figyelembe véve a víztisztításban az ülepítést
általában a 10 mikrométernél nagyobb átmérőjű szemcsék leválasztására
használják. A különösen pelyhes struktúrák, mint pl. az eleveniszap az ülepítési
folyamatot megnehezítik.
¾ Szűréssel az l mm-0,1 mikrométer szemcsetartományba eső részecskék
választhatók le. A nagyobb berendezésekben rendszerint a gyorsszűrő, gyakori
visszamosatással működő berendezéseket részesítik előnyben a lassú szűréssel
szemben, illetve eltejedtebbek a folyamatos szűrési üzemet biztosító technológiák.
A flotáció során a gázbuborékok a hidrofób, illetve hidrofobizált (ún.
gyűjtőkkel kezelt) szemcsékre telepszenek, és ezáltal a keverékből, mint
gáz-szilárdanyag aggregátumot felúsztatják és leválasztják. A
szennyvízkezelésben mindenekelőtt a mérsékelten szennyezett vizek
tisztítási technológiájaként alkalmazzák
Az ionok eltávolítását többféle tényező teheti szükségessé. A leggyakrabban
előforduló szennyező ionok közül egyesek (pl. As3+, Cd2+, NO3- stb.) mérgezőek, mások a
fertőtlenítőszerekkel reagálva kellemetlen ízt, színt, szagot adnak a víznek (pl. NH4+, Mn2+,
Fe2+). A Mn2+ és Fe2+ vegyületek a tározókban és szállítórendszerekben csapadék
formájában lerakódhatnak, a vascsapadékok korróziót okoznak, valamint vasbaktériumok
is elszaporodhatnak a csővezetékben. Az ammónia a fertőtlenítőszerekkel reagálva azok
hatását befolyásolja, és esetenként újabb vegyületek megjelenését (pl. klóraminok) is
eredményezi. Egyes ionok eltávolítása megoldható csapadékképző eljárásokkal is (pl.
Mn2+, Fe2+ , As3+). Újabban elterjedtek az ioncserén és a fordított ozmózison alapuló
ioneltávolító eljárások is.
Az ioncserélők olyan szilárd anyagok, amelyek pozitív vagy negatív töltésű ionos
csoportokat tartalmaznak és az azokhoz kapcsolódó, szabadon mozgó ionjaikat képesek
más, azonos töltésű ellenionokkal kicserélni. Az első gyakorlati célra alkalmazott
ioncserélő anyagok szervetlen, mikrokristályos szilikátvegyületek voltak (pl. zeolit,
glaukonit). Jelenleg az ioncserélők nagy része műgyanta alapú, vázuk sok esetben
polisztirol és divinilbenzol-kopolimer (pl. Varion gyanták). A vízkezelésben korábban az
ioncserét főként a víz lágyítására alkalmazták (Ca2+ és Mg2+ ionok cseréje Na+ ill. H+
ionra). Az utóbbi időben a felhasználandó vizek fokozott nitrát-, ammónium- és fém-ion
szennyeződése az ioncserélők szélesebb körű alkalmazását tette szükségessé.
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Az ioncsere kétféleképpen valósítható meg: szakaszos és folyamatos eljárással. A
szakaszos eljárás során az ioncserélőt kevertetik a tisztítandó oldatban, majd attól
elválasztják. A folyamatos eljárás esetén oszlopba töltik az ioncserélő szemcséit, ezen
bocsátják át a tisztítandó vizet. Ez utóbbi kedvezőbb, mert az ioncserélő ionmegkötőképességének jobb kihasználása mellett (nagyobb hatékonyság) a regenerálás is
gazdaságosabb. A tisztítás hatékonyságáról az idő függvényében az átfolyó oldatban
meghatározott komponens-koncentráció tájékoztat. A folyamatot az áttörési görbe jellemzi.
Az ioncserélőre kerülő oldatot az oszlopon felülről lefelé áramoltatva az oszloptöltet
fokozatosan telítődik, a szorpciós zóna egyre lejjebb kerül, ezzel párhuzamosan az átfolyt
oldatban az eltávolítandó komponens koncentrációja nő. A kimerült ioncserélőt regenerálni
kell. Ez olyan oldattal valósítható meg, amely az eredeti (ioncsere előtti) ionokat nagy
feleslegben tartalmazza. Ily módon biztosítható az egyensúly eltolódása, az ioncserélő
eredeti ionállapotának visszaállítása. A regenerálásnál kapott eluátum gyakorta
környezetszennyező anyag. Ennek hasznosításáról vagy közömbösítéséről ill. megfelelő
elhelyezéséről gondoskodni kell.
A fertőtlenítés célja, hogy a szennyvízkezelőből kilépő anyagáramok kórokozó
mikroorganizmusait elpusztítsa, fertőzőképességüket megszüntesse. A fertőtlenítés a
mikroorganizmusok enzimrendszerének irreverzíbilis befolyásolása révén valósul meg,
ami az élő szervezet elpusztítását eredményezi. Az enzimrendszerek az oxidáló anyagokra
igen érzékenyek, ezért a fertőtlenítést kézenfekvő oxidativ anyagokkal végezni. Jelenleg
klórt, klór-dioxidot, ózont, és nátrium-hipokloritot használnak a fertőtlenítőkben.
Legyakrabban, nagy berendezéseknél, nagy szennyvízhozamoknál klórt, kis telepeken
nátrium-hipokloritot használnak. Napjainkban gazdaságossági okokból az ózonozás is
egyre inkább terjed, UV fényforrással állítva elő a szükséges ózont. A legolcsóbb a
klórozás, de közegészségügyi oldalról az ózonozást ajánlják inkább.
A klóros oxidáció a szennyvízben mindig jelen lévő ammóniával klóraminokat képez.
Ezen „amin”-származékok is baktericid tulajdonságúak, de fajlagos reakciósebességük
nagyon lassú. A klóros oxidáció az ammóniatartalomtól függően nagy mennyiségű klórt
használ fel az ammóniatartalom oxidálására és von el a tulajdonképpeni fertőtlenítéstől.
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.

„Törésponti” klórozás
Az ózonos oxidáció előtérbe kerülését a rákkeltő vegyületek képződésének megelőzése
indokolja. Az ózont régebben csendes elektromos kisüléssel, újabban 224 nm-es
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ultraibolya fény segítségével állítják elő. ( UV - technika ). A módszer hátránya, hogy az
ózon a vízben igen gyorsan lebomlik, ezt azonban az ózonozás után klór adagolásával
kompenzálni lehet.

5.2. Levegőtisztaság védelmi eljárások
Az egyes technológiák során keletkező szilárd, gáz és cseppfolyós halmazállapotú
szennyezők légkörbe való kijutását különböző módszerekkel lehet csökkenteni vagy
megakadályozni.
Szennyezőanyagok lehetséges eltávolítási módjai

Szilárd szennyezők
Száraz leválasztás

Nedves leválasztás

tömegerőn alapuló leválasztás

leválasztó mozgó alkatrész nélkül

szűrőhatáson alapuló leválasztás

leválasztó mozgó alkatrésszel

elektrosztatikus leválasztás

nedves elektrosztatikus leválasztás

Gáz halmazállapotú szennyezők
Szennyező anyag leválasztása

Szennyező anyag átalakítása

abszorpció

termikus égetés

adszorpció

katalitikus égetés

kondenzáció

katalitikus redukció
véggázok biológiai tisztítása

5.2.1. Porleválasztók
A porkamrák a legegyszerűbb porleválasztó berendezések. A nagyméretű készülékbe
belépve a tisztítandó gáz vg sebessége erősen lecsökken, miközben a magával szállított por
nagyobb szemcséi kiülepednek. A leválasztok általában vízszintes elrendezésű, belül üres
hasáb alakú testek, a kellő sebességcsökkentés érdekében nagy térfogattal rendelkeznek!
Az egyszerű porkamrák az 50-100 μm átmérőjű szemcsék leválasztására alkalmasak, az
ennél kisebb átmérőre a készülék leválasztási hatásfoka rohamosan csökken. A kis
portalanítási fokuk miatt csak durva- vagy előleválasztóknak alkalmazzák őket.
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Porkamra
A porkamrában leülepedő szemcsék mérete az ülepedési magasság/kamrahossz
viszonytól függ. Minél kisebb a hányados értéke, annál jobb a frakcióportalanítási
hatásfok. A hányados csökkentését szolgálja a porkamrában az áramlás irányával
párhuzamos betétlapok elhelyezése.
Ha a leválasztótérben nemcsak a hordozógáz sebességét csökkentjük, hanem különböző betétekkel irányváltoztatásra is kényszerítjük a gázt, a porkamrák hatásosságát
fokozni tudjuk. Irányváltozás hatására a szemcsék nagyobb tehetetlenségük miatt
igyekeznek megtartani eredeti irányukat, a terelőlapoknak ütközve kiválnak a gázáramból.
A ciklonba a szennyezett gázt nagy sebességgel tangenciálisan vezetik be. A
készülékben spirál alakú, lefelé áramló örvények keletkeznek, miközben a porrészecskékre
a nehézségi erőn kívül sugár irányú centrifugális erő is hat. A részecskék a ciklon falán
sebességüket vesztik, és a nehézségi erő hatására a ciklon alsó, kúpos részébe, majd innen
a porgyűjtő kamrába hullanak.
A ciklonok következő típusait különböztethetjük meg:
Egyszerű ciklonok. Olyan nagyra méretezik őket, hogy az adott mennyiségű szenyezett
gáz tisztítására egyetlen készülék elegendő legyen.
Multiciklonok. Annyi kisméretű ciklont alkalmaznak párhuzamosan kapcsolva, hogy a
teljes gázmennyiség tisztítható legyen.
Örvénycsövek. Az átmérőjük egészen kicsi. Itt a perdületes áramlást perdítő elemekkel,
irányelterelő lapokkal hozzák létre. A kívánt gázmennyiség tisztítására több
örvénycsövet alkalmaznak, amelyeket csoportokban, battérákban helyeznek el.

A szűréssel történő poreltávolítás az elmúlt időszakban az egyik legfőbb porleválasztó
folyamattá vált. Míg a mechanikus és elektrosztatikus leválasztok szűrőparaméterei felső
határukhoz közelednek, a szövetszűrők széles lehetőséget nyújtanak a további fejlődéshez.
Az utóbbi időben új típusú szűrőanyagok jelentek meg, amelyek hatékonysága lényegesen
felülmúlja a hagyományos szövetszűrőkét.
A szűrési folyamat lejátszatásakor a portartalmú gázt porózus szűrőrétegen vezetjük
keresztül, ekkor a porszemcsék valamilyen szűrőhatás eredményeképpen visszamaradnak.
A tömlős szűrők kialakításánál a szűrőszövetből különféle hosszúságú és átmérőjű,
tömlő alakú szűrőt készítenek. A tömlőt gyakran úgy merevítik ki, hogy a belsejébe
támasztógyűrűket varrnak, mégpedig elsősorban a szennyezett levegőnek kívülről a
szűrőtömlőbe való áramlása esetén.
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Táskás kialakításkor a szövetet lapos, téglalap vagy ék alakúra képezik ki. Ezekben az
esetekben gyakorlatilag mindig használnak támasztó merevítőket, ami lehetővé teszi, hogy
a gáz kívülről a táskába, innen pedig a tiszta oldalra jusson.
A gyertyaszűrők pórusos kerámiából, zsugorfémekből, pórusos műanyag elemekből
kialakított szűrőtestek. Szövetrétegű szűrőknél /tömlős, táskás/ a szűrőanyagok szövetek
vagy filcek lehetnek. Anyaguk készülhet gyapotból, gyapjúból, lenből, kenderből valamint
mesterséges műszálakból (poliamid, poliészter, PVC stb.). Ugyancsak alkalmazható az
ásvány-gyapot, a fémszál illetve üvegszál. A természetes szálak 100, a műanyagok 250 °Cig használhatók, míg az üvegszálakat 350 °C-ig alkalmazzák. Az alumínium-szilikát szálak
800, az alumínium-bórszilikát szálak pedig közel 1000 °C-ig alkalmazhatók
Az elektrosztatikus porleválasztó lényege, hogy a gázban lebegő, elektromos töltésű
porrészecskék az ellentétes pólusú felület felé tartanak, és ott leválasztódnak. Az
elektrosztatikus porleválasztó igen kis szemcseméretű, szilárd és cseppfolyós
halmazállapotú részecskék leválasztására alkalmas, mivel az alkalmazott fizikai ér nem
állít korlátokat a leválasztandó részecskék finomsága iránt.

Az elektrosztatikus porleválasztó elvi vázlata
Az elektrosztatikus leválasztó két elektródjára megfelelően nagy feszültséget
kapcsolva a sugárzó elektród körüli nagy térerőben az úgynevezett koronatérben az ott lévő
ionizált részecskék olyan mértékben felgyorsulnak, hogy további gázmolekulák
ionizációjára lesznek képesek. A koronatéren kívül a térerő már nem elegendő a töltött
gázrészecskék olyan mértékű felgyorsításához, hogy ott ionizáció játszódjon le. A töltéssel
rendelkező gázionok porrészecskékkel ütközve átadják nekik saját töltésüket.
Az elektrosztatikus porleválasztóban a részecske leválasztása három részfolyamatból
tevődik össze. Ezek:
•

a porrészecske vándorlása az elektromos tér hatására,

•

a részecske kiválása a leválasztó elektródon, töltésvesztés,

•

a részecske eltávolítása az elektródról.
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5.2.2. Szagemisszió csökkentése
A levegőtisztaság-védelem egyik speciális területe a légkörnek különböző
szaganyagokkal, bűzös gázokkal történő szennyezése és az ez elleni védekezés. Az egyes
légszennyező források szagkibocsátásával kapcsolatban szinte mindenkinek van
valamilyen saját élménye. Egyes légszennyező forrásokból távozó gázok és gőzök jelentős
része igen intenzív szaggal rendelkezik.
A bűzös gázok között megtalálhatók például aldehidek, merkaptánok, ketonok,
aminok, kis molekulájú zsírsavak, észterek, metán, szerves savak, egyszerű és aromás
kéntartalmú vegyületek.
Ezek a szaganyagok a kibocsátást tekintve általában kis mennyiségűek, de már igen kis
koncentrációban is jelentős szaghatást okoznak a szagforrások környezetében. Ahhoz,
hogy egy anyag szaghatást okozzon (az érzékszervvel a jelenlétét észleljük) az szükséges,
hogy koncentrációja a szagküszöbérték szintjét elérje, víz-és zsíroldható legyen, és
valamely „szaghordozó” kémiai csoporthoz tartozzon.
A szagkibocsátás csökkentésére két alapvető módszere.
¾ Aktív (technológia, alapanyagok, tartás, takarmányozás megváltoztatása)
¾ Passzív (a szennyezett levegőt utólagos kezeléssel tisztítják meg)
Mivel a legtöbb termelési folyamatban az alapanyag adott és a technológiai
változtatása is csak nagyon szűk korlátok között lehetséges a gyakorlatban leginkább a
passzív módszereket alkalmazzák.
A passzív módszerek közé tartozik:
¾ Adszorpció
¾ Mosóeljárások
¾ Ózonizálás
¾ Közömbösítés
¾ Biológiai véggáztisztítás (biomosó, biofilter)
Az adszorpció, a mosóeljárások és a közömbösítés másodlagos szennyeződésekkel
járnak. A beruházási és üzemeltetési költségeket, valamint az alsó alkalmazhatósági határt
és a hatásfokot is tekintetbe véve minden jellemző esetében a biofilterek alkalmazása a
legkedvezőbb alternatíva.
A biológiai eljárások elsősorban nagy gázmennyiségek biológiailag lebontható, kis
koncentrációban jelen lévő szennyezéseinek eltávolítására alkalmasak. Az eljárások során
a gázszennyezések lebontására vizes szuszpenzióban lévő vagy szilárd anyagon rögzített
mikroorganizmusokat alkalmaznak.
Rögzített mikroorganizmusokat a bioszűrők vagy biofilterek, illetve a bioreaktorok
(csepegtetőtestek) alkalmaznak, míg a biomosókban szuszpenzióban lévő
mikroorganizmusok találhatók. Ipari méretekben a lebontásra használt mikroorganizmusok
legtöbbször szennyvíztisztító üzemből, ritkábban a talajból származnak, illetve gyakran
használnak véggáztisztítási célra specifikus baktériumtörzseket is. A baktériumtörzseket az
adott összetételű gázhoz hozzá kell szoktatni, az adaptációs idő általában 2-4 hét.
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A biológiai lebontás oxidációs folyamat, tehát nélkülözhetetlen a megfelelő oxigén
koncentráció biztosítása a biokémiai reakciók lejátszódásához. Abban az esetben, amikor
ez nem biztosítható, nemkívánatos szerves vegyületek keletkeznek a tökéletes oxidációt
jelentő széndioxid és víz helyett. A diffúziós gátlás elkerülését az oxigén nagyobb parciális
nyomásával vagy intenzívebb levegőztetéssel biztosíthatjuk.
A bioszűrőket eredetileg a szennyvíztisztítók bűzeinek megszüntetésére fejlesztették
ki. A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos szigorodó előírások megnövelték a
keresletet az olcsó bioszűrők iránt mindazon más ipari tevékenységeknél is, ahol
biológiailag lebontható szerves szennyezők keletkeznek.
Szűrőanyagként komposztot, rőzsét, szénát, tőzeget, fakérget,
gyökérnyesedéket, szőlőmagot, kukoricacsutkát stb. alkalmazhatnak.

fanyesedéket,

A biológiai szűrő felépítése
A biofilterben végbemenő mikrobiológiai fermentáció során hő termelődik, ezért a
berendezés a hőmérsékletváltozásokra (évszakváltozás) kevéssé érzékeny. A szűrőágyat
általában 80 cm magasra mértezik, a töltet térfogattömege 400 kg/m3, a gázok tartózkodási
ideje átlagosan 20 s. Lehet nyitott vagy zárt felépítésű. A filter működését a
nyomásesésének a változásával szokták ellenőrizni, amennyiben ez 1500 Pa fölé
emelkedik a töltetet cserélni vagy forgatni kell.
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6.

Hulladékgazdálkodás

Hulladéknak tekinthető minden olyan kibocsátás (output), amely a gazdasági,
társadalmi és magántevékenységből kerül a környezetbe, de felesleges, illetve nem hasznos
az adott tevékenység közbenső vagy végső célja szempontjából.
Ezek szerint tehát hulladéknak kell tekinteni nemcsak az anyagi jellegű, hanem az
immateriális kibocsátásokat is (zajártalom, hulladékhő). Hulladék ezen kívül az
erőforrások pazarló felhasználásából adódó erőforrástöbblet és az eladhatatlan áru is.

6.1.

A hulladékprobléma okai

Manapság, különösen a fejlettnek nevezett gazdaságokban a keletkező hulladék
mennyisége meghaladja a környezet hulladék-feldolgozó képességét. Ezért a fenntartható
fejlődés érdekében a gazdaság szerkezetét olyan módon kell átalakítani, hogy csökkenjen a
hulladéktermelés is, és a keletkező hulladék minél nagyobb arányban újrahasznosításra
kerüljön. Az utóbbi időben ugyanis a gazdasági növekedést már a hulladékprobléma
nagyobb arányban korlátozza, mint az erőforrások szűkössége.
A hulladékprobléma súlyosbodásának okai:
Az emberiség létszámának növekedése. Ennek vizsgálatánál azonban célszerű azt
is figyelembe venni, hogy a fejlett országok hulladék kibocsátása lényegesen
nagyobb, mint a fejlődőeké, annak ellenére, hogy a lakosság növekedése az
utóbbiakban realizálódik.
A lakosság koncentrálódása. Ennek következtében jöttek létre az ún. megavárosok
is. A hulladékprobléma ennek következtében olyan országokban is
jelentkezik, ahol a lakosság egyenletesebb eloszlása esetén ez nem lenne
indokolt.
A gazdaság abszolút növekedése.
A gazdaság szerkezeti változásai. Az azonos gazdasági teljesítmény esetén is
növekszik a hulladéktermelés pl. a termékek csomagolásával, a különösen
veszélyes hulladékok keletkezésével járó iparágak fejlődésével (informatikai
iparok, autóipar).
A

termékek élettartamának csökkenése. Egyre inkább bővül az
egyszerhasználatos termékek iránti kereslet, ezért sokan a mai modern
fogyasztói társadalmat „eldobható” társadalomnak is nevezik (throwaway
society).
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6.2.

A hulladékok csoportosítása

A gazdasági tevékenység növekedése és a fogyasztói elvárások változása
következtében a mennyiségi növekedésen túl a hulladékok sokfélesége is növekszik. A
hulladékok osztályozása ezért sok szempont szerint történhet. Ezek közül felosztások közül
a legfontosabbak a követezőek:
Keletkezés szerint hulladék jöhet létre:
• Az erőforrás kinyerésénél
• A gazdasági tevékenységben (termelés, szolgáltatás)
• Fogyasztás során
Eredet szerint:
• Termelési (ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási)
• Települési (kommunális)
Halmazállapot szerint:
• Szilárd
• Folyékony
• Iszapszerű
• Gázszerű
Veszélyesség alapján megkülönböztetnek nem veszélyes és veszélyes hulladékokat.
Veszélyesnek minősíthetőek azok a hulladékok, amelyek a vonatkozó előírásokban vagy
jogaszabályokban hivatkozott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaznak bizonyos
veszélyes (higany-, kadmium-, ólom, króm-, arzén-, cianid-, szerves foszfor- és
klórvegyületek) vagy csökkentett mértékben veszélyes anyagokat (réz-, cink- és
fluorvegyületek). A radioaktív, vagy radioaktív szennyezettségű hulladékokat külön tartják
számon és kezelésükre külön előírások vonatkoznak.
A hulladékgazdálkodásról szóló
hulladékkategóriákat különbözteti meg.

2000

évi

XLIII.

Törvény

az

alábbi

Hulladékkategóriák
Q1

Másként meg nem határozott termelési és fogyasztási maradékok

Q2

Előírásoknak nem megfelelő, selejt termék

Q3

Lejárt felhasználhatóságú, szavatosságú termék

Q4

Kiömlött, veszendőbe ment és károsodott anyagok

Q5

Tervezett tevékenység során szennyeződött anyagok (tisztítási folyamatok
maradványai, csomagolóanyagok)

Q6

Használhatatlanná vált alkatrészek,tartozékok (akkumulátorok,elemek)

Q7

A további használatra alkalmatlanná vált anyagok (szennyeződött sav,oldószer)

Q8

Ipari folyamatok maradék anyagai (salak)

Q9

Szennyezés csökkentő eljárások maradékai (iszapok, mosófolyadékok, szűrők)

Q10

Gépi megmunkálás, felületkezelés maradékai (esztergaforgács)

Q11

Ásványi nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának maradékai

Q12

Tiltott anyagokat tartalmazó termékek (PCB tartalmú olajok)

Q13

Bármely anyag vagy termék amelynek a használatát jogszabály tiltja

Q14

A birtokosa számára nem használható anyagok (mg., irodai hulladék)

Q15

Talajtisztításból származó szennyezett anyagok

Q16

Bármely hulladékká vált anyag vagy termék, amely a fenti kategóriákba nem
sorolható
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A hulladékgazdálkodás célja az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás és a
környezetbe kerülő hulladékok mennyiségének minimalizálása. A hulladékgazdálkodás
főbb területei:
¾ Hulladékok keletkezésének megelőzése, csökkentése
¾ Újrafelhasználás, visszaforgatás
¾ Válogatás, osztályozás
¾ Hulladékok kezelése, átalakítása vagy megsemmisítése
¾ Hulladékok elhelyezése, tárolása
Az OECD a hulladékgazdálkodás egyes formái között a következő hierarchiát
határozta meg.

Az OECD hulladékgazdálkodási hierarchiája
A hulladékkezelés a hulladék ártalmatlanítása és ártalmatlanításra való előkészítése
fizikai, kémiai vagy biológiai lejárások alkalmazásával, illetve a kezelő létesítmények
utógondozása, hasznosítása
A hulladék ártalmatlanítása a hulladék környezet veszélyeztető, szennyező vagy
károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől való elszigeteléssel vagy
anyagi minőségének megváltoztatásával
A hulladék elhelyezés amikor a keletkezett hulladék kezelve vagy kezeletlenül
átmeneti (tárolás) vagy végleges elhelyezésre (lerakás) kerül egy alkalmas(sá tett)
területen
A termelési (és ezen belül a veszélyes) hulladékok mennyiségének és szennyező
hatásának csökkentésére számos, egymástól elveikben különböző megoldás alkalmazható.
Meg kell különböztetnünk az új létesítmények (termelési technológiák) kialakításánál
követendő szempontokat és más a helyzet, amikor már kész, meglévő eljárást vizsgál meg
a tervező és a kivitelező.
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6.3.

Hulladékok jellemzői

A hulladékok mennyiségének meghatározása a gyűjtés, szállítás gazdaságos
tervezésénél, pl. a gyűjtőjáratok optimális kihasználása, a lerakóhelyek, égetőüzemek
méretezésénél nélkülözhetetlen. A keletkező hulladékok összes mennyiségét általában
súlyra (kg vagy t) és térfogatra (m3) adják meg. A hulladékok másik mérőszáma az egy
lakos által termelt hulladék mennyisége (kg/lakos/év vagy m3/lakos/év).
Magyarországon átlagosan kb. 1,0 m3/lakos/év a települési hulladékok mennyisége, ez
Budapesten kicsit magasabb, 1,1-1,2 m3/lakos/év, a falvakban 0,6-1,0 m3/lakos/év. A
hulladékképződés növekvő tendenciát mutat, ami a fogyasztási szokások
modernizációjával, illetve a köztisztasági ellátás növekedésével függ össze.
Az ártalmatlanítási, de különösen a hasznosítási eljárások megválasztásához lényeges
adat a hulladékok mechanikai összetétele. A szemét lényegében véve különböző anyagi
minőségű alkotók keveréke. Ennek megfelelően a szétválasztásra kerülő anyagcsoportok a
következők:
a) szervetlen összetevők: (vas, fém, üveg, kő, porcelán, kerámia, hamu, salak stb.)
b) szerves összetevők: (műanyag, gumi, bőr, textília, papír, karton, fa, csont,
konyhai hulladék stb.).

6.4.

A keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése

A hulladékok káros környezeti hatása csökkenthető kevesebb hulladék
kibocsátásával, illetve a környezetre veszélytelenebb vagy nem veszélyes hulladékok
képződésével. A megtermelt anyagi javak nagy része valamilyen életciklus után
lényegében hulladékká válik. Különösen gyors ez az idő a lakossági hulladékban
megjelenő főbb anyagtípusok esetében, mint a csomagolóanyagok vagy egyéb háztartási
eszközök, az „erkölcsileg elavuló” (divatjamúlt) tárgyak esetében.
6.4.1. Települési hulladékok csökkentésének lehetőségei
A fogyasztói magatartás változtatása
A fogyasztói magatartás változása a következőkben jelentheti a hulladékképződés
csökkentését:
¾ hosszabb élettartamú termékek vásárlása,
¾ kisebb környezetszennyezéssel és ezáltal hulladék kibocsátással gyártott
termékek iránti kereslet élénkülése,
¾ az elhasznált, megunt anyagok (pl. ruhadarabok) forgatása.

A csomagolóanyag-felhasználás csökkentése
A legkézenfekvőbb megoldásnak kínálkozik, ezért hatékony szervezési-meggyőzési
munka folyik a „felesleges", „luxus", „másodlagos" csomagolások elhagyására. Ennek
vannak már kézzelfogható eredményei például:
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¾

a tubusok külső burkolatának mellőzése;

¾

a palackok egyedi díszcsomagolása helyett 3-4 darabos gyűjtődobozok
kialakítása;

¾

a szállítási csomagolások olyan kiképzése, hogy azok egyidejűleg bemutató
(display) csomagokként is felhasználhatók legyenek.

A csomagolóanyagok minőségének javítása és a gyártóberendezések fejlesztése révén
folyamatosan csökken az öblös üvegek, üvegpalackok és fémdobozok falvastagsága, így
például a „light-weighting" (csökkentett tömegű) csomagolások kifejlesztésével
¾

a 30 cl űrtartalmú italos-dobozok tömege 70-ről 33 g-ra;

¾

a 33 cl űrtartalmú sörösüvegek tömege 160-ról 125 g-ra;

¾

az 1,5 literes műanyag palackok tömege 95-ről 50 g-ra csökkent.

A falvastagság csökkentésének határt szabnak a csomagolóeszközökkel szemben
támasztott mechanikai követelmények. A szabásminták számítógépes előkészítésével javul
a kartonok, hullámkartonok és fémlemezek szabásának kihozatala.
Terjednek az utántölthető csomagolások: a kakaó vagy a kétszersült fémdobozát
egyszer kell megvásárolni, az utántöltésre szánt terméket papír/műanyagfólia eldobói
csomagolásban forgalmazzák. Korszerű megoldás a levesek, mártások, tej besűrítése
eredeti térfogatuk felére, harmadára, esetleg porítása, majd fogyasztáskor visszahígításuk
az eredeti térfogatra. Érdekes tapasztalat, hogy az évenként megrendezett nagy
csomagolási versenyek díjazásánál a zsűri elsődleges szempontként értékeli a csomagolás
méretének, falvastagságának csökkentését, a szabási kihozatal javítását.
A települési hulladékok szelektív gyűjtése
A szelektív hulladékgyűjtés a hasznosítás megelőző műveletei közé tartozik, ennek
alkalmazásával a típus-azonos, kevésbé szennyezett anyagok gazdaságosabban
dolgozhatók fel. A nem veszélyes termelési hulladékok szelektív begyűjtése a települési
hulladéknál lényegesen jobb hatékonysággal működik hazánkban. Az erre a célra
szervezett vállalatok vagy mellékprofilként a tevékenységet gyakorló üzemek, mivel a
begyűjtés és hasznosítás gazdaságosabb a települési hulladéknál, anyagilag is jobban
érdekeltek. Döntően a begyűjtő szervezeteken keresztül hasznosul az alumínium,
valamennyi színes-fémhulladék, a gumi- és papírhulladék kétharmada, a textil- és
acélhulladék fele, a műanyag egynegyede. Jelentéktelen a begyűjtés szerepe a fa- és
bőrhulladékok esetében, valamint az üveghulladékoknál. A hasznosítható termelési
hulladékok külön csoportjait képezik a mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek.
A hulladékok szelektív gyűjtésénél különös szerepe van Magyarországon is az ún.
„hulladék-udvar"-oknak. E megoldásnál a hulladék „termelője" hozza a tárolóhelyre a
hasznosítható vagy elkülönített gyűjtést és feldolgozást igénylő hulladékait, melyek itt
összegyűjtve az újrahasznosítást vagy végleges ártalmatlanítást végző szervezetekhez
kerülnek. A hulladékudvarok - melyek a fővárosban és vidéki nagyvárosokban is
üzemelnek - ma főként a nagytömegű háztartási hulladékok (papír, műanyag, üveg), illetve
néhány veszélyes hulladékalkotó (akkumulátor, szárazelem ) szelektív gyűjtésében
mutatnak fel eredményeket. Itt nemcsak a lakosság, de az adott Önkormányzatok és az
ipari feldolgozó háttér szoros együttműködése jelent előrelépést.
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6.4.2. Termelési hulladékok csökkentésének lehetőségei
A termelési (és ezen belül a veszélyes) hulladékok mennyiségének és szennyező
hatásának csökkentésére számos, egymástól elveikben különböző megoldás alkalmazható.
Meg kell különböztetnünk az új létesítmények (termelési technológiák) kialakításánál
követendő szempontokat és más a helyzet, amikor már kész, meglévő eljárást vizsgál meg
a tervező és a kivitelező.
Új létesítmények esetében döntő a feldolgozási technológia kiválasztása. Itt különösen
fennáll a veszélye ún. „környezetszennyezés importjának", azaz a más országból már
kitiltott feldolgozási eljárásokat kívánják nálunk - néha jelentős gazdasági eredményekkel bevezetni. Ezért új létesítmények esetében különös figyelmet érdemel - és erre számos
nyugati példa található - az ún. hulladékmentes vagy hulladék-szegény technológiák
alkalmazása.
A hulladékmentes technológiáknak kis víz- és levegőigényűnek kell lennie. A vele
szemben támasztott másik követelmény a zárt ciklus szerint való tervezése, vagyis úgy,
hogy a termelés folyamán semmiféle szennyező hulladék ne keletkezzen, se folyékony se
gáz se szilárd halmazállapotú. Ez a módszer már nálunk is kezd elterjedni, és nemcsak az
iparban, hanem a mezőgazdaságban is, ahol ma már ugyancsak nagy mennyiségű
melléktermék, hulladék hasznosítható zárt folyamatban.
A hulladékmentes technológia bevezetése kétféle helyzetet alakíthat ki az üzemben:
a) az eljárás nem kifizetődő, de a hulladékmentes technológia bevezetése a
hagyományos tisztítási eljárásokhoz, viszonyítva kedvező,
b) az üzem számára a technológia gazdaságos.
Általában, ha az üzemelési és beruházási költségek meg is haladják a hagyományos
eljárásét, a hagyományos eljárás és a tisztítási eljárás együttes költségeinél kisebbek. A
hulladékmentes technológiák versenyképessége az alapanyagok, és az energia árának
fokozatos növekedése miatt a jövőben minden bizonnyal tovább javul.

6.5.

Hulladékok újrahasznosítása

A környezetbe kerülő végső hulladék mennyisége leginkább újrahasznosítással
csökkenthető. Az újrahasznosítás arányának növelése a fenntartható fejlődés elérése
szempontjából is alapvető követelmény. A végső hulladék mennyiségének csökkenése
tehát kisebb környezetszennyezést okoz, megtakaríthatóvá válik a hulladék-elhelyezéssel
kapcsolatos költségek egy része és csökken az erőforrások kimerülésének veszélye.
Az erőforrás szűkösség oldaláról vizsgálva a kérdést helyesebb lenne nem is
hulladékokról, hanem a kitermelésben, termelésben, szolgáltatásban vagy fogyasztásban
keletkező erőforrás maradványról beszélni. Ez a szemléletváltás lehetővé tenné, hogy a
hulladékok, mint „hasznos erőforrások” jelenjenek meg a köztudatban.
Az újrahasznosítás formái
Tipikus visszaforgatásos hasznosítás (recycling): a hulladékot ebben az esetben
változatlan formában az eredeti célra használják fel. Teljes a visszaforgatás, ha
a ez folyamatosan és veszteség nélkül történik (pl.: zárt rendszerben
hűtőfolyadékoknál). Az ilyen esetek csak kivételesek, ezért általában részleges
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visszaforgatással találkozhatunk (pl.: a visszaváltható üvegek egy részét nem
váltják vissza, vagy sérülnek).
Újrahasznosítás a hulladék átalakításával:
Újrahasznosítás azonos termékpályán belül: a termékpálya egyik szakaszában
keletkezett hulladék ugyanazon termékpálya más szakaszában kerül
felhasználásra (pl.: fafeldolgozáskor keletkező fűrészpor hasznosítása
farostlemez előállításánál)
Más termékpályán történő hasznosítás: egy már meglévő termék előállításánál
használják fel a hulladékot alapanyagként (pl.: használt textíliából
szőnyeg, vagy energiatermelési célú hasznosítás). Más esetben új
felhasználási területen, új típusú termék előállítására is felhasználnak
hulladékot (pl.: üvegőrlemény útburkolatba)
6.5.1. Az újrahasznosított anyagok költségét meghatározó tényezők
Az újrahasznosított anyagok értékét és költségét több tényező is befolyásolhatja, ezek
közül a fontosabbak:
¾ Minőség: a tisztaság, vagy szennyezettség, a homogenitás és különválaszthatóság
(pl.: különféle papírok keveréke, vagy összepréselt autóroncs gyakorlatilag fém,
műanyag és textíliák keveréke)
¾ Lokalitás: a begyűjtés költségét nagyban növelheti, ha a hulladék térben
szétszórtan jelentkezik
¾ Összes mennyiség nagysága: az egyébként értékes maradványanyagok is
értéktelennek tekintettek, ha csak kismennyiségen keletkeznek
¾ A hulladékkeletkezés időbeli eloszlása: a mennyiség vagy a minőség időbeli
fluktuációja megnehezítheti, vagy akár lehetetlenné is teheti az újrahasznosítást
(pl.: az üdülőterületeken a hulladékképződés különbségei a nyári és a téli
időszak között)

6.6. Mezőgazdasági és ipari eredetű hulladékok kezelési eljárásai
6.6.1. Szennyvíziszap kezelés
Az iszapok kezelésének alapvetően két fő célja van az iszapmennyiség csökkentése és
az iszap elhelyezésére alkalmas struktúrájának és összetételének kialakítása stabilizálással
és fertőtlenítéssel. Az iszapmennyiség csökkentésénél gyakorlatilag a víztartalom
eltávolítását végzik valamilyen mechanikus vagy termikus eljárással, illetve a kettő
kombinációjával. Az iszap általános összetételének figyelembevételével látható, hogy az
összes víztartalom 90%-át kitevő pórusvíz és a kapillárisvíz egyszerűbb termikus
elválasztási módszereket is alkalmazva eltávolítható.
Az iszapkezelés és elhelyezés fontosabb eljárásai a következőek:
¾ Iszapsűrítés
¾ Iszapkondícionálás
¾ Fertőtlenítés
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¾ Víztelenítés
¾ Aerob stabilizálás
¾ Anaerob stabilizálás
¾ Égetés
¾ Végső elhelyezés, deponálás
Az iszapsűrítés célja a könnyen eltávolítható víztartalom csökkentése, ezáltal az iszap
mennyiségének a csökkentése. A leggyakrabban gravitációs- és flotációs sűrítőket,
iszapcentrifugákat és membránszeparációs eljárásokat alkalmaznak. Az alkalmazott
konstrukciótól függően a gravitációs sűrítőkkel 4-5%, a centrifugákkal 10-20%,
membránszeparációval 30-40% szárazanyag tartalomig sűrítenek.
A sűrítés technológiai elemeinek csoportosítása:
•

Gravitációs sűrítés

•

Flotációs sűrítés

•

Dinamikus sűrítés

Az iszapkondicionálásnál a nedvességtartalom csökkentése mellett a szerves anyagok
stabilizálása és a mikroorganizmusok számának a csökkentése a cél. A fizikai
kondicionálás történhet pasztőrözéssel, termikus kondicionálással és mosatással.
Mosatáskor tisztított víz visszavezetésével a kolloid állapotú szerves szennyezőket
eltávolítják az iszapból és visszavezetik biológiai tisztításra. Pasztőrözéskor a patogén
mikroorganizmusok számát csökkentik, termikus kondicionálásnál ezen kívül az iszap
sejtfalanyagának feltárását is végzik. Az utóbbi eljárásnál a sejtfal sérülése miatt a sejtben
lévő víztartalom is szabaddá és így eltávolíthatóvá válik. A hőkezelést kapott iszap a
szerkezeti változások miatt könnyebben szűrhetővé válik, így jobb víztelenítési hatásfok
érhető el. A sejtfal feltáródásával a sejtben lévő sejtnedvek és sejtalkotók is feltáródnak,
könnyebben hozzáférhetővé válnak a mikroorganizmusok számára, így a kezelt iszap
biológiai oxigénigénye megnő. A kémiai kondicionálásnál vegyszeradagolással pusztítják
a kórokozókat, gátolják az iszap rothadóképességét és növelik a szűrhetőséget.
Az aerob stabilizálásnál a szerves anyagok lebontása és átalakítása oxigén
jelenlétében történik. A folyamat sebessége növelhető, ha az iszaphoz enzimet is
adagolnak.
Az anaerob stabilizálás (rothasztás) oxigéntől elzárt körülmények között megy végbe.
A szerves anyag átalakulásának folyamatában először hidrolízis, majd savas erjedés és
végül metánképződés történik. A megfelelő metántartalom eléréséhez a metánbaktériumok
előtt olyan baktériumkultúrát adagolnak, amely a fehérjéket, zsírokat és szénhidrátokat
zsírsavakká és kisebb szénláncú szerves savakká bontják, ezáltal a keletkező termékek már
fel tudják venni. Az anaerob stabilizálás során az adagolt szerves anyagból kg-onként 0,440,75 m3 gáz keletkezik. A metánmennyiség a termelődött gáz 60-70 %-a a szén-dioxid 3035 %-a, az összes gáz 1-2 %-át egyéb gázok (nitrogén, hidrogén, oxigén, kén-hidrogén)
alkotják. A biogáz éghető része a metán (CH4) fűtőértéke függ a nem éghető
alkotóelemektől (N2, CO2). A metántartalom pedig a szervesanyagtól és technológiától
függ. Ha az átlagos metántartalmat 60 %-nak tekintjük, a biogáz fűtőértéke 22,4 MJ/m3.
A fertőtlenítési eljárásokat az iszap mezőgazdasági célú felhasználásakor és esetleges
járványveszély esetén alkalmaznak. A fertőtlenítő hatást vegyszerekkel, hővel vagy
előzetes komposztálással érik el.
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A víztelenítéskor a kondicionált iszap nedvességtartalmát csökkentik. Legtöbbször
iszapszikkasztó tavakat, centrifugákat, szeparátorokat, szűrőpréseket, szalagszűrőket,
vákuum-dobszűrőket alkalmaznak. Szárításkor nemcsak a víztartalom csökkentését végzik,
hanem a patogének, gyommagvak elpusztítására is. A szárítást etage-, füstgáz- vagy
szalagos szárítókban végzik.
Ha a szennyvíziszap toxikus összetevőt is tartalmaz, vagy nincs mód a más jellegű
hasznosításra, vagy lerakásra, az iszapot előkezelés után égetéssel ártalmatlanítják.. A
rothasztott iszap fűtőértéke fele a nyersiszapénak (25,5 MJ/kg sz.a.). Az égetés után a
visszamaradó hamu további feldolgozását is meg kell oldani.
6.6.2. Komposztálás
A komposztálás a szerves-anyag tartalmú hulladékok ártalmatlanításának régóta ismert
és alkalmazott módszere. Lényege, hogy a szerves anyagot tartalmazó hulladékok (szilárd
kommunális és ipari hulladék, szennyvíziszap) megfelelő környezeti feltételek mellett,
elsősorban mikroorganizmusok és oxigén hatására lebomlanak, szervetlen ásványi és stabil
szerves anyagok keletkeznek.
A komposztálási folyamat hőfejlődéssel jár, amely az alkalmazott technológiai
tényezőktől függően eléri az 50-70°C-ot is. Ezáltal a hulladékokban jelenlevő patogén
mikroorganizmusok - a spórások kivételével - elpusztulnak, a lebomlott szerves anyag
(komposzt) már nem tartalmaz kórokozókat. Az eljárás végterméke a földszerű kb. 40-50%
nedvességtartalmú anyag, mely humuszképző szerves-anyag- és növényi tápanyag- (NPK)
tartalma miatt a mezőgazdaságban a talajtermelékenység növelésére hasznosítható.
A komposztálás az a biotechnológiai eljárás ahol:
¾ a szubsztrát túlnyomóan szilárd vagy vízoldhatatlan fázisban van,
¾ felületét vízfilm vonja be,
¾ a mikroorganizmusok aerob körülmények között végzik a lebontást.
A komposztálás általános céljai a következőek:
¾ az anyag térfogatának és tömegének (nedvességtartalmának) csökkentése
¾ fertőző hatás megszüntetése (patogének elpusztítása)
¾ az iszapban jelen lévő N, P, K, C, stb. tartalom hasznosítása.

A komposztálás túlnyomórészt aerob biokémiai folyamat. A folyamatban részt vevő
mikroorganizmusok enzimrendszerei a szerves anyagokat biológiai oxidáció útján
lebontják.
Az oxigénellátás hiányosságai, egyenetlenségei (nagyobb méretű nedvesebb darabok)
az aerob rendszeren belül is kialakíthatnak anaerob körülményeket. Az anaerob folyamatok
azonban a keletkező kis molekulatömegű illó és illatos származékok miatt gondot is
jelentenek a környezetnek, ezért az anaerob és aerob folyamatok egyensúlyát (szagemisszió) megfelelően biztosítani kell.
A nagyüzemi komposztáló rendszerek az utóbbi miatt gyakorlatilag aerob jellegűek.
Számos gyakorlati szakember azonban célszerűnek véli a komposztálandó alapanyagok
előkezelés folyamán történő hosszabb-rövidebb nedves tárolását éppen az előzetes anaerob
bomlási folyamatok előzetes beindítása érdekében. A megfelelő nedvességtartalomra és
szabad gázfázis-hányadra (szabad levegőtérfogat) történő bekeverést követően azután a
komposztálás egyértelműen aerob folyamat lesz.
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A kémiai reakciók elméleti összegzése az aerob mikrobiológiai folyamatokban a
következők szerint írható le:
n C6H12O6 + 6n O2 -> 6n CO2 + 6n (H2O) + n (2,88×103 kJ)
A komposztálást végző mikroorganizmusok (termofil baktériumok, gombák és mezofil
baktériumok) a szaporodáshoz és az életműködéshez szükséges energiát tehát a szerves
hulladék-anyagok lebontása útján nyerik.
A szervesanyag-lebontó és transzformáló folyamat a következő főbb szakaszokból áll:
¾

iniciáló kezdeti szakasz (gyors felmelegedés)

¾

mezofíl szakasz lassú felmelegedéssel együtt,

¾

termofíl, lassú lehűléssel,

¾

utóérlelő, teljes lehűléssel

A komposztálás folyamata
A könnyen lebontható szerves anyag (szénhidrát, fehérje stb.) lebomlása gyorsabb,
ezek a komposztálás során a kezdeti időszakban átalakulnak, a nehezebben bontható
anyagok (lignit, keratin stb.) és a keletkező humuszvegyületek felszaporodnak. Ezáltal a
komposzt egy lebontási folyamatban levő anyagkomplexumnak tekinthető.
A különböző anyagok biológiai lebomlásánál keletkező hő egy része az anyag
felmelegítésére, más része a víztartalmának elpárologtatására fordítódik, ezért a fűtőérték
az égéshőnél kisebb. az égéshő és fűtőérték is közvetlenül kiszámolható valamely éghető
anyag szén, hidrogén, oxigén és kéntartalmából. A ként azért kell figyelembe venni a
tüzelésnél, mert abból is oxidált termék keletkezik.
A biológiai folyamatoknál ezzel szemben a kéntartalomból rendszerint szulfid
keletkezik, s így a hőtermelésben lényegtelen mértékben vesz csak részt. A biológiai
lebontási folyamatok esetében az egyik legtöbbet, és már rutinszerűen mérhető paraméter a
kémiai oxigénigény (KOI). A tapasztalatok szerint jó közelítéssel a különböző anyagok
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égéshője mintegy 3,4 kcal/g KOI, amely a különböző szerves anyagok esetében csak igen
kis tartományban változik.
A komposzt előállításban a mikrobiológiai kockázat növekedését okozhatja a
megmaradó patogének mennyisége, különösen, ha az alapanyagok között szennyvíziszap,
vagy olyan élelmiszeripari hulladék van, amiben már eleve megtalálhatóak voltak. Az
általuk okozott betegségek elkerülése érdekében ezeket a szervezeteket vagy azok spóráit a
komposztálási folyamatok során a hőmérséklet megfelelő sterilizáló hatásával lehet
minimalizálni.
A sterilizációra ugyan más módszerek is szóba jöhetnek, azonban a komposztálás
gyakorlatában jelentőségük minimális. Kevés esetben a mész adagolását (lúgos pH és
keletkező hő sterilizáló hatása) is használják, valamint a patogén mikroorganizmusokat
azonban más mikroorganizmusok antagonisztikus tevékenysége, antibiotikum termelése is
inaktiválhatja. Legtöbbször az entero-patogén szervezetek termikus inaktiválása 55-60oC
hőmérséklet között néhány nap alatt igen biztonságos lehet (patogén vírusok, baktériumok,
protozoák, légylárvák). A baktériumok endo-spórái ilyen hőmérsékleten még nem
pusztíthatók el.
A hulladék-anyagok összetétele a komposztálás komposztálással csak a
mikroorganizmusok számára hozzáférhető és toxikus anyagot nem tartalmazó szerves
hulladékok bonthatók. Ezért a kommunális hulladékoknál a hulladékból a műanyagok,
üveg kiválasztását meg kell oldani, iszap esetében a nehézfém-tartalom értékét bekeverés
előtt meg kell határozni. Különösen döntő jelentőségű a toxikus hatás ellenőrzése a
különböző ipari üzemekből származó iszapok komposztálásos ártalmatlanítása előtt.
A komposztáláshoz szükséges optimális nedvességtartalom különböző kutatások
alapján 45–55%. Ez az optimális nedvességtartalom vagy mesterséges nedvesítéssel
(locsolással) vagy egyszerűbben települési iszapokkal való együttes kezelés esetén érhető
el, ez a hatás is az együttes komposztálást indokolja. A nedvességtartalom egyenletes
eloszlása fontos tényező, ezért a forgatásos homogenizálás a komposztálás alapvető
művelete.
Az aerob viszonyok meghatározóak a lebontás folyamatában, ezért vagy állandó vagy
időszakos levegőztetés szükséges a mikrobák oxigén ellátottságához. Megfelelő oxigén
nélkül a bomlás anaerobbá válik és ez kedvezőtlen szaghatással (ammónia, kén-hidrogén
stb.) jár. Állandó keverés esetén (forgódob stb.) a lebomlás gyors, de energiaigényes,
időszakos átforgatást alkalmazva a lebomlás lassú és nagy területre van szükség a
tároláshoz. Ezért a korszerű berendezéseknél folyamatos levegőztetést alkalmaznak 0,6–
2,0 m3 levegőt adagolva 1 kg szerves (száraz) anyagra számítva.
A komposztálási folyamatok sebességét döntően befolyásolja a hulladékok tápanyag
ezen belül pedig a C/N aránya. A lebontásnál a C/N aránya optimuma 15–25 közötti érték,
városi szemétnél ez az arány 25–35. A komposztálási folyamatot gyorsítani lehet
nitrogéntartalmú anyagok bekeverésével. Ilyen anyag lehet nitrogéntartalmú műtrágya, de
célszerű nitrogéntartalmú egyéb hulladékok, mint például kommunális és ipari iszap
bekeverése is.
A hulladék-anyagok szemcsemérete (aprózottsága) szintén kihat a levegő ellátottságra
és a lebontás sebességére. Az aprított anyagot nagyobb felületen bontják a
mikroorganizmusok. Az optimális szemcseméret 25–40 mm, a hulladék túlzott
aprózottsága az anaerob folyamatoknak kedvező (tömörödés miatt). A szilárd hulladékokat
komposztáló technológiák nagy része a megfelelő méret kialakítására őrlő, aprító
berendezéseket alkalmaz.
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A komposztálás során a szerves anyag aerob lebomlása több lépcsőben megy végbe, az
anyag-összetételtől függően eltérő sebességgel. Ennek megfelelően a kapott termék is még
különböző állapotú. Ezek megnevezése is eltérő lehet:
• friss (nyers) komposzt,
• érett komposzt,
• komposztföld.
A komposztrendszerek kialakítása történhet:
¾ prizmás, nyílt rendszerként,
¾ komposzt depóniákban,
¾ tartályos, zárt komposzt készítési technológiák segítségével.
A prizmás rendszerben kezdetben az első héten több kis prizmát alakítanak ki, amelyet
az első és a második héten átforgatnak. A harmadik és a hatodik héten a prizmákat hetente
háromszor keverik át, ez biztosítja tulajdonképpen a komposztképződést, ekkor a
hőmérséklet egy prizmán belül 50 oC körüli. A többszöri átkeverés jelentősége, hogy
folyamatosan egyensúly van a prizma felülete és térfogata között, illetve megfelelő
nedvességtartalom és hőmérséklet szabályzást tudnak elérni. A komposztdepóniában nem
átkeverést végeznek, hanem a levegőztetés a komposzt alatt levő perforált csőrendszeren
keresztül végzik ventillátorok segítségével, amely ventilátor a levegőt a komposzt halomba
nyomja, vagy keresztül átszívja. A csőrendszert közvetlenül faforgács vagy egyéb adalék
anyag borítja, amely az egyenletes levegőelosztást végzi. A depóniát rostált vagy
rostálatlan kész komposzttal borítják be szigetelés céljából, így a depóniában a hőmérséklet
és a levegő eloszlása egyenletessé válik. A tartályos zárt komposztkészítési rendszer a
legkisebb területigényű, mert a komposztréteg benne vastag lehet. A tartályreaktor
kialakítás többféle lehet kör, négyszög, torony vagy alagútszerű. A tartályos
komposztrendszer beruházási költsége viszonylag nagy, viszont a benne zajló folyamatok
jobban szabályozhatóak, ezáltal a komposzt minősége jobban ellenőrizhető.

7.
A környezetgazdálkodás megjelenése a
menedzsmentmentben
7.1.

A környezetgazdálkodás gazdaságpolitikai eszközei

A környezetvédelmi szabályozás célja, hogy a gazdálkodó szervezetek olyan módon
folytassák tevékenységüket, hogy a környezet állapota a megfelelő minőségben tartósan
fennmaradjon, tehát bizonyos környezeti minőségre vonatkozó normákat mindenki
betartson. Ha ezt a célt meg akarjuk valósítani, a szabályozásnak a következő
követelményeknek kell megfelelnie:
Javuljon, vagy legalább ne romoljon a környezet állapota. Ennek érdekében meg
kell határozni a megengedhető szennyezés mértékét (normákat).
Ellenőrizni és mérni kell a gazdálkodó szervezetek környezetszennyező
tevékenységét.
Szankciókat kell kidolgozni a normákat nem teljesítőkkel szemben.
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A szankciókat oly módon kell meghatározni, hogy azok ösztönözzék a
gazdálkodókat korszerűbb beruházásokra (innovációkra), környezetbarát
technológiaváltásra, termékváltásra.
Adott környezetminőséget a lehető legkisebb társadalmi ráfordítással kell elérni.
A szabályozásnak figyelembe kell venni, hogy a piac sehol sem tökéletes, (azt
állami beavatkozások, monopóliumok befolyásolják) és a környezetvédelmi
szabályozásnak illeszkednie kell a gazdaság egyéb területein működő
szabályozó mechanizmusokhoz.
Politikailag elfogadható legyen (mind a környezeti norma, mind a be nem tartók
szankcionálása tekintetében).
Rugalmas legyen, azaz
körülményekhez.

képes

legyen

igazodni

a

változó

gazdasági

Áttekinthető legyen: a túl bonyolult szabályozási rendszerben a végrehajtás
nehézségei rontják a hatásosságot.
Forrásképző szerepet is be kell töltenie: egyes környezeti feladatok ellátására
finanszírozási alapot képezzen, bár ennél is fontosabb, hogy orientálja a
gazdasági élet szereplőit.
A szabályozásnak két fő, formája ismeretes:
¾ Közvetlen, vagy normatív szabályozás (norma, engedély)
¾ Közvetett, vagy gazdasági szabályozás (támogatás, adó, forgatható
engedély- kvótarendszer)

A környezetvédelmi normák közvetlen
véve nem is piacgazdasági eszközök. A
hatásvizsgálatokat végeznek, és egyértelműen
esetben, amikor az emberi egészségre ártalmas
megszüntetése a cél.

hatósági beavatkozások, ezért szigorúan
szabványok megállapításakor előzetes
indokolt az alkalmazásuk minden olyan
környezetszennyezések csökkentése, vagy

A szennyezés kibocsátási engedélyek lényege, hogy a környezet minőségét jellemző
állapotjelző paraméterek egy előzetes vizsgálatokkal alátámasztott, elfogadható szintjéig
engedélyt adnak a szennyező gazdasági tevékenységre. A szabályozás alapja lehet:
¾ Megengedett maximális kibocsátás (pl.: évenként kibocsátott szennyezőanyag
tartalomra)
¾ Megkövetelt minimális szennyezés kibocsátás csökkentés (pl.: új technológia
bevezetésénél)
¾ Az alkalmazható technológia minőségi paramétereinek meghatározása (pl.:
termelésnövelés csak egy korszerűbb technológia bevezetésével lehetséges)
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¾ Előállítható összes termékmennyiségre
¾ A felhasználható input abszolút mennyisége
mezőgazdaságban a hektáronkénti N hatóanyag)

vagy

relatív

aránya

(pl.:

Az egyik legvitatottabb gazdaságpolitikai intézkedések közé a támogatások tartoznak.
Különbséget kell tenni a környezetvédelmi, erőforrás-felhasználást szabályozó és a
környezetfejlesztést elősegítő, illetve erőforrás-kapacitást bővítő befektetések között. A
védelmi típusú támogatások azok, amelyek a gazdaság működését leginkább torzítják.
Egyes esetekben, mint például a nagy tőkeigényű környezetvédelmi beruházásoknál (pl.:
kommunális szennyvíztisztító és csatornahálózat) szükségszerű támogatásokat adni, de az
igénybevételt és használatot támogató juttatások csak az erőforrások kimerítését segítik
elő.
Ha az állam a vízhasználat, csatornahasználat vagy az energiafelhasználás költségét a
fogyasztói árban támogatja, akkor ez nem az erőforrások megőrzését, hanem a
túlhasználatot segíti elő. Az „álszociálpolitikai” intézkedésekkel, mint az olcsó víz,
szemétszállítás és energiaárak, az erőforrásoknak a társadalmi értékét degradálják, a
környezettudatosságot csökkentik és a szociális helyzettől függetlenül mindenkit
támogatnak. A természetfejlesztési beruházások támogatása azonban azért szükségszerű,
mert ezek csak hosszútávon térülnek meg (pl.: erdőtelepítés), illetve az ilyen
fejlesztésekkel pozitív externális hatások előállítása történik.
Az adók alkalmazására ott kerül sor, ahol a piaci mechanizmusok nem hoznak létre
megegyezést az externális költségeket okozók és az elszenvedők között. Ekkor az állam
akkora jövedelmet von el, ami a termelési méretet az optimális értékre szorítja le. Az adók
az elért jövedelemmel, vagy konkrétan a termék mennyiségével és értékével arányos
elvonások, a termékdíjak és büntetések esetében viszont inkább a tevékenység szennyező
jellegét, vagy a használat után keletkező hulladék mennyiségét és veszélyességét veszik
figyelembe.
Az adó alapjának meghatározásánál többféle módszert alkalmaznak, az adó alapja
lehet:
•

A szennyezés kibocsátás

•

A szennyezést jelző indikátor (pl.: egy veszélyes szennyezőanyag
koncentrációja)

•

A szennyezést okozó input, ilyenkor a gazdasági tevékenység költségének
növelésével a szennyező alapanyag felhasználás csökkenthető. Ez a nem
szennyező erőforrások esetében a túlhasználat megelőzésére, ,illetve
mérséklésére is alkalmazható.

•

A késztermék, vagy szolgáltatás adóztatása akkor célszerű, ha az előállítás
több helyen és fázisban történik, és a szennyezés helye, vagy konkrét
indikátora nehezen lenne meghatározható

•

Valamilyen meghatározott eszköz használata (pl.: gépkocsi)
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Az adó alapjától és a probléma jellegétől függően a gazdasági élet szereplői a
következőképpen reagálhatnak az adókra:
¾ Új védelmi technológiákat vezetnek be
¾ A szennyező inputokat kevésbé., vagy nem szennyezőekkel
helyettesítik
¾ Ha a helyettesítés nem lehetséges a szennyező input mennyiségét
csökkentik a felhasználás hatékonyságának növelésével
¾ Teljes technológiaváltás
¾ Termékszerkezetváltás
¾ Újrahasznosítás növelése
¾ Új telephelyre költözés, ahol a környezetvédelmi előírások kevésbé
szigorúak
A forgatható engedélyek az egyik leginkább piacbarát megoldások. Egy adott
területre meghatározzák a megengedhető (tűrhető) szennyezési szintet valamilyen
objektíven mérhető paraméter formájában, és ezt a szennyezési szintet, mint kvótát
felosztják szennyezési (kibocsátási) engedélyekre, és ezeket egy mesterséges piacon áruba
bocsátják. Aki rendelkezik engedéllyel, az jogosult az adott területen gazdasági
tevékenységet folytatni és a engedélyben szereplő mennyiségen szennyező anyagot
kibocsátani.
Ha egy vállalkozás a tevékenység méretét csökkenti, vagy a kibocsátott szennyezés
mértékét valamilyen védelmi technológiával csökkenti, akkor jogosult a fennmaradó
szennyezési kvótáját értékesíteni, így kialakulhat az engedélyek másodlagos reális (már
nem szimulált) piaca. Tehát az adott területen (buborékban) működő „szennyezők” a
kvótát együttesen nem léphetik túl, ezt a módszert nevezik buborékpolitikának is (Bubbles
Policy).
A forgatható engedélyek főbb előnyei:
¾

A vállalkozásnak olcsóbb lehet a védekezés, mint amennyibe az engedély
kerül, így bevételre tehet szert az eladásával, így érvényessé válik az elv,
hogy a környezetpolitika célja a védekezés elősegítése

¾

Az engedély eladhatósága lehetőséget teremt arra, hogy ha a vállalat más
körzetbe költözik, vagy megszűnik, akkor az engedélybe fektetett pénzét
visszakapja

¾

Az engedélyek valódi gazdasági értéke piaci mechanizmusokkal is mérhetővé
válik

¾

Az engedélyezett szennyezettségi szint meghatározásával és felosztásával
kisebb a bizonytalanság a területet terhelő összes várható szennyezés
mértékében
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7.2. Környezetpolitikák
A gazdasági és társadalmi tevékenység eredményeképpen keletkeznek különböző
szennyezéskibocsátások, azaz emissziók. Az emissziók továbbadódás, azaz transzmisszió
segítségével válnak tényleges szennyezettséggé, azaz imisszióvá. Az imissziók hozzák
létre az emberre, a természeti és épített környezetre vonatkozó környezeti hatásokat
(betegségek, fajpusztulás stb.) A környezeti hatások értékelésével határozható meg a
környezeti politika, vagyis azok az eszköz- és célrendszerek, amelyekkel a szennyezési
hatáslánc (környezeti hatáslánc) egyes pontjaiba be lehet avatkozni.

TársadalmiGazdasági
Tevékenység
Pl.:
mezőgazdaság
Közlekedés
turizmus

szerkezetváltó
(megelőző)

Emissziók

Immissziók

Mikro és

Transz-

makro
szerkezet Pl.: gázok

misszió

hatás

Folyékony és
Szilárd
hulladékok

Pl.:zaj
Savas eső
Tápanyagfeldúsulás

forrásorientált

hatásorientált

Hatások:
Emberre
Természetre
Mesterséges
környzetre
Pl.:betegség
Fajpusztulás
Terméscsökk.

gyógyító

KÖRNYEZETPOLTIKA
Célok, eszközök, intézkedések

A környezeti (szennyezési) hatáslánc
Aszerint, hogy a szennyezési lánc mely pontján és milyen eszközökkel dolgozik a
környezetpolitika négy alapvető típusa van:
Gyógyító környezeti politika: a legfejletlenebb, de a legelterjedtebb módszer. A
már bekövetkezett hatásokat próbálja enyhíteni egy utólagos cselekvés
formájában. Ezek miatt a legdrágább és legkevésbé hatékony módszer.
Hatásorientált környezeti politika: a célkörnyezet állapotán kíván javítani. Az
adott területen megjelenő imisszió megváltoztatását célozza, de az eredeti
kibocsátást nem csökkenti. Erre a módszerre példa a városokat elkerülű utak
építése, ahol az emisssziót gyakorlatilag a városközpontokból a környező
területekre vezetik.
Forrásorientált környezeti politika: az emissziót közvetlenül csökkenti. Ezt a
hatást a szennyezőforrások végére, a kibocsátás helyére felszerelt
berendezésekkel (szűrő, tisztító, utánégető) éri el, ezért csővégi (end-of pipe)
eljárásnak is nevezik. Az alkalmazásával az emisszió közvetlenül mérhető
csökkenése jelentős, valamint igen jól kontrollálható, de a szennyezés
magában a tisztítóberendezésekben koncentráltan, vagy módosulva
megmarad. Előnye még, hogy az esetlegesen a termelési folyamatból
kikerülő anyagok visszaneyerhetőek a segítségével.
Megelőző környezeti politika: az egész gazdaság működését tereli környezetbarát
irányba, azaz a hagyományos termékeket környezetkímélőekkel igyekszik
felcserélni.
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7.2.1. Környezetpoltikai alapelvek
Szennyező fizet alapelv (Polluter Pays Principle-PPP): A környezet elfogadható
állapotának biztosítása érdekében a szennyezés csökkentésének a költségét a szennyező
fizesse
Alapvetően a Pigoui gondolatra alapul, vagyis ha a piaci ár nem tartalmazza a
környezetkárosítás költségeit, akkor a szennyezőre hárított fizetés valósítja meg a
környezeti externáliák internalizálását. A szennyezéscsökkentés költségeit nem csökkentik
állami támogatásokkal a környezeti intézkedések költségeit mindenkinek meg kell fizetnie.
Ez alól három alapvető kivétel lehet:
¾ Olyan iparágakban, ahol támogatás nélkül nehézségek állnának fenn
¾ A környezeti program bevezetése miatt kialakuló gazdasági és társadalmi
problémák enyhítésére kell támogatást adni
¾ Az elv alkalmazása jelentős torzulást okozna a nemzetközi kereskedelemben
Környezeti információs irányelv: kimondja, hogy az állampolgároknak egy nyitott
információs politika révén lehetőséget kell adni a környezeti információk megismerésére,
valamint motiválni kell őket, hogy a felelősökre nyomást gyakorolva az előírt
intézkedéseket végrehajtassák. A hivatalos információk bárki számára (jogos érdekeltség
igazolása nélkül is) hozzáférhetőek legyenek
Környezetszennyezés integrált megelőzése (Integrated Pollution Prevention Control,
IPPC): bizonyos ipari tevékenységeknél az EU-ban egységes létesítmény- engedélyezési
jogrend alakuljon ki. A jogszabályok hatálya alá eső, környezetterhelő tevékenységet
végző, létesítmények üzemeltetése ettől az engedélyezési eljárástól függ. Az alapelv
keretében definiálták Legjobb Elérhető Technológiákat is (Best Available TechnologyBAT), valamint előírták a határértékek közösségi-szintű meghatározását és a felülvizsgálati
kötelezettséget.
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