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1. Bevezetés és célkitűzés
A cellulóztartalmú hulladékok (mezőgaz-

dasági hulladékok, energiafű, szilfium, ág-
nyesedék stb.) nehezen bonthatók, közvetlen 
anaerob rothasztásuk csak igen hosszú tartóz-
kodási idővel valósítható meg gazdaságosan. 
A kísérletek célja, hogy a cellulóztartalmú nö-
vényi hulladékok, energianövények anaerob 
bonthatóságát és a biogáz kihozatalt növeljük. 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM 
Zrt.) munkatársai a növényi hulladékok anaerob 
lebontásának javítása céljából egy új feltárási 
módszert fejlesztettek ki. Az alábbi cikkben is-
mertetésre kerülő gombás feltárási technológia 
védelmére az FCSM Zrt. 2010. 07. 22. bejelentési 
dátummal szabadalmi védettséget kért. (Cím: 

„Eljárás lignocellulóz-tartalmú hulladékanyag fel-
dolgozására”. A bejelentés alapszáma: P1000389) 

2. a növényi eredetű anyagok
összetételének jellemzése 

A cellulóz vízben oldhatatlan, rendkívül el-
lenálló poliszacharid. A mezőgazdaságból szár-
mazó hulladékok túlnyomó részét a növényi 
eredetű melléktermékek és hulladékok teszik ki, 
ezek az anyagok cellulózban gazdagok. A cellu-
lóz a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre 
álló megújítható biopolimer Földünkön.

A cellulóz nem elágazó, lineáris, D-glükóz 
molekulákból álló polimer (D-glükóz monome-
rek ß-1,4-glükozidos kötésű lánca). A polime-
rizáltság mértéke igen változó, néhány száz 
glükózegységtől 20 000 egységig terjedhet, a 
polimer hosszúsága körülbelül 7μm. A hidro-
génhidakkal kapcsolt struktúra lúgokkal és ás-
ványi savakkal fellazítható, ami a cellulóz szálak 
duzzadását eredményezi. Képlete (C6H10O5)n. 

A fa- és fűfélék vázanyagát három fő kémiai 
alkotóelem építi fel: cellulóz, hemicellulóz, lig-
nin, amelyek egy komplex struktúrát alkotnak. 
A cellulózrostokat hidrogén- és Van der Wa-
als-kötések kialakításával hemicellulóz és lig-
ninburok veszi körül. A cellulóz mechanikailag 
erős, ezt a tulajdonságát komplex és rendezett 
szerkezete biztosítja.

A hemicellulóz heterogén, nem lineáris 
poliszacharid. Elágazó szerkezetének köszön-

hetően könnyebben bontható. A lignin aromás 
molekula, háromdimenziós fenil-propán po-
limer építi fel. A fenil-propán egységek között 
éter és szén–szén kötések találhatók. A lignin 
szorosan kapcsolódik a cellulózhoz, ez okozza 
a növényi szövetek stabilitását. A lignint nehéz 
hidrolizálni, ráadásul megakadályozza az enzi-
mek hozzáférését a cellulózhoz. Adszorbeálja 
az enzimeket, ezáltal inaktívvá teszi őket. 

A lignocellulóz származékok anaerob úton 
nehezen bonthatók, azon ban előhidrolízis alkal-
mazásával jelentősen fel lehet gyorsítani a folya-
matot. A cellulózszármazékok előhidrolí zi sénél 
ipari celluláz enzimkészítményeket al  kal maznak. 
A másik le he tőség a mikroorganizmusok által 

végzett előhidrolízis. Cellulózbontó gombák által 
végzett előhidrolízissel a mező gazdasági hulla-
dékok ana  erob lebontása jelentősen felgyorsít-
ható. 

A cellulóz tömény savval főzve először cel-
lobiózra, majd a cellobióz szőlőcukorra bom lik. 
A tömény sósavon kívül csak gombák és bak-
tériumok tudják le bontani. A kérődző álla tok 
emésztőrendszere jel lemzően tartalmaz olyan 
mikroorganizmust, mely lebontja a cellulózt. A 
termőtalajban is létez nek cellulózbontó bakté-

riumok és gombák, melyek a cellulózt humusz-
szá alakítják. Az Ascomyceta fonalasgombák 
közül a Trichoderma nemzetség fajainak van ki-
emelkedő cellulolitikus aktivitása (T. viride, T. re-
esei), az ipari cellulázok előállítása is nagyrészt 
ezekkel történik. (Malherbe et al., 2002) 

3. néhány energianövény és 
növényi hulladék összetételének
ismertetése

Néhány energianövény és növényi hulla-
dék összetételét az 1/a és az 1/b. táblázatok mu-
tatják be. Az egyes növényeknél és hulladékok-
nál a TOC összetételben nem mutatkozik nagy 
különbség. A foszfor és nitrogén összetételben 

jelentős eltérések jelentkeznek. A 
hemicellulóz a szilfium, energiafű 
és falomb-hulladék esetében 25% 
fölött van, ez egyúttal jobb bioló-
giai bonthatóságot is jelent. Álta-
lában azok a növények kezelhetők 
könnyen anaerob úton, amelyek-
nél kicsiny a lignin és nagy a hemi-
cellulóz tartalom (Oláh et al., 2012). 

Természetesen a gombás elő-
kezelés nem csak a táblázatban fel-
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1/a. táblázat
Különböző eredetű növényi eredetű anyagok összetétele

Minta megnevezése
TOC TN TP

Száraz 
anyag

Szerves 
anyag

mg/kg mg/kg mg/kg g/kg %

Szilfium (Silphium perfoliatum L.) 377 961 11 600 2095 860,5 86,4

Energiafű (Agropyron elongatum) 417 499 6 890 839 917,7 90,4

Zöld hulladék (Csomád) 307 466 14 070 1 819 928,0 56,5

Vegyes falomb-hulladék 429 019 21 040 1 682 908,6 89,3

Arundo donax (olasz nád) 451 552 9 000 2 183 913,9 92,9

Avar (vegyes eredetű) falevél 411 871 14 370 1 530 931,0 76,8

Kukoricaszár (cső nélkül) 440 051 13 070 3 959 896,0 90,9

Fűzfa (levél+vékony gally) 480 089 24 050 1 553 926,2 91,8

Megjegyzés: zöld hulladék (Csomád) összetétele: 50% vegyes falevél + 50% vegyes ágnyesedék; a vegyes 
lombhulladék összetétele: akác, juhar, madárcseresznye, hárs- és nyárfa vékony leveles gallyak (< 10 
mm) szárazanyagra vonatkoztatott egyenlő arányú keveréke; avarlevél – juhar; platán, nyárfa, akác – 
egyenlő arányú keveréke
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lúgosság; illósav, szárazanyag; szerves anyag) 
alkalmaztuk. Az anaerob ellenőrzési módsze-
rek jól ismertek, részletes ismertetésére nem 
térünk ki. 

Az alapvizsgálatokat kiegészíti a speciális 
növényi szubsztrátok lebontásának nyomon 
követésére alkalmas celluláz enzimaktivitás 
mérése. A celluláz enzimaktivitás mérésénél 
régóta ismert módszert használtunk, melynek 
lényege, hogy a pufferolt CMC (karboxi metil 
cellulóz) oldathoz iszapmintát adunk, majd 
30°C-on végzett inkubációt követően centrifu-
gáljuk és a celluláz enzim hatására képződött 
glükózt dinitro-szalicilsav reagens hozzáadása 
után fotometrikusan mértük. A celluláz enzim 
aktivitását mg glükóz/giszap nap formában fe-
jezzük ki (Thiel és Hattingh, 1967).

A hidrolizálható szénhidrátokat fenol-kén-
savas módszerrel határoztuk meg. A módszer 
lényege, hogy a hexózokkal a fenol színreakci-
óba lép és ezt követően fotometrikusan a szén-
hidrátok mérhetők (Liu et al., 1973). 

A cellulóz vizsgálatokat a Papíripari Kutató-
intézet végezte. A cellulóz összetételnél vizsgál-
ták a holocellulóz-, alfacellulóz-, hemicellulóz- 
és lignintartalmat (Hernádi, 1980). 

A mikroszkóppal vizsgálható és határoz-
ható gombafajokat sporulálásig termosztáltuk 
37°C-on és 45°C-on, az eredeti környezeti felté-
telek fenntartásával, komposztkeveréken (táp-
talajos izolálás nélkül) (Tsuneo Watanabe, 2002; 
Bánhegyi et al., 1985–87). 

7. kísérleti eredmények 
értékelése
7.1. Előkezelés

A gombás előkezelésnél minden esetben 
energiafüvet használtunk. A laboratóriumi te-
nyésztésnél 37°C-os termosztálás esetén szinte 

2. kép
Előaprított 
kezeletlen 
energiafű

 

3. kép
Előaprított 
gombás-
kezelt ener-
giafű

1/b. táblázat
Különböző eredetű növényi eredetű anyagok összetétele

Minta megnevezése

Hidrolizálható 
szénhidrát,
mint glükóz

Lignia Alfa-
cellulóz

Hemi-
cellulóz Égéshő

mg/kg % % % MJ/kg

Szilfium (Silphium perfoliatum L.) 70 400 17,4 34,9 37,2 17,0

Energiafű (Agropyron elongatum) 164 300 19,7 51,6 26,2 18,4

Zöld hulladék (Csomád) 57 700 32,1 29,6 24,6 13,0

Vegyes falomb-hulladék 65 300 26,1 38,1 28,9 18,9

Arundo donax (olasz nád) 87 750 24,7 42,6 24,9 18,2

Avar (vegyes eredetű) falevél 62 000 24,3 43,5 12,3 16,4

Kukoricaszár (cső nélkül) 119 100 20,1 44,1 28,6 21,6

Fűzfa (levél+vékony gally) 79 200 26,9 37,1 28,5 20,1

tüntetett növényi hulladékok esetében, hanem 
valamennyi természetes körülmények között 
termelt növénynél vagy növényi maradékoknál 
is elvégezhető. A gombás feltárásnak a rothasz-
tásra kifejtett hatását részletesebben az ener-
giafűnél (Szarvas-1) vizsgáltuk. 

4. kísérleti előkezelő berendezés
ismertetése

Az 1. ábra szemlélteti a lignocellulóz tartal-
mú anyagok gombás feltárásának technológiai 
eljárását. SiloKing aprítógéppel a mezőgaz-
dasági (kukoricaszár, napraforgószár, energia-
fű, egyéb fűfélék, zöldség hulladék anyagok 
stb.) hulladékokat megaprítjuk (15–25 cm). Az 

előaprított mezőgazdasági hulla-
dékot prizmába rakjuk (50–60 cm 
magas). A bekeverésnél a prizma 
alapanyagához, ha szükséges, tá-
panyag-kiegészítést (N és P) adunk. 
A keverék nedvességét 60% körüli 
értékre állítjuk. A prizma hőmér-
sékletét ventillátoros vagy komp-
resszoros levegőztetéssel 30–40°C 
között tartjuk. A hőmérsékletmé-
réssel szabályozzuk a befújt levegő 
mennyiségét.

A feltárás ideje 4–5 nap kö-
zött változik. A feltárás mérté-
két vizuálisan (kialakul a szürke 
színű penészgomba) is nyomon 

kísérhetjük. A feltárt cellulózhul-
ladékot a rothasztó berendezés 
kialakításának megfelelően 3–5 
centis méretre aprítjuk. Az aprított 
anyagot a rothasztóba tápláljuk 
és egyéb nagy nitrogén tartalmú 
hulladékokkal együtt rothasztjuk. 
A rothasztóba a cellulózhulladék 
mellé a koszubsztrát elvnek meg-
felelően szenny víziszapot, szerves 
trá gyát, kommunális hulladék 
szerves frak cióját, vagy más hulla-

dékokat adagolhatunk. A nagy cellulóztartalom 
(> 20%) miatt a rothasztó tartózkodási idejét mi-
nimum 30 napra kell beállítani. 

5. Félüzemi, kísérleti,
rothasztó berendezés 
ismertetése

A félüzemi, kísérleti berende zés lehetővé 
teszi, hogy a szubsztrátra jellemző egyensúlyi 
viszonyokat (pH, illósav, lúgosság), az optimális 
fajlagos szerves anyag terhelést (tartózkodási 
idő), a lebontás hatásfokát folyamatos üzemi 
viszonyok mellett kimérjük. Az Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Telepen felállított 2 db félüze-
mi kísérleti berendezés (V=6 m3) a gyógyszer-
iparban jól ismert fermentor típussal azonos. Az 
aerob fermentációnál a kisebb tömítetlenség 
nem okoz gondot, viszont az anaerob rendszer-
nél biztosítani kell az oxigén teljes kizárását, ezt 
belső keverő beépítése biztosítja. A belső keve-
rők beépítése azért vált szükségessé, mert az 
aprított növényi hulladékok gyakran eltömítet-
ték az ejektoros keverőt is és ennek következté-
ben az üzemelés lehetetlenné vált. A félüzemi 
rothasztókat a 1. kép mutatja be. 

6. mérési módszerek
ismertetése

A szakaszos és a félfolyamatos anaerob 
kísérleteknél a rothasztók ellenőrzésére a 
gyakorlatból jól ismert alapvizsgálatokat (pH; 

1. ábra
Gombás előkezelő berendezés elvi vázlata

Hőmérséklet 
vezérlő

Növényi
hulladék
prizma

levegő

Hőmérséklet érzékelő

kompresszor

1. kép
Észak-pesti 
félüzemi
(2×6 m3) 
rothasztó
berende-
zések
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másnapra megjelent a Coprinus sp. (tintagom-
ba) a szálakon. Finom gombaillatúvá vált a 
kom poszt. 45°C-on ez a folyamat egy kicsit to-
vább tartott, de a végeredmény ugyanez lett. A 
gombás előkezelés előtti és utáni állapotot az 2. 
és a 3. kép mutatja. Az előkezelés ideje 3–4 nap, 
ezt követően a laza szalmastruktúra összeesett 
és a szálszerkezet pusztulását lehetett megfi-
gyelni. A szálszerkezetet a gombák megtámad-
ták és részben lebontották (Thermomyces lan-
uginosus, vagy Humicola). 

A komposzton termő gombafajok részle-
tes megismerése és szakszerű rendszertani 
meghatározása – a méretükből adódóan – csak 
mikroszkópos technika alkalmazásával lehet-
séges. A meghatározás általában táptalajos 
izolálás után, a kifejlődött telep jellemzői, majd 
az ezt követő mikroszkópos vizsgálat során a 
megjelenő szaporítóképletek (spórák, konídi-
umok) alapján történik. A 4. képen a vizsgált 
Thermomyces faj szaporítóképleteit láthatjuk, 
amelyek alapján a faj beazonosít-
ható. Ezeket a speciális szaporító-
képleteket aleuriokonídiumoknak 
nevezzük.

A szaporítóképletek alapján 
Thermomyces sp. (azaz Humicola 
sp.), valószínűleg Thermomyces 
lanuginosus, amely gyakori kom-
posztfaj. A H. lanuginosus 30 és 52–
55°C közötti hőmérsékleten nö-
vekszik. Közönséges elő fordulású 
a komposztban, a ma darak fészké-
ben és a napsütöt te talajokban. A 
komposztban a csúcs hőmérséklet 
elérése után jelenik meg és a ma-
gas hőmérsékletű (termofil) fázis-
ban végig megmarad. A kihűlési 
szakaszban már nincs jelen.

A növényi cellulózanyagok fel  tárását alap-
vetően a komposztá lási folyamat kezdő fá-
zisában (~30 -55°C) a H. lanuginosus és Chae-
tomium-fajok koegzisztálva, majd alacsonyabb 
hőmérsékleten (~15-45°C) a Coprinus sp. (tinta-
gomba) gombák végzik (5., 6. és a 7. kép). 

A T. lanuginosus a cellulózt ugyan nem ké-
pes bontani, de más, cellulózbontásra képes 
fajokkal koegzisztálva, a maradékcukrokat 
fel   használva szaporodik cellulózos közegben. 
Ilyen egyszerű szénhidrátok nem csak a cellu-
lóz, hanem a hemicellulóz hidrolízise során is 

képződhetnek. Gyakran koegzisztál a Chaeto-
mium thermophile fajjal. Itt meg kell jegyez-
nünk, hogy Chaetomium faj(ok) jellegzetes 
aszkopóráit és peritéciumtöredékeit szintén 
megfigyeltük minden vizsgálatnál, ugyan 
tel  jes peritéciumot nem láttunk. A cellulóz-
bontásra képtelen gombafajok gyakran hasz-
nosítják szénforrásként a xilánt. A xilán köny-
nyebben hasznosítható növényi sejtfalanyag 
és a T. lanuginosus xilanázenzim előállítására 

képes, mindemellett glükóz, xilóz és mannóz 
egyszerű transzportereket azonosítottak e faj-
nál, mely egyszerű monomerek a cellulóz és 
a hemicellulóz hidrolitikus termékei. (Mahes-
hwari et al., 2000, Kamra - Satyanarayana, 2004)

v í z  é s  t u d o m á n y

4. kép
Thermomyces sp. fénymikroszkópos fotói. 
Mindkét fotón az aleuriokonídiumok látha-
tók, amelyek érett állapotban barnák 
és a faluk ornamentált. Bal oldalon LPAB, 
jobb oldalon pedig savas fukszin festéssel. 
(Az eredeti nagyítás 500×-os)

5. kép
Fejlődő Coprinus sp. 
(tintagomba) teleptest 
(40×-es és 80×-os 
nagyítás)

6. kép
T. lanuginosus 
80×-szoros nagyí-
tásban

7. kép
Fejlődő Coprinus sp. 
(tintagomba) teleptest 
(80×-os nagyítás)

2. ábra
A 5R (Észak-pesti iszap nem adaptált + gombás oltó + energiafű) 
és 5/6R (Észak-pesti nem adaptált oltó iszap + energiafű) 
szakaszos reaktorok rothasztási eredményeinek összehason-
lítása (VREAKTOR = 7 L)
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3. ábra
A 3R (Kecskeméti oltóiszap + vegyes falomb-hulladék) és 7R 
(Észak-pesti nem-adaptált oltóiszap + csomádi gombás oltó + 
vegyes falomb-hulladék) szakaszos reaktorok rothasztási 
eredményeinek összehasonlítása (VREAKTOR = 7 L)
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7.2. Szakaszos, laboratóriumi 
méretű rothasztási kísérletek

Az energiafű bonthatóságánál megvizsgál-
tuk a csomádi gombás szuszpenzió oltóhatását 
is. Összehasonlítottuk a gombás kivonatos ol-
tóval és a nem adaptált Észak-pesti oltóiszappal 
mért gáztermelési értékeket (2. ábra). 

Az 5R reaktor, melyben gombás oltó volt 
22 nap tartózkodási idő mellett 30,6 liter és 
kontroll reaktorban (5/6R reaktor) nem adaptált 
Észak-pesti iszap 21,5 liter biogázt termelt. A kü-
lönbség jelentős, hiszen a gombás oltó esetében 
42%-kal nagyobb gázfejlődést mértünk. 

A vegyes falomb-hulladék rot  hasztásánál 
csomádi gombás turmix oltót is felhasználtunk, 
ezt hasonlítottuk össze a kecskeméti nagy cel-
luláz aktivitású oltóval. Rothasztásnál a gáz-
termelés lefu tását a 3. ábra mutatja. A közös 
indulást követően az elindítás utáni 4. nappal 
a kecskeméti oltóval beoltott minta nem jelen-
tősen, de kisebb gáztermelést mutatott, mint 

a csomádi gombás turmix beoltott mintája. A 
12. naptól kezdődően mindkét oltónál azonos 
volt a gáztermelés. Ez arra utal, hogy rothasz-
tásnál a csomádi gombás oltó alkalmazásával 
a nagy aktivitású kecskeméti oltóhoz hasonló 
gázmennyiség-termelést lehetett elérni.   

A cellulózra adaptált oltóiszapok, vagy a 
gombaadalék-rendszerek celluláz 
aktivitása lényegesen nagyobb, 
mint általában a rothasztókból 
származó iszapok celluláz enzi-
maktivitása. Néhány oltóanyag 
és rothasztó rendszer celluláz en-
zimaktivitás értékeit a 2. táblázat 
tartalmazza. 

7.3. Félüzemi rothasztási 
kísérletek

A félüzemi rothasztókban (hasz-
nos tér: Vreaktor=4 m3) a belső ke verők 
beépítésével az aprított nö vényi 
anyagok és a szennyvíziszap közös 
rothasztása jó hatásfokkal lehet-

séges. A rendszerben bármilyen hulladékanyag 
csak aprítás után (<30 mm) adagolható be. A rot-
hasztókat félfolyamatos (napi rátáplálás) üzem-
módban üzemeltettük.  

A félüzemi rothasztók közül az egyik be-
rendezésben (1R) a kontroll, kezeletlen, a má-
sikban (2R) az előkezelt gombás energiafüvet 
rothasztottuk. A kirothadást megvárva (15–20 
nap) mindegyik rothasztóra azonos időpont-
ban háromszor tápláltuk a megfelelő energia-
füvet. Ennek megfelelően mindegyik rothasztó 
adaptálódott a saját szubsztrátjához. Az első 
kísérleti sorozat eredményeit a 4. ábra szem-
lélteti. 

A 14 napos tartózkodási idő mellett a gom-
bás energiafűből a kontrollhoz képest 20%-kal, 
a második kísérleti sorozatnál 29 napos tar-
tózkodási idő mellett a gombás energiafűből 
a kontrollhoz képest 19%-kal nagyobb biogáz 
kihozatalt tudtunk elérni. Ezeknél a kísérleti so-
rozatoknál az előkezelés ideje 4–5 nap volt.

összefoglalás
Az üzembe helyezett félüzemi, gombás 

elkezelő berendezésnél a termofil aerob bak-
tériumok tevékenységét a hőmérsékletszabá-
lyozással tartjuk kézben, a hőmérsékletet pedig 
a befújt levegőmennyiséggel szabályozzuk. A 
félüzemi berendezés kapacitása ~10 m3/6 nap. 
A tapasztalat szerint üzemi kialakításhoz a 
félüzemi berendezés jó támpontot ad.

A kommunális iszap cellulózbontó képes-
sége (Észak-pest: 8 000–9 000 mg glükóz/L glü-
kóz/L•d)	 lényegesen	elmarad	az	enzimes	vagy	
az energiafűvel bedolgozott anaerob rendszer 
aktivitásától, mert a kommunális iszap rothasz-
tásánál a cellulózszármazékok nem meghatá-
rozó szubsztrátok. Ha cellulózra bedolgozunk 
egy anaerob rendszert az anaerob iszap cel-
lulóz lebontási képessége (10 000–11 000 mg 
glükóz/L•d)	alig	marad	el	az	enzimadagolásnál	
mért aktivitásától. A cellulózra adaptált oltói-
szapok, vagy a gombás adalék rendszerek cel-
luláz aktivitása lényegesen nagyobb, mint a rot-
hasztókból származó iszapok enzim aktivitása. 

A növényi cellulóz anyagok feltárását 
alap vetően a komposztálási folyamat kezdő 
fázisában a H. lanuginosus, Chaetomium- és 
Coprinus-fajok (tintagomba) végzik. A cellulóz 
feltárásában meghatározó szerepet játszanak a 
természetben mindenütt jelenlévő gombatör-
zsek (Ascomyceta fonalasgombák: Trichoderma 
nemzetség fajai, T. viride, T. reesei, T. harzia-
num, T. atroviride). A feltárásban részt vesznek 
a termofil aerob baktériumok (Streptomyces 
nemzetség, Actinomycetes fajok, Thermobifida 
cellulosilytica) is. A cellulóztartalmú anyagok 
feltárását a természetes körülmények (talaj, cel-
lulóztartalmú növények: kukoricaszár, gabona-
félék, fűfélék, takarmánynövények stb.) között 
jelenlévő gomba és termofil baktériumtörzsek 
elszaporításával végezzük.  

A gombás előkezeléssel a félüzemi anaerob 
kísérleteknél 14 és 29 napos tartózkodási idő-
nél gáztermelésben a kontrollhoz képest 20 és 
22%-os növekedést értünk el. A gombás előke-
zelés hatására gáztermelésben nem csak növe-
kedést értünk el, hanem a kirothadás folyamata 
(azonos lebontási hatásfok mellett) a feltárás 
hatására (4–5 nappal) csökkent.
oláh JózSef, ráSa Gábor, SziláGyi mihály, 

bezSenyi anikó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

2. táblázat
Néhány oltóanyag és rothasztó rendszer celluláz enzimaktivitás értékei

Szubsztrát Rothasztó oltója
Fajlagos celluláz enzimaktivitás

mg glükóz/gISZAP nap

Rothasztás indítása Rothasztás befejezése

– Észak-pesti oltóiszap 110 –

– Kecskeméti cellulózra
adaptált oltó 286 –

Vegyes falomb Észak-pesti oltó+
csomádi gombás oltó 310 1 125

Vegyes falomb Kecskeméti cellulózra
adaptált oltó 217 835

Energiafű Észak-pesti oltó+
csomádi gombás oltó 351 736

Csomádi
zöld hulladék

Észak-pesti oltó+
M18 gombaoltó 166 382

Energiafű Félüzemi (I. reaktor) 
Észak-pesti oltó 95 123

Gombás
energiafű

Félüzemi (II. reaktor) 
Észak-pesti oltó 200 356

4. ábra
Félüzemi kísérlet: 1R (kontroll energiafű) és 2R (gombás energia-
fű) reaktorok eredményeinek összehasonlítása (Vreaktor = 4 m3)
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1. Bevezetés
A kutatás és fejlesztés egymástól látszólag távol eső problémák esetében 
is megköveteli a koherens gondolkodást és módszertani szempontból cél-
ként kell tekintenünk a feladatok összekapcsolási lehetőségére. Jelen dol-
gozatban három települési probléma kutatási eredményeit ismertetjük:

a)  Ivóvízhálózatok rekonstrukciója;
b) Települési villámárvizek kockázat alapú vizsgálata;
c)  Innovatív módszerek alkalmazása a szennyvíztisztítás 
  technológiai tervezésben.

Megmutatjuk, hogy e látszólag távol eső kérdések esetében is a kor-
szerű, informatikai eszközöket is alkalmazó mérnöki gondolkodás képes 
megfelelő választ adni a kor kihívásaira. Mindhárom terület az érdeklő-
dés fókuszában áll, anyagi vonzatai jelentősek, módszertani szempont-
ból számos feltáratlan részterülettel találkozunk. 

a) A közművagyon kezelése, műszaki és gazdasági szempontból egy-
aránt optimális felújítása az elmúlt években az egész világon az érdeklő-
dés középpontjába került. A kutatási és fejlesztési szempontból is priori-
tást élvező témakörben (NVP, 2010) néhány hazai, illetve számos külföldi 
publikáció született az elmúlt évtizedben. A Nemzetközi Vízellátási Szö-
vetség (IWA) folyóiratot is indított a témakörről Asset Management cím-
mel. Az Európai Uniót is foglalkoztatja a vízi közművek állapota, ugyanis 
a közműhálózatok rehabilitációjára 5 milliárd eurót költenek évente kon-
tinensünkön (Saegrov, 2005), amely így is csak 0,5%-os felújítási arányt 
képvisel az elvárt 2%-hoz képest (a vízellátó rendszer csöveinek terve-
zési éttartama általában 50 év). A víziközmű-rekonstrukciót és az ezzel 
összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat a Nemzeti Víztechnológiai 
Platform (NVP) hálózatok munkacsoportja is kiemelt érdeklődésre szá-
mot tartónak minősítette (NVP, 2010). A hazai helyzetet mi sem jellemzi 
jobban, mint hogy csak a vízelosztó hálózatok esetében a rekonstrukció-
ra érett vezetékhálózat aránya megközelítően 75%-os, ami mintegy 2000 
milliárd forintnyi pótlási költséget jelent 2009-es árszinten (NVP, 2010). 
A helyzet azóta sem javult, a megváltozott szabályozási környezet még 
inkább arra kényszeríti az üzemeltetőket, hogy a rendelkezésre álló re-
konstrukciós keretüket a legnagyobb kockázatú vezetékeikre fordítsák. 
Kutatásaink e területen a rekonstrukciók gazdasági és műszaki optimu-
mának keresésére irányultak.

b) A városi árvizek és a villámárvizek gyakorisága növekszik. Előfor-
dulási valószínűségük, kártételeik és vagyonkockázatuk elemzése első-
rendű fontosságú. E célból fejlesztettünk egy döntéstámogató rendszert, 
amely alapvetően szélesebb problémakör elemzésére alkalmas: ez a víz-
készletek szélsőségeinek kockázatelemzése (árvizek, aszályok, környe-
zeti kockázatok). A vízkészletekhez kapcsolódó környezeti problémák 
két, összefüggő és egyre súlyosodó folyamatra vezethetők vissza: az 
éghajlatváltozásra és a talán még nagyobb fokú emberi beavatkozások 
és igények okozta egyre növekvő globális vízhiányra (Conference Com-
mittee, 2011; Somlyódy, 2011), illetve a vízgyűjtőkön a lefolyást növelő 
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