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 visszafogta az I. világháború (Daigger, 2014). Bár a találmány nagyon 
időszerű volt, olyan értelemben mindenképpen megelőzte korát, hogy 
a mikroorganizmusok növekedési kinetikájának matematikai egyenleteit 
először Jacques Monod írta le az 1940-es évek elején. Márpedig az iszap-
recirkuláció szükségességének magyarázata abban rejlik, hogy csak akkor 
kerülhető el a biomassza-kimosódás, ha az iszapkor és a mikroba fajlagos 
növekedési sebessége között megfelelő reláció áll fenn. Ardern és Loc-
kett zseniális gyakorlati felismerését (is) késve „értette meg” a tudomány, 
mint ahogy az számos más esetben régebben és ma is előfordul ebben 
a szakmában (is). Az eleveniszapos szennyvíztisztítás technológiájának 
megszületése és fejlődése nagyszerű bizonyíték arra, hogy ez a terület 
multidiszciplináris tudást igényel.
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A világon ma is a legelterjedtebben alkalmazott biológiai szennyvíztisz-
títási eljárás, az eleveniszapos technológia feltalálóinak Edward Ardern 
és William T. Lockett mérnököket (ld. 1. ábra fényképe) tartják világszerte 
az 1914. április 3-án Manchesterben, a Society of Chemical Industry előtt 
bemutatott hivatalos előadásuk és az annak tárgyában megjelent 3 pub-
likációjuk alapján (Ardern and Lockett, 1914a,b és 1915).

A találmány kétségtelenül óriási áttörést hozott a robbanásszerűen 
népesedő városok szennyvíztisztítási gyakorlatában, s így a higiéné és a 
szanitáció területén. A British Medical Journal egyenesen úgy fogalmazott, 
hogy a víz- és szennyvízkezelő rendszerek korszerű kialakítása volt a leg-
nagyobb pozitív hatással a közegészségi állapotokra az elmúlt 150 évben 
(Anon, 2007), és nagy szerepet játszott abban, hogy a várható életkor a 
XX. sz. elején jellemző 45-50 évről mára több 10 évvel megnövekedhetett. 

A találmány megjelenése idejében már évtizedek óta megfeszített 
erővel keresték a megfelelő műszaki megoldást a lakossági és ipari szenny-
vizek tisztításának hatékony módjára. A kutatások sok ígéretes eredményt 
hoztak (pl. szikkasztás, természetközeli megoldások, csepegtetőtest és 
egyéb biofilmes, anaerob és aerob rendszerek stb.), sőt, sok esetben a 
mai legmodernebb eljárások alapjai is létrejöttek, azonban olyan úttörő 
eredmény, ami folytonos üzemben költséghatékonyan működött volna, 
addig nem született. Fontos megemlíteni Gilbert John Fowler nevét, aki 
a feltalálók tanára volt, és mind oktató-kutatóként, mind pedig gyakorló 
mérnökként a szennyvíztisztítási technológia fejlesztésén dolgozott. 1912-
ben Fowler konzultánsként az Egyesült Államokba látogatott, és ekkor el-
ment Massachusetsbe, a Lawrence Experimental Station kutatóközpontba 
is, amit akkoriban a „szennyvíztisztítás Mekkájának” neveztek (Alleman and 
Prakasam, 1983). Ott elsősorban a Clark és Gage kutatók által vizsgált el-
járást ismerte meg, akik algával beoltott szennyvizet levegőztettek. Bár a 
levegőztetett rendszerekkel való kísérletezés ekkor már 31 éve folyt, addig 
senki nem talált olyan megoldást, amivel a szilárd anyagot (iszapot) stabi-
lan bent lehetett volna tartani a reaktorban. Ebbe a „környezetbe” mintegy 
bombaként robbant be az új találmány (Daigger, 2014).

Ardern és Lockett Manchesterben először ciklikusan üzemeltetett, 
fed-batch jellegű laboratóriumi reaktorokkal kísérletezett, amelyek nagy-
jából a mai SBR (Sequencing Batch Reactor) rendszerek elvén működtek. 
Azt tapasztalták, hogy a szilárdanyag több cikluson keresztüli visszatartá-
sával a tisztítás (a szervesanyag-eltávolítás és nitrifikáció) hatékonysága 
nőtt. Így sikerült a tisztítási időt kb. 24 órára csökkenteni, ami gazdasá-
gossá tette a folyamatot. A szilárdanyag úgy lett „activated”, azaz „aktivált”, 
hogy recirkulációval visszatartották, innen az „activated sludge”, „ele-
veniszap” elnevezés (a magyar fordítás inkább a német Belebtschlamm 
kifejezést vette át). Ez az elegánsan egyszerű megoldás lehetővé tette a 
folytonos üzemet (t. i. az SBR típusú működés az akkori irányítástechnika 
mellett nagyüzemben nem lett volna lehetséges). A felfedezést nyilván-
valóan nagyban elősegítette, hogy a mérnökök Fowler tanítványaiként 
hozzáfértek a legújabb tudományos eredményekhez, mégis egy nagyon 
fontos elemet tettek hozzá az addigi ismeretekhez. Ugyanakkor több 
forrás arra enged következtetni, hogy az Egyesült Királyságban más(ok)
nak is lehetett az Ardern- és Lockett-féléhez hasonló műszaki elképzelé-
se. A bemutatott eredmények fontossága azonnal nyilvánvalóvá vált, és 
villámgyorsan megindult a gyakorlati alkalmazás, különösen az Egyesült 
Királyságban, de még inkább az Egyesült Államokban, mivel Európát 
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1. ábra: Ardern (A) és Lockett (L), a Manchester Sewage Works mérnökei 
(a fotó V. Maderának köszönhetően Jiři Wanner professzortól származik, 
Daigger, 2014), valamint az eleveniszapos szennyvíztisztítás megjelenésének 
100 éves évfordulóján (2014) kiadott könyv borítóképe


