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GRANULÁLT ISZAP KIALAKÍTÁSA 
ÉS MŰKÖDÉSE AZ AEROB 
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSNÁL

Bevezetés
Az utóbbi két évtizedben az aerob granulált iszapos technológia isme-
retanyagának a robbanásszerű bővülésének lehetünk tanúi (Sarma et 
al., 2017, Shi et al., 2017, Timothy et al., 2018, Francaa et al., 2018, Nan-
charaiaha et al., 2018). Az alábbiakban következő elméleti ismeretek 
döntően az idézett forrásokból származnak, s a kereszthivatkozásoktól 
eltekintünk. A granulált iszapos megoldás ugyan a lakossági szennyvi-
zeknél valamelyest töményebb, döntően biológiailag jól bontható, ol-
dott szennyezőket tartalmazó szennyvizek tisztítására igazán kedvező, 
azoknál rendszerint 100 nap alatti a granulum kifejlődési ideje. Ezért az 
élelmiszeripari szennyvizek tisztításában ért el hamarosan sikereket. Az 
ilyen nagyon tömény szennyvizekre azonban az energiatermelése miatt 
természetesen továbbra is az anaerob granulált iszapos intenzív tisztítás 
a célszerű. Az aerob granulált iszapos megoldásnak sok kedvező adott-
sága van, azonban ennek esetében is kitétel a megfelelő szerves anyag 
vagy iszapterhelés (a granulum túlnövekedésének, szétrobbanásának 
megakadályozására), valamint a megfelelő KOI/TKN arány a tisztítandó 
szennyvízben, hogy a nitrifikálók kellő mennyiségben, részarányban 
szaporodjanak és rögzüljenek a granulumok felszín alatti rétegében. A 
denitrifikációt ennél a megoldásnál is részben anoxikus környezet bizto-
sításával oldják meg.

A granulált iszap hordozó nél-
kül kialakuló tömör iszapgolyócska, 
mikroorganizmus-együttes, amely 
réteges belső mikroorganizmus-sze-
lekciója révén a biofilméhez hasonló-
an nagyobb nitrifikálóteljesítményre 
képes, mint az eleven, sőt a belső 
tereiben speciális denitrifikáció 
és foszforakkumuláció is létrejö-
het. Az iszappehely belső terének 
tápanyag-ellátottsága, környezeti 
feltételei, s ezzel a kialakuló mikroor-
ganizmus-konzorcium is jelentősen 
változik az oxigénlimitáció és a cikli-
kus tápanyagellátás következtében. 
Ilyenkor kialakíthatók különböző 
vastagságú biofilmek, megnövelt 

tömörségű, sűrűségű iszapgolyók is (1. ábra). A felvételen a 0,6-0,7 mm 
méret alatti iszapgolyók dominálnak. A mechanikailag meglehetősen sta-
bil granulálódott iszapban a környezet szelekciós hatására annak egyes 
rétegeiben a mikroorganizmusok fajtánként térben elkülönülve vagy 
eltérő koncentrációban, sűrűséggel helyezkednek el. A szelekció oka a 
tápanyag-diffúzió okozta eltérő tápanyag-ellátottság. Ennek függvényé-
ben az egyes mikroorganizmus-fajok mintegy lemezesen vagy gömbhéj-

kivonat Korábbi, „Az N-eltávolítás és a szerves anyag energia-visszanyeré-
sének ütközése a szennyvíztisztítás fejlesztésének egyik hajtóereje” című cik-
künkhöz kapcsolódóan részletesen bemutatjuk a granulált iszapos techno-
lógiák kialakításának legfontosabb tényezőit, valamint egy hazai ipari üzem 
aerob granulált iszapos szennyvíztisztítását, különleges sajátossá gait. 
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1. ábra: Hagyományos eleveniszap (CAS) és aerob iszap (AGS) mikroszkópos képe 
40-szeres nagyításban (a méretjelző vonalka 0,2 mm) (Franca et al., 2018)

2. ábra: A mikroorganizmus-csoportok elhelyezkedése az átlagosan 30-130 mikron méretű, mechanikailag instabil eleveniszap-
pelyhekben és a csaknem tízszeres méretet is meghaladó, tömör, szilárd granulumokban (Winkler et al., 2013, Nancharaiaha and 
Kiran Kumar Reddy, 2018). 
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A ciklikus tápanyagellátásnak és levegőztetésnek is az az alapvető célja, 
hogy a gyorsan felvehető szerves tápanyagok az anaerob szakaszban 
kerüljenek felvételre a mikroorganizmusokba (glikogén és polihidroxi-
butirát), míg a lassan bomlók ugyanekkor kötődjenek, adszorbeálódja-
nak, döntően a nyálkás, ragasztó extracelluláris polimerrétegek révén az 
iszapgolyócskákba. Utóbbiak azután a levegőztetett ciklusban a hidrolízis 
révén lassúbb szervestápanyag-ellátást eredményeznek a heterotrófok-
nak. Különösen a gyorsan szaporodó, a granulum legkülső felületén el-
helyezkedő egyedeknek, megakadályozva az iszapgolyók túlnövekedését, 
dezintegrációját s biztosítva egyidejűleg a belső rétegek jó tapadását, sű-
rűsödését, tömörödését.

A granulumban a kis oxigénkoncentrációjú rétegben lehetséges 
nitritképződés is, ami csökkenti a fajlagos O2-igényt, s a denitritálódásnál 
a szerves-C-igényt is. Kedvező, hogy a nitritredukció nitrogénné 1,5-2-sze-
res sebességű a nitrátéhoz képest, így kisebb a heterotróf iszaphozama 
is, sőt ha vannak a granulumokban anammox MO-k is, az O2-igény még 
kevesebb. Esetleg teljesen autotróf is lehet a nitrogéneltávolítás, minimá-
lis iszaphozammal.

Az EPS-mikroorganizmusokat összekapcsoló szerepét ugyan ma 
már elég pontosan ismerik, összetételének alakulásáról, szabályozásáról 
azonban még kevés ismeret áll rendelkezésre. Ezzel szemben egyértelmű, 
hogy ez a nyálkás ragasztóanyag jelentősen növelheti a fémionok, továb-
bá a lassan vagy alig lebomló, többnyire nagy molekulaméretű szerves 
anyagok megkötését, adszorpcióját, s ezzel eltávolítását a tisztítás során. 
Kedvező ez a gyógyszermaradványok, háztartási segédvegyszerek eltávo-
lításánál.

A granulált iszapos megoldások nehezen alakíthatók ki túlzottan 
híg szennyvizek esetében, mint amilyen egy közvetlen anaerob szenny-
víz-metanizáció terméke vagy a két iszapkörös lépcsős (Böhnke, 1977), 
AB-rendszerű eleveniszapos szennyvíztisztítás első lépcsőjének a terméke. 
Megfelelően adaptált biofilmmel viszont lehetőség nyílhat híg vizekből 
történő újszerű, hatékony autotróf nitrogéneltávolításra is, netán anaerob 
metánoxidálókkal teljessé téve a nitrogéneltávolítást (Xie et al., 2018). El-
képzelhető, hogy az utóbbihoz szükséges igen nagy iszapkorú (több száz 
nap) és igen lassan adaptálódó mikroorganizmus együttes kialakításához 
membrános iszapvisszatartásra is szükség lesz a biofilmes immobilizáció 
mellett. A Böhnke-megoldás első lépcsője után a víz hideg és híg. Kér-
dés, hogy a ma még álomnak tűnő anaerob MBR után a vízhőmérséklet 
milyen. Ha az 15-20 fok fölött maradhatna, a főági nitrogéneltávolítás a 
második lépcsőben már MBR-el vagy biofilmes megoldással megoldha-
tónak tűnhet. Egy A/B rendszer második, eleveniszapos lépcsője üzemel-
tetésének hazai tapasztalatai bizonyítani látszottak ezt (Thury et al. 2009). 
Sajnos annak optimalizálására ugyanakkor több mint egy évtizede pénz 
és akarat hiányában nem került sor. Ma már ez bizonyára hatásosabban 
megoldható lenne biofilmes megoldással.

Iszapgranuláció egy húsüzem előtisztított szenny-
vizének biológiai tisztításánál
Az aerob környezetben bekövetkező iszapgranulálódásnak egy igen érde-
kes esete működik egy húsüzem SBR-megoldásra kiépített eleveniszapos 
szennyvíztisztítójánál. Ennél nem terveztek iszapgranulációt. A húsüzem 
egy korábbi, kétmedencés tisztítóját alakították át ilyen üzemmódra egy 
további, hasonló méretű medencével bővítve a korábbi medencetereket. 
A három négyzetes, hosszanti alakú ülepítő műtárgyat SBR-üzemmódra 
alakították át. A szervestápanyag-hiányos lakossági SBR-üzemeknél ilyen 
terhelésnél a fonalasodás, iszapduzzadás okoz rendszerint üzemeltetési 
gondot. Ez veszély lehetett ebben az esetben is, mert a biológiai tisztító 
előtti fizikai-kémiai lépcsővel igen jó lebegőanyag- és foszforeltávolítást 

szerű rétegekben helyezkednek el a tömörebb, szilárdabb mikroorganiz-
mus-konzorciumban (Kárpáti, 2015).

Az aerob granulált iszap kialakulását döntően a tápanyagok diffúziója, 
ciklikus ellátottsága, valamint a gyors ülepítés és a ciklikusan intenzív leve-
gőbevitel (nyíróhatás) eredményezi. Kialakulásában ezentúl az iszappely-
hekre, majd a kialakuló granulumokra ható, folyadékáramlásból adódó 
nyíróhatásnak meghatározó szerepe van. A ciklikus tápanyagellátás és vele 
a gyors iszapülepítési ciklusok (SBR-kialakítás) is fontos szerepet játszanak 
(Nancharaiaha és Kiran Kumar Reddy, 2018). Az eleveniszap és a granulált 
aerob iszap szerkezetét és anyagátalakításait a 2. ábra érzékelteti.

Nem látható ugyan a 2. ábrán, de a gyakorlat bizonyította, hogy az 
aerob granulált iszap nem pirosas golyócskák halmaza, hanem világo-
sabb, sötétebb szürkés golyócskáké, tömörebb részecskéké. A különbség 
a színükben is éppen a PAH- és GAH-szervezetek dominanciájának a kö-
vetkezménye. Ez a nyers víz minőségének is függvénye. Sűrűségük is elté-
rő, így lehetőség van a két iszapfajta szelektált elvételére is. 
A granulált aerob iszapos technika megvalósítása tehát látszólag egysze-
rűbb, mint a biofilmé. A granulált aerob iszap azonban csakis bonyolult re-
aktortechnikával alakítható ki, tápanyag- és oxigénellátás-szabályozással, 
s mindenképpen SBR-üzemeltetéssel. Ugyan mára már a folyamatos be-
táplálását is megoldották, de levegőztetésre, ülepítésre nagyon érzékeny 
a kialakuló iszapgranulum. A granulált iszap igen érzékeny a terhelés ing-
adozására is, s ez jelentősen korlátozza a terjedését a gyakorlatban (Fran-
caa et al., 2018). Mellékági iszapvíz nitrogénmentesítését végző anammox 
üzem jelenleg két helyen is van, granulált aerob iszapos ezzel szemben 
csak véletlenül alakult ki idehaza.

Kedvező adottsága az aerob granulumoknak, hogy a mindenkori 
levegőztetés mértéke függvényében ugyan, de a mélyebb (magbelső) 
térségeikben fejlődő heterotróf mikroorganizmusok az oda diffundáló 
nitrátot redukálják, sőt ezen nitrátredukció során ott foszforakkumuláló 
(PAH) mikroorganizmusok kifejlődését is lehetővé teszik. Ez a szennyvíz 
foszfáttartalmának az egyidejű eltávolítását is biztosíthatja. Az utóbbi 
mikroorganizmus-szelekció azonban a PAH-fajok mellett glükogénakku-
muláló heterotróf fajok elszaporodásával is jár, ami a szerves anyag bio-
masszába épülésének a mértékét is növelheti, kisebb oxigénfelhasználást 
eredményezve a tisztítás során.

Az iszapgolyók kialakulása részben a speciálisan ciklizált tápanyagellá-
tás (SBR), részben a hasonló levegőztetés és ülepítés, a fokozott (intenzív) 
levegőztetéssel biztosított megnövelt nyíróhatás, a speciális extracellulá-
ris polimer kötőanyag termelésének iniciálása, valamint a pozitív töltésű, 
kétértékű szervetlen ionoknak az EPS negatív töltését ellensúlyozó, stabi-
lizáló hatásának tulajdonítható. A kedvező adottságú granulált iszapok-
nak mintegy 60-80%-a mindezek eredményeként EPS, s annak is mintegy 
harmada EPS-fehérje, ami feltehetően a hatásos sejt-összekapcsolódást, 
granulumstabilitást biztosítja. A granulációnál keletkező EPS-anyagok ösz-
szetételében a fehérjék részaránya messze nagyobb, mint az eleveniszap 
mikroorganizmus-kapszuláinál, s egyidejűleg jóval hidrofóbak is, ezzel is 
segítve a granulumstabilitását. A granulumokban kialakuló EPS negatív 
töltésű szerves fragmentumai (poliszacharidok, fehérjék, zsírok, amino-
savak, humuszszerű polimerek) a kétértékű kationokkal (Ca2+, Mg2+ és 
Fe2+) destabilizálódnak, míg a foszforcserénél visszaoldódó foszfátionok 
ugyanezekkel kicsapódnak, csökkentve a negatív töltésű foszfátion kol-
loiddestabilizáló hatását. Ennek eredményeként a granulumban jelentős 
lesz az inert foszfátcsapadék részaránya (60-70%), ami viszont a PAH-tevé-
kenység ellenében hat.

A granulum kialakulásában azonban alapvető a speciális EPS keletke-
zése és összekapcsoló hatása, együtt a hidrodinamika hasonló hatásával, 
illetőleg a fonalas szervezetek fokozott kimosásával, visszaszorításával. 
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a szennyvíz tisztításánál kialakult granulált iszap a rosszabbik esetben is 
az eredeti térfogatának (folyamatos levegőztetés leállítása) a 25%-ára 
sűrűsödik (1. táblázat). A különbség oka a menzúrák eltérő hossz/átmérő 

 arányai. Megállapítható azonban, hogy a 4 méteres kevert vízréteg ese-
tében mintegy 1 méteres iszapréteg alakul ki a levegőztetőelemek fölött. 
Az iszapréteg fölött a tiszta vízfázis 3 méter, melynek maximálisan a fele 
kerül elvételre az ülepítés utolsó órájában. A 60 perc tehát elegendő a 
finomabb iszapfrakció kiüle-
pedéséhez is. 

A 3. ábra alapján megálla-
pítható, hogy a granulált iszap 
finomabb frakciója a felső víz-
fázisból valamivel lassabban 
ülepedik, mint a nagyobb gra-
nulumok. A granulált iszap egy 
része nagyon aprónak tűnik. 
Az 4. ábrán ez láthatóan döntő-
en a 0,1–0,6 mm részecskemé-
ret-tartományba esik, de sok 
apróbb rész is van közöttük. 
Az alakjuk talán messze nem 
szabályos gömbszerű, de sima 
a felületük, fonalas  kinövések 
nem figyelhetők meg rajtuk. 

Az iszap szemcseeloszlását 
lézerdiffrakciós méréssel pon-
tosítottuk.

biztosítanak. Egyebekben a biológiára kerülő szennyvíz átlagosan 400-
1200 mg/l KOI-je és 80-150 mg/l TKN-je a töményebb előülepített lakossá-
gi szennyvizekéhez hasonló. Az itteni előtisztítás után ugyanakkor átlago-
san 5 mg TP/l tartalmú víz kerül a biológiai tisztításra. Az SBR-egységekre 
hétköznapokon 1000–1500 m3 közötti szennyvíz érkezik, az élelmiszer-
ipari üzemek hétvégi kisebb termelésének, terhelésének (0–500 m3/d) 
megfelelően. A napi 1000 m3 flotált szennyvizet a 3 db 1000 m3 térfogatú 
SBR-egység tisztítja medencénként két ciklusban, külön utóülepítő nél-
kül. Mindegyik térrész elején a nyersvíz bukója (a betáplálási vályú szintje) 
alatt az összes medencetérfogat 20%-a, szelektornak nevezhető térrész 
van, melyből a két medenceteret elválasztó bukófal alatt áramlik át a víz a 
nagyobb medencetérbe. Így már csak 800 köbméter az egyes medencék 
(anoxikus/oxikus/ülepítő) hatékony térfogata. Mivel azonban ennek a fe-
nekén a levegőztetőelemek membránjai úgy 40-50 cm magasságban van-
nak, a jelenlegi üzemmódban stabil granuláltiszap-kiülepedés, iszapréteg 
van, amely tovább csökkenti a hatékonyan működő 
SBR-medenceteret mintegy 700 köbméterre. A három 
medence összes aktív medencetere 2100 m3. A HRT 
gyakorlatilag 1 nap körüli. A térfogati biológiai terhelés 
ezzel mintegy 0,5 kg/m3 körüli, tehát elég kicsi. Nincs 
veszély a granulumok túlnövekedésére, ugyanakkor a 
levegőztetők alól a kiülő iszapot ciklikusan, rendsze-
rint félévenként-évenként el kell távolítani. Ezt váltott 
ütemben, mechanikusan végzik a felettük levő víz le-
eresztése után.

A medencék kiépítése olyan, hogy a szelektorme-
dencékben elvileg a teljes 12 órás ciklus alatt lehetne 
mechanikus keverés. Természetesen ez az utóülepítés és 
a tisztavíz-elvétel (2 óra) alatt értelmetlen, ezért akkor le 
is állítják. A többi időszakban folyamatos ott a keverés. 
A nagyobb medenceterekben ezzel szemben nincs be-
építve mechanikus keverés. Az iszap keverését az oxikus 
ciklus alatt a folyamatos levegőztetés biztosítja. A betöl-
tést követő anoxikus ciklusban, amelynek időtartama 
közel azonos a levegőztetésével, rövid levegő-aláfúvatással biztosítják az 
iszap ciklikus felkeverését. A felkeverés utáni hosszabb levegőztetésleállás 
biztosítja a speciális tápanyag és annak megfelelő ütemű adagolása mellett 
granulálódó, gyorsan ülepedő aerob granulált iszap kialakulását. 

A korábbiak alapján kiszámolható, hogy az egy ciklusban feladásra 
kerülő folyadék mennyisége az egyes SBR-egységekre 200-250 m3. Ez a 
folyadékszintet a tisztított víz elvétele után az egyes medenceterekben 
mintegy 1-1,5 méterrel emeli meg a mindenkori elvételszabályozásnak 
megfelelően. A medence feltöltése ugyanis a szabályozás révén mindig 
ugyanazon szintig történik. Szükségszerűen az elvétel egyébként térfo-
gatában közel azonos a feladással. Az esetenkénti fölösiszap-elvétel a 
kezelőszemélyzet által szabályozott a mindenkori iszapkoncentrációnak 
megfelelően. Ez az egyes medencékben kiépített iszapzsompokba helye-
zett szivattyúkkal történik. Ez utóbbit igyekeznek 10 g/l körül tartani, mert 
ekkor az iszapülepedés a rendkívül széles és ehhez képest nem túlzottan 
mély (hagyományos finombuborékos levegőztetés) üzemi SBR-medencé-
ben alig több mint negyedóra alatt végbemegy. Az iszap inerttartalma 
egyébként mintegy a szárazanyagának a harmada. Ez is növelheti valame-
lyest a granulumok sűrűségét, ülepedési sebességét. Gyakorlatilag fél- és 
1 literes menzúrákban is 5 perc alatt a 30%-ára, 60 perc alatt a 25%-ára 
sűrűsödik a kiülepedett iszap (3. ábra). 

A finom lebegő részek ugyanakkor mintegy egy óra alatt döntő ré-
szükben kiülepednek a tisztított vízből. A tiszta víz elvétele ezután a fel-
szín alól még egy teljes óráig tart. Az ülepítés kétórás időtartama alatt 

3. ábra: A húsipari üzem SBR-egysége iszapjának az ülepedése

5’ ülepedés, s ekkor a finom rész kiesése     |º    30’ ülepedés utáni iszap- és tiszta rész

Idő Térfogat / Magasság
Iszapszint
süllyedése

Idő Térfogat / Magasság
Iszapszint
süllyedése

perc ml/liter cm cm/perc perc ml/liter cm cm/perc

Start 500 34,6
(3’-ben) 

9 cm/perc
Start 1000 34,6

(5’-ben) 
5 cm/perc

1 28

3 110 7,6

5 105 5 300 10,4

10 102 10 260

30 101 30 250

60 100 60 245

1. táblázat: A vizsgált húsüzem granulált iszapjának ülepedése fél- és egy 1 literes menzúrában (két külön-
böző időpont iszapülepedés-vizsgálata)

4. ábra: A húsüzemi aerob granulált 
iszapnak a szétterült, kiülepedett 
iszapcseppjéről készített felvétel 
(1 skálaosztás = 1 mm)
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nitrogén eltávolításának a jelenlegi lehetőségei ezeket a költségeket csak 
csökkenteni tudják. Ez részben talán az aerob granulált iszap szélesebb 
körű alkalmazásával érhető el. Jelenleg azonban ez a megoldás a memb-
ránhoz hasonlóan az iszapkoncentráció növelésével éri el az üzemelte-
tésnél ezt a hatást. Fokozzák ugyan ezt a vízmagasság növelésével is, de 
a membránnak és a granulált iszapnak is megvannak a beruházásigény 
oldalán a maguk kedvezőtlen hatásai. A főági anaerob ammóniumeltávo-

lítási üzemesítés hiánya további fejlesztést fog 
eredményezni a jövőben ezen a ma még alig 
kutatott területen. 
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Eszerint a részecskék
10%-ának átmérője  97,5 mikrométer alatt van;
50%-ának átmérője  274,6 mikrométer alatt van;
90%-ának átmérője  574,5 mikrométer alatt van;
az átlagos átmérő 310,8 mikrométer, ami 0,31 mm.

A méreteloszlásuk az 5. ábra szerinti.

Itt az iszapnak nincs olyan szűrőhatása, mint az eleveniszapnál. Ennek 
ellenére az egyórás ülepedési idő, valamint a maradék másfél méte-
res vízréteg kellő biztonságot ad a tisztított víz minőségét, elsősor-
ban lebegőanyag-tartalmát illetően. Mivel abból adódik a tisztított víz 
KOI-szennyezettsége másfélszeres szorzóval, megbecsülhető, hogy a le-
begőanyag-tartalma jóval a határérték alatt lesz. Ez egyébként az utóüle-
pítésnél elvett víz szűrt KOI-jének az értékéből ugyanígy igazolódik.

Nagyon fontos az adott SBR-tisztítóban, hogy a vízelvételt követő 
feltöltés alatt csak a szelektorban van mechanikus keverés, miközben a 
folyadékszint mindkét medencetérben egyformán emelkedik. Az elvétel 
végén a szelektor 200 m3-es terében 133 m3 folyadék marad, amire 200-
250 m3 friss flotált víz érkezik, s azzal töltődik fel 200 m3-re, míg a többlet-
víz a bukófal alatt átáramlik a nagyobb medencetérbe, ott is a maximális 
szintig töltve azt. A flotálót egyébként a vízelvétel kezdetén indítják, s a 
végén állítják le. Kiegyenlítő tárolótér a flotált vízre nincs. Megállapítható, 
hogy a medencék anoxikus ciklusának a végére azokban a nitrátkoncent-
ráció minimálisra csökken.

A nagymedencéből a szelektorba egyébként egyáltalán nincs sem 
tiszta víz, sem iszapos víz, sem iszap-visszavezetés. Ugyanakkor a meden-
ceterek feltöltését követően a nagyobb medencetérben rögtön indul a 
rövid idejű anoxikus felkeverés, majd az beállított gyakorisággal és ideig 
ciklikusan történik a folyamatos levegőztetés beindításáig. A ciklikus fel-
levegőztetés lehetővé teszi a nagymedencében a ciklikus denitrifikációt. 

A fentiek és a számításaink alapján az eleveniszapos iszapkor 30 nap 
fölöttire adódik a tisztítóban. Természetesen ilyen iszapkornál és vízhő-
mérsékletnél az adott koncentrációjú redukált nitrogén megfelelő eltávo-
lítása még eleveniszap esetében is biztosított lehet. A tisztított víz KOI-je 
<75 mg/l, NH4-N-koncentrációja <5 mg/l, a nitrát-nitrogénjéé <18 mg/l, 
TP-je <2 mg/l. 

Konkluzió
A szerves anyag kémiai energiája könnyen kinyerhető energia a lakossági 
szennyvizekben. A nitrogénnek (ammóniumnak) csak az a része nyerhető 
vissza, hasznosítható a természetben, ami a szennyvíziszapba kerül. A töb-
bi eltávolítása egyértelmű energiaigény. Egyrészt az oxigén bevitelének 
energiaigénye, másrészt az iszapba rögzítésének a szervesanyag-igénye. 
Az utóbbi ennek kapcsán további energiaveszteség vagy -felhasználás. A 

5. ábra: A húsipari tisztítóban keletkezett granulált iszap részecskéinek a méreteloszlása
[A mérések a Pannon Egyetem Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézetében készültek Malvern Mas-
tersizer 2000 (Malvern Instruments, UK) készülékkel]


