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BEVEZETÉS A MŰANYAGOK VILÁGÁBA

 
1. ábra: A világ műanyagtermelésének eloszlása 2020-ban. Az * adat tartalmazza a hőre 
keményedő anyagokat, elasztomereket, ragasztókat, bevonatokat és tömítőanyagokat, valamint 
a PP-szálakat; nem tartalmazza a PET-, PA- és poliakril szálakat. **NAFTA = The North American 
Free Trade Agreement / Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (Amerikai Egyesült Ál-
lamok, Kanada, Mexikó); *** FÁK/CIS = The Commonwealth of Independent States / Független 
Államok Közössége, a volt Szovjetunió 15 tagállama közül 11-nek a laza együttműködése, kon-
föderációja [1]

A műanyagok mesterséges úton előállított/
átalakított óriásmolekulájú anyagok. Szerves 
polimerek, azaz hosszú láncú szerves vegyüle-
tek, amelyekben több ezer apró, ismétlődő épí-
tőegység kapcsolódik össze kémiai kötések út-
ján. [2] Fosszilis tüzelőanyagokból, gázból vagy 
szénből nyert monomerek polimerizálásával 
állítják elő, de biológiai eredetű műanyagok is 
léteznek (keményítő, politejsav-alapú). A világ 
műanyaggyártásának jelenleg kevesebb mint 
1%-át (kb. 2 Mt/év) teszik ki a biológiai alap-
anyagból készült műanyagok. (Furcsa csavar a 
dologban, hogy ezeknek körülbelül csak a fele 
bontható biológiailag.) [3] Míg a műanyagot egy 
évszázaddal ezelőtt találták fel, a tömeggyártás 
csak a huszadik század közepén indult be. Bizo-
nyos tulajdonságok, mint például a tartósság, a 
könnyű súly, a korrózióállóság és az alacsony 
ár a műanyagok széles körű használatához és 

elterjedéséhez vezettek. Mára az emberi élet nélkülözhetetlen 
részévé váltak. [4]

A globális műanyagtermelés 2019-ig folyamatosan növeke-
dett, abban az évben 368 millió tonna (Mt) műanyagot állítottak 
elő világszerte, majd 2020-ban az előző évhez hasonlóan alakul-
tak a termelési adatok (367 Mt). Ennek nagy részét (32%) Kína 
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KIVONATA vízi, szárazföldi környezetben és a légtérben egyre na-
gyobb mennyiségben megjelenő mikro- és nanoműanyagok egész-
ségügyi és ökológiai következményeinek felmérése még kezdeti 
fázisban van. Egyelőre az egységes vizsgálati módszerek kidolgozá-
sa sem történt meg, pedig már a mintavételi eljárások különbségei 
(a vizsgált minta mennyisége, a vizsgált mérettartomány stb.) is 
jelentős eltéréseket okozhatnak az eredményekben, így az adatok 
összevetése is nehézségekbe ütközik. Azonban az óra ketyeg, a 
biológiailag nagyrészt bonthatatlan miniatűr hulladékanyag halmo-
zódik, és a szennyvízkezelés szakemberei, illetve döntéshozói az 
információhiányból adódóan felmérni sem tudják, hogy mekkora 
ökológiai problémáról van szó. Vajon a szennyvíztisztítási technoló-
gia mennyire érintett? Milyen hatékonysággal, milyen technológiák 
segítségével könnyíthetünk a környezetünk terhein? Tehetünk, illet-
ve tennünk kell-e valamit? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a 
jelenleg rendelkezésünkre álló szakirodalom alapos átvizsgálásával.
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élelmiszer-csomagolások, a mikrózható edények, a csövek, az 
autóalkatrészek, a bankjegyek alapanyaga. A többször használ-
ható zacskók, tálcák és tárolók, a mezőgazdasági és csomago-
lófóliák, a játékok, a tejesdobozok, a samponos flakonok és a 
különféle háztartási cikkek alapanyaga általában PE. (3. ábra) 
[1] Várhatóan ez az arány tükröződik a szennyvízben található 

mikroműanyagok esetében is, amelyek részben az előbbi ter-
mékekből származnak. 

Mikroműanyagnak (MP) nevezik az öt milliméternél kisebb 
műanyagdarabokat, de valójában alsó mérethatára is van a ka-
tegóriának, hiszen ma már a nanoműanyagok önálló csoportot 
alkotnak. A két kategória közötti határvonal 0,1 mikrométer-
nél (100 nm-nél) húzódik. Ez egy általánosan elterjedt, de nem 

állítja elő, de ez nem jelenti azt, hogy ők maguk használják fel az 
előállított mennyiséget. Jócskán lemaradva követik a rangsorban 
az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény tagjai (NAF-
TA: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó), Európa és Ázsia 
fennmaradó országai (19%, 15% és 23%), amelyek még mindig 
jelentős hányadot képviselnek külön-külön is. (1. ábra) [1]

2. ábra: Az EU országainak (27+3 = az EU 27 tagállama, Norvégia, Svájc és UK) a műanyag-fel-
használása 2020-ban, szektor és műanyagtípus szerinti felbontásban. [1] A teljes felhasznált 
mennyiség 49,1 Mt. (PE-LD: kis sűrűségű polietilén; PE-LLD: lineáris kis sűrűségű polietilén; 
PE-HD: nagy sűrűségű vagy kemény polietilén; PE-MD: közepes sűrűségű polietilén; PP: 
polipropilén; PS: polisztirol; PS-E/EPS: habosítható/expandált polisztriol; PVC: poli(vinil-klor-
id); PET: polietilén-tereftalát; ABS: akrilnitril-butadién-sztirol; SAN: sztirol-akrilnitril; PMMA: 
poli(metil-metakrilát) vagy plexi; PA6/PA6.6 vagy Nylon6/Nylon6.6: poliamidok; PC: polikar-
bonát; PU/PUR: poliuretán)

Az európai kapacitás 2017-ig növekedett, amikor elérte a 
64,4 Mt mennyiséget, majd 2020 végéig fokozatosan csökkent 
55 Mt-ra. Ennek a mennyiségnek a 40,5%-át csomagolóanyag-
ként hasznosítják (2. ábra), vagyis a megtermelt mennyiség 
közel harmada hulladékként végzi még a gyártási évben. 2020-
ban összesen 29,5 millió tonna műanyaghulladék gyűlt össze 
Európában, de ennek csak a 34,6%-át (10,2 Mt) hasznosították 
újra anyagában. Az előállított termékek alapanyaga is leképezi 
a felhasználási tendenciákat, mivel polipropilénből (PP) és poli-
etilénből (PE) készül a legtöbb termék (19,7% és 30,3%). A PP az 

jogi vagy szabványokban megfogalmazott terminológia, és a 
mérettartományok sem teljesen egységesek a szakirodalom-
ban. Tehát a mikro- és nanoműanyagok (MNPs, Micro- and na-
noplastics) kifejezés az elaprózódó műanyaghulladék méretére 
utal. Ezek lehetnek elsődleges MNP-k, amelyeket eredendően 
kis méretűre gyártanak, és a formájuk is tervezett, és további 

műanyag termék előállításának kiindulópontjai, vagy koptató 
hatású adalékanyagokként funkcionálnak fogyasztói termékek-
ben (arcradír, kéztisztító, fogkrém, tusfürdő, folyékony smink, 
borotvahab, babakrém, hajfesték, körömfesték, fényvédő krém, 
habfürdő, szempillaspirál, szemhéjfesték). [4] Előfordulnak ke-
nőanyagokban, vízlágyítókban és festékek vivőanyagaként is. 
Gyógyszeripari termékekben is megjelennek, amelyekben a ha-
tóanyagok célzott bevitelét szolgálják. Szintetikus viaszként élel-
miszer-csomagoló anyagok, festékek, tapadásfokozó anyagok, 

3. ábra: A 2020-ban forgalomba hozott 
műanyag termékek típus szerinti megosz-
lása Európában (EU27 + Norvégia, Svájc 
és UK) [1] (PE-LD: kis sűrűségű polietilén; 
PE-LLD: lineáris kis sűrűségű polietilén; 
PE-HD: nagy sűrűségű vagy kemény 
polietilén; PE-MD: közepes sűrűségű po-
lietilén; PP: polipropilén; PS: polisztirol; 
PS-E/EPS: habosítható/expandált polisztri-
ol; PVC: poli(vinil-klorid); PET: polietilén-te-
reftalát; PU/PUR: poliuretán)
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felszabaduló, majd a lefolyókon keresztül a szennyvízbe kerülő 
mikroszkopikus rostok a másodlagos műanyagok jelentős for-
rásai. A szennyvizet terhelő másodlagos műanyagok az autógu-
mik kopásából származó részecskék is, amelyek a csapadékvíz-
zel a csatornahálózatba jutnak, és egyesített rendszer esetében 
a szennyvíztisztító műben kötnek ki. [6][9] Az MP-k mára min-
denhol megjelentek a környezetünkben, a szárazföldi és a vízi 
ökoszisztémákban egyaránt, az Antarktisztól a mélytengeri üle-
dékig, de akár a levegőben is kimutathatók. [4]

MIKRO- ÉS NANOMŰANYAGOK (MNP-K) 
A SZENNYVÍZBEN
A szennyvíztisztító telepekre - területtől függően, gyakran nagy 
mennyiségben - érkező mikroműanyagok egy része áthalad a 
tisztítórendszeren és megjelenik a felszíni befogadóban.[12] 
Joggal merülhet fel az üzemeltetőkben az igény arra, hogy a 
szennyvízben megtalálható MNP mennyiségéről és minőségé-
ről áttekintő képet kapjanak, és felmérhessék a jelenleg rendel-
kezésre álló technológiák hatékonyságát ezen mikro- és nano-
részecskék eltávolításában.

Jelenleg nem áll ren-
delkezésre olyan széles 
körben elfogadott és 
alkalmazott módszer, 
amely az MNP-k környe-
zeti elterjedésének meg-
határozásához szüksé-
ges lenne. A mennyiségi 
és minőségi meghatáro-

pigmentek, bevonatok összetételét gazdagítják. Az MNP-k na-
gyobbrészt azonban másodlagos eredetűek, azaz a környezet-
be kerülő műanyag használati cikkek szétesésével keletkeznek. 
[5][6] Jelenleg úgy tűnik, hogy a másodlagos eredetű műanya-
gok okozzák a nagyobb környezetterhelést. [4]

Az eredetileg nagyobb méretű műanyaghulladék (mak-
roműanyagok: >2,5 cm; mezoműanyagok: 5 mm – 2,5 cm) szé-
tesése mechanikai, kémiai, fizikai és biológiai folyamatok ered-
ménye. (1. táblázat) Az előbbiek a környezeti stresszorokon 
(szél, víz, napsütés) keresztül érvényesülnek. Ugyanakkor bioló-
giai lebontási folyamatok nem feltétlenül követik a stresszorok 
hatását, mivel a képződő részecskeméret még nem hozzáfér-
hető a mikroorganizmusok számára, és a lebontáshoz szüksé-
ges enzimek is hiányozhatnak. [6][7] Valójában a műanyagok 
többsége biológiailag nem bontható, tehát nagyon hosszú ideig 
vendégeskednek a környezetünkben. A polimer típusától füg-
gően évtizedekig, évszázadokig is eltarthat a lebomlásuk. [5][8] 
A környezeti tényezők, stresszorok közül a napsugárzás szere-
pe kiemelkedő. Az ultraibolya sugárzás földfelszínt is elérő ré-
sze, az UV-A (~315–400 nm) és UV-B (~295–315 nm) tartomány, 

megfelelően magas energiájú ahhoz, hogy az oxigénatomoknak 
a polimerláncba való beépüléséhez szükséges aktiválási energi-
át biztosítsa. Ez a fotodegradáció – vagy közelebbről a fotooxi-
dáció – folyamata, amely a polimer (műanyag) lánchasadását 
eredményezi, és ezzel egyre apróbb műanyagtörmelék keletke-
zik. [4][9] A szintetikus ruhaszövetekből mosással és szárítással 

záshoz többféle mintavételi, előkészítési és azonosítási mód-
szer terjedt el, amelyeket részletesen nem tárgyalunk. Amiért 
mégis fontos ezt a területet érinteni, az az eltérésekből adódó 
rendezetlenség a kimeneti adatsorokban. Sajnos a különböző 
vizsgálati feltételek mellett születő eredmények nehezen ösz-
szevethetők, hiszen gyakran a mennyiségükben meghatározott 
mikrorészecskék mérettartománya nem fedi egymást. Ezt a 
problémát szemlélteti a 4. ábra, amelyről a különböző vizsgá-
latok során alkalmazott szűrők pórusmérete olvasható le. A pó-
rusméret mutatja a vizsgált MNP-mérettartomány alsó határát. 
A vizsgált mérettartomány felső határa is választható. Ebben 
az esetben előszűrést alkalmaznak egy nagyobb pórusmére-
tű szűrővel. Például a kis mikroműanyagok vizsgálhatók egy 1 
mm-es pórusátmérőjű előszűrést követő 0,1 µm-es szűréssel. 
Ezek alapján teljesen érthető, hogy miért jutnak sokszor na-
gyon eltérő eredményre a részecskemennyiség tekintetében a 
kutatók mindamellett, hogy természetesen két egyforma szeny-
nyvíz sem létezik, és ugyanazon szennyvíz minősége időben is 
változik. Szintén meg kell említeni egy másik fontos tényezőt: a 
mintamennyiséget. Egy-két liter folyadékminta vizsgálata nem 

1. táblázat: A műanyagok kategorizálása méretük alapján és az expozíciójukkal érintett 
élőlénycsoportok [9][10][11]

4. ábra: A különböző 
vizsgálatok során 
alkalmazott szűrők 
pórusmérete. [6] 
Hivatkozások az 
ábrán: [13][14][15]
[16][17][18][19] [20]
[21][22][23][24][25]
[26][27][28][29][30]
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ségformák alapvetően és közvetlenül befolyásolják az MP-k 
koncentrációját. Ilyen a főként műszálas ruhák viselése, sokféle 
PCP (kozmetikai és testápoló szerek – personal care products) 
mindennapos alkalmazása, illetve a műanyag termékek elter-
jedt használata. [4][31]

A csatornahálózat típusa is fontos tényező. Az egyesített csa-
tornarendszerekről beszélünk, ha a szennyvíz és a csapadékvíz 
elvezetése egy közös hálózatban valósul meg. Szétválasztott 
rendszereknél a kettőt külön vezetik el, és a csapadékvíz nem 
folyik be a szennyvíztisztító telepre. Az egyesített csatornarend-
szerekhez kapcsolódó szennyvíztisztító telepek esetében az 
MP-k és más kis méretű antropogén eredetű hulladékok (small 
anthropogenic litter, SAL) kon-
centrációja magasabb a befolyó 
szennyvízben. Azonban előnyei 
is vannak az ilyen hálózatoknak a 
környezetterhelést tekintve, hiszen 
a felszíni vizekbe jutó MP-k meny-
nyiségét mindenképpen csökken-
tik. Az utakról lefolyó csapadékvíz 
az autógumikból származó MP-ket 
a felszíni vizekbe mosná. Egyesített 
rendszereknél ez a szennyezés a 
szennyvíztelepre érkezik a szenny-
vízzel. [6][18]

A szennyvíztisztító telepen 
az MP-k részben eltávolíthatók a 
szennyvízből, és az elfolyó tisztított 
szennyvíz MNP-tartalma elsősorban 
az alkalmazott technológia függ-
vénye. Általánosságban elmond-
ható, hogy a harmadik tisztítási 
fokozattal rendelkező szennyvíztisztító telepeken a szennyvíz 
MP-koncentrációja (0–51 részecske/L) kisebb, mint a kizárólag 
első, vagy első és második tisztítási fokozattal rendelkezőké 
(9×10–4–447 részecske/L). Bizonyos esetekben a harmadik fo-
kozat nem csökkentette tovább a szennyvíz MP-koncentrációját. 
Ez valószínűleg az alkalmazott kezelési eljárások függvénye (ld. 

 alkalmas az MNP-k mennyiségi és/vagy minőségi meghatározá-
sához. Az eredmények minimum 100-200 L vízminta kiértékelé-
se esetén tekinthetők reprezentatívnak, főleg a szennyvíztisz-
títási folyamatok végső fázisaiban, ahol az MNP-szennyeződés 
lecsökken, és jóval kisebb részecskeszámot kell meghatározni, 
mint a nyers szennyvíz esetében. A kutatási eredmények eltéré-
seinek többségét valószínűleg ezek a mintavételi különbségek 
okozzák. Ehhez hozzáadódnak még a mintaelőkészítési (savas, 
enzimes stb. előkezeléssel távolítják el az egyéb szennyező-
déseket) és a mérési módszerek (gázkromatográfia / GC; nagy 
teljesítményű folyadékkromatográfia / HPLC; Fourier-transzfor-
mációs infravörös spektroszkópia / FTIR; Raman-spektroszkó-
pia stb.) okozta különbségek. [6]

Mindezek ellenére jól körvonalazódnak bizonyos adatsorok 
és trendek az egyre gyarapodó kutatások eredményeként. Így a 
befolyó nyers szennyvízben és az elfolyó tisztított szennyvízben 
található MP-k számról, mennyiségéről (teljes tömeg) és minő-
ségéről, a mérettartomány-polimer-összetétel összefüggései-
ről, a jellemző formacsoportok megoszlásáról és a részecskék 
eredetéről már sok információ gyűlt össze, amelyek alapján 
rendszerezhető és fontos következtetéseket vonhatunk le az 
adatsorokból. 

A nyers szennyvízben megjelenő MP-részecskeszám tág ha-
tárok között mozog: 1–10 044 db/L. Az elfolyó tisztított szenny-
vízben ez 0–447 db/L értéktartományba esik. A nyers szennyvízre 
vonatkozóan kevesebb adat áll rendelkezésünkre. A nagy különb-
ségek a korábban felsorolt okokra (a mintavétel, az előkészítés és 
a vizsgálati módszerek eltérései) vezethetők vissza. A nagyobb ré-
szecskeszámértékek a kisebb pórusméretű szűrők használatánál 
jellemzőek, illetve minőségi meghatározás nélkül a természetes 
szálak könnyen összekeverhetők a mesterséges változatokkal, így 
pozitív hibát (eltérést) okoznak. Emellett az eltérések a valóságot 
is tükrözhetik, vagyis a valós eltéréseket szennyvíztelepek között: 
a vízgyűjtő terület mérete, lakosegyenérték, a környező terület-
használat, egyesített csatornarendszer, a szennyvíz eredete, szo-
ciális, gazdasági és klimatikus körülmények. [6][31]

A szennyvízben található MP-k nagy része a háztartásokból 
származik, így a vízgyűjtő területre jellemző emberi tevékeny-

következő fejezet). (5. ábra) A kizárólag első fokozattal működő 
szennyvíztisztítóban az MP-koncentráció körülbelül egy nagy-
ságrenddel nagyobb, mint a második és harmadik fokozatot 
üzemeltetőknél. [6][32]

A befolyó szennyvízben az MP-koncentráció egyenesen ará-
nyos a lebegőanyag-tartalommal (SS), az MP-k nagy része a le-
begőanyag-tartalomhoz kötött, így a lebegőanyag-tartalomból 
következtetni lehet a befolyó szennyvíz MP-koncentrációjára. 
Az elfolyó tisztított szennyvízben viszont az MP-k gyakorisága/
koncentrációja a szennyvíztisztító telepek üzemi terhelésének 
a kapacitáshoz viszonyított arányával hozható összefüggésbe, 
amely a túlterhelt szennyvíztisztító művek esetében lényege-

sen magasabb MP-tartalmat jósol. A hidraulikai 
terhelés növekedésével csökken a tartózkodási 
idő a tisztítómű műtárgyaiban (pl. zsírleválasztás), 
ezért az MP-eltávolítás kevésbé lesz hatékony. 

Úgy tűnik, hogy az MP-koncentráció a népsűrűséggel nem hoz-
ható összefüggésbe. Az iszap MP-koncentrációja és a lakose-
gyenérték között sincs összefüggés. [32]

Annak ellenére, hogy a tisztított szennyvíz viszonylag kevés 
MP-t tartalmaz, a kibocsátott MP-k teljes mennyisége nagyon 
is jelentős, mivel a – statisztikába bevont – szennyvíztisztítók 

5. ábra: Az alkalmazott tisztítási fokozatok és a 
műtárgyak számának hatása az elfolyó tisztított 
szennyvíz mikroműanyag-koncentrációjára [18]
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amely átlagosan az MP-k 52,7%-a, de olykor 
94,9%-ot is elérhetik. [31] Ezek a miniatűr szá-
lacskák a ruhák mosása során képződnek, és 
a mosógépekből kerülnek a szennyvízbe. Ezt 
erősíti az is, hogy a műszálas ruhákat előállí-
tó üzemek szennyvize nagy koncentrációban 
tartalmaz ilyen mikroszkopikus rostokat. A 
szabálytalan formájú törmelék szintén gya-
kori (28,8%), amely valószínűleg a hétközna-
pi műanyag tárgyak használatakor szakad le, 
és kerül a szennyvízbe. A másik lehetséges 
forrás a kozmetikai és testápoló szerek (PCP, 
personal care products) széles spektruma (pl. 
fogkrém). [6][33] Jellemzően 1 mm-nél kisebb 
átmérőjű, többnyire gömb formájú műanya-
gok találhatók a kozmetikumokban, amelyek 

többsége naponta több százezer vagy akár millió liter szeny-
nyvizet kezel. Az MP-kibocsátás (az éves elfolyó vízmennyiség 
és a szennyvíz MP-koncentrációja alapján becsülve) a vizsgált 
szennyvíztisztító telepeken átlagosan 2×106 részecske/nap volt, 
illetve 5×107 m3/év. Egyes szennyvíztelepeken (Hollandia, USA, 

~millió LEÉ) ez meghaladja az 1×1010 részecske/nap értéket is. 
Tehát a szennyvíztisztító telepekről származó és élővizekbe ke-
rülő óriási mennyiségű MNP-szennyezés-kezelés elengedhetet-
lennek tűnik. [6]

Az MP-k minőségi vizsgálata során nagyjából 30 polimerfaj-
tát azonosítottak a különböző szennyvízmintákban. A leggyako-
ribbak: a poliészter (PES; ~28–89%), a polietilén (PE, ~4–51%), a 
poliamid vagy ismertebb nevén nylon (PA, ~3–54,8%), illetve a 
polietilén-tereftalát (PET, ~4–35%). A PES, a PET és a PA a mű-
szálas ruhák gyakori polimerjei, míg a PE élelmiszer-csomagoló 
fóliák, vizespalackok alapanyaga, és kozmetikai szerekben (test- 
és arcradírok) is elterjedten használják. Gyakori polimer még az 
akril, az alkid, a polipropilén (PP), a polisztirol (PS), a poliuretán 
(PU/PUR), a polisztirol-akril (PS-akril), a polivinil-alkohol (PVAL) 
és a politejsav (PLA), amelyek maximum 5–27%-os gyakoriság-
gal jelennek meg a mintákban. A többi polimer gyakorisága ál-
talában összességében nem éri el az 5%-ot, de akár 1% alatt 
is maradhat. Az adatok alapján úgy tűnik, az MNP-k többsége 
a hétköznapi emberi tevékenységek során kerül a szennyvízbe. 
[6][31][33]

Az MP-k alakja is fontos információ, ami eredetükről árul-
kodik. Mindemellett a forma az MP-k eltávolítását és az egyéb 
szennyeződésekkel, illetve a mikroorganizmusokkal való in-
terakciójukat is befolyásolja. A legegyszerűbb esetben kétféle 
csoportot alkothatunk: szétválaszthatjuk szálakra/rostokra 
(szignifikánsan hosszabb, mint amilyen széles) és szemcsékre/
törmelékre (hasonló szélesség és hosszúság jellemzi) az MP-ket. 
Néha több kategóriát alkalmaznak, és elkülönítik a szabályta-
lan formát és a gömbszerű gyöngyöket/pelleteket a szemcsék 
kategórián belül. (6. ábra) Többször megjelenik az adatsorok-
ban a pehely/film (nagyon vékony, lapszerű részecske), a hab 
és a szilánk/forgács (chip) kategória, bizonyos mintákban az 
ellipszis is gyakori lehet. A leggyakoribb mind közül a szál/rost, 

átlagos átmérője 250 µm. A PCP-k 
mikrogyöngytartalma 0,5–5%. [34] 
A szennyvíz ipari jellegére utal, ha 
alacsony az alapvetően a kozme-
tikumokhoz, testápolási termé-
kekhez kacsolódó pellet/gyöngy 
tartalma és a ruházathoz köthető 
rosttartalma, viszont magas a ke-
reskedelmi tevékenységekhez köt-
hető granulátum- és töredéktar-
talma. A textilipari szennyvizekben 
természetesen nagy a rostok gya-
korisága. [32]

 A méreteloszlás meghatározá-
sánál általában három kategóriát 
használnak: 25 µm, 100 µm és 500 
µm. A befolyó nyers szennyvíz ese-
tében a legtöbb részecske (>70%) 
500 µm feletti. Az elfolyó tisztított 
szennyvízben viszont szinte az ösz-
szes részecske (>90%) kisebb 500 6. ábra: Az MP-k formacsoportjai [35]

7. ábra: A Különböző formájú MP-k relatív mennyisége a szennyvízben [6]
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mikrogyöngyök fölözéssel. A gyöngyök anyaga leggyakrabban 
PE, amely kis sűrűsége (0,89–0,98 g/cm3) miatt felúszik, és a 
zsírokhoz tapad. Ha a zsíreltávolítás nem hatékony a szenny-
víztisztító rendszerben, akkor ezen MP-k eltávolítási hatásfoka 
is gyengébb. [6] Ha az MP-ket nagyobb sűrűségű polimerek 
alkotják (PE, akril és PA/nylon), az elülepítő medencében nagy 
eltávolítási hatásfok érhető el (72,3%). [31][32]

A második fokozat, a biológiai tisztítás az előző fokozat 
hatásfokát képes kiegészíteni további 0,2–14%-kal. Az eleveni-
szap-pelyhek, illetve a baktériumok extracelluláris polimerjei 
(EPS) segítik a maradék MNP-k akkumulációját, így az kiüleped-
het az utóülepítőben az eleveniszappal. Az eleveniszap egysejtű 
(csillósok) és többsejtű szervezetei (kerekesférgek, fonálférgek) 
véletlenszerűen elfogyasztják az MNP-k egy részét, amely így 
szintén az eleveniszappal együtt mozog. Az alkalmazott flokku-
láló- és koagulálószerek (pl. vas-szulfát) javíthatják az eltávolítás 
hatékonyságát, ugyanakkor a nem megfelelő ülepedés ronthat 
rajta, mivel a műanyagrészecskék elúszó pelyhekhez kapcso-
lódhatnak. A tartózkodási idő is befolyásolhatja az MP-k eltá-
volítását. Minél több időt tölt a műanyagrészecske a biológiai 
fokozatban, annál több esély van arra, hogy biofilmréteg alakul 

µm-nél. Sőt, némely mintában a 100 µm alatti mikroműanyagok 
részesedése 60% körüli is lehet. Nem érdemes túl nagy póru-
sátmérővel végezni a mintavételt, mivel a 25 µm alatti méretű 
MP-k száma is jelentős a szennyvizekben. [6][31]

Nem csupán a részecskék száma, az össztömegük is értékes 
adat lehet. Ezt jelenleg csak egy-két kutatásban határozták meg. 
Egy ilyen felmérés során Simon és mtsi. (2018) megállapították, 
hogy a gyakoriságában egyébként kevésbé fontos PP a teljes 
tömegét tekintve a legjelentősebb polimer. [13] Ha a mérettar-
tomány-polimertípus összefüggéseit áttekintő 5. ábrát köze-
lebbről szemügyre vesszük, akkor nem annyira meglepő, hogy 
teljes tömegét tekintve a PP a legjelentősebb típus, hiszen a leg-
nagyobb részecskék anyaga ez a polimer. Az ábrán a rostok a bal 
oldalra tolódva jelennek meg, mivel az egyik dimenziójuk sok-
szorosa lehet a másiknak. Ezek alapanyaga a leggyakrabban PA.

 
MIKRO- ÉS NANOMŰANYAGOK (MNP-K) ELTÁVOLÍTÁSA
A szennyvíztisztító telepek MP-eltávolítási hatásfoka gyak-
ran meglepően nagy, harmadik fokozat nélkül is elérheti a 
88–97,8%-ot, harmadik fokozattal akár 99% fölé is emelkedhet. 
Több tanulmányban ennél jóval szerényebb teljesítménnyel is 
találkozhatunk, ahol második fokozattal 64,4%, de harmadik 
fokozattal is csak 62,7–66,1%-os eltávolítást mértek. [6][8][31]
[32][35]

A mechanikai tisztítás (első fokozat) során távolítható el 
az MP-k legnagyobb része a szennyvízből. Körülbelül az MP-k 
35–59%-a előülepítés nélkül, míg előülepítéssel ez a hatásfok 
tovább fokozható, és az MP-k 50–98%-át képes kivonni a szeny-
nyvízből egy ilyen rendszer. (7. ábra) A leghatékonyabb folya-
matok a „fölözéses” technikák, hiszen a kis sűrűségű műanya-
gok felúsznak a zsírfogó műtárgyakban, illetve az előülepítés 
során. A nagy sűrűségű műanyagok az előülepítő medencék-
ben az iszappal együtt kiülepednek. A különböző műanyag po-
limerek/kopolimerek sűrűségértékei a 2. táblázatban láthatók. 
Jellemzően a nagy részecskeméret (1000 mm – 5000 mm) frak-
ciója csökken drasztikusan: 45%-ról 7%-ra. Összességében úgy 
tűnik, hogy a rostok és a gyöngyök távolíthatók el ebben a sza-
kaszban hatékonyan. A rostok a pelyhesedés-ülepedés során, a 

ki a felszínén, azaz megtelepedik rajta az élővilág. Ez megváltoz-
tatja a műanyag felületi tulajdonságait, és a sűrűségét is képes 
befolyásolni. Ez javíthat és ronthat is az eltávolítási hatásfokon. 
Például ha egy kis sűrűségű részecske sűrűsége növekszik, ak-
kor kevésbé úszik fel, inkább csak lebeg, és nem fölözhető le. Ha 
egy lebegő részecske sűrűsége növekszik, az kedvez az ülepe-
désnek. Formát tekintve a törmelék MP-k eltávolítása a legha-

tékonyabb ebben a fázisban, és a rostoké a legkevésbé. Egyes 
tanulmányok szerint a rostok gyakorisága akár növekedhet is. 
Méretben viszont a trend az első fokozathoz hasonló, azaz a na-
gyobb mérettartomány (>500 µm) fogyatkozik a legjobban, és 
szinte teljesen eltűnik az utóülepítés végére a legtöbb vizsgálat 
alapján. Más vizsgálatokban viszont arra jutottak, hogy az 500 
µm-nél kisebb részecskéket az utóülepítő egység, a nagyobba-
kat az előülepítés távolítja el. Mindenesetre az MP-mérettarto-
mányban eltolódás figyelhető meg a kisebb méretek felé a tisz-
títási folyamatok előrehaladtával. [6][31]

8. ábra: Becsült MP-részecskeáram a szennyvíztisztító rendszerekben 
(első, második és harmadik fokozattal). A folyadékfázisú részecskeáramlás a 
gyakorlatban meghatározott érték, amely a szakirodalmi adatok alapján került 
az ábrára. Az iszapfázisú részecskeáramlást a részecskemérleg alapján becsülte 
a szerző [6]
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a legkisebb mérettartományok (20–100 µm és 100–190 µm) a 
leggyakoribbak. A rostok gyakorisága növekedhet az előző fá-
zishoz (második fokozat) viszonyítva, ami annak köszönhető, 
hogy a rostok hosszában könnyen átjutnak a membránrend-
szereken. [6]

A különböző anyagú MP-k eltávolítási hatásfoka: szál 78,9%, 
pellet 82,8%, töredék 91,3%, granulátum 91,4%. Ez a morfológi-
ájukkal magyarázható. A szálak és a pelletek felülete viszonylag 
sima, ezzel szemben a granulátumok és a töredékek felülete 

2. táblázat: A szennyvíztisztító telepeken kimutatott polimerek sűrűsége és relatív gyakoriságuk 
(kis gyakoriság: +; közepes gyakoriság: ++; nagy gyakoriság: +++). [6] A víz sűrűsége 0,997 
g/cm3. A víznél kisebb sűrűségű műanyagokat világos színnel, a nagyobb sűrűségűek sötét szín-
nel jelöltük

A harmadik fokozatban a befolyó nyers szennyvízhez ké-
pest további 0,2–2% csökkenés érhető el, amely az alkalmazott 
technológiától függ. A leghatékonyabbak a jelenlegi adatsorok 
alapján a membrán bioreaktorok (MBR), amelyek 99,9%-os el-
távolítási hatásfokot mutatnak. Ugyancsak hatékonyak a gyors 
homokszűrők, a folyamatos visszamosatású szűrők, az ult-
raszűrés (UF) és a reverz ozmózis (RO). A biológiailag aktív szű-
rők (BAF), aerob tavak (maturation pond) jelentéktelen mérték-
ben járulnak hozzá az eltávolításhoz. A harmadik fokozat után 

tagolt, amely kedvezőbb az ülepítés szempontjából. Ezenkívül a 
komplexebb felület optimális a mikroorganizmusok megtelepe-
déséhez, ami szintén segíti az ülepedést. A szálak a viszonylag 
kis pórusméretű szűrőn is könnyebben átjutnak. [32] Az mecha-
nikai kezelés a szálak hatékonyabb eltávolítását segíti, kevésbé 
a töredékszemcsékét. Második fokozattal pedig több töredék-
szemcse távolítható el, mint rost. [35]

Az MP-k nagy eltávolítási hatásfoka előre jelzi, hogy a szeny-
nyvíztisztás iszapjaiban jelentős feldúsulás várható. Jelenleg 
még kevés adat áll rendelkezésünkre, de azok alapján nagyjából 
400 és 7000 részecske/kg NT (nedves tömeg) érték között vál-
tozik az iszap MP-tartalma. Szárazanyag-tartalomra vonatkoz-
tatva ez körülbelül 1500–170 000 részecske/kg, de Kínában 208 
900–271 700 g/kg értékeket is mértek. A széles intervallumok 
itt is jelzik az egységes meghatározási eljárás, módszer hiányát. 
A szennyvízhez viszonyítva a nagyobb MP-mérettartomány felé 
tolódik el a gyakoriság, és a rostok találhatók meg legnagyobb 
számban (63%) az iszapban. Az iszapelhelyezés korlátja lehet a 
jövőben az iszap MP-tartalma, mivel a talajban tartósan meg-
marad és felhalmozódik. A szennyvíziszap kihelyezése után 15 
évvel is kimutathatók a rostok a talajban. A legnagyobb MP-tar-
talma a fölözéses technikával (flotálás) nyert iszapfajtáknak van 
(4000–7000/kg NT). A flotáció annál hatékonyabb, minél ko-
rábbi fázisban ékelődik be a szennyvíztisztítás műtárgysorába. 
A mésszel végzett kémiai iszapstabilizáció viszont a kisebb ré-
szecskeméret felé tolja el a gyakoriságot, ami a megemelkedett 
pH-nak, a hőmérsékletnek és a mechanikai hatásoknak (keve-
rés) köszönhető. [6][33]

Összességében az MP-k túlnyomó többsége a szennyvíztisz-
títás iszapfázisába kerül valamelyik műtárgyban. Az iszapkeze-
lés során a csurgalékvízzel legfeljebb 20%-ot forgatunk vissza, a 
maradék 80% a víztelenített iszapban végzi. Körülbelül 4,6×108 
részecske/nap az MP-produktuma egy olyan szennyvíztisztító 
telepnek (Finnország), amelynek 10 000 m3/nap a kapacitása 
(értsd: hidraulikai terhelés). Azonban a napi kibocsátás elérhe-
ti a 1×1010 MP-részecskét is egy milliós LEÉ szennyvíztelepnél. 
Tehát a környezeti kibocsátás az iszapelhelyezésen keresztül ér-
vényesül a leginkább. [6]
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ból. Azonban az emberi szervezetbe való bejutásának három 
fő módja van: belélegzés, lenyelés és bőrrel való érintkezés. 
(9. ábra) Bejuthatnak az emberi szervezetbe szennyezett élel-
miszerrel (főleg a tenger gyümölcsei veszélyesek), ivóvízzel, 
vagy a levegőben szálló műanyagrészecskék belélegzésével. Ez 
utóbbiak a városi légszennyezés részei. Idetartoznak a műszá-
las ruházatból származó rostok és a gumiabroncsok leszaka-
dozott mikroszkopikus darab-
jai. A nanoműanyagok (NM-k) 
 kölcsönhatásba léphetnek fe-
hérjékkel, lipidekkel, szénhid-

rátokkal, nukleinsavakkal, ionokkal és vízzel az emberi szer-
vezetben, és bizonyos molekulák megkötődnek a részecske 
felszínén, beburkolva azt. Jellemzően fehérjékbe burkolóznak 
az NM-k, és így betokozódva új transzportútvonalak nyílnak 
meg számukra a szervezetben. A polimer kémiai sajátosságai-
tól is függ, hogy mennyire hajlamos a betokozódásra. Például 
a PS-molekulák a körülményektől függően többféle, összetett 
tok képzésére alkalmasak. A bőrünkön nem képesek átjutni, de 
közvetve, sebeken, a legyengült bőrgáton, a verejtékmirigye-
ken vagy a szőrtüszőkön keresztül behatolhatnak. Mindhárom 
útvonal hozzájárul a teljes NM-kitettség kialakulásához. [39]

Egy friss tanulmány szerint [58] azonban a MP-k (≥700 nm) 
is képesek a felszívódásra.  Az emberi vérben 2022-ben muat-
tak ki előszőr MP-kat, átlagosan 1,6 µg/mL mennyiségben. Ez 
azt jelenti, hogy ezer liter vérben egy teáskanálnyi műanyag le-
het. A leggyakoribb mikroműanyagok a PET, a PE és a PS voltak, 
valamint a poli(metil-metakrilát) és a PP is kimutatható.

AZ MNP-K HATÁSA AZ ÉLŐ SZERVEZETEKRE
A szárazföldi és a vízi környezetünkben felhalmozódó MNP-k 
egészségügyi kockázatokat hordoznak az emberekre és más 
élőlényekre nézve is. A fizikai hatásuk bizonyára közismert, 
a lenyelt műanyagok különböző sérüléseket okozhatnak az 
élőlények emésztőrendszerében, és a táplálékláncban maga-
sabb szintekre is eljutnak. (8. ábra) Valójában a hatás sokkal 
összetettebb, ugyanis a nanoműanyagok tartománya már a 
szervezetben bonyolultabb utakat is bejárhat, és a széklettel 
nem feltétlenül távozik. Ezeknek már inkább a kémiai hatása 
érvényesül, nem a fizikai. 

9. ábra: Az MNP-k, a kombinált fizikai és kémiai hatások kiváltói [38]. A szennyvíztisztító rendszer-
ek MNP-transzportja nemcsak az élővizeket érinti, hanem az iszapelhelyezésen keresztül a 
szárazföldi ökoszisztémát (itt: talaj) is

Az MNP-k három szinten képesek hatást kifejteni az érintett 
szervezetekre, köztük az emberre is:
1. közvetlenül,
2. a belőlük kioldódó káros adalékanyagokon keresztül,
3. a felületéhez kapcsolódó vegyületeken, vektorokon keresztül.

Közvetlenül általában a táplálékkal veszik fel a környeze-
tükből az élőlények, általában passzív módon, nem önszántuk-

10. ábra: A műanyagrészecskék emberi szervezetbe 
jutásának módjai (a: a bélrendszeren keresztül; b: 
a bőrön keresztül; c: a tüdőn keresztül; d: bejutás a 
sejtekbe) [39]
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A műanyagok gyártása során többféle adalékanyagot hasz-
nálnak a fizikai-kémiai tulajdonságok javítására, stabilizátorként 
vagy társító anyagként. (4. táblázat) Ezek környezeti hatásokra 
kiszabadulhatnak az MNP-kből, és kémiai tulajdonságaiktól füg-
gően az érintett szervezetek életfolyamatait is befolyásolhatják. 
A legismertebb adalékanyag a biszfenol A (BpA), amely a má-
jfunkciók romlását okozhatja, magzatkárosító hatású, felelős 
lehet rákos megbetegedésekért (prosztata- és mellrák), cukor-

betegség kialakulásáért, pajzsmirigyzavarokért, 
szívbetegségekért, asztmáért, pajzsmirigy-ren-
dellenességekért, továbbá hormonális zavaro-
kért, mint például korai serdülésért, elhízásért, 
meddőségért, az agyi fejlődés rendellenessége-
iért és viselkedési zavarokért. [39]

4. táblázat: A műanyaggyártás adalékanyagainak csoportosítása [57]

A harmadik lehetőség, amelyen keresztül 
az MNP-k hatást gyakorolhatnak az élő szer-
vezetekre, komplex folyamatok eredménye. A 
műanyagrészecskék felülete szabad felszínként 
szolgál molekulák megkötéséhez, mikroorganiz-
musok megtelepedéséhez. Képesek megkötni a 
nehézfémeket (ólom, kadmium, cink, réz), a szer-

ves mikroszennyezőket (PAH: policiklusos aromás szénhidrogé-
nek; PCB: poliklórozott bifenilek; OCP: szervesklór-peszticidek). 
Veszélyes (kórokozó) vagy veszélytelen baktériumoknak, mik-
roszkopikus szervezeteknek nyújthatnak életteret. Ezenfelül 
ún. antibiotikum- és fémrezisztencia-géneket is hordozhatnak a 
felszínükön. Ezek a baktériumok genetikai anyagának a törme-
lékei, amelyekben működő gének várnak újdonsült gazdájukra, 
egy befogadó baktériumra. A szerencsés új tulajdonos ellenálló-
vá válhat valamely antibiotikummal vagy egy toxikus nehézfém-
mel szemben. [4]

HOGYAN CSÖKKENTHETJÜK A KÖRNYEZETI KÁROKAT?
Mivel az MP-k jelentős része mindennapi életünkből származik, 
érdemes a forrásnál megfogni a szennyezést, és háztartássz-

intű MP-kezelési technológiák-
ban gondolkodni. A mosógépek 
szennyvize nagy mennyiségű 
műanyag mikrorostot tartalmaz, 
így annak szűrésével (vagy más 
kezelési eljárással) jelentősen 
csökkenthető a szennyvíz MP-tar-
talma. Emellett az MP-k (műanyag 
mikrogyöngyök) kivonása a koz-
metikai és testápoló szerekből 
szintén fontos lépés lehet. 

Az arcradírok minden haszná-
latával körülbelül 1000 MP-szem-
csét juttatunk a környezetünkbe, 
ami a fogkrémeken is túltesz. 

1 kg ruha mosásával 150 000 db mikrorostot szabadítunk fel. 
[8] Más források szerint egy adag ruha (5-6 kg) mosása során 
137 951–6 000 000 darab MP-részecske képződik, és ez az adag 
ruha a tömegének 0,00012%-át veszíti el közben. Ez 70 g/év/fő 
terhelést jelent. Egy európai ember nagyjából 17,5±10 mg/nap/
fő mikrogyöngyöt (microbead) juttat a környezetébe. A tisztál-
kodási szerek napi használata – amely alatt a szappan, tusfürdő, 
krém, testradír és a naptej/fényvédő krém használatát értjük – 
6,2 g/fő/év MP-terhelést jelent a környezetre. [4]

 Önmagukban is képesek gyulladásos folyamatokat, sej-
tanyagcsere-zavart, illetve sejtpusztulást előidézni az emberi 
 szervezetben, ezek részletesebb felsorolása a 3. táblázatban 
látható. 

4. táblázat: Az MNP-k emberi szervezetre gyakorolt hatása [39]
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ÖSSZEFOGLALÁS
A szennyvíztisztító telepekre - területtől függően, gyakran nagy 
mennyiségben - érkező mikroműanyagok  egy része áthalad a 
tisztítórendszeren és megjelenik a felszíni víztestekben. Az MP-k 
koncentrációja a nyers szennyvízben 1 és 10 044 részecske/L kö-
zött változik, a tisztított szennyvízé pedig 0–447 részecske/L tarto-
mányba esik. A leggyakoribb polimerek, a PE, a PP, a PET és a PA, 
valamint a rostok (szálak) teszik ki az MP-k legnagyobb hányadát. 
Annak ellenére, hogy a szennyvíztisztító telepek szennyvizének 
viszonylag alacsony az MP-koncentrációja, a teljes kibocsátás 
körülbelül 2×106 részecske/nap, illetve 5×107 m3/év (átlagosan).

A hagyományos eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek 
nagyon hatékonyan távolítják el a mikroműanyagokat, főként a 
mechanikai tisztítási fokozatban, a fölözések (uszadékeltávolí-
tás) és ülepítések során. Az előülepítő medencék elfolyójánál ez 
a hatásfok 50–98%, és jellemzően a nagy részecskeméret (1000 
µm – 5000 µm) frakciója csökken. A fölözés/flotálás a kis sűrű-
ségű műanyagok esetében sikeres eljárás (PP, PE, EVA, esetleg 
a PET egy része), az ülepítés a nagy sűrűségűeknél (PVC, PU/
PUR, alkid stb.). Ebben a fázisban a rostok és a mikrogyöngyök 
távolíthatók el leginkább, a rostok a pelyhesedés-ülepedés so-
rán, a mikrogyöngyök fölözéssel. Az első fokozat hatékonysága 
fokozható a fölözési és az ülepedési folyamatok javításával. 

A második fokozat, a biológiai tisztítás az előző fokozat 
hatásfokát képes kiegészíteni további 0,2%–14%-kal, amely 
MP-mennyiség kiülepedik az utóülepítőben az eleveniszappal. 
Ezért a flokkuláló- és koagulálószerek (pl. vas-szulfát) javíthatják 
az eltávolítás hatékonyságát, a nem megfelelő ülepedés ronthat 
rajta. Az alumíniumalapú koagulánsok kedvezőbben hatnak az 
MP-eltávolításra, mint a vasalapúak. A tartózkodási idő változ-
tatása (hidraulikus tartózkodási idő, HRT) a biológiai fokozatban 
hozhat pozitív eredményeket. Az első fokozathoz hasonlóan a 
nagyobb mérettartomány (>500 µm) fogyatkozik a legjobban, 
és szinte teljesen eltűnik az utóülepítés elfolyó vizében, első-
sorban a törmelékműanyagok távolíthatók el a rendszerből, a 
rostok részaránya inkább növekszik. Az MP-mérettartomány-
ban eltolódás figyelhető meg a kisebb méretek felé a tisztítási 
folyamatok előrehaladtával. 

A harmadik fokozatban a befolyó nyers szennyvízhez ké-
pest további 0,2–2% csökkenés érhető el, de ez az alkalmazott 
technológia függvénye. A leghatékonyabbak MP-eltávolításban 
a jelenlegi adatsorok alapján a membrán bioreaktorok (MBR), 
amelyekkel 99,9%-os eltávolítási hatásfok érhető el. A harmadik 
fokozat során a méreteltolódás folytatódik a legkisebb méret-
tartomány felé, és a 20–100 µm, valamint a 100–190 µm mére-
tű MP-k a leggyakoribbak. A rostok gyakorisága növekedhet az 
előző fázishoz (második fokozat) viszonyítva. 

Az MP-k nagy eltávolítási hatásfoka a szennyvíztisztítás során 
sugallja, hogy a szennyvíztisztás iszapjaiban jelentős feldúsulás 
zajlik. Az iszap MP-tartalma nagyjából 400 és 7000 részecske/kg 
NT (nedves tömeg) érték között változik, amely szárazanyag-tar-
talomra vonatkoztatva körülbelül 1500–170 000 részecske/kg. 
Tehát az MP-k túlnyomó többsége a szennyvíztisztítás iszapfá-
zisába kerül valamelyik műtárgyban. Az iszapkezelés során a 
csurgalékvízzel legfeljebb 20%-ot forgatunk vissza, a maradék 
80% a víztelenített iszapban végzi. A szennyvízhez viszonyítva a 
nagyobb MP-mérettartomány felé tolódik el a gyakoriság, és a 
rostok találhatók meg legnagyobb számban (63%) az iszapban. 
Az MP-k felhalmozódása az iszapban redukálható, ha a zsírel-
távolítás során lefölözött zsír nem kerül a rothasztóba, hanem 
külön hulladékként hasznosítjuk (pirolízis).

A műanyaghulladék kezelésére alkalmasak lehetnek a kü-
lönböző pirolízis- (hőbontás-) technikák: termikus pirolízis, 
katalitikus pirolízis és mikrohullámmal segített pirolízis. A bi-
omasszával együtt kezelve (kopirolízis) megoldást jelenthet az 
MP-tartalmú szennyvíziszap kezelésére, hasznosítására. 

Mivel az MP-k jelentős része mindennapi életünkből szár-
mazik, célszerű lenne a jövőben a forrásnál megfogni a szeny-
nyezést, és háztartásszintű MP-kezelési technológiákat fej-
leszteni. A mosógépek szennyvize nagy mennyiségű műanyag 
mikrorostot tartalmaz, így annak szűrésével (vagy más kezelési 
eljárással) jelentősen csökkenthető a szennyvíz MP-terhelé-
se, valamint az MP-k (ebben az esetben főként műanyag mik-
rogyöngyök) kivonása a kozmetikai és testápoló szerekből szin-
tén fontos lépés lehet. 

A szennyvíztisztítás esetében elsőként kiindulhatunk ab-
ból, hogy a meglévő rendszer fejlesztése a legegyszerűbb. Az 
első fokozat hatékonysága fokozható a fölözési és az ülepedési 
folyamatok javításával. Az ülepedést segíthetjük koagulánsok/
flukkulálószerek adagolásával. Az alumíniumalapú koagulán-
sokkal hatékonyabb MP-eltávolítást érhetünk el, mint a vasala-
púakkal. A tartózkodási idő változtatása (hidraulikus tartózko-
dási idő, HRT) a biológiai fokozatban ugyancsak hozhat pozitív 
eredményeket. [6]

Külön technológiai lépcső, egység is fejleszthető MP-eltá-
volításra, de ezek a fejlesztések egyelőre még gyermekcipőben 
járnak. Erre a célra kialakított gravitációs szűrőberendezést 
félüzemi méretben teszteltek, és ez kisebb víznyomás esetén 
(1,68 kPa) működött a leghatékonyabban, illetve a dinamikus 
membránok (DM) továbbfejlesztése is egy lehetséges irányvo-
nal. [6]

A műanyaghulladék kezelésére alkalmasak lehetnek a kü-
lönböző pirolízis- (hőbontás-) technikák: termikus pirolízis, ka-
talitikus pirolízis és mikrohullámmal segített pirolízis. A pirolízis 
folyamata hő hatására, levegő (oxigén) távollétében játszódik le 
a szerves molekulákban, mely során a bennük jelen lévő köté-
sek felbomlanak, és kisebb molekulák képződnek. A pirolízis a 
legegyszerűbb módja a biomassza jobb minőségű tüzelőanyag-
gá való átalakításának. A folyamatban pirolízisgáz, folyékony 
termék (olaj, kátrány, szerves savakat tartalmazó folyadék) és 
szilárd végtermék (pirolíziskoksz) keletkezik. Tehát amíg az ége-
tés során a hulladék elég, a pirolízis során kémiailag lebomlik. 
Az égetés hőt termel, amely hő- és villamos energiává alakítha-
tó, ezzel szemben a pirolízis hőt igényel, de a keletkező anyagok 
(metán, szénhidrogének) energiatermelésre (hőtermelés) fel-
használhatók. [37] Ezt a módszert eddig csak a viszonylag nagy 
mennyiségű műanyaghulladékon alkalmazták, de a biomasszá-
val együtt kezelve (kopirolízis) megoldást jelenthet az MP-tartal-
mú szennyvíziszap kezelésére. [6]
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                 Energiahatékony alacsony 
                 nyomású technológia
A forgódugattyús fúvókhoz képest 15-20%-kal kisebb 
karbon lábnyom. 
A ZS4 VSD+ a legújabb, állandó mágneses 
motorral szerelt csavarelemes fúvónk.
Képes 30%-kal csökkenteni az energiaköltségeket a 
hagyományos forgódugattyús fúvókhoz képest és 
rendkívül alacsony zajszinten működik. 
ISO 8573-1 Class 0 tanúsítvánnyal rendelkezik, ezért nem 
áll fenn a szennyeződés és a termeléskiesés kockázata.
Szervizkijelzők, hibariasztások és biztonsági leállítások 
segítségével figyeli a rendszer általános teljesítményét

• Térfogatáram:                  300 – 9.200 m3/h
• Nyomástartomány:        0,3 – 1,5 bar
• Motor teljesítmény:      18 – 355 kW

atlascopco.hu
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Európai termékek
2+3 év garanciával!

Több mint 25 év a vízmű-automatizálás szolgálatában 

Teljes Saia PLC választék Kibertámadások  
ellen védett PLC

VisionX szoftverek LoRa WAN távjelzők, távadók 

T.: +36-23-501-170;       office@sb-controls.hu;       www.sb-controls.hu 

4G modemek, routerek

értékesítés  –  oktatás  –  tanácsadás

ÚJ
termék
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