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öSSzefoglaláS

A szennyvíztisztítás melléktermékeként képzôdô szennyvizek és szennyvíziszapok ke-
zelése, ismételt felhasználása világszerte gondot jelent. Hasznosításuk és ártalommentes 
elhelyezésük problémája a szakemberek érdeklôdésének középpontjában áll, hiszen 
mennyiségük a korszerûsödô technológiák ellenére folyamatosan nô, míg a felhasználási 
lehetôségeik egyre szûkülnek. A szerzôk egy biogáz üzemben, a fermentálási folyamat 
melléktermékeként képzôdô híg iszap és különbözô, kommunális eredetû szennyvíziszapok 
mezôgazdasági felhasználásának lehetôségeit vizsgálták.
Kulcsszavak: szennyvíziszap, biogáz, toxikus elemek, mezôgazdasági felhasználás.

BevezetéS, IrodalmI áttekIntéS

A vízhasználatok következtében mind a termelô, mind a fogyasztási szférában keletkezik 
szennyvíz, amelynek összegyûjtésérôl, elvezetésérôl, kezelésérôl a szennyvíztisztítás során 
képzôdô iszap lehetôség szerinti hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról az emberi egészség 
és a környezeti elemek védelme érdekében gondoskodni kell (Petróczki �004). A környe-
zetvédelem fontosságának felismerésével mára már teljesen világos, hogy a hulladékok, 
köztük a szennyvíz- és a szennyvíziszap elhelyezését és hasznosítását is meg kell oldani, 
sôt a szennyvíziszap hasznosítással egybekötött elhelyezés arányának radikális növelése 
szükséges (Parlament �00�). Bár az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megállapításai 
nem új keletûek, a kommunális és az élelmiszeripari szférából származó iszapok széleskörû 
hasznosítása a mai napig nem megoldott. Pedig a települési szennyvíztisztító folyamatokból 
származó iszap nem tekintendô veszélyes hulladéknak, hanem éppen a benne megtalálható 
alkotó elemek miatt hasznosítható melléktermék, mely alkalmas primer anyagok, illetve 
megfelelô beavatkozással energiahordozók kiváltására vagy pótlására (Barótfi �000). El-
helyezésének egyik kézenfekvô módja, hogy a mezôgazdaság trágyaként hasznosítsa.
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A szennyvizek és -iszapok mezôgazdaságilag mûvelt területen történô felhasználásakor 
víz- és tápanyagtartalmuk felhasználható (Németh et al. 1996). Kijuttatásuk hatására a 
talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai kedvezô irányba változnak, víz, tápanyagok, 
mikrobák jutnak a talajba, így a talajélet jelentôs javuláson megy keresztül (Busheé 
et al. 1998). A szennyvíziszapok különbözô mennyiségben tartalmazzák a növények 
számára szükséges esszenciális mikroelemeket, melyek hasznosulása elsôdlegesen a 
felvehetôséget befolyásoló talajtulajdonságoktól függ (Schmidt et. al. �005. Kulcsár, 
�007). Számos veszélyforrást is hordoznak magukban, ezért ahhoz, hogy felhaszná-
lásuk a termôföldön megvalósulhasson, több elôírásnak kell megfelelniük, melyeket 
a szennyvizek és szennyvíziszapok mezôgazdasági felhasználásának és kezelésének 
szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) részletez. 
Jelen cikk az iszapok mezôgazdasági felhasználásának engedélyezésével kapcsolatban 
döntôen az egyik legfontosabb tényezôvel, az iszapok mikroelem-tartalmának vizsgá-
latával foglalkozik, ezért a következôkben csak a Rendelet 3. és 5. számú mellékletében 
szereplô elôírásokkal foglalkozunk. 

anyag éS módSzer

A �007. évi, üzemi körülmények között végzett kísérleteink során 3 különbözô tulajdonságú 
iszap mezôgazdasági felhasználásának lehetôségét vizsgáltuk, a Hanság kistájra jellemzô 
karbonátos öntés talajon. A kísérleti talaj „A” szintje mintegy �5–30 cm vastagságú, humusz-
tartalma �,9–3,5%, ami a típusra jellemzô, átlagos érték. Kémhatása gyengén lúgos (pH: 
8,1–8,3). A szintek közötti átmenet fokozatos, a talajképzô kôzet 60–75 cm-en jelentkezik. 
A talajvíz átlagos mélysége 5 m alatt húzódik. A kísérleti talaj átlagos toxikus elemtartalmát 
és a Rendelet 3. mellékletének vonatkozó határértékeit az 1. táblázat szemlélteti.

mértékegység: mg/kg sz. a. (1)

Toxikus elem (�) As Cd Co ∑ Cr CrVI Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn

Vizsgálati eredmény (3) 11,� 0,18 7,5 36,6 < 0,� �5,4 0,05 < 0,5 �8,4 17,� < 0,5 64,�

Határérték (4) 15 1 30 75 1 75 0,5 7 40 100 1 �00

1. táblázat A �007. évben végzett kísérlet talajának átlagos toxikus 
elemvizsgálati eredményei és a vonatkozó határértékek, Jánossomorja

Table 1. Averrage toxic element characteristics of soil used in field experiment 
in Jánossomorja in �007 compared with the referring limit values
(1) unit of measure: mg/kg dry matter content, (�) toxic element, 

(3) result of examination, (4) limit value

A biogáz üzemben képzôdô híg iszapban, valamint a � különbözô szennyvíztisztító mûbôl 
származó iszapokban elôforduló toxikus elemek mennyiségi adatairól és a Rendelet által 
megállapított határértékekrôl a 2. táblázat tájékoztat.
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Számításaink elvégzésekor a vizek mezôgazdasági eredetû nitrát szennyezéssel szembeni 
védelmérôl szóló �7/�006. (II. 7.) Korm. rendelet vonatkozó elôírásait is figyelembe vettük.

eredmények éS következtetéSek

A Rendelet, valamint a �7/�006. (II. 7.) Korm. rendelet elôírásai alapján megállapítottuk, 
hogy az adott táblán a biogáz üzem anaerob rothasztási folyamata melléktermékeként 
keletkezô híg iszap hektáronként 44,9 m3-es adagban használható fel, a szennyvíziszapok 
maximális adagja pedig (szárazanyag- és nitrogén-tartalmukat tekintve) az I. számú iszap 
esetében �5,48 t/ha/év, a II. számú iszapnál pedig 117,5 t/ha/év.
A vizsgált terület talajának mikroelem-terhelési számítását is elvégeztük, a kijuttatható 
iszapmennyiségek figyelembevételével, Vermes (1998) alapján. A kapott eredményeket a 
3. táblázat tartalmazza.
A táblázat egyes soraiban található „∞” jelölés idôkorlátozás nélküli kijuttathatóságot tesz 
lehetôvé az adott elemre vonatkozóan. A számított eredmények alapján megállapítható, 
hogy adott területen az iszapokkal bevitt toxikus elemek talajterhelése nem számottevô, a 
kijuttatás a II. számmal jelölt szennyvíziszap esetében limitáló Zn-tartalom következtében 
is minimálisan �� évig folytatható.
Összefoglalva megállapítható, hogy a kísérletben vizsgált valamennyi iszap eredményesen 
felhasználható a szántóföldi növények tápanyag-utánpótlására. A jogszabályokban meg-
engedett, évente maximálisan kijuttatható (hektáronként 170 kg) nitrogén-mennyiségek 
biztosítása mellett a kommunális, illetve élelmiszeripari termék-elôállításból, valamint 
növényi hulladékok anaerob kezelésébôl származó anyagok hasznosítása megoldható.
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a hasonló jellegû iszapok mezôgazdasági felhasználása 
hatósági engedélyhez kötött tevékenység, tehát szigorúan ellenôrzött körülmények között, 
nyilvántartási és utóellenôrzési követelményekhez kötötten valósulhat csak meg, a kör-
nyezet elszennyezése kizárható. A folyamat eredményeképpen az iszapok értékes anyagai 
visszajutnak a természetes körforgásba, termesztett növényeink hasznosíthatják azokat.

mértékegység: mg/kg sz. a. (1)

Toxikus elem (�) As Cd Co ∑Cr CrVI Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn

Biogáz iszap (3) 0,71 0,59 < �,00 5,56 < 0,1 �8,1 0,93 < 0,50 8,15 < �,5 0,41 405

Szennyvíziszap I. (4) < 5,00 < 0,50    4,00 16,00 < 1,0 59,0 0,17 < 1,00 14,00 13,0 < 1,00 �50

Szennyvíziszap II. 6,4� < 1,�0   0,31 39,80 <1,0 45,5 0,60 �,�6 10,10 17,9 0,41 551

Határérték (5) 75 10 50 1000 1 1000 10 �0 �00 750 100 �500

2. táblázat A �007. évben végzett kísérletben felhasznált iszapok átlagos toxikus 
elem-vizsgálati eredményei és a vonatkozó határértékek, Jánossomorja

Table 2. Averrage toxic element characteristics of sludges used in field 
experiment in Jánossomorja in �007 compared with the referring limit values

(1) unit of measure: mg/kg dry matter content; (�) toxic element; 
(3) biogas sludge; (4) sewage sludge I.; (5) limit value
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Risk assesment of toxic element content 
of different sludges reused in agriculture 
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Summary

As a result of the treatment of waste waters secondary product is generated. The treatment 
and the repeated reuse of these sewage sludges and waste waters is a worldwide problem. 
The problem of their recovery and harmless disposal is in the centre of the experts’ interests, 
because their quantity is increasing continuously in spite of the developing technologies 
and at the same time their reusing possibilities are narrowing. The authors examined the 
agricultural reusing possibilities of some different type of sludges.
Keywords: sewage sludge, biogas, toxic elements, agricultural usage.

mértékegység: év (1)
toxikus elem 

(�)
elhelyezés lehetséges idôtartama (3)

Biogáz iszap (4) szennyvíziszap i. (5) szennyvíziszap ii.
As 11.175 ∞ 55

Cd �.901 ∞ ∞
Co ∞ 4.35� 6.768

Cr 14.4�0 1.856 89
Cu 3.685 650 101
Hg 1.010 �.048 69
Mo ∞ ∞ ∞
Ni �.971 641 107
Pb ∞ 4.9�7 431

Se ∞ ∞ ∞
Zn 700 4�0 ��

3. táblázat A �007. évben, Jánossomorján végzett kísérletben felhasznált iszapok 
elhelyezésének lehetséges idôtartama

Table 3. Duration of possible reusing of sludges 
in field experiment in Jánossomorja, �007

(1) unit of measure: year, (�) toxic element, (3) duration of possibble usage, 
(4) biogas sludge, (5) sewage sludge I.
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