
A GoreA GoreTM TM –– takartakaráásos technolsos technolóógia gia 
alkalmazalkalmazáása szennyvsa szennyvííziszap ziszap 

komposztkomposztáálláás esets esetéébenben



KomposztKomposztáállááss

 Olyan biolOlyan biolóógiai folyamat, amely a mezofil giai folyamat, amely a mezofil éés termofil s termofil 
mikroorganizmusok vegyes populmikroorganizmusok vegyes populáácicióójjáának optimnak optimáális lis 
fejlfejlőőddééssééttőől l éés aktivits aktivitáássááttóól fl füügggg

 NNööveli a szerves anyag veli a szerves anyag éértrtéékkéétt
 A komposztok olyan szerves trA komposztok olyan szerves tráágygyáák, amelyek szilk, amelyek sziláárd rd éés s 

folyfolyéékony szerves hulladkony szerves hulladéék anyagokbk anyagokbóól, tovl, továábbbbáá
hozzhozzáájuk kevert juk kevert áásvsváányi anyagokbnyi anyagokbóól, irl, iráánynyíított lebomltott lebomláási si 
folyamatok folyamatok úútjtjáán kn kéészszüülnek lnek 



SzennyvSzennyvííziszapziszap
 A szennyvA szennyvííz mennyisz mennyisééggéének 0,5nek 0,5--1%1%--áát teszi ki t teszi ki 
 A szennyvA szennyvííziszapok nehezen szziszapok nehezen szűűrhetrhetőő szuszpenziszuszpenzióók, a vizet k, a vizet 

kküüllöönbnböözzőő kkööttéési formsi formáában tartalmazzban tartalmazzáákk
 ÖÖsszetsszetéétel: ptel: póórusvrusvííz 70%, adhz 70%, adhéézizióós s éés kapills kapillááris vris vííz 22%, z 22%, 

adszorpciadszorpcióós s éés sejtekben ks sejtekben kéémiailag kmiailag kööttöött vtt vííz 8% z 8% 
 VVííztelenztelenííttéés uts utáán a szn a száárazanyagrazanyag--tartalma 3tartalma 3--4%4%--rróól, 15l, 15--25%25%--ra ra 

nnöövekszik vekszik 
 Szervesanyag fehSzervesanyag fehéérjrjéét, zst, zsíírt, szrt, széénhidrnhidráátot tartalmaz tot tartalmaz 
 A C:N arA C:N aráánya 8nya 8--13 k13 köözzöött vtt vááltozik ltozik 
 A kommunA kommunáális szennyvlis szennyvííziszap kb. 30 kg/fziszap kb. 30 kg/főő//éév telepv telepüülléésenksenkéént nt 
 Az iszap tartalmaz fertAz iszap tartalmaz fertőőzzöött mikroorganizmusokat, tt mikroorganizmusokat, éés jelents jelentőős s 

szszáámban talmban taláálhatlhatóók benne hasznos baktk benne hasznos baktéériumcsoportok is riumcsoportok is 
 1 tonna szennyv1 tonna szennyvííziszap szilziszap sziláárd anyagbrd anyagbóól, kl, köözelzelííttőőleg 2,5 tonna leg 2,5 tonna 

komposzt komposzt áállllííthatthatóó elelőő



ÖÖsszetevsszetevőői:i:

parazitparazitáák k 

vvíírusok rusok 

baktbaktéériumok riumok PatogPatogééneknek

egyegyééb toxikus anyagok (pl. b toxikus anyagok (pl. AsAs, , MoMo) ) 

nehnehéézfzféémek (Cd, Pb, mek (Cd, Pb, HgHg, , CuCu, Ni, , Ni, ZnZn, , CrCr) ) MMéérgezrgezőő anyagok anyagok KorlKorláátoztozóó
öösszetevsszetevőők k 

fféémes elemek, szerves vegyi anyagok mes elemek, szerves vegyi anyagok Nyomelemek Nyomelemek 

kkáálium lium 

foszfor foszfor 

nitrognitrogéén n TTáápanyagok panyagok 

szszééntartalmntartalmúú maradmaradéék anyagok k anyagok Szerves anyag Szerves anyag 

egyegyééb szemcsb szemcséés anyagok s anyagok 

finom finom éés durva homok s durva homok AprApríított (tott (őőrröölt) lt) 
áásvsváányi rnyi réészecskszecskéék k 

sejtben ksejtben kéémiailag kmiailag kööttöött vtt vííz (8%) z (8%) 

pehelyrpehelyréészecskszecskéék nedv. tart. (2%) k nedv. tart. (2%) 

kapillkapillááris vris vííz (20%) z (20%) 

szabad vagy kszabad vagy köönnyen eltnnyen eltáávolvolííthatthatóó
ppóórusvrusvííz (70%) z (70%) 

IszapvIszapvííz z HasznosHasznosííthatthatóó
anyagok anyagok 



Az iszapkezelAz iszapkezeléés fs fáázisaizisai

 SSűűrrííttééss
(az iszap v(az iszap vííztartalmztartalmáának, mennyisnak, mennyisééggéének nek éés ts téérfogatrfogatáának nak 
cscsöökkentkkentéése, valamint a szse, valamint a száárazanyagrazanyag--tartalom ntartalom nöövelveléése)se)

 KondicionKondicionáállááss
(az iszap v(az iszap vííztartalmztartalmáának csnak csöökkentkkentéése, szervesanyag stabilizse, szervesanyag stabilizáálláása, sa, 
baktbaktéériumok szriumok száámmáának csnak csöökkentkkentéése, elpusztse, elpusztííttáása)sa)

 FertFertőőtlentlenííttééss
 VVííztelenztelenííttééss

(a v(a vííztartalom nagymztartalom nagyméértrtéékkűű elteltáávolvolííttáása, hogy ez nagyobb sa, hogy ez nagyobb 
mméértrtéékkűű iszap tiszap téérfogatcsrfogatcsöökkenkkenéést eredmst eredméényezzen)nyezzen)

 SzSzáárrííttááss
(h(hőőkezelkezeléés sors soráán a patogn a patogéén csn csíírráák k éés gyommagvak elpusztulnak, s gyommagvak elpusztulnak, 
kköönnyen sznnyen száállllííthatthatóóvváá vváálik)lik)



 A A GoreGoreTMTM--CoverCover technoltechnolóógia gia öökolkolóógiai szempontokat is giai szempontokat is 
figyelembe vevfigyelembe vevőő, z, záárt, szemirt, szemi--permepermeáábilis membrbilis membráánnal nnal 
takart, levegtakart, levegőőztetett komposztztetett komposztáálláási technolsi technolóógia.gia.

 3 fontos elemb3 fontos elembőől tevl tevőődik dik öössze:ssze:
 LevegLevegőőztetztetéés(mikroorganizmusok ells(mikroorganizmusok ellááttáása oxigsa oxigéénnel),nnel),
 VisszacsatolVisszacsatoláás (ts (táájjéékoztat az oxigkoztat az oxigééntartalomrntartalomróól l éés  s  

hhőőmméérsrséékletrkletrőől),l),
 MembrMembráán (zn (záárttrttáá teszi a rendszert) teszi a rendszert) 

A GoreA GoreTM TM -- takartakaráás technols technolóógiagia



GOREGORETMTM--TEX membrTEX membráán n 
 HHááromdimenziromdimenzióósan expandsan expandáált lt polipoli--tetrafluortetrafluor--etiletiléénn

((ePTFEePTFE) r) réétegbtegbőől l áállll
 0,10,1--3 mm3 mm--ig terjedig terjedőő áátmtméérrőővel rendelkezvel rendelkezőő vvíízcseppek zcseppek 

nem tudnak nem tudnak ááthatolni a membrthatolni a membráánon, viszont a 0,0003 non, viszont a 0,0003 μμmm
áátmtméérrőőjjűű vvíízgzgőőz molekulz molekuláák kk köönnyednnyedéén n áátdiffundtdiffundáálnak az lnak az 
anyagon (a panyagon (a póórusmrusmééret megakadret megakadáályozza, hogy tlyozza, hogy túúl nedves l nedves 
komposztot kapjunk, vagy, hogy a prizma a levegkomposztot kapjunk, vagy, hogy a prizma a levegőőztetztetéés s 
sorsoráán kiszn kiszááradjon )radjon )

 Az Az éérréés sors soráán keletkezn keletkezőő ggááz halmazz halmazáállapotllapotúú anyagokkal anyagokkal 
szemben a takarszemben a takaróó vvééddőőggáátat ktat kéépez a belspez a belsőő felfelüületletéén n 
kialakulkialakulóó vvéékony kondenzvkony kondenzvííz z ááltalltal

 A magas hA magas hőőmméérsrsééklet klet éés ps pááratartalom miatt kialakulratartalom miatt kialakulóó
kondenzvkondenzvíízz-- rréétegben a szaganyagok tegben a szaganyagok éés egys egyééb b 
ggáázmolekulzmolekuláák tk túúlnyomlnyomóó rréésze feloldsze feloldóódik. A felolddik. A feloldóódott dott 
szagmolekulszagmolekuláák visszakerk visszakerüülnek a rendszerbe, ahol tovlnek a rendszerbe, ahol továábbi bbi 
bakteribakteriáális bomllis bomlááson mennek keresztson mennek keresztüül l 



 a membra membráán gyakorlatilag n gyakorlatilag ááthatolhatatlan a kthatolhatatlan a kóórokozrokozóók k 
szszáámmáára is, ezra is, ezéért a hasznrt a hasznáálata mind munkavlata mind munkavéédelmi, mind delmi, mind 
kköörnyezetrnyezet--egegéészsszsééggüügyi szempontbgyi szempontbóól biztonsl biztonsáágos: a gos: a 
kküüllöönbnböözzőő cscsíírráák, spk, spóórráák, k, éés egys egyééb kb kóórokozrokozóó szervezetek szervezetek 
szszáámmáának csnak csöökkenkkenéése >99% mse >99% méértrtéékben kimutathatkben kimutathatóó

 Az enyhe tAz enyhe túúlnyomlnyomáás hats hatáássáára kialakulra kialakulóó egyenletes egyenletes 
hhőőmméérsrséékletklet--eloszleloszláás megfelels megfelelőő higihigiééniniáás ks köörrüülmlméényeket nyeket 
biztosbiztosíít mt méég a tg a tééli hli hóónapokban isnapokban is

 A GoreA GoreTM TM -- takartakaráási rendszer egy biofilterhez ksi rendszer egy biofilterhez kéépest pest 
negyedannyi levegnegyedannyi levegőő felhasznfelhasznáálláássáával mval műűkköödik. Ennek dik. Ennek 
megfelelmegfelelőően csen csöökken az emisszikken az emisszióó mméértrtééke ke éés az s az 
energiafelhasznenergiafelhasznáálláás is s is 



KomposztKomposztáálláás fs fáázisaizisai
 BevezetBevezetőő szakasz (iniciszakasz (iniciáális flis fáázis)zis)

OptimOptimáális klis köörrüülmlméények a mikroorganizmusoknak, nyek a mikroorganizmusoknak, 
ezezááltal gyorsan szaporodni kezdenek. A hltal gyorsan szaporodni kezdenek. A hőőmméérsrsééklet az klet az 
intenzintenzíív anyagcsere miatt gyorsan termofil v anyagcsere miatt gyorsan termofil 
tartomtartomáányba emelkedik. Hossza nnyba emelkedik. Hossza nééhháány ny óóra, esetleg ra, esetleg 
2424--36 36 óóra lehet.ra lehet.

 LebomlLebomláási szakasz (termofil fsi szakasz (termofil fáázis)zis)
A mezofil mikroorganizmusok hA mezofil mikroorganizmusok hőőmméérsrséékleti optimuma kleti optimuma 
2525--30 30 C. IntenzC. Intenzíív anyagcserv anyagcserééjjüük miatt a hk miatt a hőőmméérsrsééklet klet 
emelkedik, de 50 emelkedik, de 50 C felett pusztulni kezdenek C felett pusztulni kezdenek éés 55 s 55 C C 
felett csak a rezisztens formfelett csak a rezisztens formáák maradnak fenn. Mindez k maradnak fenn. Mindez 
1212--24 24 óóra alatt vra alatt véégbemegy. Ezutgbemegy. Ezutáán gyorsan szaporodni n gyorsan szaporodni 
kezdenek a termofil mikroorganizmusok, melyek kezdenek a termofil mikroorganizmusok, melyek 
optimuma 50optimuma 50--55 55 C. 75 C. 75 C felett a mikroorganizmusok C felett a mikroorganizmusok 
aktivitaktivitáása jelentsa jelentőősen cssen csöökken.kken.



 ÁÁtalakultalakuláási szakasz (mezofil fsi szakasz (mezofil fáázis)zis)

AkAkáár tr tööbb hbb héétig is eltarthat. A htig is eltarthat. A hőőmméérsrsééklet jelentklet jelentőősen sen 
cscsöökken. A mikroorganizmusok elkezdik a nehezen kken. A mikroorganizmusok elkezdik a nehezen 
bonthatbonthatóó lignin bontlignin bontáássáát, ekt, eköözben zben monomono-- didi-- éés s trifenoltrifenol
vegyvegyüületek keletkeznek. Ezek kondenzletek keletkeznek. Ezek kondenzáácicióójjáábbóól l ééppüülnek lnek 
fel a humuszanyagok.fel a humuszanyagok.

 ÉÉrlelrleléési szakasz (poikilotherm)si szakasz (poikilotherm)

A szervesanyag huminifikA szervesanyag huminifikáállóóddáása jellemzi, amely a sa jellemzi, amely a 
komposzt skomposzt sööttéét szt szíínnéét eredmt eredméényezi. A hnyezi. A hőőmméérsrsééklet klet 
tovtováább csbb csöökken. Ekkor elskken. Ekkor elsőősorban sorban pszichrofilpszichrofil
baktbaktéériumok riumok éés pens penéészgombszgombáák aktk aktíívak (optimumuk: 15vak (optimumuk: 15--
20 20 C), C), éés ns nőő a suga sugáárgombrgombáák szk szááma.ma.



Telep kialakTelep kialakííttáásasa

 Mindenkori hazai Mindenkori hazai ééppííttéési, ksi, köörnyezetvrnyezetvéédelmi, vdelmi, víízvzvéédelmi delmi 
stb. elstb. előőíírráásoknak megfelelsoknak megfelelőően kell eljen kell eljáárnirni

 SzilSziláárd burkolatot kell kialakrd burkolatot kell kialakíítanitani
 Gondoskodni kell a csurgalGondoskodni kell a csurgaléékvkvííz gyz gyűűjtjtéésséérrőőll
 MegfelelMegfelelőő szigetelszigeteléést kell kialakst kell kialakíítanitani
 A talajvizet monitoringA talajvizet monitoring--rendszerrel kell figyelni rendszerrel kell figyelni 



A rendszer rA rendszer réészei:szei:



BeszBeszáállllííttááss

 A beA beéérkezrkezőő szennyvszennyvííziszapot lemziszapot leméérlegelik rlegelik éés regisztrs regisztrááljljáákk
 szalmszalmáával, vagy egyval, vagy egyééb mezb mezőőgazdasgazdasáági hulladgi hulladéékkal kkal 

öösszekeverik, majd a homogenizsszekeverik, majd a homogenizáálláás uts utáán ben beáállllíítjtjáák az k az 
optimoptimáális nedvesslis nedvesséégtartalmat gtartalmat éés a nyersanyagot s a nyersanyagot 
prizmprizmáákba rakjkba rakjáákk

 A kA kéész prizma sz prizma áátlagos mtlagos méérete: 20 m hosszrete: 20 m hosszúú, 3 m magas , 3 m magas 
éés 8 m szs 8 m széélesles



MMéérlegelrlegeléés, kevers, keveréés, prizms, prizmáák kialakk kialakííttáásasa



ElElőőkezelkezelééss
A beA beéérkezrkezőő prprééselt, csselt, csöökkentett vkkentett vííztartalmztartalmúú
szennyvszennyvííziszapot a megfelelziszapot a megfelelőő szerkezet szerkezet éés C/N ars C/N aráányny
kialakkialakííttáása sa éérdekrdekéében elben előőkezelni kell:kezelni kell:
 a szennyva szennyvííziszaphoz aprziszaphoz apríított, ktott, köözvetlenzvetlenüül felhasznl felhasznáálhatlhatóó

mmééretretűű éés s áállagllagúú szerves anyagokat kevernekszerves anyagokat kevernek
 A keverA keverééket egy U alakket egy U alakúú elelőőttáárolrolóó medencmedencéébe be ööntik, ntik, 

melynek aljmelynek aljáába a csurgalba a csurgaléékvkvííz felfogz felfogáássáára 30ra 30--35 cm 35 cm 
vastagsvastagsáágban szalmgban szalmáát helyeznek t helyeznek 

 100 kg szennyv100 kg szennyvííziszaphoz: 40 kg szalma ziszaphoz: 40 kg szalma éés 60 kg s 60 kg 
kukoricacsutka kukoricacsutka őőrlemrleméény szny szüüksksééges, vagyis a helyes ges, vagyis a helyes 
keverkeveréési arsi aráány szennyvny szennyvííziszapra ziszapra éés olts oltóóanyagra:50anyagra:50--50 % 50 % 

 TeleszkTeleszkóópos rakodpos rakodóóggééppel ppel öösszekeverik az anyagokat, sszekeverik az anyagokat, 
majd felrakjmajd felrakjáák egy trk egy tráágyaszgyaszóórróóra ra éés a segs a segíítstsééggéével vel 
teljesen homogteljesen homogéén n áállomllomáányt alaknyt alakíítanak ki tanak ki 



LevegLevegőőztetztetééss

A levegA levegőőztetztetéés alapvets alapvetőő fontossfontossáággúú a szerves anyagoka szerves anyagok
gyors, szagmentes lebontgyors, szagmentes lebontáássáához, hoz, úújrahasznosjrahasznosííttáássáához. hoz. 
A legelterjedtebb, A legelterjedtebb, éés itt is alkalmazott eljs itt is alkalmazott eljáárráás a nyomotts a nyomott
rendszerrendszerűű leveglevegőőztetztetéés: s: 
 A kA köörnyezrnyezőő leveglevegőőt beszt beszíívjvjáák, majd a prizmk, majd a prizmáák alatt k alatt 

elhelyezett levegelhelyezett levegőőztetztetőő ((onon--floorfloor) perfor) perforáált cslt csööveken veken áát, t, 
kkúúp kikp kikéépzpzééssűű lyukakon keresztlyukakon keresztüül az l az éérrőő anyagba fanyagba fúújjjjáák. k. 
A HDPE csA HDPE csöövek a kvek a köörnyezeti hatrnyezeti hatáásokkal szemben sokkal szemben 
ellenellenáállllóóak, lyukprofiljuk, perforak, lyukprofiljuk, perforáácicióójuk egyedi tervezjuk egyedi tervezéés s 
alapjalapjáán kn kéészszüül.l.

A lyukak esetleges eltA lyukak esetleges eltöömmőőddéésséének megakadnek megakadáályozlyozáássáára ra ééss
az azonnali levegaz azonnali levegőőztetztetéés s éérdekrdekéében, a levegben, a levegőőztetztetőő rendszerrendszer
a prizma prizmáák felrakk felrakáása sorsa soráán vn véégig bekapcsolt gig bekapcsolt áállapotban van.llapotban van.



A levegA levegőőztetztetőő rendszer rrendszer réészei: ventilszei: ventiláátor tor éés a prizms a prizmáák alatt k alatt 
lefektetett perforlefektetett perforáált cslt csöövekvek



 A levegA levegőőztetztetéés irs iráánynyííttáássáához hoz 
hhőőmméérsrsééklet klet --, , éés oxigs oxigééntartalomntartalom--
mméérrőő szondszondáák szk szüükskséégesekgesek

 A hA hőőmméérrőőszondszondáát mert merőőlegesen, az legesen, az 
oxigoxigéénmnméérrőőt 45t 45°°--os szos szöögben gben 
helyezik az anyagba, hogy a helyezik az anyagba, hogy a 
kondenzcseppek kkondenzcseppek kéépzpzőőddéése ne se ne 
befolybefolyáásolhassa a msolhassa a méért adatokatrt adatokat

 Az adatAz adatáátviteli ktviteli káábelt a prizma belt a prizma 
felszfelszíínnéén vezetve a kn vezetve a küültltééri ri 
iriráánynyííttáástechnikai dobozhoz stechnikai dobozhoz 
csatlakoztatjcsatlakoztatjáákk

 A vezA vezéérlrlőő szszáámmííttóóggéép feldolgozza p feldolgozza 
az adatokat az adatokat éés ezeknek s ezeknek 
megfelelmegfelelőően szaben szabáályozza a lyozza a 
leveglevegőőztetztetőő ventillventilláátort tort 





Prizma kialakPrizma kialakííttáásasa

 A kA kéész prizmsz prizmáát ht hááromrromréétegtegűű GoreGoreTMTM--TEXTEX
membrmembráántakarntakaróóval fedik le val fedik le 

 A takarA takaróódarabok egymdarabok egymááshoz illesztshoz illesztéése ipari tse ipari tééppőőzzáárral rral 
ttöörtrtéénik (ami tetsznik (ami tetszőőleges hosszanti toldleges hosszanti toldáást tesz st tesz 
lehetlehetőővvéé), a sz), a szééleken pedig homokkal tleken pedig homokkal tööltltöött leszortt leszorííttóó
cscsööveket helyeznek el veket helyeznek el 

 A membrA membráántakarntakaróó biztosbiztosíítja a rendszer ztja a rendszer záártsrtsáággáát, t, 
megmegőőrzi az iderzi az ideáális nedvesslis nedvesséégtartalmat gtartalmat éés hs hőőmméérsrséékletet kletet 

 A tA töömmöörrööddéés s éés ts téérfogatvesztesrfogatveszteséég miatt 3 hg miatt 3 héét utt utáán a n a 
prizmprizmáábbóól az anyagot egy ml az anyagot egy máásik prizmsik prizmáába rakjba rakjáák k áát, ahol t, ahol 
úújabb 3 hjabb 3 héétig szabtig szabáályozottan mlyozottan műűkköödik az dik az éérlelrlelééss

 A membrA membráántakarntakaróót nt nééhháányszor utnyszor utáána kell feszna kell feszííteni, teni, 
valamint a mvalamint a méérrőőszondszondáákat is mkat is méélyebbre kell szlyebbre kell szúúrni a rni a 
prizmprizmáába ba 



KomposztKomposztáállááss

 A folyamat az irA folyamat az iráánynyííttáástechnikai rendszer stechnikai rendszer 
bekapcsolbekapcsoláássáával indulval indul

 Az aerob kAz aerob köörrüülmlméények kialaknyek kialakííttáása sa éés fenntarts fenntartáása sa 
nnéélklküüllöözhetetlen az zhetetlen az éérréési folyamatokhozsi folyamatokhoz

 A prizmA prizmáában uralkodban uralkodóó enyhe tenyhe túúlnyomlnyomáás akads akadáályozza lyozza 
meg az anareob zmeg az anareob zóónnáák kialakulk kialakuláássáátt

 A levegA levegőőztetztetéést szst száámmííttóóggéép irp iráánynyíítjatja
 A prizma hA prizma hőőmméérsrséékletkletéének minimum 2 hnek minimum 2 héétig 55tig 55°°C fok C fok 

felett kell lennie higifelett kell lennie higiééniniáás okokbs okokbóól. A l. A StreptococcusStreptococcus coli coli 
éés a s a FekalFekal coli ezen a hcoli ezen a hőőmméérsrséékleten mkleten máár nem r nem ééletkletkéépespes

 A nedvessA nedvesséégtartalom utgtartalom utóólagos plagos póótltláássáára ra éés az anyag s az anyag 
áátforgattforgatáássáára nincs szra nincs szüükskséégg



Prizma bontPrizma bontáásasa

A komposztA komposztáálláás intenzs intenzíív fv fááziszisáának befejeztnak befejeztéével a prizmvel a prizmáákatkat
lebontjlebontjáák (30k (30--35 nap). A prizma bont35 nap). A prizma bontáássáának lnak lééppéései:sei:
 A rA röögzgzííttéésre szolgsre szolgáállóó homokkal thomokkal tööltltöött cstt csöövek eltvek eltáávolvolííttáásasa
 A membrA membráántakarntakaróó leszedleszedéése traktor se traktor éés teleszks teleszkóópos pos 

rakodrakodóóggéép segp segíítstsééggéévelvel
 MMéérrőőszondszondáák kihk kihúúzzáása, vezetsa, vezetéékek eltkek eltáávolvolííttáásasa
 A prizma utA prizma utóéóérlelrlelőő ttéérre trre töörtrtéénnőő szszáállllííttáásasa
 A sA süüllyesztett levegllyesztett levegőőztetztetőő cscsöövek kiemelvek kiemeléése se éés s 

kitisztkitisztííttáásasa
 PonyvPonyváák lemosk lemosáása sa éés ts táárolroláása a ksa a köövetkezvetkezőő hasznhasznáálatiglatig



UtUtóéóérlelrlelééss

 Az intenzAz intenzíív v éérlelrleléést kst köövetvetőő nnééhháány hetes szakaszny hetes szakasz
 Ekkor fejezEkkor fejezőődnek be az dnek be az áátalakultalakuláási folyamatok, a si folyamatok, a 

komposzt stabilizkomposzt stabilizáállóódikdik
 Az anareob zAz anareob zóónnáák elkerk elkerüülléése se éérdekrdekéében a prizmben a prizmáákat 2kat 2--3 3 

hetente hetente áátforgatjtforgatjáák, levegk, levegőőztetik (itt mztetik (itt máár nincs r nincs 
leveglevegőőztetztetőő rendszer, sem membrrendszer, sem membráántakarntakaróó))

 VVéégeredmgeredméényknykéént teljesen fnt teljesen fööldszerldszerűű anyagot kapunkanyagot kapunk



ElElőőnynyöökk

 Nincs porszennyezNincs porszennyezéés, a membrs, a membráán a por mintegy 99%n a por mintegy 99%--áát t 
visszatartjavisszatartja

 Nincs Nincs szagemissziszagemisszióó, 90%, 90%--os csos csöökkenkkenéés a nyitott prizms a nyitott prizmáás s 
technoltechnolóógigiáához khoz kéépestpest

 LevegLevegőő úútjtjáán terjedn terjedőő baktbaktéériumok (csriumok (csíírráák, kk, kóórokozrokozóók) k) 
kijutkijutáássáát megakadt megakadáályozzalyozza

 ZZáárt krt köörnyezetben optimrnyezetben optimáális feltlis feltéételeket biztosteleket biztosíítt
 A kA köörnyezet rnyezet éés hs hőőmméérsrséékletingadozkletingadozáás nem befolys nem befolyáásolja a solja a 

folyamatokatfolyamatokat
 Nem alakulnak ki anareob zNem alakulnak ki anareob zóónnáákk
 A folyamatok ellenA folyamatok ellenőőrizhetrizhetőők k éés irs iráánynyííthatthatóóakak
 KKöörnyezetkrnyezetkíímmééllőő



HHáátrtráányoknyok

 Szerves olajok rosszul bomlanak leSzerves olajok rosszul bomlanak le
 A lA léégbefgbefúúvvóó rréések ksek köözelzeléében a komposzt kiszben a komposzt kiszááradhatradhat
 A ponyva mozgatA ponyva mozgatáása ksa köörrüülmlméényesnyes
 A szondA szondáák k éélettartama rlettartama röövidvid
 A vezetA vezetéékek ki vannak tkek ki vannak tééve a rve a ráágcsgcsáállóóknakknak
 Magas beruhMagas beruháázzáási ksi kööltsltséége, ezge, ezéért a bevezetrt a bevezetéés els előőtt tt 

fontos az elfontos az előőzetes gazdaszetes gazdasáágossgossáági vizsggi vizsgáálat elvlat elvéégzgzéésese



ForrForráásoksok

 TTáájjéékoztatkoztatóó ffüüzetek, lezetek, leíírráásoksok
 http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnika/http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnika/

kornyezettechnikakornyezettechnika--33--77
 DDéér Sr Sáándor: ndor: A komposztA komposztáálláás sors soráán bekn beköövetkezvetkezőő

szervesanyag szervesanyag áátalakultalakuláás vizsgs vizsgáálata forrlata forróó vizes kivonatok vizes kivonatok 
felhasznfelhasznáálláássáával, doktori val, doktori éértekezrtekezéés (2003)s (2003)

 Dr. KDr. Káárprpááti ti ÁÁrprpáád: Szennyvd: Szennyvííziszap rothasztziszap rothasztáás s éés s 
komposztkomposztáálláás (2002)s (2002)


