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A szerves-hulladékok és a lignocellulóz származékok biometán kihozatalának
növelése elő-kezeléssel
Oláh József 1 – Németh Zsolt 2 – Rása Gábor3 – Juhász János4
1 és 2 – Euro-Open Kutatási Kft; 3 – FCSM Zrt; 4 – Élinvest Kft.

1. Bevezetés és célkitűzés
A cellulóz tartalmú hulladékok (mezőgazdasági hulladékok, energia-fű, szilfium, ágnyesedék stb.)
biológiai-úton nehezen-bonthatók. Közvetlen anaerob rothasztásuk csak igen hosszú tartózkodási
idővel valósítható meg. A tanulmány célja, hogy a cellulóz tartalmú növényi hulladékok,
szennyvíziszapok és egyéb szerves hulladékok anaerob bonthatóságát és a biogáz kihozatalt növelését
célzó eljárásokat értékelje és összehasonlítsa. Az elő-kezelési módszerek alkalmasak szerves iszapok
(szennyvíz iszap; fermentációs maradékok) és növényi hulladékok feltárására. Az elő-kezelési
módszerek jelentősége a lignocellulóz származékok szerkeztének lebontásában és ezzel együtt a
rothasztás hatásfokának növelésében jelentkezik. A könnyebben bontható szerves-anyagok (húsipari,
vágóhídi hulladék, gyümölcs feldolgozó hulladéka stb.) rothasztásánál is szóba jöhet az előkezelés
alkalmazása, azonban ezektől az anyag típusoktól szerkezetileg alapvetően különböző cellulóz
alapanyagú hulladékok előkezelése bír meghatározó jelleggel. A roncsolási eljárások tárgyalásánál a
gazdasági okok miatt nem, vagy alig alkalmazott eljárásokat, csak röviden ismertetjük.
2. Elő-kezelési eljárások áttekintése
Az élő biomassza jellegű eleveniszap (élő sejtek) mechanikai roncsolási folyamatát vázlatosan az
1.ábra (Neis et al., 2000) mutatja be: a baktériumok egymáshoz kapcsolódásuk révén pelyheket
alkotnak és pehely szerkezet mellett számos szerves-anyag és inert részecske is helyetfoglal az iszap
szuszpenzióban. A kezelés először az iszappelyheket veri szét, majd a pelyheket, alkotó sejteket.

1.ábra Az eleven-iszap (élő sejtek) mechanikai roncsolódási folyamata

A szilárd szemcséket tartalmazó iszap biológiai lebonthatóságának javítására alkalmas kezelési
módokat az 1.táblázat mutatja (Nickel et al., 2004). A táblázat elő-kezelési eljárásai alkalmasak a
mechanikai aprításra és a mechanikai aprítási folyamattal egyúttal a sejtek feltárására is. Számos
eljárásnál (kémiai hidrolízis, hőkezelés, biokémiai feltárás) a meghatározó folyamat a sejtfalak
felszakítása.
1.táblázat A szilárd szemcséket tartalmazó szubsztrát biológiai bonthatóságának javítására alkalmas
kezelési módok összefoglalása
A roncsolás, feltárás
Eljárás és berendezés
Melléktermékek
típusa
Fizikai kezelés
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Mechanikai aprítás és
őrlés



Sugár kezelés






Fiziko-kémiai kezelés
Gőzzel történő kezelés
Melegvizes kezelés
CO2 „robbantás”
Ammóniás szál
„robbantás” (AFEX)






Kémiai kezelés
Lúgos hidrolízis
Savas hidrolízis
Ózonizálás
Szerves oldószerek
Biológiai kezelés
Kombinált eljárások

Golyós malom
Nagy nyomású homogenizálás
Centrifugás roncsolás
Nagy nyomású folyadéksugár lemezbe
történő ütköztetése
Változó elektromos erőtér alkalmazása
Ultrahang
γ-sugárzás
Mikrohullámú kezelés

Az egyszerű mechanikai
roncsolásnál nincs melléktermék.
A nagy nyomású mechanikai
roncsolás esetében részben a sejtfal
is felszakad és az oldatba új
vegyületek jutnak

Iszap felfűtése. Nyomás és korrózió-álló
berendezés szükséges valamennyi
eljárásnál

Melléktermék-képződés: inert KOI,
toxikus termékek

Lúg alkalmazása
Sav alkalmazása
Kémiai oxidáló szerek (pl. ózon)
NMMO - N-metil-morfolin-N-oxid

Melléktermék-képződés: inert KOI,
toxikus termékek

Enzimek adagolása
Az alap eljárások számos kombinációja
lehetséges

Nincs tapasztalat
Melléktermék-képződés, inert KOI,
toxikus termékek

Nincs tapasztalat

A mechanikai roncsolás alapvetően nem okoz a sejteknél szerkezeti változást, csak a részecskék
aprítása megy végbe és ennek következtében fajlagos-felület növekszik. A hőkezelés hatására viszont
felhasad a sejtfal és ennek hatására a sejtplazma oldatba megy (lízis). A hő hatására a nagy molekulák
széttöredeznek és könnyebben bontható kisebb molekulák jönnek létre. Vagyis a hőkezelés hatására az
anyagban szerkezeti átalakulás megy végbe: a hidrolízis hatására új molekulák is keletkeznek.
A hidrolízis folyamata az aerob, az anoxikus és anaerob környezetben egyaránt lejátszódik. Így
például a lebegőanyag formában lévő szerves nitrogén-vegyületek oldott szerves-nitrogénné, majd
ammóniává alakulnak. A fehérjék meglehetősen könnyen hidrolizálhatók, ezért ésszerű feltételezni,
hogy a fehérje-hidrolízis a legfontosabb komponens a hidrolízis folyamatában. Az anoxikus állapotra
vonatkozó nitrogén anyag-egyensúly mutatja, hogy a denitrifikációnál az elemi nitrogén (N 2)
képződése miatt tekintélyes vesztesség áll be. Az aerob állapotok esetében a nitrogén veszteség az
ammónia kilevegőzése miatt jelentkezik. A hidrolízis sebesség értéke (20 ºC-on) aerob 0,115,
anoxikus 0,034 és anaerob körülmények között 0,060 (g NH3-N/g TKNd) érték (Henze et al., 1991).
A rothasztás hatásfokának növelésére leggyakrabban az alábbi roncsolási módszereket alkalmazzák:
 mechanikai roncsolás és őrlés,
 ultrahangos roncsolás,
 komplex szerves vegyületek kémiai roncsolása (pl. erős ásványi savakkal vagy lúgokkal),
 enzimes és mikrobiológiai elő hőkezelés,
3.Fizikai elő-kezelés
3.1.Mechanikai aprítás és őrlés
Delgenès et al., (2003) vizsgálatai szerint az aprítással nő az anyag fajlagos felülete, ezáltal a
baktériumok a lebontandó anyag felületéhez jobban hozzáférnek és a lebontás hatékonyabb lesz. Az
aprítás hatásfokával a biogáz kihozatal nő és a szükséges rothasztási idő viszont csökken. Ez a
megállapítás különösen igaz a magokra és a nehezebben bontható levél és lignocellulóz félékre. Az
aprítási műveletet régóta alkalmazzák például a szarvasmarha trágyák anaerob kezelése előtt. A
mechanikai aprítás energia igénye a marhatrágyánál 0,1 – 1,3 kWh/m3 érték között változik.
A szennyvíziszap esetében a mechanikai roncsolás lényegesen nehezebb feladat, hiszen csak 1 – 4 %
szárazanyag tartalmú szuszpenzióról van szó, amelynek 70 % körüli a szerves-anyag tartalma. A
mechanikai roncsolás egy szuszpenziót hoz létre. Delgenès et al., (2003) kísérleti és laboratóriumi
körülmények között a szennyvíziszap mechanikai roncsolására az alábbi módszereket alkalmazta:
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 Forgó golyósmalom, melyben a tangenciális sebesség 2 – 10 m/s érték között változott
 Nagynyomású (400 – 900 bar) roncsolás: kavitációs és turbulens viszonyok között egy szűk
nyíláson keresztül préselik az iszapot, majd a nyomás csökkenés következtében a sejtfal
roncsolódása megy végbe.
 Ultrahanggal végzett roncsolás
 Nyíróerőt alkalmazó nagy fordulatszámú (5000 – 24 000 ford./min) centrifugával végzett
sejtroncsolás
Az energiaigényt illetően a forgó, golyós malom és a nagynyomású (400 – 900 bar) roncsoló
berendezések alkalmazása mutatkozott a legjobb megoldásnak. Ezek a roncsolási eljárásoknál 10 – 20
% gáztermelés növekedést tapasztaltak. A roncsolás hatékonyságának közvetlen meghatározása az
oldat KOI koncentrációjának mérése alapján történt. Ez egyszerű, de megbízható módszernek
bizonyult.
A mechanikai (golyós) őrlés roncsolási hatásfoka kicsiny. Ezt a vizes fázis viszonylag kicsiny KOI
növekedése is bizonyítja. A roncsolás hatása a kisebb golyók (< 0,25 mm) esetében kedvezőbb volt. A
nagy tangenciális sebesség (> 10 m/s) a roncsolás hatásfokát növelte. A golyó anyaga kisebb
jelentőségű. A roncsolás és a nagyobb hőmérséklet (60 – 100 ºC) együttes alkalmazása hatékonyabb
feltárást eredményez.
Bizonyos szubsztrátok (alma, sárgarépa, burgonya keveréke) esetében az aprítás gáztermelésre
gyakorolt hatása nem jelentős. Ez azt jelenti, hogy az ilyen anyagok biológiai lebonthatósága nagyon
jó (95 és 88 %) és a lebontás javításában az aprításnak nincs jelentősége. Ezeknél az anyagoknál a jó
lebonthatóság az összetételből és szerkezetből (kis cellulóz és lignin tartalom) adódik. A roncsolás
nélküli szubsztrátot a mikroorganizmusok megfelelő mértékben képesek lebontani, így a mechanikai
aprítás további lebontás javítást nem idéz elő.
A második csoportbeli szubsztrátok rost tartalma nagyobb (levelek, széna) és a lebontási hatásfok
50 % körüli. A rothasztó gáztermelése a mechanikai aprítás hatására 20 %-kal nőtt. A kutatások arra
utalnak, hogy az aprítás nemcsak felszabadítja a hasznosítható sejten belüli vegyületeket, hanem segíti
a szilárd vegyületek hidrolízisét is. Napraforgó magok esetében az aprítás széttöri a magok külső védő
rétegét, miáltal a mikroorganizmusok könnyebben hozzáférnek a mag-anyagokhoz. Az aprítás hatása
kisebb mértékű, ha a szubsztrát részecske kisebb, vagyis amikor a fajlagos felület nagyobb.
A rothasztási idő alatt azt az időtartamot értik, amely a maximális rothasztógáz termelés 80 %-ához
tartozik (Palmowski et al., 2000). A rothasztás vége az az időpont, amikor a gáztermelés gyakorlatilag
megáll. A rothasztási idő ilyen formában történő definíciója kissé önkényes és a gyakorlatban a fenti
elv érvényesítése sokszor szinte lehetetlen. A technológiai rothasztási idő, különböző szubsztrátokra
aprítás nélkül és aprítás esetében a 2.ábrán (Palmowski et al., 2000) látható. Az ábra bizonyítja, hogy
az aprítás hatására a technológiai rothasztási idő valamennyi szubsztrát esetében jelentősen csökken.
Megjegyzendő, hogy a legnagyobb mértékű csökkenés azoknál a szubsztrátoknál jelentkezik, amelyek
nehezen bonthatóak.

2.ábra Különböző stubsztrátok rothasztásához szükséges rothasztási idő aprítás nélkül és aprítással (a:
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alma, sárgarépa, burgonya, keverék; b: hús; c: napraforgó mag; d: széna; e: levelek)

Shark-technológia
A „Shark”-technológia egy új, magyar fejlesztésű berendezést alkalmaz, mely képes folyékony,
vagy gél-állapotú szerves, szuszpenziók (pl. szennyvíziszap, biogáz-erőművek szubsztrátjai,
élelmiszeripari anyagok, cellulóz származékok stb.) részecskéinek rendkívül jó hatásfokú, alacsony
energiaigényű roncsolására a néhány mikronos mérettartományban.
A berendezés különlegesen jó energiahatékonysága három fontos fizikai elv konzekvens
alkalmazásában rejlik, melyek révén a roncsolás energiafelhasználása az eddigi, hasonló
technológiákénak csupán negyede-tizede.
Egy gép kapacitása 10 – 180 m3/nap (2 – 10% sza. iszapra), elektromos teljesítménye kb. 5 – 15
kW, helyigénye kb. 2 – 3 m2, üzemköltsége (kopó alkatrészek, szerviz stb.) pedig évente mindössze
2400 euró körüli. A technológia ára és üzemeltetési költsége töredéke a konkurens nyugati
technológiákénak (termikus, gőzrobbantásos, ultrahangos kezelés).
A berendezés a csövön rávezetett szubsztrát néhány mikron vastagságú rétegeit pár miliszekundum
alatt felgyorsítja közel fél hangsebességre, mely hatalmas nyíróerőket ébreszt a réteg határfelületein,
szétroncsolva a részecskék tekintélyes hányadát. Eközben a tisztán nyíró mechanikai hatás mellett erős
hidrodinamikai kavitáció is fellép. A folyamat során semmilyen károsanyag kibocsátás, kémiai-, vagy
termikus beavatkozás nem történik. Nem képződnek szennyező melléktermékek (pl. dioxinok, szerves
klór- és más vegyületek stb.), és az eljárás teljesen környezetbarát. A sejtek feltárása nyomán a kezelt
anyagok felülete és enzim-aktivitása is jelentősen megnövekszik, ami pl. egy fermentáció
hatékonyságát jelentősen növeli.
A berendezés hatásainak első mérései a Pannon Egyetemen történtek növényi részeket tartalmazó
szubsztrátokkal és szennyvíziszappal. Az eredmények minden szubsztrát esetén jelentős növekedést
mutatnak a turbiditás, oldott KOI és celluláz-enzim-aktivitás tekintetében, az ultrahangos kezeléssel
együtt alkalmazva, pedig megduplázták az anaerob fermentációból származó gázmennyiséget a
fermentáció első napjaiban.

3/a.ábra Shark és ultrahangos kezelésnél oldott OI
KOI értékének alakulása

3/b.ábra Shark és ultrahangos kezelésnél
celluláz enzim értékének alakulása

A 3/a. ábra az oldott fázis KOI értékeinek alakulását mutatja a Shark-kezelés (világoskék) és ultrahangos
kezelés (sárga) esetében. Míg az ultrahangos kezelés energiaigénye 2 – 8,8 Wh/liter volt, a Shark-kezelés
energiaigénye 2 Wh/liter alatt maradt. A Shark kezelés hatására az oldott KOI és a celluláz aktivitás az
ultrahangos kezeléshez képest jelentős mértékben nőtt. A Shark kezelés energia igényeviszont lényegesen
kisebb, mint az ultrahangos kezelés energia igénye. A celluláz enzim aktivitás értékének véltozását a 3/b.ábra
szemlélteti Shark (sárga) és ultrahang (kék) kezelés esetében. Az oldatba jutott celluláz enzim koncentráció a
Shark kezelés esetében nagyobb, mint az ultrahang kezelésnél.
A berendezés prototípusával kezelt anyagok képeit az alábbi fényképek mutatják:
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1/a. kép Kezeletlen cukorrépa-korpa keverék

2/a. kép Cellulózcsíkok kezelés előtt
(3 -10 cm)

1/b. kép Keverék Shark-kezelés után

2/b . kép Cellulózcsíkok Shark kezelés után

Rostálási kísérletek mutatják, hogy a kezelt cellulóz-mintában a rostok 85% -a kisebb volt, mint 15
mikron (Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Tanszék 2011).
Szennyvíziszapra labor- és nagyüzemi méréseket a Zalaviz Zrt. Zalaegerszegi telepén végeztünk. A
nagyüzemi mérések azt mutatják, hogy a kezelésen átesett fölösiszap oldott KOI értéke jelentősen
növekedett, ami nem csak a nagyobb struktúrák (flokkok, protozoák stb.) szétesését, hanem a sejtek
roncsolódását is mutatja. A kezelt fölösiszap állaga (viszkozitás, szerkezet) is jelentésen megváltozott.
A változás egy része szemmel is látható:
Fölösiszap (elősűrített, kb. 5% sza) kezelés előtt (3/a. kép):
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3/a. kép

És kezelés után (3/b.kép):

3/b. kép

A képen jól látható a szerkezeti változás és a nagyfokú homogenizáció.
A nagyüzemi mérés keretében a rothasztásra kerülő elősűrített fölösiszap kb. 50%-át kezeltük a
Shark-technológiával 2011 év végén és figyeltük a gázfejlődést. A kezelés 2011 november közepén
kezdődött és az év végéig tartott (4.ábra).
Az eredmény igazolni látszik azt a feltevésünket, hogy a Shark-technológiával kezelt (roncsolt)
iszap hidrolízise jelentősen meggyorsul, fajlagos felülete és enzim-aktivitása megnő. Ennek
következtében a biogáz képződés rövidebb időt vesz igénybe és azonos idő alatt több biogáz képződik
a feladott szervesanyagból. Jelenleg is folynak mérések a fenti telepen, melyek azt mutatják, hogy az 1
kg feladott szerves szárazanyagból kinyert biogáz mennyisége a kezelés hatására nő. Ennek
következményeképp a kirothadt iszap szervesanyag tartalma és mennyisége csökken,
vízteleníthetősége javul és ez által az iszapkezelése olcsóbbá válik. A kezelt anyag viszkozítása
jelentősen csökken, ami javítja a tornyok keverhetőségét és csökkenti bennük a diffúziós gátlást.
Fontos körülmény, hogy a Shark-technológia minden szálasanyagot és fonalas baktériumot is
megsemmisít, kiküszöbölve ezzel sok gyakori problémát (habosodás, dugulások stb.).
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Napi biogáz képződés rothasztótornyokban
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4.ábra Zalavíz Zrt. Zalaegerszegi telepén a napi biogáz képződés alakulása az ultrahangos (2011,
szeptember – november) és az ezt követő Shark-típusú berendezéssel (november – december) végzett
kezelés hatására

A 4.ábra a Zalaviz telepén lezajlott próbaüzem során képződött biogáz mennyiségét mutatja a két
rothasztótoronyban azonos napi feladott fölösiszap-mennyiségek mellett. Szeptembertől novemberig
2 db. Nagel-Sonotronic ultrahangos reaktorral kezeltük a feladott iszap mintegy 20%-át. Ez kb. 20%os mennyiségi növekedéshez vezetett a szeptemberi adatokhoz képest. Ezután a Shark-kezelés nov.
17-e körül indult és december végéig további 34%.-al növelte meg a képződött biogáz mennyiségét.
Az adatok hatására a Zalaviz be is szerzett két db. Shark-típusú berendezést és az óta sikeresen
üzemelteti azokat.
A shark-technológia azonban nem csak az anaerob rothasztás intenzifikálására, hanem sokkal
szélesebb körű feladatokra is alkalmazható, melyek megoldása jelentősen csökkentheti a
szennyvízkezelés költségeit, a vegyszerekkel járó környezetszennyezést és a gyakori műszaki
problémákat, mint pl. a fonalasodás, vagy a szálasanyagok okozta gépészeti meghibásodások. A sharktechnológia egyéb hatásai:
– Fonalasodás megszüntetése, megelőzése vegyszerek alkalmazása nélkül
A legtöbb hazai kommunális szennyvíztelep időről időre szembesülni kénytelen a fonalas
baktériumok elszaporodásával, mely komoly műszaki problémákat és adott esetben környezetvédelmi
bírságokat vonhat maga után. Az általánosan elterjed megoldás ma különböző kémiai anyagok (vas-,
alumínium-sók) adagolása, mely azonban nem csak környezetszennyező, hanem költséges is. Egy 100
ezer LE telep tipikusan 5 – 10 millió Ft-ot költ novembertől májusig ilyen vegyszerekre, hogy
megelőzze a fonalasodást és a belőle adódó habzást, holott a Shark-technológiával ez kevesebb, mint 1
millió forintból megoldható lenne teljesen környezetbarát módon vegyszerek nélkül.
Mivel a fonalas baktériumok morfológiájukból adódóan sokkal sérülékenyebbek mechanikai
behatásokkal szemben, mint a biológiai szennyvízkezelést végző kompaktabb mikrobák, alkamas
működési paraméterek választásával el lehet érni, hogy kizárólag ezek roncsolódjanak el a kezelés
során. Így az elhalt fonalasok táplálékul szolgálhatnak a többi mikroba számára, ami evoluciós
visszaszorulásukat eredményezi.
– Fölösiszap mennyiségének jelentős csökkentése, denitrifikáció javítása
Kisebb telepeken, anaerob rothasztás hiányában a keletkezett iszap víztelenítése, elszállítása és
elhelyezése jelentős költség lehet. A Shark-technológia képes a keletkezett fölösiszap mennyiség
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jelentős (20 – 40%) csökkentésére. Az alkalmazás során a fölösiszap sejtjeinek részleges feltárása
történik, mely az anaerob részbe való visszavezetéssel jelentősen javíthatja a denitrifikációt,
csökkentve ezzel a nitrátok mennyiséget a kifolyó vízben, ami különösen tavaink vízgyűjtőin szigorú
határértékeknek kell, hogy eleget tegyen. A roncsolt és recirkulált iszap szerves- és szervetlen
anyagainak tekintélyes része pedig a levegőztető felületén gázok (N 2, CO2, NH4 stb.) formájában
távozik. Ezzel a módszerrel több helyen már mintegy 70%-os iszapmennyiség-csökkenést értek el.
Nagy nyomású homogenizáló berendezés
Onyeche (2008) egy nagy nyomású homogenizáló berendezéssel szerzett tapasztalatokat írja le. A
homogenizátorban 150 bar nyomáson a sűrítő centrifugával besűrített iszapot (18 – 40 g/L) egy
szűkítő szeleppel felszerelt fejen keresztül préselik át. A préselésnél az oldatba nyomott buborékok
kavitációs hatása következtében a szűk szelepen történő átsajtolásnál az iszap részecskék
elroncsolódnak és a rothasztóba történő betáplálást követően a lebontási hatásfok nő. A módszer
alkalmazásának egyik lehetősége, hogy a roncsolást az utórothasztó után alkalmazzák. Az elvett iszap
egy részét roncsolják, majd a roncsolt iszapot az előrothasztóba visszatáplálják. Ez a megoldás a jobb
kirothasztást segíti, de természetesen a nagy nyomású roncsoló és homogenizáló berendezés a nyersés fölös iszap keverék kezelésére is felhasználható és akkor a roncsolt iszapot az előrothasztóba
táplálják. A rothasztásnál 30 % -kal nőtt a biogáz képződés és a gáz metán tartalma 68 – 72 % között
változott. A nagy nyomású homogenizáló alkalmazása utáni rothasztást követően az iszap térfogata 23
%-kal csökkent. A nagy nyomású roncsoló és homogenizáló berendezésnek tekintélyes az energia
fogyasztása, de a gáztermelés növekedése következtében az energia mérleg még így is pozitív (energia
hozam: 0,2 kWh/kg iszap). A nagy nyomású homogenizálókat üzemi viszonyok között nem nagyon
alkalmazzák, de ezt a megoldást a mechanikai roncsolás egyik lehetőségeként kell számon tartani.
A sejtfal hidrolízise és a membrán szétszakadása következtében sok biopolimer anyag kerül sejten
kívülre. Az anaerob mikrobiota által létrehozott sejten kívüli enzimek a biopolimer-fehérjéket,
lipideket, nukleinsavakat és szénhidrátokat hidrolizálják. A biopolimerek ezután különböző illékony
szerves savakká alakulnak át. Az iszap oldódása és átalakulása kisebb molekulasúlyú vegyületeket
eredményez, miközben az intracelluláris biopolimerek hidrolízise sebesség-korlátozó lépcső szerepét
tölti be az anaerob rothasztási folyamatban.
Folyadéksugár lemezbe ütköztetési technikája a mechanikai roncsolást és jó részt a bakteriális
sejtmembrán széttörését eredményezi. Ez az eljárás növeli szubsztrátok kioldódását és az oldatba
menetelét gyorsítja (Nah et al.,2000). A mechanikai elő-kezelés lényege, hogy a folyékony iszapot
sugár formában nagy nyomással (30 bar) egy lemezbe ütköztetik és az ütköztetés folyamán
mechanikai aprítás és sejt roncsolódás is végbemegy (5. ábra). A folyadék sugaras roncsolásnál a SS
(lebegőanyag) értéke csökkent, az oldott KOI (KOIo) az oldott fehérje koncentráció a nyomás
növekedésével nőtt. A szétroncsolódott SS nagy része, úgy tűnik KOIo értékké alakult az elő-kezelés
során. Az iszapvíz az elő-kezelés után zavarosabb lett, mint a kezelés előtt, ami azt mutatja, hogy az
oldott anyag és a kolloidok koncentrációja az elő-kezelés következtében nőtt. A folyadék-sugaras
roncsolásnál az iszap SS tartalma a sokkszerű vízsugaras ütközés hatására csökkent, ami azt jelzi,
hogy a kolloidális oldott szilárd anyagok mennyisége nőtt. Az elő-kezelés során az oldott KOI és az
oldott TOC (TOCo), a fehérje, NH3-N és az összes-P koncentráció nőtt. A roncsolás hatására az KOIo
és az TOCo 7-szeres, a fehérje kb. 2,5-szeres, a lúgosság, NH3-N és összes-P kb. 20 %-os növekedést
mutatott a roncsolás előtti állapothoz képest, és a SS kb. 5 %-kal csökkent.
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5.ábra Folyadék sugaras roncsolás elvi vázlata

Megállapítható, hogy (Nah et al., 2000):
 a szennyvíziszap oldódása a folyadéksugaras roncsolással hatékonyan növelhető,
 a lebegőanyagok roncsolódásának köszönhetően az anaerob lebontás során kedvezőbb szervesanyag (VS) csökkenés várható,
 a rothasztóban a tartózkodási idő (SRT) 13 napról 6 napra csökkenthető, anélkül, hogy a
folyamat hatásfoka és az elfolyó minősége kedvezőtlen irányba változna,
 az elő-kezelés fokozza a VS csökkenését és a biogáz termelését.
3.2.Ultrahang-kezelés
Németh (2004) az ultrahangnak az iszap elő-kezelésben történő alkalmazását egy alaptanulmány
keretében részletesen tárgyalja. A kezelés során a 2 – 8 % szárazanyag tartalmú iszapot egy speciális
rezonátorokkal ellátott, akusztikailag tervezett reaktoron átfolyatva kb. 21 kHz frekvenciájú, nagy
intenzitású ultrahanggal sugározzák be. A 16 – 18 kHz ultrahang a folyékony vagy gáznemű
közegekben 3 dimenziós, longitudinális hullámok formájában terjed. A közeg bármely pontjában az
azon áthaladó hullámfrontok nyomásnövekedést, a hullámvölgyek, pedig nyomáscsökkenést hoznak
létre.
A nyomásingadozás mértéke a hanghullámok intenzitásától függ, mely inkompresszibilis
közegekben (pl. vizes oldatok) olyan nagy is lehet, hogy a nyomáscsökkenés pontjaiban a folyadék
folytonosságát megszakítva mikroszkopikus üregeket, ún. kavitációt hoz létre. A gyorsan keletkezett
üregek a hanghullámok áthaladásával pulzálnak, majd robbanásszerűen összeomlanak (implózió),
melynek során az üregben és környezetében mintegy 4000 – 6000 °C hőmérséklet és 300 – 500 bar
nyomás alakul ki. Az ilyen viszonyok között a sejtfal felszakad, a pehely szerkezet széttöredezik és a
sejt plazma az iszap részecskékből kiszabadul (Chu et al., 2001). Ezek a mikro-robbanások igen
hatékonyan roncsolnak el minden kolloid méretű folyadékban úszó részecskét, még a különben olyan
ellenálló sejtfalakat is, melyek jelentősen megnehezítik a maradékiszap lebontását, fermentációját. A
besugárzás során a kolloidális struktúrák lebomlásakor az azokat alkotó sejtek egyrészt további
kavitációs buborékok kiindulópontjaiként szolgálnak, másrészt a kavitációs buborékok
összeomlásakor felhasadnak, vagy egyszerűen az akusztikus lökéshullámok vagy a reaktorban
uralkodó hidraulikus nyíróerőknek köszönhetően bomlanak le.
A sejtfalak lebomlása hidrolízissel sokszor több hetet vesz igénybe, mely folyamat ultrahangos
kezeléssel néhány másodpercre redukálható. A hidrolízis meggyorsításával a rothasztókban a
szükséges tartózkodási idő jelentősen lerövidül, az azonos tartózkodási idő alatt fejlődött biogáz
mennyisége, pedig megnő. Ez az effektus már meglévő rothasztók jelentős kapacitásnövekedését, a
létesítendők esetén, pedig az építési költségek lényeges csökkenését eredményezheti.
Az elmúlt tíz év folyamán az ultrahang berendezések egyszerűbbek, kompakt kiépítésűek lettek. A
szennyvíziszapot alulról vezetik a berendezésbe, majd labirintusszerűen folyik tovább az ultrahang
generátorok (piezoelektromos rezgőfejek) frekvenciájára hangolt kezelőtérben. A reaktor moduláris
rendszerű, áramlási sebessége külső szivattyúval szabályozható, teljesítménye 5 kW, mely napi kb. 30
3
m 2 – 8 % -os szárazanyag tartalmú szennyvíziszap kezelésére alkalmas.
A modern ultrahangos kezelő-berendezésekkel szemben támasztott követelmények röviden az
alábbiak:
 kis helyigény,
 egyszerű beépítés,
 modulrendszerű kialakítás,
 nagyenergiájú hangsugárzók,
 a kavitációs buborékok optimális eloszlása a folyadékban,
 alacsony karbantartás-igény,
A biológiai eredetű anyagok mechanikai szétdarabolása fokozza az oldhatatlan szerves anyagok
oldható formává alakulását. Ez a folyamat hatékony, de energiaigénye nagy.
Az ultrahangos roncsolás nyers és fölös-iszap keverék esetében is alkalmazható, de első sorban a
fölös eleveniszap roncsolására célszerű alkalmazni, amikor biológiai eredetű sejtek falát a kezelés
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feltöri és a sejtplazma oldatba megy és a lebontható szerves-anyag mennyisége nagymértékben
megnő. A nyers iszap esetében az ultrahangos roncsolás elsősorban részecskék aprítását szolgálja. A
mikroorganizmusok nagy koncentrációja miatt az eleveniszap ultrahangos kezelésekor nagyobb
mértékű a roncsolás (oldatba több KOI jut), mint a nyers iszap kezelésénél (Neis et al., 2000).
Az ultrahang hatására a részecske mérete csökken, ez a kezelés egyik legfontosabb hatása. A
kezelés előtti 50 – 100 µm részecskékből 5 perces ultrahang behatás után 8 – 10 µm részecskék
keletkeztek, ami arra utal, hogy a sejtek roncsolódtak. A sejt roncsolás következtében a sejtből a
szerves-anyag vizes oldatba jut és ennek következtében a rothasztás feltételei kedvezőbbé válik. Az
iszapvízben lévő szerves anyagok az oldott KOI (KOIo) paraméterrel jellemezhetők. Minél nagyobb a
KOIo értéke, annál hatékonyabb rothasztás várható.
A Szombathelyi Tisztítótelep telepen Európai Uniós beruházás keretében 2010-ben három darab
SONOTRONIC gyártmányú, párhuzamosan kapcsolt, egyenként 2 m3/h kapacitású (összesen 6 m3/h
kapacitású) ultrahangos berendezést telepítettek próbaüzemre, mellyel kettős célú iszapkezelési résztechnológia valósult meg:
– a sűrített fölös iszap kezelése a rothasztóba betáplálás előtt, melynek célja a fajlagos biogáz
hozam növelése, és a fölös iszap tömegének csökkentése
– az utóülepítőből származó recirkulációs iszap kezelése fonalasodási probléma esetén.
A próbaüzem (2010.05.14. – 2010.08.16.) befejeztével az eredmények kiértékelésre kerültek, 2010.
decemberétől, pedig az ultrahangos berendezés kisebb megszakításokkal ismét folyamatosan működik
a telepen. 2011. január 28-tól a rendszerrel kezelt fölös iszapot a biológiára vezetik vissza, ezzel
javítva a szén-nitrogén arányt s így a denitrifikáció hatékonyságát. Az ultrahanggal kezelt iszap egy
része ugyanis sejtszinten bomlik fel, s visszavezetve a tisztítási láncba újabb szénforrásul szolgálhat a
denitrifikációhoz.
Az UH kezelés nélkül a fajlagos gázképződés 0,45 m3/kg szerves-anyag érték körül ingadozik (6.
ábra, 2010, 1 – 19. hét). Az eredmények jól mutatják, hogy az UH-kezelés előtti, nagyjából konstans
fajlagos gázképződési érték az UH-kezelés hatására mintegy 15%-ot növekedett (7.ábra, 20 – 36.hét),
majd az UH kikapcsolása után egyértelműen visszaesett (37 – 46. hét) majd az ismételt bekapcsolás
hatására (48. héttől 2011. 4. hétig) ismét nőtt. Az UH kezelés leállítását követően a fajlagos gázképződés csökkenő tendenciát mutat (8. ábra).
Mivel a fajlagos biogáz termelődés (a feladott szerves szárazanyagra vonatkoztatva) növekvő
tendenciát mutat az ultrahangos rendszer működése során, ez arra enged következtetni, hogy az
elbomlott szerves szárazanyag mennyisége megnőtt, tehát a beépített ultrahangos készülék valóban
hatékonyan segítette az iszap feltárását. A biogáz abszolút mennyiségének várt növekedése ugyanakkor
azért nem tudott megvalósulni, mert a kevesebb biogáz hozamot eredményező fölösiszap nagyobb
mennyiségben volt a tornyokban, mint a nyersiszap.
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7.ábra A fajlagos gáz-képződés UH kezelés mellett
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8.ábra A fajlagos gáz-képződés UH kezelés nélkül (az UH kezelés leállítását követően)

A telep a korszerűsítés után teljesíteni tudta a tisztított vízre vonatkozó szigorú hatósági „összes nitrogén”
határértéket. Ebben az ultrahangos rendszernek szintén szerepe volt, hiszen január vége óta az ultrahanggal
kezelt nagy szerves anyag tartalmú fölösiszapot a biológiai rendszerbe vezetik vissza, annak érdekében, hogy a
megfelelő hatásfokú denitrifikácóhoz elegendő mennyiségű szénforrás álljon rendelkezésre. A tisztított
szennyvíz összes-N koncentrációját UH kezelés nélkül a 9/a és UH kezelés mellett a 9/b. ábra mutatja. UH
kezelés nélkül a tisztított szennyvíz átlagos öN koncentrációja 15 mg/lérték körül mozog, a kezelést követeően a
öN koncentráció 7 mg/l értékre esik le.
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9/a.ábra A tisztított szennyvíz összes-N
koncentrációja UH kezelés nélkül

9/b.ábra A tisztított szennyvíz összes-N
koncentrációja UH kezeléssel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.3.Sugár-kezelés
A sugár-kezeléssel (γ sugár, elektron és mikrohullám) a cellulóz tartalmú növényi hulladékok
enzimes hidrolízisét lehet javítani. A sugár kezelés hatására a β-1,4 glükozidos kötés felszakad, nő a
fajlagos felület és a kristályos állapot csökken. A sugár-kezelést gyakran oxidáló szerek adagolással,
savas vagy lúgos hidrolízissel kombinálva alkalmazzák.
Roncsolás pulzáló elektromos mezővel (PEF)
A pulzáló elektromos mezővel történő kezelés nem elterjedt roncsolási módszer, de a technikai
fejlődés ebbe az irányba is biztatónak látszik, ezért a roncsolás elvét nagyon röviden ismertetjük. A
„pulzáló elektromos mezőkkel” történő kezelés mechanizmusa: a pozitív és negatív elektródák nagy
feszültségű pulzáló forráshoz vannak kötve és a kezelő cella számára a váltakozó polaritással az
energiát a nagy teljesítményű generátor szolgáltatja. A mivel a sejtmembrán elektromos szempontból
szigetelő a sejtmembrán ellentétes oldalain a gyorsan változó elektromos mező miatt létrejövő
polarizáció hatására ellentétes töltések jönnek létre. Ha az elektromos mező bizonyos küszöbértéket
meghalad membrán két oldalán lévő ellentétes töltések közötti vonzóerő miatt a sejtmembránra ható
nyomás keletkezik, és ez a nyomás a sejteket szétroncsolja (Nickel et al., 2004).
Mikrohullámú kezelés
Elagroudy és El-Gohary (2013) a mikrohullámú besugárzással 100 W energia bevitel 78 C°-on és
1 – 1,5 perc besugárzás esetében 84 %-os bigáz kihozatali növekedést (30 HRT) mértek. Bohdziewicz
et al., (2011) fölös-eleveniszap mikrohullámú kezelését 60 C°, 700 W és 80 C°, 900 W és egyformán
4 perces kezelési idővel végezték. A biogáz képződés a kontrollhoz képest 49 és 60%-kal nőtt. A
biogáz metán tartalma a szokásos értéket nem haladta meg. Singh et al., (2013) rizs szalmát hidrogénperoxid adagolás mellett, mikrohullámú besugárzással kezelte. A kezeléssel a későbbi enzimes
lebontást igyekeztek javítani. A kezelésnél 2 % H2O2 adagolást, 100 W energia bevitel mellett 3 perces
mikrohullámú besugárzást alkalmaztak. A kezelés hatására a lignin és a hemicellulóz kristályos
szerkezete megbomlott. Park et al., (2004) vezették be a mikrohullám alkalmazását az iszap előkezelésébe, amely 0,3 – 300 GHz frekvenciával rendelkező elektromágneses kezelést jelent. A
mikrohullámú sugárzás az ionok gyorsulását idézi elő, és azok összeütköznek más molekulákkal, vagy
dipólusokat teremtve, forgást idézve változó elektromos mezőt idéznek elő. A szennyvíziszap a
mikrohullámú energiát képes abszorbeálni.
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10.ábra Mikrohullámmal kezelt (●) és kezeletlen (○ – kontroll) eleven-iszap meteán termelése
(HRT = 10 nap)

Az 4. ábra (Park et al., 2004) a mikrohullámmal kezelt és kezeletlen (kontroll) eleveniszap
metántermelését mutatja, 10 nap hidraulikai tartózkodás (HRT) esetében. Az ábra jelzi, hogy a
sejteken kívüli szerves anyagok gyorsan biogázzá alakultak. A kezelt és kontroll minta
metánfejlesztése között jelentős a különbség (~ 20%) a kezelt minta javára.
γ-sugár kezelés
Yuan et al., (2008) a γ-sugárzás hatását vizsgálta: eleven-iszap esetében 0 – 30 kGy (1 Gy = 1 J/kg)
sugár dózis esetében a 80 – 100 μm méretű iszap pelyhek 1 – 40 μm méretre csökkentek, vagyis a
pelyhek tekintélyes mértékben roncsolódtak. E mellett az oldat KOI értéke is nőt, ami azt jelzi, hogy a
sejtplazma egy része oldatba ment. A sugárzás következtében a kontrollhoz képest az illózsírsav
koncentráció 90 % -kal nőtt. A besugárzott minta esetében a 10 napos tartózkodási időnél elért
szerves-anyag lebontás a kontroll (nem sugárkezelt) minta 20 napos tartózkodási idejénél mért
lebontással volt azonos. Tehát azonos lebontást véve alapul a sugárzással a tartózkodási időt felére
lehetett csökkenteni.
4.Fiziko-kémiai kezelés
Termikus elő-kezelés
Li et al., (1989) kimutatta, hogy a hőkezelés a lebegőanyag hidrolízisét javítja, és a szerves
anyagok oldódását segíti. Így olyan szerves-anyag keletkezik, amely könnyen metánná alakul, az
illékony szerves savakon keresztül. Azt is kimutatták, hogy a hőkezeléssel a tartózkodási idő több mint
10 nappal rövidíthető. A nagynyomású és magas hőmérsékletű roncsolási eljárások esetében a
tartózkodási idő rövid, a sejtek nagyon hatékonyan roncsolódnak, de a roncsolás hatására felszabaduló
enzimek inaktiválódnak. Ez azt jelenti, hogy az ilyen roncsolási eljárás az anaerob kezelés számra
nagyon jól bontható anyagot biztosít.
Egy gyors hőkezelés eredményeit a 2. táblázat mutatja.
2.táblázat A hőkezelés és a biogáz hozam kapcsolata
Roncsolás típusa
Kísérlet L21
Kísérlet L22
Hőmérséklet, ºC
130
150
Biogáz termelés növekedése, %
44,0
35,9

Kísérlet L23
170
49,5

Bebizonyosodott, hogy az iszap hőkezelése megemelt hőmérsékleten (100 – 275 ºC) jelentősen
növeli az iszap szilárd szemcséinek szétesését és oldódását és így javítja az iszap stabilizációt (Müller,
2001). De az ilyen magas hőmérsékletű elő-kezelés nagy energia igényű és a reaktor nehezen
üzemeltethető. Az eleveniszap termikus elő-kezelésének (170 °C; 60 perc) hatására az anaerob úton a
KOI lebontás 60 %-ot is elért és a biogáz kihozatal 223 L/kg KOI. Ez az eredmény kb. kétszerese a
kezeletlen mintánál kapott eredményeknek. Az elő-kezelés hatására bekövetkező anaerob lebontás
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javulása annak tulajdonítható, hogy
 az elő-kezelés hatására nagy mennyiségű illó zsírsav képződik, melyből metanogenezis
hatására közvetlenül biogáz képződik,
 a szerves lebegőanyag nagymértékű hidrolízise játszódik le, és az oldatban megnő
könnyen bontható szerves-anyag mennyisége (ez okozza az illósav növekedését),
 az elő-kezelésnél visszamaradó iszap frakció az anaerob rothasztóban könnyebben
hidrolizál, mint a kezeletlen iszap.
A hőmérséklet emelésével (225 – 250 ˚C) a hidrolízis hatására polimerizációs és toxikus termékek
keletkeznek, emiatt a gázképződés csökken, annak ellenére, hogy a hidrolízis nagymértékben (50%)
lezajlik. A hőkezelés optimális hőmérséklete 175 ˚C körül mozog, e hőmérséklet fölött a gáztermelés
csökken. Minthogy a hidrolízis kinetikailag limitáló lépcső az iszaprothasztó rendszerben, ezért a
hidrolízist inkább termikus (175 – 180 ºC) és nem, pedig biológiai úton célszerű megvalósítani.
A termikus hidrolízis nemcsak gyors (kezelési idő < 60 min), de az eljárásnak más előnye is van
így például az iszap szárazanyag tartalmának 70 %-a hidrolizál és feloldódik a vizes fázisban. A
termikus hidrolízis üzem kevés helyen valósult meg a gyakorlatban. A termikus hidrolízissel
kapcsolatban így a következő megállapítások születtek:
 150 ºC feletti hőmérsékleteken végzett hidrolízisek esetében a metántermelés fokozódik. Az
optimális elő-kezelési hőmérséklet 175 ºC. E fölötti kezelés esetében a gáztermelés csökken.
 Ipari biomassza termokémiai elő-kezelésekor 70 %-os oldhatóság növekedést is tapasztaltak 140 ºC
hőmérséklet esetében, noha a biológiai bonthatóság nem javult.
 Egyesek az optimális hőmérsékletet 135 – 180 ºC-ban jelölték meg, a szennyvíziszap fajtájától
függően, mondván, hogy a 200 ºC feletti hőmérséklet már biogáz termelés csökkenést
eredményezett.
 Az oldásnak és/vagy a biológiai bontásnak ellenálló vegyületekből gyakran toxikus hatású
melléktermékek képződnek a Maillard reakción keresztül. Ezek az anyagok az anaerob rothasztásra
gátló hatást fejtenek ki (Müller, 2000). Az alacsony hőmérsékletű elő-kezelés (< 100 ºC)
energiaigénye kicsi, könnyű az üzemeltetés és a Maillard vegyületek képződése (alacsony reakció
sebességek esetében) elkerülhetők. A hatékony kezelés miatt hosszú kontaktidő szükséges.
 A szennyvíziszap termikus elő-kezelése esetében a biogáz mennyisége nő és a biológiai
bonthatóság is kedvezőbb.
Gőzzel történő kezelés (Agbor et al., 2011; Zareibezini et al., 2013)
A leggyakrabban alkalmazott hatékony feltárási mód. A feltárásnál 160 – 240 C ° és 7 – 48 bár
nyomást alkalmaznak néhány percig, a majd a nyomást hirtelen lecsökkentik („gőz-robbanás”). A
hemicellulóz oldatba megy, a lignin feltárásához nagyobb hőmérsékletre van szükség. A feltárás végső
terméke glükóz és xilóz monomer vegyületek. Gyakran kisebb hőmérsékletet és hosszabb tartózkodási
időt alkalmaznak (190 C° 10 perces feltárás) és így elkerülhető a szénhidrátok lebomlása.
Katalizátorként használnak meg H2SO4-t, CO2-t és SO2-t. Ezek megakadályozzák az ihibíciós
vegyületek képződését és javítják a maradék enzimes hidrolízisét. Az eljárás előnye, hogy
felszabaduló szénhidrátok nem mennek oldatba, az energia bevitel sem nagy. Hátrány, hogy a lignin
feltárás csak részleges és magasabb hőfokon inhibitor anyagok képződnek, melyek cukor-képződés
folyamatát gátolják. Mezőgazdasági hulladékok feltárására, etanol gyártásnál előnyösen alkalmazható.
Melegvizes kezelés (Agbor et al., 2011; Zareibezini et al., 2013)
A meleg vizes-kezelés hasonló gőzzel történő kezeléshez, csak gőz helyett meleg vizet használnak:
az optimális hőmérsékletet 160 – 190 C ° között és 15 perc tartózkodási-időt állítanak be. A katalízis
céljából kevés savat adagolnak és a pH értékét 4 és 7 között tartják. A pH értékét tartani kell, mert a
mono-szacharidokból inhibitor anyagok képződnek. Az eljárás hátránya, hogy a hidrolízis termékek
(mono-szacharidok) a vizes oldatban gyűlnek össze, viszonylag tekintélyes a vizes fázis mennyisége.
Ott alkalmazzák, ahol nagy volumenű terményt vagy szálas anyagot kell előkezelni.
Ammóniás kezelés (Agbor et al., 2011; Zareibezini et al., 2013)
A gyakorlatban az ammóniás kezelés három formáját – a szál „robbantás” (AFEX), ammóniás
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perkoláció (kilúgozás) és folyékony ammóniás áztatás – alkalmazzák. Mind három módszer folyékony
ammóniát és lúgos közeget alkalmaz. A leghatékonyabb ammóniás kezelési módszer az AFEX. Az
AFEX kezelés 1 – 2 kg ammónia/kg szárazanyag arány, 60 – 90 C°, 60 perc tartózkodási-idő és 30 bár
nyomáson megy végbe. A kezelés befejezését követően a szelepek megnyitásával a nyomás hitelen
lecsökken (robbanásszerű esés) és a szálak megduzzadnak feltárás folyamata lejátszódik. A feltárást
követően az ammóniát elpárologtatják, majd újra felhasználják. A feltárás folyamán hemicellulóz és a
lignin egy része vizes fázisba kerül. A kezelési módszer ideális a fű-szerű anyagok feltárására. A
módszer előnye, hogy az ammónia visszanyerésével folyamatos kezelési módszer alakítható ki. A
módszer hátránya, hogy nagy lignin tartalmú hulladékok esetében a feltárás hatásfoka csökken.
Szén-dioxidos „robbantás” (Agbor et al., 2011; Zareibezini et al., 2013)
Szén-dioxidot nagy nyomás (70 – 270 bár) és nagy hőmérséklet (200 C°) mellett besajtolják a
feltárandó anyagba, majd néhány perc múlva a nyomást lecsökkentik atmoszférikus viszonyok közé. A
szálak szétroncsolódnak és a fajlagos felület jelentősen megnő. Az eljárás vegyszer igénye nem
jelentős, viszont a nyomásálló berendezés igen költséges.
5.Kémiai kezelés
Nedves oxidációs eljárás
A kisebb hőmérsékleten (~ 200 °C) és a kisebb nyomás (50 bar) viszonyok esetében nedves
oxidációs eljárásnál a hidrolízis és bontás termékek jelentős része kisebb szén-láncú molekula.
Általánosságban ismert, hogy az újonnan képződött kisebb molekulák toxikus hatásúak is lehetnek. A
rothasztás hatásfokának növelése esetében az oldott fázis oxidációja nem lehet cél, ezért a nedves
oxidáció „enyhébb” formában történő alkalmazása jöhet szóba. Khan et al., (1999) megvizsgálta, hogy
nedves oxidációs eljárásnál a hidrolízis jobb hatásfokkal játszódik le, ha a hőmérsékletet 200 °C-ra, a
kezelési időt, pedig 10 – 30 perc érték csökkentjük.
Ózonos elő-kezelés
Az iszapkezelésben az ózon alkalmazása során az alábbi hatások várhatók:
 Az ózon közvetlenül reakcióba lép a szerves-anyag részecskéivel,
 Az ózon alapvetően vizes (oldott) fázisban fejti ki oxidáló hatását.
Az ózon az iszapban található molekulák kettős kötéseivel és egyéb nagy elektronsűrűségű
helyeivel lép reakcióba. Az ózon közvetlen hatását növeli a hidroxil-ionok, hidrogén-peroxid (H2O2)
jelenléte és a pH emelés. A lebontásnak ellenálló aromás vegyületekben (o-krezol, benzolszulfonsav
stb.) az aromás gyűrűje ózon hatására felszakad és így anaerob úton bonthatóvá válik. Viszonylag
nagy ózon koncentráció szükséges a lebegőanyag formában lévő szerves-anyag oxidációjához. Kisebb
ózon koncentráció esetében inkább toxikus melléktermékek képződnek, amelyek a metántermelést
gátolják. Az ózonos kezelésnél a pH-nak az oldatba-vitelnél meghatározó szerepe van. Alacsony pHnál az oxidációt a molekuláris ózon végzi és a lebegőanyag formában lévő szerves-anyagot roncsolja.
Magasabb pH alkalmazása esetében viszont kevésbé képződnek toxikus anyagok és a keletkezett
oxidációs termékek könnyebben bonthatók, mint savas ózonos oxidáció esetében. Az erőteljes
ózonkezelés (30 mgO3/g VSS·min) az iszap széntartalmának 91 %-át módosította, több mint 50 %-kal
nőtt az oldott fázis szén tartalma és a VSS/SS (szeves-anyag összes lebegőanyag) arány a kezelés
végére 35 %-ra csökkent. A VSS/SS arány nagy mértékű csökkenése az erőteljes mineralizációra
mutat.
Carballa et al.,(2007) a szennyvíziszap rothasztás előtti ózonos (20 mg O3/g TSS) kezelését
vizsgálták 8%-os VS és 60 %-os KOI oldatba-menetelt mértek. A rothasztásnál 60 – 65 %-os KOI
eltávolítást értek el és ennek megfelelően a biogáz-termelés is nőtt. A rothasztás előtt az elő-kezelés
során nem szükséges ilyen nagy ózon koncentrációk alkalmazása, mert a cél nem a szerves-anyag
csökkenés biztosítása, hanem az elő-oxidáció hatására az anaerob lebontás elősegítése. Ezt a célt
feltehetően a legkisebb ózon koncentrációval (0,125 gO3 g–1 TS) el lehet érni.
Híg savas kezelés (Agbor et al., 2011; Zareibezini et al., 2013)
Nagy mennyiségű cellulóz hulladék kezelésére széles körben alkalmazott módszer. Sósavat, foszfor
savat és kénsavat hígított (4 %) állapotban alkalmazzák. A savas hidrolízist hőkezeléssel (140 – 215 C
°) együtt alkalmazzák. Ezzel a módszerrel 80 %-os glükóz kinyerést is el lehet érni. Az eljárás előnye,
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hogy a reakció sebesség nagy, vagyis hatékony a hidrolízis. Az eljárás hátránya, hogy költséges, mert
a hidrolízisnél két-lépcsős reaktort kell alkalmazni. Költségesebb, mint gőzzel vagy ammóniával
történő kezelés. Aprított fa hulladékból történő furfurol előállításánál az eljárást gyakran alkalmazzák.
Híg lúgos kezelés (Agbor et al., 2011; Kumar et al., 2009)
Lúgos kezelésnél főleg alkáli lúgokat (Na; K; Ca) alkalmazzák. A növényi szálak dúzzadása révén
csökken a cellulóz kritályos állapota és polimerizáció foka. A lignin-kötések megbomlanak és ez által
poliszacharidok reakció képessége nő. A lúgos kezelést követő enzimes hidrolízis hatásfoka jelentősen
nő. A 2 %-os NaOH-os kezelés hatására a rothasztási hatásfok 14 – 55 % -os növekedést és a lignin
tartalom, pedig 20 %-os csökkenést mutatott. A lúgos kezelést gyakran hőmérséklet-emeléssel és más
feltárási mód (pl. mikrohullámú sugárzás) kombinációjában is alkalmazzák.
Meszes kezelés + oxidációs kezelés (Agbor et al., 2011; Zareibezini et al., 2013)
A Ca(OH)2-t vizes fázisban, kis nyomáson és alacsony hőmérsékleten használják. Az eljárásnál 0,1
g Ca(OH)2/g biomassza mész adagolást és 25 – 130 C° hőmérsékleti tartományt (általában 120 C°) és
2 óra feltárási időt alkalmaznak. A kezelés során a hatásfok javítása végett oxidáló szert (H2O2 vagy
oxigén) is adagolnak. Ennek hatására a hemicellulóz és lignin lebontása javul. A módszer előnye,
hogy a felhasznált vegyszerek olcsók. Az eljárás hátránya, hogy nagy lignin tartalmú hulladékok
feltárására nem alkalmas.
Kezelés szerves oldószerekkel (Agbor et al., 2011; Zareibezini et al., 2013)
Szerves oldószert, szerves oldószer és víz keverékét HCl, kénsav adagolás mellett használják a
cellulóz hulladékok kezelésére. A sav katalizátor szerepét tölti be. Feltárásnál a hőmérsékletet 100 és
250 C° között tartják. Alacsony (metanol, etanol) és magas (etilénglikol, tetrahidrofurfuril alkohol)
forrpontú alkoholokat egyaránt alkalmaznak. A kezelés hatására a lignin belső kötései és hemicellulóz
glükozidos kötései hidrolizálódnak. A kezelési eljárás nagyon szelektív (száraz lignin; vizes
hemicellulóz; tiszta cellulóz frakció kezelése). Az eljárás hátránya, hogy a felhasznált vegyszerek
drágák. Eljárást a papír-iparban alkalmazzák.
6.Biológiai elő-kezelés
Enzimes elő-kezelés
A cellulóz a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló megújítható biopolimer Földünkön. Az
elő-hidrolízis alkalmazásával jelentősen fel lehet gyorsítani a lebontási folyamatot. A cellulóz
származékok elő-hidrolízisénél az ipari celluláz enzim készítményeket alkalmaznak. A másik
lehetőség a mikroorganizmusok által végzett elő-hidrolízis. Cellulóz-bontó gombák által végzett előhidrolízissel a mezőgazdasági hulladékok anaerob lebontása jelentősen felgyorsítható.
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-nél (FCSM) enzimes hidrolízisre AGRIPROM (holland) cég
enzim készítményét használtuk (Oláh et al., 2011). A kísérleteknél energia füvet használtunk fel. Az
enzim készítményt eredetileg kukorica szilázs rothasztásának intenzifikálására használták. A leírás
szerint a rothasztás első 10 napjában 20 g enzimkészítményt adagoltak 1 m3 szubsztrátra, majd a
következő 10 napban az enzimadagolást lecsökkentették 10 g/m3 értékre. A szilázs rothasztásánál 8 –
16 %-os gáztermelés és a metán tartalomban 2 %-os növekedést értek el. A megadott koncentráció
tartományban (20 mg enzim/L szubsztrát) az energiafűnél nem lehetett biogáz kihozatalban
növekedést kimutatni. Az enzim adagolás megduplázásával (40 mg/L) a szakaszos rothasztásnál az
első 11 nap alatt a gáztermelés a kontrollhoz képest négyszeresére nőtt. Ez a különbség 20 nap után 15
– 20% volt. Ez azt jelenti, hogy az enzim-adagolás nélküli anaerob rendszerben is nőtt a celluláz
aktivitás és növekedett a gáztermelés. Ezt mutatja az 5.ábra.

É-P oltó + energiaf.

ztermelés (mL)

3500
3000
2500
2000

É-P oltó + energiaf + enzim
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11. ábra Energiafű szakaszos rothasztása enzim-adagolás nélkül és enzim-adagolással

Az enzim adagolás mellett végzett rothasztási kísérletek eredményeinek összefoglalása:
– Az enzim-adagolás (AGRIPROM ajánlás: 20 g/m3) mellett indítottuk a kísérletet. Oltóként Épesti rothasztott iszapot használtunk. A beadagolt energiafű koncentráció 22 g/L (technikai
okok miatt a kis rothasztóban a koncentrációt nem lehetett tovább emelni). Gáztermelésben az
enzimes és a kontroll rendszer között nem volt számottevő különbség.
– Az enzim adagolás megduplázásával (40 g enzim/m3) 17 napos rothasztási idő (szakaszos)
mellett az enzim-adagolással 320 L/kg betáplált, kontrollnál pedig 280 L/kg betáplált gázhozamot
értünk el. A kontrollhoz képest ez 14 %-os gáz kihozatal növekedés.
– A biogáz metán tartalma 58 – 62 % között változott. Ezt az értéket a pH (~7,5) a
pufferkapacitás 6000 mgCaCO3/L (illósav < 2000 mg/L) mellett lehetett elérni. Ha pH 7,0 alá
esik és puffer kapacitás <3000 mg/L alá csökken a gázfejlődés ugyan intenzív, de a metán
tartalom <30%, tehát ilyen esetben szén-dioxid képződés a meghatározó (50 – 60 %). Ilyen
feltételek mellett értelmetlenné válik a rothasztás. A tisztán növényi hulladékok rothasztásánál
pH és pufferkapacitás csökkenés enzim-adagolás mellett is megtörténik. Tehát a cellulóz
tartalmú anyagok rothasztásánál a nagyon fontos a pH és puffer kapacitás beállítása. A
kommunális és a fehérje tartalmú hulladékok és növények közös rothasztásánál a pH és
pufferkapacitás kérdése feltehetően nem merül fel, mert az anaerob rendszer ezt automatikusan
megoldja.
– A kommunális iszap cellulózbontó képessége (8 000 – 9 000 mg glükóz/L·d) lényegesen
elmarad az enzimes vagy az energiafűvel bedolgozott anaerob rendszer aktivitásától, mert a
kommunális iszap rothasztásánál a cellulóz származékok nem meghatározó szubsztrátok. Az
AGRIPROM enzim-adagolás (40 mg/L) mellett a kísérleti rothasztó (É-pesti oltó + energiafű +
enzim) enzim aktivitás értéke 12 000 – 13 000 mg glükóz/L·d érték között változott. Ha
cellulózra bedolgozunk egy anaerob rendszert az anaerob iszap cellulóz lebontási képessége
(10 000 – 11 000 mg glükóz/L·d) alig marad el az enzim-adagolásnál mért aktivitásától.
Természetesen az enzim adagolás fokozásával az anaerob lebontás sebessége nő és a
tartózkodási idő csökkenthető és a cellulóz anyagok lebontása arányos a celluláz aktivitással.
– Az cellulóz anyagok közvetlen hidrolízise is elvégezhető celluláz enzim készítménnyel. A
celluláz enzim pH optimuma 4,5 – 5,0 között van. Ebben az esetben celluláz hidrolízisét a
savas hidrolízissel (kontroll) kell összehasonlítani. A savas hidrolízishez képest a celluláz savas
hidrolízissel kb. 15 – 20 %-kal jobb eredményt lehetett elérni. Ez azt jelenti, hogy az ipari
celluláz enzim esetleg elő-hidrolízisre is alkalmazható. Ha az enzimet közvetlenül a
rothasztóba adagoljuk (egy üzemelő rothasztónál ez a legegyszerűbb megoldás), akkor pH (7,5
– 8,0) a cellulóz hidrolízisnek nem kedvező és az enzim nem tudja jól kifejteni a hatását.
Gombás enzimes kísérletek
A gombás elő-kezelés tulajdonképpen a gombák által termelt celluláz enzimekkel végzett előhidrolízisnek tekinthető (részletesebben lásd Oláh et al., 2014 közleményt).
Az elő-kezelést 4 – 5 napnál nem célszerű tovább folytatni, mert az aerob (levegőztetés) kezelés
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során a gombás feltárás termékeit az aerob termofil baktériumok lebontják és ez által a rothasztóban a
könnyebben bontható frakció hányada, és a gáztermelés csökken.
A cellulóz lebontásában meghatározó szerepet játszanak a természetben mindenütt jelenlévő
gombafajok (Asoergillus spp., Chaetomium thermophilum, Paecilomyces spp., Penicillium spp., S.
thermophilum, T. lanuginosus), de a feltárásban részt vesznek termofil aerob baktériumok
(Streptomyces sp., Actinomycetes sp., Thermobifida cellulolytica, Thermobifida fusca) is. A
természetes körülmények (talaj, cellulóz tartalmú növények: kukorica-szár, gabona félék, fű félék,
takarmány-növények stb.) között jelenlévő gomba és termofil baktérium törzsek elszaporításával
végezzük a cellulóz tartalmú anyagok elő-kezelését. A kontrollhoz viszonyítva a gombás elő-kezelés
hatására a gázhozam növekedés az energiafűnél 20 %, a silphium esetében, pedig 30% volt
Más enzimes vizsgálatok összefoglalása
Schimpf et al. (2013) pektin bontó enzimeket alkalmazott kukorica és rozs szilázs hidrolízisére.
Ipari méretben 100 g enzim/t szárazanyag adagolást alkalmaztak és a gázfejlődésben 42 L metán/kg
szerves-anyag (15 %) növekedést mértek. Ezek az adatok összhangban vannak az FCSM-ben, más
enzim készítménnyel mért adatokkal. Plöchl et al. (2009) fű, rozs és kukorica szilázs kezelésére
alkalmaztak hidrolitikus enzim készítményt. Enzim adagolás hatására a kezelt szubsztrát viszkozitása
jelentősen csökkent. Az alkalmazott enzim készítmény gomba eredetű volt. A készítmény tartalmazott
hemi-cellulázt, szilanázt, pektinázt, szilán-észterázt, pektin-észterázt, lipázt, amilázt, glükozidázt és
proteázt. Az enzim-készítmény adagolásával a szubsztrát keverék viszkozitása és inhomogenitása
nagymértékben csökkent. Az elért hatás pozitív, de véleményünk szerint a fenti hatás elérése céljából
az enzim készítmények adagolása gazdaságtalan.
Himmelsbach et al. (2010) a kölest (switchgrass; Panicum virgatum L.) 29,5 %-os ammónia
oldattal kezelték 5 napon át, majd enzim-adagolást követően mérték a metán-képződést: 21 napos
enzimes kezelés idő alatt 65 %-kal nagyobb metán-kihozatalt mértek. Scheidat et al., (1999) 39°C-os
inkubációs hőmérsékleten a kommunális, nyers iszaphoz enzim keveréket (peptidáz, karbohidroláz,
lipáz) adagolt az iszap szárazanyagára vonatkoztatva 1 – 10 % koncentrációban. Az enzimes hidrolízis
következtében az oldott KOI értéke 18 g/L értékre nőtt, a kontroll értéke 11 g/L volt. A hidrolízis
hatására az iszap viszkozitása csökkent, az iszap folyósabb állapotba került. A viszkozitás csökkenés a
karbohidroláz enzimnek köszönhető, mely a nyersiszapban jelenlévő cellulóz szálacskák kötéseit
megbontotta és ez által a viszkozitás csökkent.
Üzemi méretű enzimes elő-kezelésre példa az Aachen-Soers (430 000 LÉ) szennyvíztelepen
alkalmazott celluláz enzimadagolás. A 2 db. 10 000 m3 rothasztó berendezés egyikénél a rothasztóba
betáplált iszaphoz (500 – 700 mg/kgiszap) celluláz enzimet adagoltak. A kontrollal összehasonlítva az
enzim-adagolás következtében 2 t/d iszap lebontás és 840 m3/d gáz többlet jelentkezett. A
szennyvíztelepre számolva 175 100 EUR/év megtakarítás jelentkezett.
7. Kombinált eljárások
A hidrolízis eredményeinek elemzése alapján megállapítható, hogy a kombinált eljárások közül a
termikus és lúgos kezelés összeházasítása tűnik a legjobbnak. Tanaka et al., (1997) eleveniszap és
különböző hulladék anyagok termikus-lúgos hidrolízisét vizsgálta (3.táblázat). A kombinált kezelés
hatására az oldatba-menetel (45 – 75 %) és az anaerob lebontás hatásfoka jelentősen megnőtt. A
vizsgálatok azt mutatják, hogy termikus-lúgos kezelést nem csak a szennyvíziszap, hanem anaerob
kezelésnél számításba jöhető egyéb hulladék (növények, ipari szennyvíz iszapok) elő-kezelésénél
érdemes alkalmazni. A termikus-lúgos kezelésnek, azonban lehetnek hátrányai is:
 a kezelés során gátló hatású molekulák képződnek,
 a kezelésnél polimer molekulák képződnek, melyek biológiailag nehezen bonthatók,
 a lúgosításnál felhasznált vegyszer toxikus hatást fejthet ki az anaerob lebontási folyamatra.
3. táblázat Különböző anyagoknál a termikus és kémiai elő-kezelés hatása az oldatba-vitelre és
az anaerob bonthatóságra
Szubsztrát
Fölös eleveniszap

Optimális elő-kezelési
mód
175°C; 30meqNaOH/L,
1óra

Az oldatba-menetel
hatásfoka
55 %-os KOI oldatba-vitel

A lebontásra kifejtett
hatás
KOI 78 %-a CH4 –á
alakul

19

Szerves iszap
Vízi jácint
Nyers és fölös-iszap
keveréke
Ipari iszap

175°C, pH=12; 30 perc

68 %-os KOI oldatba-vitel

121°C, pH=11; 1 óra

58,5 %-os KOI oldatbavitel
45 %VSS oldatba-vitel

130°C, 0,3gNaOH/g
VSS; 5 perc
140°C; pH=12; 30 perc

75 %-os KOI oldatba-vitel

CH4 képződés 57 %-kal
nőtt
Metán-képződés nő
Metán képződésben 220
%-os növekedés
40 %-os biológiai
bonthatóság

A termikus-lúgos kezelésnél inhibitor és nehezen bontható vegyületek keletkezése magyarázható,
hogy
 a cellulóz származékok anaerob kezelésnél a lignin részleges elbontása esetén gátló jellegű
aromás vegyületek keletkeznek.
 élelmiszer-ipari hulladékok elő-kezelésekor a Maillard reakció (szénhidrátok és aminosavak
egymásra hatása) réven nehezen bontható molekulák keletkeznek.
A sejt roncsolódás biokémiai paraméterekkel, mint a biokémiai oxigénigény és a kémiai
oxigénigénnyel egyszerűen követhető. A sejt roncsolódás mértékéről, a különböző roncsoló eljárások
esetében, a fajlagos energia függvényében a 6.ábra tájékoztat (Müller et al., 1998). Az energia igény
tekintetében a nagy-nyomású homogenizáló és a keverős golyós őrlőgépes eljárás a leggazdaságosabb.
A legkedvezőbb eredmény a keverős golyós őrlőgéppel, hosszú őrlési idő esetében adódik.

12.ábra Különböző elő-kezelési eljárások esetében a sejtroncsolódás mértéke (DR0) a fajlagos energia
függvényében (HPH – nagy nyomású homogenizátor; SBM – keverős golyós malom; UH – ultrahang
homogenizátor; SH – iszap homogenizáló)

A lebontás mértéke 10 – 20 %-kal magasabb az előkezeletlen iszapénál. Az előkezelt minták esetében
a 10 napos tartózkodási időnél majdnem ugyanolyan lebontási hatásfokot lehet elérni, mint elő-kezelés
nélküli 15 vagy 20 napos rothasztásnál..
Müller et al., (1998) kutatásai alapján megállapítható, hogy
 a mechanikai roncsolás az iszap pelyhek szerkezetét tönkreteszi és a sejtfalakat részben elroncsolja.
 a golyós őrlés és a nagy nyomású homogenizátor az ultrahangos homogenizátornál hatékonyabb.
 a roncsolás hatására az anaerob lebontás mértéke magasabb, a rothasztási idő lerövidíthető,
különösen a fix-ágyas reaktorok esetében. Így a rothasztó mérete csökkenthető.
 a roncsolás a nagyobb mértékű lebontáson túlmenően, nagyobb gáztermelést is biztosít.
 a rothasztás második lépcsője előtt mechanikai roncsolás vagy részleges ózonos oxidáció egyaránt
alkalmazható.
 a roncsolás az anaerob iszap vízteleníthetőségét jelentősen nem befolyásolja. A polimer-igény
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növekedése, amit az iszapszemcsék felületének növekedése okoz, hátrányt jelent.
 a fehérjék előroncsolásánál a rothasztás után az ammónia koncentráció növekedésével kell
számolni.
A tisztán kémiai kezelés leggyakoribb módja a savas vagy lúgos hidrolízis. Mindkettő eljárásnál a
pH érték szabályzására van szükség. A nedves szalma NaOH adagolás mellett hidrolizálható: 50 g
NaOH/100 g száraz szalma adagolás, 24 órás kezelés esetében a kezelt szalma 80%-a anaerob úton
lebonthatóvá vált, a kontrollnál 34,3 % -os lebontást értek el.
Rajan et al., (1989) eleveniszap hidrolízisét NaOH- al végezte. Szobahőfokon a hidrolízis hatására
a KOI-val jellemzett lebegőanyag 45 %-a oldatba mehet. A hidrolízis folyamata két részből áll az első
részben az oldatba-menetel nagyon gyors, majd a második részben a folyamat lelassul. A NaOH és az
iszap koncentráció valamint a reakcióidő a hidrolízist erősen befolyásolja: 1% szárazanyag tartalom,
12 óra reakcióidő és 20 °C mellett, ha a NaOH koncentrációt 10-ről 40 meq/L növelték a lebegőanyag
oldatba-menetele 13 %-ról 45 %-ra nőtt. Az elő-kezelésre használt lúg anyaga is befolyásolja a
hidrolízis mértékét: kukoricaszár hidrolízisénél mész és szóda alkalmazása előnyösebbnek bizonyult,
mint a NaOH használata. Ugyanakkor a szennyvíziszap esetében összehasonlították a NaOH, KOH,
Mg(OH)2, Ca(OH)2 vegyszerek hidrolizáló hatását és a felsorolás sor rendjében az oldatban 60,4; 58,2;
29,1 és 30,7 % KOI növekedést mértek.
Hidrolízisnél a NaOH alkalmazása esetében felmerül a Na + ionok toxicitásának kérdése.
Gyakorlatban a kisebb lúg koncentrációk esetében legfeljebb 0,3 M Na + ionnal kell számolni. Ez az
ion koncentráció nem jelent olyan mértékű toxicitást, amely az acetát képződését leállítaná. Az előkezelés hatására az iszap vízteleníthetősége is lényegesen javult a kezeletlen iszaphoz képest. Lúgos
elő-kezelés esetében a VFAö/KOIö arány 30 %-ra nőtt és az azt követő ultrahangos elő-kezelés tovább
növelte az arányt 66 %-ra. Az ultrahang kezelés és a lúgos hidrolízis együttes alkalmazásakor alakul át
az oldott KOI legnagyobb hányada illósavvá (Chiu et al., 1997).
Az esetek nagyrészében tisztán kémiai elő-kezelést ritkán, helyette a kémiai és termikus kezelés
különböző kombinációit alkalmazzák.
Az iszap termikus kezelésének a célja a hidrolízis elősegítése és a komplex nagy molekulák
széthasítása kisebb molekulákká. Az optimális termikus kezelés feltételei: kb. 170 ºC, 30 – 60 perc. A
termikus elő-kezeléshez Delgenés et al. (2000) nátrium-hidroxidot adagolt, miáltal a KOI oldatba
menetele növekedett. A pH növekedésével a lebontás hatásfoka és a VFA képződése nem nőtt
alapvetően. Ha az elő-kezeléskor különböző lúgos kémhatású anyagokat – NaOH, KOH, Mg(OH)2
vagy Ca(OH)2 – adagoltak a lebontás hatékonyságában nem volt különbség. Ez azt jelenti, hogy a kis
lebonthatóság nem a nagy nátrium koncentráció következménye az előkezelt szubsztrát esetében.
Mivel a nátrium-ion kocentráció kb. 6 g/L volt, kiderült, hogy a nátrium-kation nem okozta az
előkezelt szubsztrát gyenge lebonthatóságát. A kis bonthatóságot a termokémiai elő-kezelés alatt
képződött olyan molekulák okozták, melyek ellenállóak vagy gátló hatásúak voltak az anaerob
mikroorganizmusokra. Ha az eleveniszap (szubsztrátum) oldatba-vitele gyors, úgy az azt követő
savképződés és a metántermelés nagymértékben fokozható.
Kémiai elő-kezelés esetén, környezeti hőmérsékleten, kis-koncentrációjú lúgot (30 meq/L NaOH)
használva, a KOI oldatba-vitel 45 % körül volt. A gáztermelés 112 %-t is elérte (Ray et al., 1990).
A 130 ºC–on, 5 perc időtartamig és NaOH adagolás mellett végzett termikus elő-kezelés hidrolízis
eredményei azt mutatja, hogy a hő és lúg (NaOH) együttes hatására a 0,2 g/gVSS lúgadagolásnál mért
hidrolízis sebessége kb. tízszerese az ugyanilyen lúg koncentrációnál a tisztán lúgos hidrolízis
sebességének (Tanaka et al., 1997).
Az eleveniszap esetében az oldatba-vitel és a metántermelés alakulását különböző elő-kezelési
módszerek (kémiai, termikus és termo-kémiai) optimális viszonyai mellett az 7.ábra (Tanaka et al.,
1997) mutatja. Az optimális viszony a kémiai elő-kezelésnél 0,6 g/gVSS lúg (NaOH) adagolást, a
termikus kezelésnél 180 C°-on 1 óra kezelési időtartamot és a termokémiai (lúg + hő) kezelésnél 130
ºC-on, 5 perces kezelést és 0,3 gNaOH/gVSS lúgadagolást jelentett.
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13.ábra Az eleveniszap oldatba-vitele és a metántermelés különböző elő-kezelési módszerek (kémiai,
termikus és termokémiai) mellett

8. A különböző elő-kezelési módok összehasonlítása
Az elő-kezelés hátrányait és előnyeit Montgomer és Bochman (2014) nyomán a 4. táblázatban
foglalja össze. Az összehasonlításból kiderül, hogy az őrlés, lúgos és a savas hidrolízis a
legegyszerűbb és talán a legolcsóbb kezelési módnak számít.
4.táblázat Az elő-kezelési eljárások előnyei és hátrányai
Eljárás
Örlés

Meleg víz

Lúgos hidrolízis

Savas hidrolízis

Előny

Hátrány


Szubsztrát felület növelése



Nagy energia igény



Szubsztrát könnyebben kezelhető





Viszkozitás csökken

Nagy karban tartási igény (kő
darabokra érzékeny)



Nő az enzimek hozzáférése



Nagy hőigény



Csak bizonyos hőmérsékleti
tartományban hatásos



Rothasztóban nagy alkáli fém
koncentráció



költséges



költséges



korróziós gondok



termikus feltárással célszerű
kombinálni



A folyamat lassú



Lignin roncsolása nem játszódik le



Folyamatos adagolás szükséges



Költséges





Mikrobiális
feltárás



Enzimatikus
feltárás



Lignin roncsolás lezajlik

hemicellulóz oldatba megy

Kicsiny az energia szükséglete

Kicsiny az energia szükséglete
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Gőzzel való
kezelés

Sajtolás, préselés



Lignin feltárás és a hemicellulóz
oldatba megy

Szubsztrát felület növelése



Nagy a hő és az elektromos energia
igény



Csak bizonyos hőmérsékleten
hatékony



Nagy energia igény



Nagy karban tartási igény (kő
darabokra és mechanikai
szennyezésekre érzékeny)

A különböző elő-kezelési eljárásoknak a lignocellulóz lebontására gyakorolt hatását a 5.táblázat
(Montgomer és Bochman: 2014) mutatja be. A ligno-cellulóz hulladékok lignin feltárását gőzzel,
tömény savval és a lúgos hidrolízissel lehet legeredményesebben elvégezni. A tömény savas kezelés
technikai okok miatt nem jöhet számításba.
5.táblázat A különböző elő-kezelési eljárások hatása a lignocellulóz lebontására
Elő-kezelés
módja

Cellulóz
lebontás

Lignin lebontás

Fajlagos-felület
növekedés

Biológia

+

Őrlés

+

Gőzzel
kezelés

való

+

+

+

Tömény savval

+

+

+

Híg savval

+

Lúgos hidrolízis

+
+

+

Sajtolás,
préselés

A sejt anyag oldatba jutását a KOIo/KOI aránnyal lehet jól jellemezni. Ez az arányszám azt adja
meg, hogy az összes KOI-nak hány %-a jutott oldatba. Néhány ligno-cellulóz származék esetében a
biológiai, fizikai és a kémiai elő-kezelési eljárások metán potenciáljának növekedését a 6., 7. és
8.táblázat mutatja be. A biológiai (enzim, gombák, silózás) kezelés hatására általában 20 – 70 %-os
metán hozam-növekedéssel számolhatunk. A gyakorlatban a silózható anyagok (kukorica) esetében
gyakran alkalmazzák a rothasztás előtt a silózást. Ez viszonylag egyszerű eljárás és kézben tartható,
hátránya, hogy nagy a helyigénye.
A fizikai módszereknél a leggyakrabban alkalmazott eljárás az őrlés, darálás. A metán-hozam ezzel
az egyszerű módszerrel is 40 – 50%-kal növelhető. A mikrohullám hatása szerény, mindössze 8 – 28
%-os metán-termelés nökedést lehetett elérni. Az ultrahanggal viszonylag jó, 40 %-os metán többletet
lehetett elérni. Gőz-feltárással (10 min, 170 °C) kisebb tartózkodási idő esetén viszonylag szerény
eredményeket értek el. A gőz-feltárás H2O2 és NaOH adagolás mellett a papír hulladék esetében 122
%-os metán kihozatal növekedést eredményezett. A forró vizes kilúgozás (120°C, 1h) 30 – 60%-os
metán kihozatal növelést eredményezett.
A kémiai elő-kezelés a szubsztrátoktól és a kémiai elő-kezelés módjától függően nagy szórást (5 –
600 %) mutatott. A híg lúgos és híg savas kezelés általában 20 és 60 %-os metántermelés növekedést
eredményezett. Szerves oldószerekkel történő kezelés (N-metilmorfolin-N-oxid, 130°C, 1h) közel
600%-os meán-termelés növekedést eredményezett, azonban jelenleg ez a kezelési eljárás a gyakorlati
megvalósításig nem jutott el. A régóta ismert nedves oxidációs eljárás (2 gNa2CO3 L-1, 195°C, 15 min,
12 bar O2) viszonylag szerény 33 %-os metán többletet mutatott. Ha figyelembe vesszük, hogy a
nedves oxidációs eljárás berendezései milyen költségesek akkor ez az eredmény nem kielégítő.
6.táblázat Néhány ligno-cellulóz származék metán potenciáljának növekedése a biológiai elő-kezelések
hatására
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Elő-kezelés
módja

Elő-kezelés
szubsztrátja

Elő-kezelés

Elő-kezelés
után CH4
hozam

leírása

(L H4/kgVS)
Enzimadagolás

Köles
(Switchgrass)

Lekaszált fű

Kipréselt
cukornád

Gombák

Rizs szalma

Lignin peroxidáz (20 U g-1VS)

202

29

Poligalakturonáz (10 U g-1VS)

240

72

Mangán peroxidáz (20 U g-1VS)

223

42

Pektát liáz (6313 U g-1VS)

248

40

Génkezelt ipari enzimek: Xylanases
(GC320, Multifect) + 2 cellulases
(Indiage Max L, Primafast) at 0.1% (g
g-1TS)

280

22

2% H2SO4 (g L-1), 121°C, 15 min +
Enzim
Accelerase®
(celluláz,
hemicelluláz és β-glükozidáz keveréke)

200

208

Fehér
korhasztó-gomba
Phanerochaete chrysosporium

328

46

295

42

343

17

480

25

Barna korhasztó-gomba Polyporus
ostreiformis
Wheat straw

Silózás

Kukorica

CH4
hozam %os
növekedése

Gomba: Pleurotus florida, (90nap)

Silózás (4 hónapig)

7.táblázat Néhány ligno-cellulóz származék metán potenciáljának növekedése a fizikai elő-kezelések
hatására

Elő-kezelés
módja

Elő-kezelés
szubsztrátja

Elő-kezelés

Elő-kezelés
után CH4
hozam

leírása

(L
CH4/kgVS)
Élelmiszer aprító
és keverő

Árpa szalma

Darálás

Búza szalma

Őrlés

Kukorica siló

Kukorica siló
és csemege
kukorica

2 cm (Kezdő méret: 5cm)

CH4
hozam %os
növekedése

339

41

248

53

2 mm (Kezdő méret: 8 mm)

410

11

2 mm (Kezdő méret: 5 mm)

304

0

0.5 mm (Kezdő
meghatározva)

méret

nincs

24

keveréke

Késesörlő

Mikrohullám

Kukorica szár

0.2 cm (Kezdő méret: 2 cm)

272

0

Búza szalma

0.2 cm (Kezdő méret: 5 cm)

334

84

Árpa szalma

0.5 cm (Kezdő méret: 5 cm)

370

54

320

8

345

28

572

43

710

41

Köles

Búza szalma

Ultrahang

Cukorrépa levél

Kukorica

Gőzrobbantás

2450 MHz, 150°C, teljesítmény
tartomány 400 és 1600 W

Készülék J.P Selecta Ultrasons 110
W, 3 min

Készülék J.P Selecta Ultrasons 110
W, 3 min

Bambusz

5min, 243°C

215

-

Burgonya pép

15min, 107°C

373

12

Búza szalma

10 min, 170°C

361

31

493

122

Papír maradék

Forró vizes
kilúgozás

2450 MHz, 150°C, teljesítmény
tartomány 400 és 1600 W

10 min, 220°C, 4 (gH2O2 100g-1
szubsztrát) + 4 (gNaOH 100g-1
szubsztrát )

Búza szalma

120°C, 1h

299

64

Rizs szalma

120°C, 1h

261

32

Árpa szalma

90°C, 1h

340

42

Kukorica szár

120°C, 1h

267

9

Napraforgó szár

170°C, 1h

219

14

8.táblázat Néhány ligno-cellulóz származék metán potenciáljának növekedése a kémiai elő-kezelés
hatására
Elő-kezelés
Elő-kezelés
Elő-kezelés
Elő-kezelés
CH4
után CH4
hozam %-

25

módja

szubsztrátja

leírása

hozam
(LCH4/kgVS)

Oxidáció

-1

Papír maradék

4 gH2O2 100g szubsztrát, 190°C,
30 min

Napraforgó szár

os
növekedése

233

5

256

23

269

21

270

17

350

13

4 gH2O2 100g-1 TS, 55 °C, 24 h
Lúgos előkezelés

Papír maradék

4 gNaOH 100g-1 szubsztrát, 190°C,
30min

Lekaszált fű
4 gNaOH 100g-1 szubsztrát, 25°C,
24 h
Cukorrépa fej

Kukorica szár +
levél

Napraforgó szár
Silózott fű

2 gNaOH 100g-1 szubsztrát, 20°C,
24 h

2 gNaOH 100g-1 szubsztrát, 10; 20;
30; 50°C, 3 nap

208; 233;
222; 207

225; 259;
240

-1

4 gNaOH 100g TS, 30; 55; 80°C,
24 h

359; 402;
449; 452

-1

Kukorica szár

1; 2,5; 5; 7,5 gNaOH 100g
szubsztrát, 100°C, 48h

56; 75;
67; 56

17; 35;
25

10; 23;
38; 39

133
5 gNH3 100g-1 szubsztrát, 30 nap

Híg savas előkezelés

Kipréselt
cukornád

122

2 gH2SO4 L-1, 121°C, 15 min

173

136

2 gHCl 100g-1TS, 170°C, 1h

289

48

2 gHCl 100g-1TS, 20°C, 24h

312

0

328

608

362

583

447

33

Napraforgó szár

Kukorica siló

Szerves
oldószerek

Rizs szalma

Tritikále szalma

Nedves oxidáció

N-metilmorfolin-N-oxid (NMMO),
130°C, 1h

N-metilmorfolin-N-oxid (NMMO),
130°C, 15h

2 gNa2CO3 L-1, 195°C, 15 min, 12
bar O2

Rozs

9.táblázat Néhány ligno-cellulóz származék fizikai és termokémiai elő-kezelésének energia mutatói
Elő-kezelés
szubsztrátja

Elő-kezelés

Metán
termelés

Előkezelés

Előkezelés

Gazdasági
előny

26

leírása

növekedése
3

m /t TS

Búza szalma

Árpa szalma

Napraforgó olajos
maradék

Napraforgó szár

Energia
hozama

energia
igénye

kWh
t-1TS

kWh
t-1TS

€ t-1TS

Mikrohullám (150°C)
Felfűtés sebessége15°C / min
Kezelt mennyiség: 24 gVS

70
(szakaszos)

701

8333

Nincs
haszon

Örlés (0,5 cm)

70
(szakaszos)

541

30

124

Hőkezelés (90°C)
Szárazanyag: 20% TS

108
(szakaszos)

433

55

91

Örlés (0,5 cm)

110
(szakaszos)

340

115

99

Hőkezelés (90°C)
Szárazanyag: 20% TS

85
(szakaszos)

340

55

68

Hőkezelés (170°C; 1h)
Szárazanyag: 20% TS

32
(szakaszos)

271

1010

26

Savas-hőkezelés (170°C;1%
HCl (w/wTS); 1h)
Szárazanyag: 20 % TS

78
(szakaszos)

654

1010

52

Lúgos-hőkezelés (55°C;4%
NaOH (w/wTS); 24h)
Szárazanyag: 20% TS

36
(folyamatos)

314

210

14

Lúgos-hőkezelés (55°C;4%
NaOH (w/wTS); 24h)
Szárazanyag: 20% TS; 80%os hő visszanyerés

36
(folyamatos)

314

52

14

Néhány ligno-cellulóz származék fizikai és termokémiai elő-kezelésének energia mutatói a
9.táblázat mutatja be (Sambusiti,2012). A befektetett és a metán-fejlesztésből származó energiának
pozitív mérleget kell mutatni. A mikrohullámú kezelésnél nincs haszon. A búzaszalma aprítással
(őrlés) történő elő-kezelésénél 124 € t–1TS nyereség mutatkozik. A 90°C-os hőkezelés árpa szalma
esetében 68 € t–1TS nyereséget mutat, ugyanakkor napraforgó olajos maradék esetében magasabb 170
°C-os hőkezeléssel is, csak 26 € t–1TS nyereséget lehetett elérni. Az egyes kezelési módok
hatékonysága a szubsztrát minőségtől alapvetően függ. A savas hőkezelés hatására a napraforgó olajos
maradék bonthatósága jelentősen javul. A gyengébb hőkezelés (55°C) és lúgos közegben (4% NaOH
w/wTS) nem mutat komoly nyereséget (14 € t–1TS).
A fontosabb elő-kezelési módok beruházási, üzemelési és fenntartási költségeinek durva becslését
(számszerű adatok nélkül) Müller (2001) nyomán az 10. táblázat mutatja be.
10. táblázat A beruházási, üzemelési és fenntartási költségek a különböző elő-kezelési eljárások esetében

Beruházási
költségek
Üzemeltetési és
fenntartási
költségek

Mechanikai

Ultrahang

Termikus

Ózon

Sav, lúg

Mikrohullám

Közepes

Közepes

Nagy

Közepes

Alacsony

Közepes

KözepesNagy

KözepesNagy

MagasKicsi

KözepesNagy

Közepes

Közepes

Jeongsik Kim et al., (2003) a termikus, kémiai, ultrahang és a termo-kémiai elő-kezelési módokat
hasonlította össze: a legjobb eredményt termo-kémiai és a lúgos (pH = 12) kémiai kezelés adta. Az
alkalmazott elő-kezelések rövid jellemzése: termikus kezelés 121 °C és 30 perc; kémiai kezelés NaOH
7 g/L és pH = 12; ultrahang 42 kHz és 120 perc; termo-kémiai kezelés 121 °C, 30 perc és 7 g/L
NaOH.
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Összefoglalás
A cél, hogy a cellulóz tartalmú növényi hulladékok, szennyvíziszapok és egyéb szerves hulladékok
anaerob bonthatóságát és a biogáz kihozatalt növeljük. Az elő-kezelési módszerek alkalmasak szerves
iszapok (szennyvíz iszap; fermentációs maradékok) és növényi hulladékok feltárására.
A mechanikai roncsolás alapvetően nem okoz a sejteknél szerkezeti változást, csak a részecskék
aprítása megy végbe és ennek következtében fajlagos-felület növekszik. A elő-kezelési legegyszerűbb
formája az aprítás, vagy őrlés. A gyakorlatban < 3cm az a minimális szálhosszúság, amit biztosítani
kell rothasztásnál. Az energiaigényt illetően a forgó golyós malom és a nagynyomású (400 – 900 bar)
roncsoló berendezések alkalmazása mutatkozott a legjobb megoldásnak. Ezek a roncsolási
eljárásoknál 10 – 20 % gáztermelés növekedést tapasztaltak.
A „Shark”-technológia egy új, magyar fejlesztésű berendezés, mely képes folyékony, vagy gélállapotú szerves, szuszpenziók (pl. szennyvíziszap, biogáz-erőművek szubsztrátjai, élelmiszeripari
anyagok, cellulóz származékok stb.) részecskéinek rendkívül jó hatásfokú, alacsony energiaigényű
roncsolására a néhány mikronos mérettartományban. A berendezés a csövön rávezetett szubsztrát
néhány mikron vastagságú rétegeit pár miliszekundum alatt felgyorsítja közel fél hangsebességre,
mely hatalmas nyíróerőket ébreszt a réteg határfelületein, szétroncsolva a részecskék tekintélyes
hányadát. Eközben a tisztán nyíró mechanikai hatás mellett erős hidrodinamikai kavitáció is fellép. A
folyamat során semmilyen károsanyag kibocsátás, kémiai-, vagy termikus beavatkozás nem történik.
Természetesen a „Shark”-technológia alkalmazása essetében a roncsolással nagyobb szemcse méret
(pld. 1 – 2 mm) is előállítható, amely egyéb anyagok (pld. szennyvíz iszap + energia fű) esetében már
nagyon jó homogén keveréknek tekinthető.
Híg savas kezelést nagy mennyiségű cellulóz hulladék kezelésére széles körben alkalmazzák.
Sósavat, foszfor savat és kénsavat hígított (4 %) állapotban alkalmazzák. A savas hidrolízis és
hőkezelés (140 – 215 C °) összekapcsolása lénygesen növeli a feltárás hatásfokát.
Lúgos kezelésnél főleg alkáli lúgokat (Na; K; Ca) alkalmazzák. A növényi szálak dúzzadása révén
csökken a cellulóz kritályos állapota és polimerizáció foka. A lignin-kötések megbomlanak és ez által
poliszacharidok reakció képessége nő. A 2 %-os NaOH-os kezelés hatására a rothasztási hatásfok 14 –
55 % -os növekedést és a lignin tartalom, pedig 20 %-os csökkenést mutatott. A lúgos kezelést
gyakran hőmérséklet-emeléssel és más feltárási mód (pl. mikrohullámú sugárzás) kombinációjában is
alkalmazzák. A kombinált eljárások közül a termikus és lúgos kezelés összeházasítása tűnik a
leghatékonyabbnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy termikus-lúgos kezelést szennyvíziszap és az
anaerob kezelésnél számításba jöhető egyéb hulladék (növények, ipari szennyvíz iszapok) előkezelésénél érdemes alkalmazni.
A cellulóz származékok biológiai elő-kezelésénél az ipari celluláz enzim készítményeket
alkalmaznak. A másik lehetőség a mikroorganizmusok által végzett elő-hidrolízis. Cellulóz-bontó
gombák által végzett elő-hidrolízissel a mezőgazdasági hulladékok anaerob lebontása jelentősen
felgyorsítható (20% -os meteán termelés-növekedés). A cellulóz lebontásában meghatározó szerepet
játszanak a természetben mindenütt jelenlévő gombafajok
Az ultrahangos roncsolás elsősorban biológiai eredetű iszapok (fölös eleveniszap) feltárásánál
alkalmazható. A roncsolás hatására a sejt a sejtek fala felszakad és a sejtplazma oldatba megy és a
lebontható szerves-anyag mennyisége nagymértékben megnő
A szennyvíz iszap és a mezőgazdasági hulladékok elő-kezelésére a hőkezelést is gyakran
alkalmazzák. Az optimális hőmérséklete 175 ˚C körül mozog, e hőmérséklet fölött a gáztermelés
csökken. Az eleveniszap termikus elő-kezelésének (170 °C; 60 perc) hatására az anaerob úton a KOI
lebontás 60 %-ot is elérte, és a biogáz kihozatal 223 L/kg KOI. Ez az eredmény kb. kétszerese a
kezeletlen mintánál kapott eredményeknek.
Az esetek jórészében kombinált elő-kezelési módokat alkalmaznak. Ilyen kombináció lehet, pl.
aprítást követő savas, vagy lúgos hidrolízis, termikus és lúgos kezelés, aprítást követő enzimes vagy
gombás feltárás. Az elő-kezelési módok gazdasági elemzésével a szakirodalom viszonylag keveset
foglalkozik. Nagy figyelmet kell a szubsztrát kiválasztására fordítani. A jól bontható növényi eredetű
anyagokat (gabonafélék szalmája, siló kukorica, energia növények, silózható zöld növények) kell
előnyben részesíteni. A beruházás költsége, befektetett és a metán-fejlesztésből származó energiának
pozitív mérleget kell mutatni. Példaként megemlítjük, hogy a búzaszalma aprítással (őrlés) történő elő-
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kezelésénél 124 € t–1TS nyereség, a 90°C-os hőkezelés árpa szalma esetében 68 € t–1TS nyereség
jelentkezik. Ugyanakkor napraforgó olajos maradék esetében magasabb 170 °C-os hőkezeléssel is,
csak 26 € t–1TS nyereséget lehetett elérni. Az egyes kezelési módok hatékonysága a szubsztrát
minőségtől alapvetően függ. A gyengébb hőkezelés (55°C) és lúgos közeg (4% NaOH w/wTS)
kombinációja nem mutatott komoly nyereséget (14 € t–1TS).
Irodalom jegyzék
Agbor, V.B., Cicek,N., Sparling, R., Berlin, A., Levin, D.B. (2011): Biomass pretreatment:
Fundamentals
toward
application.
Biotechnology
Advances.
Journal
homepage:
www.elsevier.com/locate/biotechadv 29. 675 – 685.
Bohdziewicz, J., Kuglarz, M., Grűbel, K. (2011): The influence of microwave irradiation ont he
increase of waste actvated sludge bidegradability. Architecture Civil engineering Rnvironment. The
Silesian University of technology. No. 4, 123 -130
Carballa, M., Manterola, G., Larrea, L., Ternes, T., Omil, F., Lema, J. M. (2007): Influence of
ozone pre-treatment on sludge anaerobic digestion: Removal of pharmaceutical and personal care
products Chemosphere 67, 1444–1452, www.elsevier.com/locate/chemosphere
Chiu, Y.c., Chang, C.N., kin, J.G., Huang, S.J. (1997): Alkaline und ultrasonic pretreatment of
sludgebefore anaerobic digestion. Water Science and Technology, 36, 11, 155 – 162
Chu C. P., Chang B. V., Liao G. S., Jean D. S., Lee D. J. (2001): Observations on changes in
ultrasonically treated waste-activated sludge. Wat. Res. 35.
Delgenés J.P., Penaud V., Torrijos M., Moletta R. (2000): Investigation on the changes in anaerobic
biodegradability and biotoxicity of an industrial microbial biomass induced by a thermochemical
pretreatment. Wat. Sci. Tech. 41(3).
Delgenès, J.P., Penaud, V., Moletta, R. (2003): Pretreatments for enhancement of anaerobic digestion
of solid wastes. In „Biomethanization of organic fraction of municipal solid wastes”. Edited by Mata –
Alvarez, J., Department of Chemical Engineering, University of Barcelona, IWA Publishing, 201 –
228
Elagroudy, S., El-Gohary, F .(2013): Microwave Pretreatment of Mixed Sludge for Anaerobic
Digestion Enhancement. Int. J. of Thermal & Environmental Engineering. Volume 5, No.2, 105 -111
Henze M., Mladenovski C. (1991): Hydrolysis of particulate substrate by activated sludge under
aerobic, anoxic and anaerobic conditions. Wat. Res. Vol. 25. No. 1.
Himmelsbach, J. N., Raman, D. R., Anex, R. P., Burns, R. T., Faulhaber, C. R. (2010): Effect of
Ammonia Soaking Pretreatment and Enzyme Addition on Biochemical Methane Potential of
Switchgrass Transactions of the ASABE Vol. 53(6): 1921-1927 American Society of Agricultural and
Biological Engineers ISSN 2151-0032
Jeongsik Kim, Chulhwan Park, Tak-Hyun Kim, Myunggu Lee, Sangyong Kim, Seung-Wook Kim,
Jinwon Lee (2003): Effects of Various Pretreatments for Enhanced Anaerobic Digestion with Waste
Activated Sludge, Journal of Bioscience and Bioengineering, Vol. 95, No. 3, 271 – 275
Khan, Y., Anderson, G.K., Elliott, D.J. (1999): Wet oxidation of activated sludge. Water Research, 33,
7, 1681 – 1687
Kumar, P., Barrett, D.M., Delwiche, M.J., Stroeve, P. (2009): Methods for Pretreatment of
Lignocellulosic
Biomass
for
Efficient
Hydrolysis
and
Biofuel
Production:
http://ucanr.edu/datastoreFiles/234-1388.pdf
Li Y., Noike T. (1989): The effect of thermal pretreatment and retention time on the degradation of
waste activated sludge in anaerob digestion. J. Wat. Pollut. Res. 12 (2).
Montgomery, L.F.R., Bochman, G. (2014): Pretreatment of feedstock for enhanced biogas production
Copyright © 2014 IEA Bioenergy. First electronic edition produced in 2014. A catalogue record for
this Technical Brochure is available from the British Library SBN 978-1-910154-05-2 (electronic
version)
Müller J.A. (2000): Pretreatment processes for the recycling and reuse of sewage sludge. Wat. Sci.
Tech. 42 (9).
Müller J.A. (2001): Prospects and problems of sludge pre-treatment processes. Wat. Sci. and Tech. 44
(10).
Müller J., Lehne G., Schwedes J., Battenberg S., Näveke R., Kopp J., Dichtl N., Scheminski A., Krull
R., Hempel D.C. (1998): Disintegration of sewage sludge and influence on anaerobic digestion. Wat.

29

Sci. Tech. 38 (8-9).
Nah I. W., Kang Y. W., Hwang K. Y., Song W. K. (2000): Mechanical pretreatment of waste activated
sludge for anaerobic digestion process. Wat. Res. Vol. 34. No. 8.
Neis U., Nickel K., Tiehm A. (2000): Enhancement of anaerobic sludge digestion by ultrasonic
disintegration. Wat. Sci. Tech. Vol. 42. No. 9.
Németh, Zs. (2004): Iszapkezelés ultrahanggal. XVIII. Országos Környezetvedelmi Konferencia,
Siófok, 83 – 91
Nickel, K., Neis, U. (2004): Methods of Disintegration of Sewage Sludge. TUHH, Technische
Universität Hamburg-Harburg. Training of International Co-operation Partners, Hamburg 2004, 1 – 35
Oláh, J., Rása, G., Bezsenyi, A. (2011): Kutatási jelentés. Cellulóz tartalmú hulladékok anaerob
rothasztása gombás elő-kezeléssel. Téma száma: 6831/140 (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Oláh, J., Bezsenyi, A., Palkó, Gy., Rása G. (2014): Energia növények és növényi eredetű hulladék
anyagok rothasztásának javítása gombás elő-kezeléssel. Maszesz Hír-Csatorna, 7 – 8, 3 - 11
Onyeche, T. I. (2008): Economic benefits of low pressure sludge homogenization for wastewater
treatment plants. http://www.bvsde.pahoorg/bvsaar/cdlodos/pdf economicbenefits417.pdf
Palmowski L.M., Müller J.A. (2000): Influence of the size reduction of organic waste on their
anaerobic digestion. Wat. Sci. Tech. Vol. 41. No. 3.
Park B., Ahn J. H., Kim J., Hwang S. (2004): Use of microwave pretreatment for enhanced
anaerobiosis of secondary sludge. Wat. Sci. Tech. Vol. 50. No.9.
Plöchl, M., Hilse, A., Heiermann, M., Suarez Quiñones, T., Budde, J., Prochnow, A. (2009):
Application of hydrolytic enzymes for improving biogas feedstock fluidity. “Hydrolytic enzymes
improve fluidity of biogas feedstock”. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal.
Manuscript 1529 . Vol. IX . December
Rajan, R.V., Lin, J.G., Ray, B.T. (1989): Low-level chemical pretreatment for enhanced sludge
solubilization. Journal WPCF, 61, 11/12, 1678 – 1683
Ray B.T., Lin J., Rajan R.V. (1990): Low-level alkaline solubilization for enhanced anaerobic
digestion J. WPCF. 62.
Sambusiti, C. (2012): Doctoral dissertation. Matriculation number: 753325. Cycle XXV (20102012). Politecnico di Milano. DICA (Department of Civil and Environmental Engineering),
Environmental Section Doctoral Program in Environmental and Infrastructure Engineering. Physical,
chemical and biological pretreatments to enhance biogas production from lignocellulosic substrates.
Scheidat, B., Kasche, V., Sekulov, I. (1999): Primary sludge hidrolysis under addition of hydrolitic
enzymes. II. International Symposium on anaerobic Digestion of SolidsWaste. Barcelona, 15 17, June,
161 – 168
Schimpf, U., Hanreich, A., Mähnert, P., Unmack, T., Junne, S., Renpenning, J., Lopez, R. Ulibarri,
L.R. (2013): Improving the Efficiency of Large-Scale Biogas Processes: Pectinolytic Enzymes
Accelerate the Lignocellulose Degradation. Jour nal of Sustainable Energy & Environment 4 53 – 60
Singh, R., Tiwari, S., Srivastava, M., Mina, U. (2013): Effect of Combination of Microwave and
Hydrogen Peroxide (H2O2) Pretreatment on Enzymatic Saccharification of Rice Straw. International
Journal of Environmental Engineering and Management. ISSN 2231-1319, Volume 4, Number 5, 529
- 542
Tanaka, S., Kobayashi, T., Kamiyama, K.I., Bildan, L.N.S. (1997): Effects of thermochemical
pretreatment on the anaerobic digestion of waste activated sludge. Water Science and Technology, 35,
8, 209 – 215
Zareibezini, S., Yaparla, R. S. R. (2013): Pre-treatment of straw and forest residue for biogas
production; Recycling and Reuse of NMMO. University of Borås. School of Engneering. (Sweden).
This thesis comprises 30 ECTS credits and is a compulsory part in the Master of Science with a Major
in resource Recovery – Industrial Biotechnology, 120 ECTS credits No. 8/2013
Yuan, S., Zheng, Z., Mu,Y., Yu, X., Zhao, Y. (2008): Use of gamma-irradiation pretreatment for
enhancement of anaerobic digestibility of sewage sludge. Journal Frontiers of Environmental Science
& Engineering in China Higher Education Press, co-published with Springer-Verlag GmbH,
IssueVolume 2, Number 2 / June

