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I. BEVEZETÉS 
 
A komposztálás az emberiség egyik legősibb „recycling” eljárása, amelynek alkalmazása a 

kémiai ipar fejlődésével párhuzamos háttérbe szorult. A rohamosan urbanizálódó fogyasztói 

társadalmak számára mind nagyobb környezeti és technológiai kihívást jelent a keletkező 

hulladékok kezelése. A fejlett ipari társadalmak fokozódó környezetterhelése miatt egyre több a 

környezeti probléma jelentkezik. A „fenntartható” fejlődés gazdasági stratégiájának célja, a 

természeti erőforrások fokozott védelme, a felhasznált anyagok és energiák körforgásának lehető 

legtökéletesebb megvalósítása. Napjainkban az Európai Uniós és a hazai jogszabályok is előírják 

a lerakásra kerülő hulladékok biológiailag bontható alkotóinak csökkentését. A biológiailag 

hulladékok újrahasznosításának leggyakoribb módja a komposztálás. 

A komposztálás során végbe menő szerves anyag átalakulási folyamatok kutatását az alábbiak 

teszik indokolttá: 

• szerves anyagok átalakulása döntően befolyásolja több tápanyag átalakulását (pl. a 

nitrogén transzformációs folyamatokat) a komposztálás során; 

• a szerves anyagok átalakulása meghatározza a komposztok stabilitását; 

• a szerves anyagok minősége befolyásolja a komposztok hatását a talajok fizikai, kémiai és 

mikrobiológiai tulajdonságaira; 
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II. CÉLKIT ŰZÉSEK 
 
A Ph.D. értekézésem elkészítése során az alábbi célokat határoztam meg: 
 

• A kisűrméretű adiabatikus komposztáló reaktorban a komposztálás feltételeinek 

biztosítása, és a fontosabb változások nyomon követése, a reaktor alkalmasságának 

igazolása. 

• A forró vizes kivonás alkalmazásának vizsgálata a komposztálási kísérlet különböző 

időszakaiból vett minták segítségével. 

• A forró vizes és a hideg vizes kivonási módszer összehasonlítása. 

• A forró vizes kivonatok szén tartalmának meghatározásával a könnyen oldható szén 

kivonó képesség meghatározása. 

• A forró vizes kivonatok UV tartományban végzett fényelnyelési vizsgálatával szerves 

anyag tartalom jellemzése, illetve a fontosabb kvalitatív változások nyomon követése a 

komposztálás során 

 
 
III. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A komposztálási kísérletek során lótrágyát és szőlő törkölyt használtam. 

Minta 
 

Szárazany
ag 
% 

Izzítási 
veszteség 

% 

pH 
(KCl)  

 

Össz-N 
mgkg-1 

NH4-N 
mgkg-1 

NO3-N 
mgkg-1 

C/N 
arány 

Térfogat
tömeg 
g/1000 

cm3 

Lótrágya 57,3 83,5 7,15 8800 649,1 55,9 54,70 650 
Törköly 41,2 93,3 6,96 20064 720,9 22,2 26,97 780 

A komposztálás nyersanyagainak tulajdonságai 

 

A kész komposztok abszorbancia értékei és szén tartalmát összehasonlítottam az intenzív 

komposztálás után legalább fél éves utóérlelésen átesett komposztok adataival. Az 

összehasonlításra használt komposztok a következő voltak: 
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Jele Megnevezés C/N arány Szervesanyag 
tartalom 

KÁ Állati komposzt 8,7:1 22,05 
KN Növényi komposzt 14,7:1 32,49 
ÉK Érett komposzt 12,4:1 37,89 

Az összehasonlításhoz használt érett komposztok 

 

Módszerek  
A komposztálás során használt adiabatikus komposzt reaktor térfogata 50 liter. A tartály falait 

hőszigetelő anyaggal borítottuk, amelynek hatékonyságát előzetes próba üzemekkel igazoltuk.  

A hőmérséklet mérése, folyamatos elektronikus adatrögzítésű platina-platina-iridium ötvözetből 

készült termopár (termoelem) hőmérővel történt. A komposztást 8 hétig (54 napig) végeztem, 

addig amíg a komposzt hőmérséklete azonos nem lett a külső hőmérséklettel. A komposztálás 

során 7 alkalommal került sor mintavételre 

 

A minta jele A mintavétel 

Lótrágya Törköly id őpontja (nap) 
L/1 T/1 0 

L/2 T/2 2 
L/3 T/3 4 
L/5 T/5 8 
L/6 T/6 10 
L/8 T/8 24 
L/10 T/10 54 

A mintavétel a komposztálás során 

 

A komposztokból a forróvizes kivonatot FÜLEKY  et al. „Eljárás talajok tápelem-tartalmának 

meghatározására, valamint berendezés az eljárás foganatosítására” című, 205994 lajstromszámú 

szabadalma alapján készült berendezéssel végeztem. A kivonásra használt víz nyomása 100 és 

150 kPa között volt ez az egyensúlyi vízgőztenzió megfelel 103 és 105 oC vízhőmérsékletnek. 

Mintánként 7x100cm3 kivonatot készítettem, a kivonásokhoz szükséges időt feljegyeztem. A 

hideg vizes kivonatok elkészítése során 5 g száraz komposztott 100 cm3desztillált vízzel 30 
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percig rázatjuk, 10000 min-1 fordulaton 10 percig centrifugáljuk ezután a folyékony részt 0,45µm 

szűrőn szűrjük. 

 

A minták vizsgálata során az alábbi analitikai módszereket alkalmaztam: 

• Az analitikai vizsgálatok előtt a légszáraz minták nedvességtartalmát szárítószekrényben 

határoztam meg, 105°C-on súlyállandóságig szárítva a mintákat. 

• Az összes szerves anyag tartalmat az izzítási veszteségből számoltam. (700°C-on 5 órán 

keresztül). 

• A pH mérést direkt potenciometriás módszerrel végeztem. A megfelelő kalibrálás után a 

méréshez 2 gramm mintából és 12,5 cm3 1 mólos KCl-ból illetve H2O-val készült 

szuszpenziót használtam. A komposztokból készült kivonatok pH-ját közvetlenül mértem.  

• A szerves szén tartalmat a szerves anyagtartalom (sz.a.) / 1,725 képlettel, a majd összes 

nitrogén tartalommal való osztással C/N-arányt határoztam meg. 

• A minták összes nitrogén tartalmát kénsavas roncsolatból végeztem, Parnass-Wagner 

vízgőzdesztilláló készülékkel. 

• A kivonatok szén tartalmát krómkénsavas oxidációval (Tyurin módszer) határoztam meg.  

• Az UV tartományban végzett abszorbancia vizsgálatok során a kivonatok száz szoros 

hígításából BECK DU-50 fotométerrel 254, 410, 465 és 655 nm hullámhosszon mértem. 

Az E4/E6 arány a 465 és 655 hullámhosszon mért abszorbancia értékekből számítottam 

ki. 

• A komposztok Hargitai humusz stabilitási koefficiensét Hargitai (1988) módszere alapján 

mértem meg. A komposztok NaOH és NaF-oldatokkal készített kivonatai három 

hullámhosszon (465 nm, 533 nm és 665 nm) mértem meg. A abszorbanciákból 

kiszámítottam a Q értékét (Q= ENaF/ENaOH), majd humusz tartalom segítségével 

kiszámítottam a K értékét (K=Q/H). 

 

IV. EREDMÉNYEK 
 
A hőmérséklet mindkét alapanyag esetén a komposztálás megkezdése után folyamatosan 

emelkedik. A lótrágyánál a harmadik a törkölynél pedig a második napon elkezdődik a termofil 

szakasz. A lótrágya esetén megfigyelt lassabb hőmérséklet emelkedést a optimálistól (C/N=35:1) 
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magasabb C/N arány (C/N=54,7:1) okozza. A hőmérsékleti maximumot a törköly érte el az 5. 

napon (63,5 oC). Mindkét komposzt hőmérséklete elérte a higiénizációhoz szükséges 55 oC-ot.  

A kémhatás a komposztálás első időszakában nőtt. A lótrágya kémhatása jelentősen emelkedett, 

bár a komposztálás végső időszakában csökkenő tendenciát mutatott, de így is jelentősen 

meghaladta a kezdeti értéket. A lótrágya végső kémhatása gyengén lúgos tartományban volt. 

A komposztálás folyamán a komposzt széntartalma folyamatosan csökken. A csökkenés lineáris 

függvénnyel leírható, amelyből meghatározható a széntartalom csökkenés sebességi állandói.  

A széntartalom csökkenés sebességi állandója a lótrágya esetén 1841, mgkg-1nap-1 illetve törköly 

esetén 707,58 mgkg-1nap-1 volt.  

 Lótrágya Törköly 

Idő (nap) C/N  arány 

0 54,76 26,97 

54 42,43 17,57 

f 

C/N0.nap/C/N 54. nap  0,77 0,65 

A C/N arány a komposztálás kezdetén és végén 

 
A C/N arány a komposztálás során csökként, amely főként a széntartalom csökkenésnek 

köszönhető. 

A forró vizes kivonás során az egyes frakciók kivonásához szükséges idő a frakciók számának 

növekedésével egyenes arányban nő.  

A kivonatok kémhatása eltér a komposztok KCl szuszpenzióban mért kémhatásától, és az egyes 

mintákból egymást követően kivont frakciók kémhatása is eltérést mutat. A lótrágya esetén a 

kivonatok kémhatása néhány kivételtől eltekintve (L/3 1. frakció; és az L/8 5,6,7, frakció) 

magasabb- az L/2 esetén jelentősen magasabb, mint a komposztok KCl szuszpenzióban mért 

kémhatása. A mindkét komposzt (T és L) vizes szuszpenzióban mért kémhatása alacsonyabb 

mint a kivonatok kémhatása. Az egyes mintákból készült frakciókban a kémhatás növekszik a 

L/1, L/2, L/3, L/5 minták esetén, míg az, L/6, L/8, L/10 esetén csökken.  

A lótrágyából készült kivonatok vizsgálata során megállapítható, hogy minden minta esetén az 

első frakció során tudjuk a legtöbb szenet kivonni. A L/3 és L/5 minták esetén a 2-7 frakciók szén 

tartalma magasabb, mint a többi mintáé.A törköly esetén is megállapítható, hogy minden esetben 
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az első frakciónak a legmagasabb a széntartalma. A kilúgozás ismétlése során a következő 

frakciók fokozatosan csökkenő koncentrációban tartalmaznak szenet, és az egyes minták között 

nincs jelentős különbség.A lótrágya komposzt vizsgálata szerint a lótrágyából minden minta 

esetén a hideg vízzel történő kivonással lehet több szenet kioldani. A hideg vízzel és a forró 

vízzel készült kivonatokban a széntartalom változása párhuzamosan zajlik.   

A törkölynél az első három (T/1, T/2, T/3) minta esetén a hideg vízzel kivonható széntartalma 

magasabb, mint a 7 forró vizes frakció kumulált szén tartalma. A negyedik mintavétel (T/5) után 

a forró vízzel kivont szén tartalom magasabb, mint a hideg vízzel kivonható szén tartalom. 

Az UV tartományban végzett fényelnyelési vizsgálatokból megállapítható, hogy a mindkét 

komposzt esetében, mind a négy hullámhosszon az első frakciókban mérhető a legnagyobb 

abszorbancia.  

A törköly komposztból készült forró vizes kivonatok fényelnyelése az UV tartományban a 

komposztálás során hullámzó a komposztálás negyedik napjáig nő, a nyolcadikig csökken, majd 

tizedikig újra nő amikor eléri maximumát, és a 245 nm hullámhossz kivételével minden 

hullámhosszon csökken, de kezdeti értéke minden frakció esetén magasabb mint a komposztálás 

kezdetén. A lótrágya esetén is megfigyelhető a komposztálás kezdetén az abszorbancia értékek 

hullámzása, majd a tizedik naptól rohamos csökkenése. A 665 nm hullámhosszon a L/10 

mintában csak az első frakcióban tudtuk abszorbanciát mérni.  

A lótrágyából készült kivonatok elemzésekor megállapítható, hogy az L/2, és az L/8 kivételével 

az E4/E6 értéke az első és a hetedik frakcióban alig tér el egymástól, értéke 5 és 8 között 

váltakozik. Az L/2 mintában a hetedik frakcióban mért E4/E6 értéke alacsonyabb, mint az első 

frakcióban mért érték. Az L/8 esetén a hetedik frakcióban mért érték jelentősen meghaladja az 

első frakcióban mértét. Az L/10 minta 2-7 frakciói esetén a 665 nm hullámhosszon nem volt 

mérhető abszorbancia, így nem lehetett az E4/E6 értéket megállapítani. 

A törköly komposztból vett minták esetén a frakciók számának növekedésével az E4/E6 érték 

folyamatosan növekszik. Az első frakciók értéke 4,5-5,5 között a hetedik frakciókban 6,5-7,5 

között van.Az E4/E6 értéke lótrágya a komposztálása kezdetén az első két nap során jelentősen 

nőtt, majd a nyolcadik napig csökkent, ezután lassan újra emelkedett. A komposztálás végén csak 

az első frakcióból tudtam E4/E/6 értéket számítani, amely kismértékben magasabb mint 

komposztálás kezdetén vett minta első frakciójáé.A törköly vizsgálatakor megfigyelhető, hogy a 

komposztálás során az E4/E6 kezdeti és végső értéke között jelentősen különbség nem 
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tapasztalható. A komposztálás első időszakában (termofil szakaszban) az E4/E6 értéke jelentősen 

csökken, majd fokozatosan újra emelkedik. Hasonlóan a lótrágyához az első frakció E4/E6 értéke 

a komposztálás végére kismértékben alacsonyabb, mint a kezdeti értéke.  

A komposztálás ideje alatt mindkét minta esetén a stabilitási index nagyon alacsony értéken 

marad. A mindkét esetben a kezdeti növekedést csökkenés követi. A lótrágya esetén a végső 

értéke kismértékben meghaladja a kezdeti értéket, míg a törköly esetén a jelentős növekedés 

figyelhető meg a nyersanyagok és komposztok stabilitási indexében. 

 

V. KÖVETKEZTETÉSEK, EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 

A komposztálás során a törköly esetén a 26. napon, míg lótrágya esetén a 44 napon a komposzt 

hőmérséklete elérte külső hőmérséklet értékét. Ennek alapján kijelenhető, hogy a komposztálás 

intenzív szakasza kezelések 54 napos idő tartama alatt lezajlott. A lótrágya esetén a komposztálás 

hosszabb idejét és az alacsonyabb hőmérsékleti maximumot a kezdeti magas C/N arány okozta. 

A komposztálás során a komposztok kémhatása a termofil szakaszban emelkedett, majd a 

komposzt érése során fokozatosan csökkent. A kezdeti kémhatás emelkedés az ammonifikácónak 

tudható be. A lótrágya esetén bekövetezett nagyobb kémhatás emelkedés visszavezethető a 

magasabb ligno-cellulóz tartalomra és az állati trágyákban megtalálható karbamidra. 

A szerves széntartalom csökkenése és a komposztálás időtartama közötti kapcsolat a 

komposztálás intenzív szakaszában lineáris függvény alapján leírható, és meghatározható a szén 

tartalom csökkenésének sebességi állandója. A kezdeti és a végső C/N arány hányadosaként 

meghatároztam az érettségi faktort, amelynek értéke a lótrágya esetén 0,77 a törköly esetén 0,65. 

Az érettségi faktor megfelel más kísérletekben mért eredményeknek. A komposztálás folyamatát 

jellemző fontosabb paraméterek értékelése alapján igazolható, hogy a ki űrméretű adiabatikus 

komposzt reaktor alkalmas különböző szubsztrátok komposztálására. 

A forró vizes kivonás során az egyes frakciók kilúgzásához szükséges idő a fralciók számának 

növekedésével folyamatosan növekszik. A frakció kivonási ideje és a frakció száma között szoros 

összefüggés van (r2= 0,75-0,95). A forró vizes kezelések számának (frakció szám) növekedésével 

csökken komposztok vízáteresztő-képessége.  

A komposzt minták első frakciójának kémhatása minden esetben alacsonyabb, mint a későbbi 

frakcióké, mert a komposztokból jelentős mennyiségű szerves anyag oldódik ki. A további 

frakciókban a szerves anyagok mennyisége jelentősen csökken, viszont feltételezhető hogy, nő a 
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lúgos kémhatást előidéző szervetlen ionok koncentrációja. A komposzt érés előre haladásával 

forró vizes kivonatok kémhatása és a minták kémhatása között csökken a különbség. 

Hideg vizes kivonatban magasabb széntartalmat mérhetünk, mint a forró vizes kivonatokban. A 

komposztálás első szakaszában magas a könnyen oldható széntartalom, ezért a hideg vizes 

kivonat esetén a magasabb oldószer/minta arány és a hosszabb kezelési idő (30 perc) jelentősen 

több könnyen oldható szenet képes kioldani mint a forró víz. 

A forró vizes kivonás során az első frakciók széntartalma jelentősen magasabb mint a többi 

frakcióé. A lótrágyánál az első frakcióval a 7 frakcióval kivonható széntartalom átlagosan 

43,41%-a, a törköly esetében 65,95%-a vonható ki. A lótrágya esetén a L/3 és L/5 minták 

széntartalma a 2-7 frakciókban magasabb, mint a többi mintáé. Ezeket a mintákat a termofil fázis 

közepén (L/3) és végén (L/5) vettük, amikor cellulóz molekulák intezív bomlása figyelhető meg. 

A frakciók magasabb szén tartalmából arra lehet következtetni, hogy ligno-cellulóz alapú 

komposztok vizsgálata során a forró vizes kivonással bomló ligno-cellulóz mátrixból szerves 

vegyületek oldódnak ki. A mérési eredmények ismeretében megállapítható, hogy a mintákban 

található könnyen oldható szerves anyagokat a forró víz jól oldja.  

Az abszorbancia vizsgálatok eredményeivel összevetve a szoros kapcsolat állapítható meg az 

egyes kivonatok széntartalma és az abszorbancia értékek között.  

Lótrágya Törköly 

Hullámhossz R2 Hullámhossz R2 

254 nm 0,9367 254 nm 0,9409 

410 nm 0,9797 410 nm 0,8895 

465 nm 0,9801 465 nm 0,8966 

665 nm 0,9061 665 nm 0,8677 

A széntartalom és az abszorbancia közötti kapcsolat 

 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy megfelelő kalibrálás után a bármelyik 

hullámhosszon végzett abszorbancia vizsgálat használható a forró vizes kivonatok szén 

tartalmának becslésére. 
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A komposztok 254 nm-en mért abszorbanciája és a széntartalom összefüggése 

 

A 254 nm hullámhosszon mért eredményeket a referencia komposztok hasonló eredményeivel 

hasonlítottam össze. Megfigyelhető a különböző komposztok esetén az abszorbancia és 

széntartalom kapcsolatát leíró lineáris függvény meredeksége. Az abszorbancia értékek alapján 

megállapítható, hogy az érettebb komposztok esetén a függvény meredeksége nő. 

Az abszorbancia értékékből számított E4/E6 arányok alapján kimondhatjuk, hogy a 6-7. frakciók 

esetén a legmagasabb az értéke. Az E4/E6 arány növekedésével az alacsony molekula tömegű 

szerves anyagok aránya nő.. Ezek az adatok alátámasztják azt a megállapítást, hogy a forró vizes 

kezelések számának növekedése a minták szerves anyagairól kis molekula tömegű vegyületeket 

szakítanak le. Ennek mértékét az alkalmazott módszerekkel nem lehet megállapítani. A 

komposztálás során T/2 illetve a L/5 minták minden esetében az E4/E6 érték minimum értéket ér 

el. A komposztálás során bizonyos ciklikusság figyelhető meg. A komposztálás során a szerves 

szén folyamatos bomlási és felépülési ciklusokon megy keresztül. A bomló szerves anyagokból 

felszabaduló könnyen oldható szerves vegyületek (cukrok, aminosavak, polipeptided stb.) 

jelentős része a mikroba populációkba épül be, majd a komposztálás előre haladásával a változó 

környezeti tényezők követeztében tömegesen elpusztulva más mikroba populációk veszik át 

helyüket ilyenkor nő a szubsztrát könnyen oldható szerves anyag tartalma. A folyamat kezdetén 

és végén vett minták első frakcióját összehasonlítva megállapítható, hogy a lótrágyánál kis 
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mértékben nőtt (5,3-5,77) míg a törköly esetén csökkent (5,5-4,27) az E4/E6 arány. Az E4/E6 

mérések alapján a következtetés levonásakor figyelembe kell venni, hogy a talajtani gyakorlat 

során az E4/E6 arány NaHCO3 oldattal való kivonatokból határozzák meg és nem vizes 

kivonatból. Az azonban megállapítható, hogy a komposztálás során a forró vizes kivonatokban 

csökken az alacsony molekula tömegű fulvo savak arányá. 

A Hargitai-féle humusz stabilitási kofficiensek tanulmányozása alapján megállapítható, hogy 

törköly esetén az érték jelentősen nőtt, mivel a törköly nyersanyag magas cukor és pektin 

tartalmú, amelyek biológiailag könnyen bomlanak, és ezek komposztálás során stabilizálódnak. A 

stabilitási koefficiens nagyság rendje alapján mindkét komposzt a nyers szerves anyagok 

csoportjába tartozik. Meg kell azonban jegyezni, hogy a humusz stabilitási koefficiens talajokra 

került kidolgozásra, addig a komposztokban található humusz anyagok inkább a víz alatti 

humuszformákkal mutatnak hasonlóságot. 

 

VI. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1.) A komposztok vizsgálata során forró vizes kivonás alkalmazása esetén a frakciók 

számának növekedésével nő az azonos mennyiségű kivonat elkészítéséhez szükséges idő. 

A kezelések számának növekedése során csökken a komposztok vízáteresztő képessége.  

2.) A forró vizes kivonással a könnyen oldható széntartalom rövid idő alatt hatékonyan 

kivonható. A forró vízzel kivonható szén nagy része az első frakcióban található. A forró 

vizes kivonás alkalmas módszer a komposztálás során a könnyen oldható szerves anyagok 

kivonására. 

3.) A forró vizes kivonatokban végzett különböző hullámhosszokon (254, 410, 465, 665 nm) 

végzett abszorbancia vizsgálatok jó korrelációt mutatnak a kivonatok szén tartalmával. A 

UV tartományban végzett abszorbancia mérések megfelelő kalibráció mellett alkalmasak 

a forró vizes kivonatok szén tartalmának mérésére. 

4.) A komposztok forró vizes kivonatainak UV tartományban végzett mérések elemzésével a 

komposztálás során a szerves anyagokban végbemenő változások nyomon követhetők. 

5.) A talajok humusz tartalmának stabilitásának jellemzésére alkalmazott humusz stabilitási 

koefficiens nem alkalmas a komposztálás során bekövetkező minőségi változások 

nyomon követésére. 
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