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11. A HULLADÉK STABILIZÁCIÓJÁNAK GYORSÍTÁSA, AZ
UTÓGONDOZÁSI IDŐ CSÖKKENTÉSE
Magyarországon a rekultiválandó lerakók többsége 1995-2000 előtt létesült, többségük kis
lerakó, amelyek bezárásra kerültek/kerülnek (lásd a 2. fejezetben). A rekultivációnál, a
zárószigetelő-réteg kialakításánál mind a rendeletből adódóan, mind gazdasági okokból
egy józan kompromisszumot kell találni. A bezárt, több mint 2000 lerakó rekultivációja, a
jogi szabályozásnak megfelelő utógondozása rendkívül nagy költségekkel jár.
Európában az 1990-es évek elején indultak el az elméleti és kísérleti kutatások, hogy ezen
költségeket hogyan lehetne csökkenteni. A költségminimalizálás leginkább célravezető
lehetőségeire − mai ismereteink szerint − az alábbi megoldások látszanak célravezetőnek:
−
−
−
−
−
−

a hulladéklebomlás folyamatának gyorsítása, szabályozása, optimalizálása,
a képződő depóniagáz hasznosítása,
a depónia konszolidációjának gyorsítása,
az utógondozási idő csökkentése,
a képződő csurgalékvíz mennyiségének-, a környezetre legnagyobb veszélyt jelentő
komponensek koncentrációjának csökkentése,
a depónia környezeti veszélyeztető potenciáljának csökkentése.

A fentiekben felsorolt lehetőségeket a gyakorlatban leginkább két módszerrel tudjuk
elérni:
−
−

a lerakó aerob in situ stabilizálásával és
a depónia vízháztartásának szabályozásával.

Számos olyan lerakónk van, amelyeknél a bezárás már régen megtörtént, még van ugyan
gázképződés, de a hasznosítás már nem gazdaságos, a rekultivációról gondoskodnunk
kell. Ebben az esetben nem szükséges, hogy a metánképződést továbbra is fenntartsuk
(anaerob lebomlás), az elsődleges cél a minél gyorsabban végbemenő konszolidáció,
stabilizálódás a rekultiváció végrehajtása érdekében. A már bezárt, de csak ideiglenes
záróréteggel ellátott lerakónál is fontos kérdés, hogy meddig van szükség átmeneti
lezárásra és mikor helyezhető el a végleges zárószigetelő-rendszer. Mindezen problémák
kezelésére és gazdaságos megoldására adnak biztató eredményt az eddigi in-situ és
laboratóriumi stabilizálási vizsgálatok eredményei.
Valójában a fenti megoldások közé sorolható lenne a 9.2.3. alfejezetben bemutatott
metánoxidációs eljárás is. Tekintettel arra, hogy a metánoxidációs eljárás célja
elsődlegesen a depónia környezeti veszélyeztető potenciáljának csökkentése, és nem a
lerakott hulladék lebomlási idejének a szabályozása, gyorsítása, ezért ezt a módszert a
gázmentesítéssel összekapcsolva tárgyaltuk.
11.1. Az utógondozási idő várható hossza
A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 16. § (1) bekezdése szerint:
A hulladéklerakó lezárására vonatkozó kötelező határozatban a felügyelőség utógondozási
időszakot határoz meg. A felügyelőség az utógondozási időszak véghatáridejének
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meghatározásakor figyelembe veszi azt az időtartamot, ameddig a hulladéklerakó még
veszélyt jelenthet a környezetre.
A hulladéklerakó-létesítmény bezárása után hosszú időre vonatkozó, utógondozási és
potenciális karbantartási tevékenységre kell berendezkedni. Biztosítani kell a
csurgalékvíz, a lerakógáz, valamint a csapadékvíz kezelését, továbbá a szükséges
monitoring rendszerek működtetését. A meglévő infrastruktúrából fenn kell tartani
mindazokat az egységeket, amelyek ezek teljesítéséhez szükségesek.
A hazai jogi szabályozás az utógondozás időtartamát 30 évben állapítja meg. Nemzetközi
tapasztalatok alapján az utógondozás időtartama ennek többszöröse. Az utógondozási
időben szerzett tapasztalatok alapján az utógondozás időtartamát a felügyelőség
meghosszabbíthatja.
A fentiek alapján látjuk, hogy jogszabályilag az utógondozás időtartama ma
Magyarországon (és a nemzetközi gyakorlatban is) 30 év, azonban az egyáltalán nem
biztos, hogy ezen időszak után a depónia már nem jelent veszélyt a környezetre, mint
ahogy azt a jogszabály 16. §-a megkívánja, és erre a jogszabály melléklete is utal.
Mai ismereteink és tapasztalataink még nem elegendőek arra, hogy az utógondozás
időtartamát egyértelműen előre meghatározzuk, sőt még a kritériumok sem egyértelműen
tisztázottak. Mint láttuk (lásd a 6.2. alfejezetben), a hulladéklebomlás folyamata
évtizedekig is eltarthat.
A csurgalékvíz-emissziók vizsgálatánál rendkívül értékes adatokat szolgáltatott EHRIG
(1989) és KRUSE (1994) németországi depóniák esetében, amely adatokat hazai
viszonyok között is jól hasznosíthatunk. A 11.1. táblázat a csurgalékvíz-összetétel
jellemző értékhatárait szemlélteti a hulladéklebomlás különböző fázisaiban. Látható, hogy
a csurgalékvíz összetétele rendkívül széles határok között változik, és az összetétel még a
metánfázisban is jelentősen meghaladhatja a környezetvédelmi szempontból
megengedhető koncentrációt.
Az utógondozás várható időtartamát többen megpróbálták laboratóriumi kísérletek alapján
megbecsülni. A 11.2. táblázatban KRUSE (1994), a 11.3. táblázatban STEGMANN és
szerzőtársai (2006) vizsgálatai alapján, különböző depóniamagasságok és lerakótípusok
esetében a befogadóba bocsátási határérték eléréséhez szükséges időt, míg a 11.4.
táblázatban különböző kutatók kísérleti eredményeit foglaltuk össze. A táblázatban azt
az időtartamot találjuk, amely alatt az adott komponens a környezetvédelmi szempontból
megengedhető határérték alá csökken. Jól látható, hogy bizonyos komponenseknél a
lebomlási idő messze meghaladja az utógondozási periódusnál ma általánosan figyelembe
vett 30 évet, és a szerves szén lebomlásánál ez az időszak több évszázadra is tehető.
Nyilvánvalóan a depónia utógondozását nem lehet elrendelni a táblázatban feltüntetett,
kísérletileg meghatározott hosszú időtartamra, de mindenképpen figyelemreméltóak az
adatok, és rámutatnak annak a fontosságára, hogy az utógondozási fázisban ne csak a
depónia ellenőrzésével foglalkozzunk, hanem már a rekultiváció tervezése során lehetőleg
olyan módszer felé orientálódjunk, amelyek az utógondozási fázisban a hulladék
ellenőrzött és minél gyorsabb lebomlását, stabilizálódását is elősegítik.
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11.1. táblázat
A csurgalékvíz összetétele a lebomlás különböző fázisaiban kommunálishulladéklerakók esetében (EHRIG, 1989; KRUSE, 1994)
Paraméter és
mértékegység
pH-érték:

Savas fázis
(EHRIG-KRUSE)

Átmeneti fázis
(KRUSE)

Metánfázis
(EHRIG-KRUSE)

Tartomány

Átlagérték

Tartomány

Átlagérték

Tartomány

Átlagérték

4,5-7,0

6,0-7,4

6,7-8,3

7,5

7,0-9,0

7,6-8,0

700-28.000

3.400

460-8.300

2.5003.000
180-230

KOI

mg/l

950-60..000

9.50022.000

BOI5

mg/l

600-40.000

6.30013.000

200-10.000

1.200

20-700

TOC

mg/l

350-25.000

2.600

300-15002)

8802)

200-5.000

1.300

260-3.900

1.545

195-3.500

10401.725

740-750

17-1.650

740-750

AOX

mg/l

260-6.200

1.6002.400

NH4-N1)

mg/l

17-1.650

740-750

17-1.650

SO4

mg/l

35-1750

200-500

20-230

90

10-2.500

80-240

100-12.400

21002.150

100-12.400

21002.150

1)

mg/l

100-12.400

21002.150

Na1)

mg/l

1-6.800

1.1501350

1-6.800

1.1501350

1-6.800

1.1501350

K1)

mg/l

10-2.500

880-1100

10-2.500

880-1100

10-2.500

880-1100

Mg

mg/l

50-1150

285-470

90-350

200

25-350

150-180

Cl

1)

Ca

mg/l

10-2.500

650-1200

40-310

150

20-1.100

60-200

Cr1)

mg/l

0,002-1,6

0,155-0,3

0,002-1,6

0,155-0,3

0,002-1,6

0,155-0,3

Fe

mg/l

3-2.100

135-780

2-120

36

4-125

15-25

Ni1)

mg/l

0,01-2,05

0,19-0,20

0,01-2,05

0,19-0,20

0,01-2,05

0,19-0,20

Cu1)

mg/l

0,004-1,40

0,08-0,09

0,004-1,40

0,08-0,09

0,004-1,40

0,08-0,09

Zn

mg/l

0,05-120

2,2-5,0

0,06-1,7

0,6

0,03-4,0

0,6

As1)

mg/l

0,0053-1,6

0,0260,16

0,0053-1,6

0,0260,16

0,0053-1,6

0,0260,16

Cd1)

mg/l

0,0005-0,525

0,0060,0375

0,0005-0,525

0,0060,0375

0,0005-0,525

0,0060,0375

Hg1)

µg/l

0,0005-0,525

0,0060,0375

0,0005-0,525

0,0060,0375

0,0005-0,525

0,0060,0375

Pb1)

mg/l

0,0005-0,525

0,0060,0375

0,0005-0,525

0,0060,0375

0,0005-0,525

0,0060,0375

A paraméter független a biológiai lebomlás fázisaitól

Megj.:

A táblázat EHRIG és KRUSE vizsgálatainak egyesített eredményeit tartalmazza. a mért
értéktartomány feltüntetésével.
EHRIG vizsgálatai: Ny-németországi lerakók csurgalékvize a ′70-es és ′80-as években.
KRUSE vizsgálatai: Alsószászországi lerakók csurgalékvize a ′90-es évek elejéig.
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11.2. táblázat
A befogadóba bocsátási határérték eléréséhez szükséges idő [év] (KRUSE, 1994)
Paraméter és
mértékegység

Klorid

mg/l

Hulladéklerakók csurgalékvizére
vonatkozó határérték alapján
(Németország)

Szennyvizekre vonatkozó immissziós
határérték alapján
(Svájc)

Depónia magassága [méter]
20

40

20

40

140

185

210

260

KOI

mg/l

185

240

280

335

TKN

mg/l

440

550

815

930

AOX

mg/l

340

520

-

-

11.3. táblázat
A befogadóba bocsátási határérték eléréséhez szükséges idő [év] különböző
lerakótípusok esetében (STEGMANN et al., 2006)
Lerakó típusa

Paraméter
[mg/l]

Határérték, CE;
[mg/l]

Kiindulási
koncentráció, C0
[mg/l]

A CE eléréséhez
szükséges idő
[év]

Kommunális

1.200-3.800

75-120

MBH

450-2.000

35-100

Égetési pernye

KOI

200

15-600

0-50

Építési törmelék

100-250

0-10

Kommunális

400-800

110-160

MBH

150-250

45-80

Égetési pernye

TKN

70

4-200

0-65

Építési törmelék

20-200

0-65

Kommunális

1.000-2.100

110-150

MBH

420-980

70-110

Égetési pernye

Cl

100

290-12.000

50-230

Építési törmelék

100-600

0-90

Kommunális

1,0-2,8

25-55

MBH

0,2-1,5

0-35

Égetési pernye

AOX

0,5

0,0-0,13

0

0,0-0,02
Építési törmelék
Megj.:
CE: AbwV (Szennyvízrendelet, Németország), 51. Anhang
Lerakási vastagság: 20 m;
Csurgalékvíz intenzitás: 200 mm/év.

0
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11.4. táblázat
Az utógondozási idő (év) prognosztizálása
különböző szerzők laboratóriumi vizsgálatai alapján
Paraméter

Határérték
[mg/l]

BELEVI,
BACCINI
(1989)

KRUSE
(1994)

NIENHAUS
(1996)

HEYER és
STEGMANN
(1997)

KRÜMPELBECK
(2000)

Szerves
szén

-

500-1700

-

-

-

-

KOI

60*200**

-

280

33-106

80-360

65-320

Összes N

70

55-80

-

-

-

-

NH4-N

-

-

-

-

-

évtizedek-100

TKN

5*

-

815

évtizedek

120-450

-

Klorid

100*

100-150

210

-

90-250

25-130

Foszfor

-

100-700

-

-

-

-

AOX

0,5*

-

-

-

30-120

40-100

0,1-2*

1-10

-

-

-

<10

Nehézfém
Megj.:

* Szennyvizekre vonatkozó immissziós határérték (Svájc) alapján
**
AbwV (Szennyvízrendelet , Németország), 51. Anhang

Mint már említettük, a depónia stabilizálásának, a konszolidáció gyorsításának két
lehetséges, laboratóriumi és in-situ kísérletek alapján nagyon ígéretesnek mutatkozó
megoldása:
−
−

Levegőztetés, aerob stabilizálás.
A hulladéklerakók utólagos nedvesítése, a vízháztartás szabályozása.

Az in situ aerob stabilizálást akkor célszerű alkalmazni, ha a lerakóban nincs már
hasznosítható mennyiségben metán, de ugyanakkor az még mindig jelentős környezeti
veszélyt jelent.
A hulladéklerakók utólagos nedvesítése, a vízháztartás szabályozása elsősorban akkor
alkalmazandó, ha a depóniában még jelentős mennyiségű hasznosítható metángáz van
jelen, és a lerakó aljzat- és zárószigetelő-rendszerrel is rendelkezik.
A következőkben az aerob stabilizálásra és utólagos nedvesítésre vonatkozó eddig ismert
kísérleti eredményeket foglaljuk össze.
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11.2. A hulladéklerakók utógondozási idejének csökkentése in situ levegőztetéssel,
aerob stabilizálással
11.2.1.

Az in situ aerob stabilizálás jelentősége, alapjai

A depóniákból az atmoszférába kerülő metán az összes antropogén metánemisszió
mintegy 13%-át adja (lásd 6.21. ábrán). Ismert, hogy a metán a szén-dioxid mellett az
egyik legjelentősebb üvegházhatást okozó gáz (11.1. ábra). Erőssége, veszélyeztető
potenciálja lényegesen nagyobb, mint a nagyobb koncentrációban jelen lévő szén-dioxidé
(lásd 6.7. táblázatban). Mindezekből következik, hogy a levegőbe kerülő metángáz
mennyiségének a csökkentése különösen fontos, és hulladéklerakóknál, szennyezett
területek kármentesítésénél az aerob in situ stabilizálás módszere egy különösen
ígéretesnek mutatkozó lehetőség, amit már számos laboratóriumi és helyszíni kísérlet,
elvégzett stabilizálás eredményei is igazolnak.

11.1. ábra
A sugárzási hatások megváltozása, a metángáz részarány az üvegházhatás
kialakulásában
(BARTHOLY, 2004)
A levegőztetés, mint a hulladéktest stabilizálását elősegítő folyamat idősebb, alacsony
intenzitású depóniagáz-képződéssel bíró, és kis mennyiségű biológiailag lebomló hulladék
esetében alkalmazható célszerűen. A stabilizálás alapgondolata ugyanaz, mint amit a
9.2.3. alfejezetben ismertetett metánoxidációs eljárásnál már megismertünk, tehát itt is a
(9.4) összefüggés szerint játszódik le a lebomlás. A két eljárás között annyi a különbség,
hogy amíg a metánoxidációs eljárásnál a depóniából kijutó (vagy már kinyert, de már nem
hasznosítható, lefáklyázással közvetlenül nem ártalmatlanítható) metángázt a depónia
felszínén, vagy azon kívül oxidáljuk szén-dioxiddá, addig az aerob stabilizálásnál a
depóniatesten belül történik a metángáz oxidálása.
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Hulladéklerakó aerob helyszíni stabilizálása során lejátszódó folyamatok és a stabilizálás
hatása (HEYER et al., 2007, RITZKOWSKI et al., 2006):
−

−

−
−
−
−

Az oxigénszegény környezet légköri oxigénnel történő dúsítása eredményezi a
biológiailag lebontható hulladékalkotók bomlási folyamatának a felgyorsulását. A
levegőztetés hatására megnövekvő szénátalakulás elősegíti a szerves anyagok
gyorsabb stabilizálódását.
A levegőztetés eredményeként a hulladéktestben csak olyan szerves alkotók
maradnak, amelyek nehezen, vagy egyáltalán nem bonthatók le, így a továbbiakban a
gáztermelés mértéke erősen visszaesik.
A felgyorsuló biológiai lebomlás hatására a süllyedések rövidebb idő alatt játszódnak
le.
A bomlási folyamatok lejátszódása után kisebb lesz a csurgalékvíz biológiai és
kémiai oxigénigénye, és mérséklődik a nitrogén vegyületek előfordulása is.
A stabilizálás egyik következménye lesz ugyanakkor a megnövekvő szén-dioxid
képződés.
A stabilizáció a hulladéktestben hőmérséklet-emelkedést eredményez, aminek
jellemző értéke 35-50 °C.

A gyakorlatban az aerob stabilizálás megvalósításának a következő lehetőségei ismertek
(RITZKOWSKI – STEGMANN, 2012):
−
−
−
−

Nyomás és szívás együttes alkalmazása (11.2. ábra);
Alacsony nyomás (0,1-0,5 mbar) melletti levegőztetés (11.3.a. ábra);
Elszívás (11.3.b. ábra);
Lökésszerű nyomáshullámok melletti (3-7 bar), részben oxigénnel dúsítva történő
aerob stabilizálás (11.4. ábra, lásd még 11.16. ábrán is).

11.2.2. Az aerob helyszíni stabilizálás kivitelezése
A levegőztetés kútrendszer alkalmazásával valósul meg. A kutak aktív levegőztetés útján
légköri oxigént (lehetőség van oxigénnel való dúsításra is) juttatnak a hulladéktestbe,
melynek hatására felgyorsul az aerob (oxigén jelenlétében lejátszódó) stabilizáció
folyamata. A terület teljes átlevegőztetését a szabályozott túlnyomás és a hozzáadott
levegőmennyiség garantálja. A levegőt bejuttató kutak mellett egyidejűleg további kutakat
is üzemeltetnek a lerakó területén a bomlási folyamatok során keletkező gázok gyűjtése
céljából (11.2. ábra). Kisebb hatékonysággal, de megvalósítható a stabilizálás a légköri
oxigén beszívása segítségével is (lásd 11.3.b. ábrán). A levegőt betápláló kutak szűrőzése
a depónia mélyebb részein, a csurgalékvízgyűjtő réteg felett történik, elősegítendő a
depóniatest minél jobb átlevegőztetését, valamint, hogy elkerüljük a felszínközeli levegő
cirkulációját. Amennyiben kellő vastagságú a csurgalékvízgyűjtő réteg és az hatékonyan
működik, azaz a felső része telítetlen, akkor a levegő betáplálás történhet a
csurgalékvízgyűjtő rétegben is (11.3.b. ábra). Az átlevegőztetés ekkor a legjobb, de
ennek feltétele, hogy ne duzzadjon vissza a csurgalékvíz. Az eljárás során, ha a
gázkitermelés nem kutakkal történik, hanem csak átlevegőztetés van (11.3.b. ábra), a
fedőréteg célszerűen gázáteresztő (ideiglenes lezárás). Ez utóbbi esetben a metángáz
oxidálásának a hatékonysága növelhető a zárórétegbe beépített − a 9.13.a. ábrán már
bemutatott − bioszűrőkkel, bioréteggel.
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11.2. ábra
Az aerob helyszíni stabilizálás elvi ábrája
(HEYER, 2003)

11.3. ábra
Alacsony nyomás melletti átlevegőztetéssel (a), illetve elszívással (b) történő in situ
stabilizálás elvi ábrája
(RITZKOWSKI – STEGMANN, 2012)
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11.4. ábra
A lökésszerű nyomáshullámokkal történő aerob stabilizálás elvi ábrája
(RITZKOWSKI – STEGMANN, 2012)
Növelhetjük az átlevegőztetés hatékonyságát, ha a bejuttatott levegő nyomását növeljük,
esetleg oxigénnel dúsítjuk. Ezt a módszert a 11.2.4. alfejezetben külön ismertetjük.
A mai napig elvégzett, kivitelezett és publikált in situ aerob stabilizálási munkák,
kísérletek a teljesség igénye nélkül:
Megvalósult alacsony nyomás melletti levegőztetés Németországban:
• Kuhstedt lerakó (Alsó Szászország), ún. AEROflott® eljárás
• Süpplingen lerakó (Alsó Szászország)
• Amberg-Neumühle lerakó (Bajorország)
• Milmersdorf lerakó (Brandenburg)
• Modenai lerakó (Olaszország), ún. AirFlow eljárás
• Dörentrup lerakó (É-Rajna-Vesztfália)
• Halberbracht lerakó (É-Rajna-Vesztfália)
• Leppe lerakó (É-Rajna-Vesztfália)
• Schwalbach-Giesborn lerakó (Saar-vidék)
− Amerikában és Kanadában napjainkig mintegy 20 lerakón történt aerob stabilizálás,
az első projektek Georgia és Dél Karolina államban valósultak meg. A világon az
egyik legrégebbi (1978!) alkalmazása a módszernek Torontóban (Kanada) történt.
− A japán lerakók többségét, a koreai lerakók több, mint a felét és néhány lerakót
Malaysiában az ún. szemi-aerob koncepció (11.5. ábra) alapján építettek meg, amikor
az átlevegőztetést a csurgalékvízgyűjtő rendszeren keresztül oldják meg. Valójában
ez a módszer a legrégebben alkalmazott, Japánban az első ilyen lerakó 1975-ben
létesült (RITZKOWSKI– STEGMANN, 2012).

−
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11.5. ábra
A szemi-aerob lerakó koncepciója
(RITZKOWSKI – STEGMANN, 2012)
11.2.3. Az alacsony nyomáson kivitelezett in situ aerob stabilizálások tapasztalatai
Az in situ aerob stabilizáláshoz a meglévő gázkutak ugyan alkalmasak, de azokat
többnyire további kutakkal kell kiegészíteni (11.6. ábra). A levegőztető kutak
hatástávolsága 15-25 méter közötti. Nagy lerakóknál, 10 méternél nagyobb
hulladékvastagság esetében, mélységben differenciált levegő-bevezetéssel célszerű a
lebomlás hatékonyságát fokozni, optimalizálni (HEYER et al., 2003b, 2005c, 2007). A
levegőztető rendszer lényeges eleme a gázelosztó állomás, amely a bejuttatott levegő
mennyiségét, az egyes kutakban a nyomást szabályozza.
A szükséges nyomást és levegőmennyiséget a mindenkori depónia és hulladékviszonyok
határozzák meg, pl. a Milmersdorf-i lerakón (Brandenburg) 17 mbar nyomás mellett 300
m3/h levegő bevezetésére volt lehetőség.
A Neumühle-i lerakónál (üzemelés: 1935-1967 között, lerakott hulladék: építési törmelék,
háztartási hulladék, ipari hulladék, ipari salak és galvániszap, a terület nagysága kb. 9 ha,
a teljes térfogat 420.000 m3) a stabilizálás alacsony nyomáson (40 mbar), a levegő
oxigénjével történt, amit a lebomláshoz szükséges oxigén-igényhez igazítottak. A
gázkutakban a betáplált levegő mennyisége 120 m3/h volt. A szabályozott stabilizálás
2001 decemberében kezdődött. Az első fázisban a kiépített 29 gázkutat csak gázelszívásra
használták a környező épületek gázmigrációtól való védelme érdekében. Az
átlevegőztetés 2002 áprilisában kezdődött. Az üzemelést 32 gázellenőrző kúttal figyelték
A Dörentrup-i lerakó alapterülete 9 ha, a lerakott hulladék térfogata 1,1 millió m3,
aljzatszigetelés van. Az előzetes vizsgálatok kezdete 2002, 2007 októberében indult az
intenzív gázkinyerés, kezdetben levegőztetés nélkül, majd 2008 júniusában történt a
rendszer átállítása az in situ aerob stabilizálásra, ami 2008 őszétől vált folyamatos
üzeművé (HEYER et al., 2009).
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11.6. ábra
Az in situ aerob stabilizáló rendszer helyszínrajza a Leppe-i (É-Rajna-Vesztfália)
lerakón
(HEYER et al., 2005c)
Gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható, hogy a levegőztetés hatására a stabilizálás
kezdetétől számított rövid időn belül megváltozik a keletkező csurgalékvíz kémhatása,
oxigéntartalma és a nitrogén vegyületek koncentrációja (11.7.ábra) is. Csökken a TOC,
KOI és a BOI5 paraméterek értéke (11.8. ábra, RITZKOWSKI et al., 2006, 2007b, 2009a,
MERTOGLU et al., 2007). Mindezek egyben az utógondozás időtartamának a
csökkenését is jelentik.
A 11.9.-11.10. ábrák a gázkoncentrációk alakulását szemléltetik két lerakónál. Mint
látható, a Dörentrup-i lerakónál a metánkoncentráció alig fél év alatt a kezdeti 30-40 %ról 8-15 %-ra esett vissza. A Milmersdorf-i lerakónál az ellenőrzött átlevegőztetés
hatására néhány hónap alatt a teljes depónia területén a metánkoncentráció 5-10 % körüli-,
egy év elteltével 0-5% közötti értékre csökkent (HEYER et al., 2005b).
A 11.11. ábra a depónián belüli hőmérséklet alakulására mutat be példát. Az aerob
stabilizálás hatására a depóniatestben a hőmérséklet többnyire 25-50 Co közötti. Az aerob
stabilizálás megkezdése után a hőmérséklet folyamatos növekedése következett be.
Néhány esetben előfordult, hogy a depónia egyes szegmenseiben a hőmérséklet a termofil
(50-70 Co) zónába is felemelkedett (HEYER et al., 2005, 2005b). A hőmérséklet lefutása
egyértelműen utal arra, hogy az intenzív aerob lebontás során hőenergia szabadul fel. A
külső hőmérséklet már néhány méterrel a depóniafelszín alatt sem játszott számottevő
szerepet, bár a belső hőmérséklet ingadozásának a tendenciája hasonló a külső
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hőmérsékletéhez (11.12. ábra). A 11.13. ábra a csurgalékvíz hőmérsékletének alakulását
szemlélteti a Kuhstedt-i lerakón. Jól látszik az aerob stabilizálás következtében fellépő,
mintegy 20 hónapon át tartó hőmérséklet-emelkedés, majd a levegőztetés befejeztéig
(további négy év) a közel konstans 40 Co-os érték.

11.7 ábra
A csurgalékvíz koncentrációjának alakulása a kuhstedti lerakón a levegőztetés
megkezdése után
(HEYER et al., 2005b)
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11.8. ábra
A csurgalékvíz pH, TOC és BOI5 értékének a változása az aerob stabilizáció során
(MERTOGLU et al., 2007)
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11.9.ábra
A depóniagáz összetételének az alakulása a stabilizálás kezdeti időszakában a
Milmersdorf-i lerakónál
(HEYER et al., 2003b)

11.10. ábra
A gázkoncentrációk alakulása a Dörentrup-i lerakón (1. mező)
(HEYER et al., 2009)
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11.11. ábra
A depónián belüli hőmérséklet alakulása a Dörentrup-i lerakó középső platójának a
területén
(HEYER et al., 2009)

11.12. ábra
A depónián belüli és a külső hőmérséklet alakulása a Kuhsedt-i lerakón a 2001-ben
kezdődött stabilizálás után
(HEYER et al., 2005)
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11.13. ábra
A csurgalékvíz hőmérsékletének alakulása az aerob stabilizáció során a Kuhstedt-i
lerakón
(RITZKOWSKI, 2007b)
A depónia stabilizálódása, a végleges lezárás megkezdése szempontjából rendkívül fontos
a depóniafelszín süllyedésének az alakulása. A Dörentrup-i lerakón alig egy évvel a
levegőztetés megkezdte után a süllyedések 15-61 cm közöttiek voltak. (11.14. ábra,
HEYER et al., 2009). A Kuhstedt-i lerakón négy évnyi levegőztetés után 25-80 cm-es
süllyedéseket mértek, ami a teljes depóniamagasság 2-10 %-a. A 11.15. ábra a Leppe
lerakón, a peremi részeken és a depónia középső részén mért-, valamint az intenzív
átlevegőztetés után várható süllyedéseket tünteti fel. A depónia középső részén az
átlevegőztetés megkezdésekor még további 3,0 méteres süllyedést várnak, és mint az
ábrán látható, a stabilizálás hatására a süllyedések intenzitása megnő, és a zárószigetelőréteg hamarabb elhelyezhető lesz.
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11.14. ábra
A süllyedések alakulása a levegőztetés megkezdése után a Dörentrup-i lerakón
(HEYER et al., 2009)

11.15. ábra
A 30 m magas Leppe lerakón mért-, és az aerob stabilizálás után várható süllyedések
időbeli alakulásának prognosztizálása
(HEYER et al., 2005d)
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11.2.4.

Túlnyomással kivitelezett in situ aerob stabilizálás, az ún. BIOPUSTER
eljárás

A BIOPUSTER eljárás lényegében csak technológiájában különbözik az előzőekben
ismertetett átlevegőztetési eljárástól, maga a BIOPUSTER („bio-puffer”) egy egyedi
fejlesztésű nyomótartály. Elosztó hálózaton keresztül jut a tartályba az oxigénnel dúsított
levegő. Az eljárás sajátossága abban áll, hogy ellentétben a hagyományos levegőztető
rendszerekkel, a rendszer nem állandó nyomáson üzemel, hanem a levegőztetés pulzáló,
így a levegő – oxigén keverék a nagyobb tömörségű hulladékrészekbe is behatol. A
rendszer felépítését és működését szemléltetik a 11.16. – 11.17. ábrák. A rendszer üzemi
nyomása 3–7 bar. A levegőztetéssel párhuzamosan, egy szívóvezetéken keresztül a
hulladékok bomlásából származó gázok eltávolítását is elvégzi a BIOPUSTER rendszer.
A gázkinyerés kapacitása 30%-kal meghaladja a kisnyomású levegőztetés kapacitását. Az
ellenőrizetlen gázkibocsátások elkerülése érdekében a vizsgált területen folyamatosan
történik a gázkinyerés. A kinyert gázt − ha szükséges − kezelik, tisztítják.

11.16. ábra
A BIOPUSTER eljárás vázlata
(www.biopuster.at)
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11.17. ábra
A BIOPUSTER eljárással történő stabilizálás felépítése
(www.biopuster.at)
A 11.18. ábra jól szemlélteti ezen eljárás hatékonyságát, az átlevegőztetendő közegbe
való nagyobb behatolást.
Lökésszerű nyomáshullámok mellett (3-7 bar), részben oxigénnel dúsítva az ún.
BIOPUSTER eljárás megvalósult alkalmazásai:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fischer lerakó kármentesítése (Alsó Ausztria);
Kiener lerakó kármentesítése (Aichkirchen, Felső Ausztria);
Rechte Kremszeile kármentesítése (Ausztria);
Wiener Neudorf (Ausztria);
Pontedera/Pisa (Olaszország);
Fiorenzuola (Olaszország);
Donaupark lerakó, Bécs (Ausztria);
Gmünd-i lerakó (Ausztria);
Horn-i lerakó (Ausztria);
Berger lerakó, Weikersdorf, (Ausztria);
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Feldbach-i lerakó, (Ausztria);
Nördlingen, (Németország);
Schöneiche (Németország);
Maringa (Brazília).

−
−
−
−

11.18. ábra
Az alacsony nyomású levegőztetés és a BIOPUSTER eljárás hatékonyságának
összehasonlítása

11.2.5. Költségek
Az ismert és publikált, alacsony nyomáson végrehajtott in situ aerob stabilizálási
kísérletek, kármentesítések költségeit a 11.5. táblázatban foglaljuk össze.
11.5. táblázat
Az alacsony nyomáson végrehajtott in situ stabilizálások költségei
(HEYER et al. 2003e)
Teljesítmény/lerakó

AMBERG

KUHSTEDT

MILMERSDORF

Beruházási és üzemi költségek
(nettó*)

650.000,- EUR

650.000,- EUR

640.000,- EUR**

Depóniatérfogat

420.000 m3

220.000 m3

560.000 m3

Egy m3 hulladékra vonatkoztatott
költség

1,5 EUR/m3

3,0 EUR/m3

1,1 EUR/m3

Levegőztetési teljesítmény

900 m3/ h

2.400 m3/ h
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3

2.400 m3/ h

0,036 EUR/m
0,014 EUR/m
0,014 EUR/m3
Egy m levegő bejuttatás és
gázkinyerés költsége
Megj.:
* Nettó költségek: infrastruktúra, építési terület berendezése, gázkutak, vezetékek, gázelosztó
állomás, gáztisztítás, üzemviteli költségek a monitoring nélkül, tervezés, engedélyezés,
szakvélemények, jelentések.
**A Milmersdorf-i lerakónál a meglévő 14 gázkutat fel lehetetett használni a levegőztetés során
3

3
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Optimális körülmények mellett az alacsony nyomáson végrehajtott in situ aerob
stabilizálás költsége 0,5 - 1,0 EUR/m3 hulladék között becsülhető. Kedvezőtlen
körülmények mellett (kis lerakó, az infrastruktúra hiánya) a költségek magasabbak,
elérhetik a 2-3 EUR/m3 hulladék értéket is. Növelhetik a költséget a kedvezőtlen földtani
adottságok, a zárószigetelés hiánya, a környező beépítettség, a csurgalékvíz és az esetleg
szennyezett talajvíz tisztítása. Csökkentheti a költséget, illetve gazdaságosabbá tehető a
stabilizálás alternatív zárószigetelés alkalmazásával, a terület utólagos hasznosításával,
berendezések kölcsönzésével.
A BIOPUSTER eljárás költsége a fentieknél magasabb, a Fiurenzola-i lerakónál 11,5
EUR/t hulladék (kb. 5,0-6,0 EUR/m3 hulladék), ugyanakkor rövidebb volt a kivitelezési
időtartam (MOSER, 2007).
11.3. A hulladéklerakó utógondozási idejének csökkentése utólagos nedvesítéssel, a
vízháztartás szabályozásával
A hulladék lebomlásához a lebomló szervesanyag-tartalomtól függően megfelelő
mennyiségű vízre van szükség, azaz a hulladéknak megfelelő nedvességtartalommal kell
rendelkeznie. Frissen feltöltött lerakóknál ez az érték 40-50%, régebbi lerakóknál 40%
körüli érték (nedves tömegre vonatkoztatva). A lerakó lezárásával a nedvességnek a
csapadékból történő utánpótlódása lecsökken. Már néhány hónappal a zárószigetelés
elhelyezése után több lerakónál a gázképződés a számított értékhez képest drasztikusan
lecsökkent (HUPE et al., 2005), aminek az oka a nem megfelelő depónián belüli
nedvességtartalom (relatíve száraz hulladék, korlátozott vízmozgás, korlátozott nedvesség
utánpótlódás, stb.). Ahhoz, hogy a depónia emissziópotenciálját a lehető legrövidebb időre
korlátozzuk, egy lehetséges megoldás lehet a depóniatest utólagos, ellenőrzött
nedvesítése, és a lebomlási folyamatok optimalizálása. A már néhány esetben sikeresen
alkalmazott megoldás elméletileg egyszerű és tiszta, azonban mindenkor problémát jelent
a lerakott hulladék inhomogenitása, a hulladék összetétele és különösen a lebomló
szervesanyag tartalomra és a nedvességtartalomra vonatkozó hiányos ismeret. Ez a
megoldás elsősorban a zárószigetelő-rendszerrel ellátott fiatal, még nagy mennyiségű
biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó lerakók esetében jöhet számításba a hulladék
stabilizálásának elősegítése, a lebomlási idő optimalizálása és -gyorsítása érdekében.
Az utólagos nedvesítés elsősorban horizontális, ill. vertikális infiltrációs rendszerekkel
valósítható meg, de számításba jön a csapadékvízből a zárószigetelő rendszeren át történő
ellenőrzött, méretezett (lásd: evapotranspirációs zárószigetelés) vízutánpótlódás is.
Hulladéklerakók ellenőrzött nedvesítésének a követelményei (HUPE et al., 2005):
−
−
−
−
−
−
−

legalább 60 cm vastag, k<1×10-8 m/s szivárgási tényezővel rendelkező ásványi
anyagú aljzatszigetelés;
üzemelő csurgalékvízgyűjtő és -elvezető rendszer;
megfelelő állékonysággal, lejtőszöggel kialakított hulladéktest;
biológiailag lebontható szervesanyagok jelenléte;
üzemelő gázgyűjtő és elvezető rendszer;
ellenőrzött infiltrációs rendszer;
a hulladéktest gáz- és vízháztartásának megfelelő mélységű ismerete az infiltráció
megkezdése előtt.
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A szabályozott nedvesítés ideje alatt az alábbi paraméterek folyamatos ellenőrzése
szükséges:
−
−
−
−

a depóniagáz termelése, a gáz összetétele;
hozzáadott vízmennyiség (ha szükséges, az egyes lerakó részeken elkülönítve is);
a keletkező csurgalékvíz mennyisége és minősége;
az infiltráció hatásai a hulladéktestre:
• a nedvességtartalom, a víz eloszlása a hulladéktestben;
• a hulladéktest állékonysága, mechanikai stabilitása, különös tekintettel a lejtős
területek állékonyságára.

11.3.1.

A hozzáadott víz mennyiségének becslése

A lebomlás optimalizálásához szükséges vízmennyiség meghatározásához szükségünk
van a depónia vízháztartásának ismeretére. A hulladéklerakó vízháztartásával részletesen
az 5.1. fejezet foglalkozik.
A szabályozott nedvesítéssel/öntözéssel megnövelt nedvességtartalmú hulladéktestben
fokozódik a mikrobiológiai tevékenység, és ezáltal a depóniagáz képződése is. A
gyakorlat szerint az optimális nedvességtartalom értéke függ a hulladék összetételétől és
korától. A hulladéktestben lejátszódó anaerob bomlási folyamatokat a nedvességtartalom
a következő módon befolyásolja:
−
−

−

a biológiai lebomlás folyamata jelentős mértékben lelassul, ha a víztartalom
kevesebb, mint 30%;
a biológiai lebomlás folyamatának előrehaladása korlátozott 40%-nál kisebb
víztartalom esetén (a szükséges víztartalom értéke függ a hulladék korától és a
lebomlás mértékétől is);
a legkedvezőbb biológiai lebomlás a 40%-nál nagyobb nedvességtartalom esetén
következik be.

A fentiek alapján elmondható, hogy legalább 35%-os víztartalom szükséges a bomlási
folyamatok optimális lejátszódásához. A szükséges hozzáadott vízmennyiség fajlagos
értékét az alábbi egyenlet segítségével határozhatjuk meg:

m víz =

w szüks − w teny
Vvíz
=
M hull (1 − w szüks ) ⋅ ρ víz

(11.1)

ahol:
m víz : a hozzáadott vízmennyiség fajlagos értéke, m 3 t nedv. tömeg ;

[

]

Vvíz : a megfelelő nedvességtartalom eléréséhez szükséges hozzáadott

[ ]

M hull

víztérfogat, m 3 ;
: a hulladék nedves tömege (amelynek a víztartalmát növelni kell!) [t ] ;

w szüks : a szükséges (elérendő) víztartalom, [−] ;
284

11. A hulladék stabilizációjának gyorsítása, az utógondozási idő csökkentése

w teny : a hulladék tényleges (nedvesítés előtti) víztartalma, [−] ;

[

]

ρvíz : a víz sűrűsége, t m3 ;
A nedvesítés során − a keletkező depóniagáz mennyiségének növelése érdekében – a
hozzáadott víz mennyisége minimum 100 – 200 l/m3 kell, hogy legyen.
A (11.1) összefüggés nyilvánvalóan csak egy elméletileg becsült értéket ad, hiszen a
hulladék lebomlását számos tényező befolyásolja:
−
−
−
−

az éghajlati viszonyok;
a hulladéklerakó geometriája (a lerakott hulladék mennyisége, magassága, a lerakó
felület nagysága, stb.);
a lerakó lezárásának módja, minősége;
a hulladék állapota: a hulladék összetétele, vastagsága, vízáteresztő képessége,
hézagtényezője, hézagtérfogata, a depóniagáz keletkezés potenciális lehetősége.

A hulladék lebomlását befolyásoló tényezőket részletesen a 6.2.2. alfejezet ismerteti.

11.3.2. Az infiltrációs eljárások
Az infiltrációs módszer kiválasztásánál alapvetőek a nedvesítendő közeg tulajdonságai,
azaz:
−
−
−
−
−

a hulladék összetétele (szervesanyag-, nitrogén-, sótartalom);
a szárazanyag mennyisége és minősége;
a szárazanyag szemcseösszetétele, szemcseeloszlása
a karbonáttartalom (az inkrusztáció miatt), ill.
a korróziós viszonyok (az infiltrációs rendszer anyagának kiválasztása érdekében).

Az infiltráció – a helyi adottságoktól és az alkalmazott infiltrációs rendszertől függően –
történhet (HEYER et al., 2003a, 2003c, 2005d, HUPE et al., 2005):
−
−
−
−
−

felszíni vízzel;
csurgalékvízzel;
előkezelt / tisztított csurgalékvízzel;
kezeletlen, ún. nyers csurgalékvízzel;
a csurgalékvíz kezelésből visszamaradó anyaggal.

A hazai gyakorlatban a csurgalékvíz visszapermetezése már régóta gyakorlat, elsősorban
az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. A visszapermetezés kétségtelenül
elősegíti a hulladék lebomlását, gyorsítja a konszolidációt, különösen frissen lerakott
hulladék esetében (lásd 11.22.-11.23. ábrákat), hátránya azonban, hogy a depóniába
visszavezetik a szennyezőanyagot, valamint, téli időszakban nem alkalmazható.
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Az infiltráció technikai kivitelezését illetően az alábbi megoldásokat különböztethetjük
meg:
a zárószigetelés alatt kialakított horizontális elrendezésű infiltrációs rendszer:
• felületi – (11. 19. ábra);
• vonalas infiltráció (dréncső, drénárok) (11.20. ábra).
− függőleges elrendezésű infiltrációs rendszer:
• korábbi gázkutak felhasználása;
• nyelőkutak alkalmazása;
• injektáló lándzsa, 10-20 méteres hálókiosztás mellett, (11.21. ábra);
− A zárószigetelő-rendszer vízháztartásának tervezése révén végrehajtott infiltráció.
−

Az egyes módszerek összehasonlítását, előnyös és hátrányos tulajdonságait a 11.6.
táblázat foglalja össze.

11.19. ábra
Horizontális nedvesítés felületi szivárgóval
(HUPE et al., 2005)
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11.20. ábra
A vonalas infiltráció elvi ábrája
(HUPE et al., 2005)

11.21. ábra
A hulladék nedvesítése lándzsás injektálással
(HUPE et al., 2005)
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11.6. táblázat
Az infiltrációs módszerek összehasonlítása
(SCHATZ, 2003, HUPE et al., 2005)
Módszer

Előny

Hátrány

Horizontális,
felületi szivárgó

Felületi nedvesítés lehetséges
A zárószigetelő-rendszert nem
károsítja

Nehezen szabályozható, ellenőrizhető
Inhomogén hulladékoknál problémás
Az egyes elemek hidraulikai kapcsolatának a
veszélye (átfolyás)
Állékonysági problémák

Horizontális,
drénárok, dréncső

Egyszerű, olcsó kialakítás
Felületi nedvesítés lehetséges
A zárószigetelő-rendszert nem
károsítja

Nehezen szabályozható, ellenőrizhető
Inhomogén hulladékoknál problémás
Egyenletes nedvesítéshez nagyszámú árok
szükséges
Az egyes elemek hidraulikai kapcsolatának a
veszélye (átfolyás)
Süllyedésérzékenység

Vertikális,
lándzsás
infiltráció

Szigetelt lerakóknál is
alkalmazható, egyszerű, utólagos
beépítés lehetséges
Nem zavarja a gázmentesítő
rendszert
Jól szabályozható, ellenőrizhető a
folyamat
Célzott vízbejuttatás

A zárószigetelés több ponton történő
átlyukasztása
Területi nedvesítéshez nagyszámú lándzsa
szükséges
Inkrusztáció fellépése
Akadályozza a rekultivált felület gondozását,
hasznosítását

A zárószigetelő-rendszer vízháztartásával történő megoldás kétségtelenül olcsó eljárás, a
nedvesítés elindítása azonban közvetlenül a bezárás után célszerű, amikor még jelentős
gázmennyiségre számíthatunk, és a hulladék gyorsabb stabilizálása a cél annak érdekében,
hogy a végleges zárószigetelő-rendszer elhelyezhető legyen. Mindez azt jelenti, hogy a
stabilizálódás után a végleges zárószigetelő-rendszer kialakításához ezt a rendszert is át
kell építeni. Ez a megoldás nem teszi lehetővé az infiltráció folyamatának ellenőrzött
szabályozását, azaz a rendszer meglehetősen rugalmatlan.
Az eddig kivitelezett projektek eredményeiből levonható következtetések (HUPE et
al.,2005) az alábbiak:

Pozitív tapasztalatok:
−
−
−

megnövekedett, gazdaságosan kitermelhető gázmennység (11.22. ábra);
a gazdaságosan kitermelhető gázmennyiség időtartamának növekedése;
a hulladéktest gyorsabb stabilizálódása (11.23. ábra).

Negatív tapasztalatok:
−
−
−
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jelentős inkrusztáció léphet fel, különösen csurgalékvíz visszajuttatás esetében;
a rendszer elemeinek elnyíródása, törése (az intenzívebb mozgások miatt);
a mélyebb szintek elégtelen nedvesítése.
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11.22. ábra
A csurgalékvízzel történő nedvesítés kedvező hatása a metángáz képződésére
(MEHTA et al., 2002)

11.23. ábra
A süllyedések intenzitásának növekedése a csurgalékvízzel történő nedvesítés
hatására
(MEHTA et al., 2002)
11.4. Az utógondozási idő várható csökkenésének mértéke
Az aerob in situ levegőztetés és nedvesítés kétségtelenül kedvezően hat a lerakó
stabilizálódására. A 11.7. – 11.8. táblázatok ezen vizsgálatok eredményeit foglalják
össze, megadva az utógondozási idő várható rövidülését. A táblázatokban az utógondozási
idő rövidülésének értéke a csurgalékvíz-koncentrációnak egy adott határérték alá történő
csökkenésére vonatkozik. Ezen értékek alapján gyakorlatilag nem tudjuk megmondani,
mennyi is lesz az utógondozási idő végleges nagysága, mert az számos egyéb tényezőnek
is függvénye.
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11.7. táblázat
Aerob stabilizálás hatására várható utógondozási-idő csökkenés
(STEGMANN et al., 2006)
Paraméter

Határérték*
[mg/l]

Kezdeti
koncentráció***
[mg/l]

200

1.200-3.260

KOI

A határérték eléréséhez szükséges idő
[év]
Levegőztetés
nélkül

TKN
70
180-720
Megj.:
* AbwV (Szennyvízrendelet, Németország), 51. Anhang
** A levegőztetés időtartama 3-6 év
*** csurgalékvíz koncentráció

Levegőztetéssel**

150-190

25-35

110-215

10-50

11.8. táblázat
Nedvesítés hatására várható utógondozási-idő csökkenés (hagyományos
kommunálishulladék-lerakók)
(STEGMANN et al., 2006)

Paraméter

Az
infiltráció
mértéke
[mm/év]

Határérték*
[mg/l]

Kezdeti
koncentráció**
[mg/l]

0
KOI

400

200

1.200-3.800

0
400

400-800

0
400

(100)

1.000-2.100

0
AOX
Megj.:

10.150

600
400

110-160

70

600
Klorid

Infiltráció
nélkül

75-120

600
TKN

A határérték eléréséhez szükséges
idő [év]

0,5
1,0-2,8
600
* AbwV (Szennyvízrendelet, Németország), 51. Anhang
** csurgalékvíz koncentráció

25-55
-

Az infiltráció
időtartama
5 év

15 év

-

-

65-110

50-90

60-105

40-80

-

-

100-150

90-140

95-145

80-130

-

-

100-140

85 - 125

95-135

75-115

-

-

15-45

5-25

10-40

0-15

Az utógondozási idő végleges hossza és időtartama − mint korábban már említettük − ma
még nem teljesen tisztázott kérdés. A jelenlegi hazai szabályozás minimálisan 30 évben
állapítja meg a hosszát, és a végleges időtartam meghatározásakor a következők
figyelembevételét írja elő:
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−

−
−
−

A felügyelőség az utógondozási időszak véghatáridejének meghatározásakor
figyelembe veszi azt az időtartamot, ameddig a hulladéklerakó még veszélyt jelenthet
a környezetre.
A hulladéklerakó-létesítmény bezárása után hosszú időre vonatkozó, utógondozási és
potenciális karbantartási tevékenységre kell berendezkedni.
Biztosítani kell a csurgalékvíz, a lerakógáz, valamint a csapadékvíz kezelését,
továbbá a szükséges monitoring rendszerek működtetését.
A meglévő infrastruktúrából fenn kell tartani mindazokat az egységeket, amelyek
ezek teljesítéséhez szükségesek.

Az utógondozási idő hossza ma még a nemzetközi gyakorlatban sem tisztázott kérdés.
Valamivel közelebb jutunk a megoldáshoz, ha figyelembe vesszük a német előírásokat
(DepV, TASI), valamint a kutatási eredményekre alapozott tapasztalatokat, ajánlásokat
(WEBER, 2002; LAGA, 2004; STEGMANN et al., 2006; BOTHMANN, 2007). Számos
szerző foglalkozik azzal a problémával, hogy a rendeletek általában csak az utógondozás
szükséges peremfeltételeit határozzák meg (lásd pl. a hazai lerakó rendeletben is), és
szükséges lenne konkrét mérőszámokhoz, paraméter értékhez, megengedhető
koncentráció- és mennyiség értékhez kötni az utógondozás befejezésének lehetőségét.
Kétségtelen, hogy még több, mint 20 év áll rendelkezésre ezen probléma konkrét
megoldására, hiszen a 31/99 E direktívának megfelelően az EU tagországokban, s így
Magyarországon is, 2005. évben kellett bezárni az irányelvnek nem megfelelő lerakókat,
és onnantól számított 30 év a minimális utógondozási idő.
A következőkben bemutatunk néhány, ma már megfogalmazott ajánlást, kritériumot,
amelyek alapjai lehetnek egy szélesebb körű szakmai vitának, helyszíni vizsgálatoknak,
modellszámításoknak.
Az utógondozás befejezésének kétségtelenül a leginkább problematikus területei:
−
−
−

a környezeti veszélyeztető potenciál;
a gázképződés;
a lerakó konszolidációja, a süllyedések.

A 11.9.-11.10. táblázatok az utógondozás befejezése után a csurgalékvízből adódó
terhelésekre, illetve a hulladék-eluátumok megengedhető koncentrációjára adnak
javaslatot.
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11.9. táblázat
Javaslat az utógondozás befejezésének kritériumára a csurgalékvízből adódó
terhelések alapján
(STEGMANN et al., 2006)
Befogadóba történő közvetlen
bevezetés
Paraméter

Koncentráció
[mg/l]

Terhelés
[kg/(ha×év)]

Befogadóba történő közvetett
bevezetés
Koncentráció
[mg/l]

Terhelés
[kg/(ha×év)]

Szikkasztás
Immisszió
koncentráció
[mg/l]

Terhelés
[kg/(ha×év)]

KOI

200

50-200

400

50-200

12

50-200

Összes-N

70

25-100

>70

25-100

NH4 0,3-0,5

25-100

Klorid

100

100-200

>100

100-200

30

100-200

AOX

0,5

0,1-0,5

0,5

0,1-0,5

0,02

0,1-0,5

11.10. táblázat
Javaslat az utógondozás befejezésének kritériumára a hulladék veszélyeztető
potenciáljának megítélése alapján
(STEGMANN et al., 2006)
A hulladék-eluátumra vonatkozó kritériumok

292

Paraméter

Az utógondozás befejezésének célértéke [mg/l]

pH

6,0-9,0

Vezetőképesség

≤ 2.500 mS/cm

TOC

≤ 150

Fenol

≤ 0,5

Arzén

≤ 0,1

Ólom

≤ 0,4

Kadmium

≤ 0,05

Króm-VI

≤ 0,1

Réz

≤ 1,0

Nikkel

≤ 0,2

Higany

≤ 0,005

Zink

≤ 2,0

Fluorid

≤ 25

Ammónium-N

≤ 50

Cianid (könnyen felszabaduló)

≤ 0,1

AOX

≤ 0,5

Biológiailag lebomló szerves anyag,
gázpotenciálban megadva

10 liter/kg (szárazanyag)
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Az utógondozás befejezhetőségének szempontjából a gázháztartás
STEGMANN és szerzőtársai a következő kritériumra tettek javaslatot:
Amennyiben a képződő gáz mennyisége ≤ 25

megítélésére

m 3 CH 4
az egész depóniaterületre, illetve
óra

m 3 CH 4
egy hektárnyi területre vonatkoztatva, akkor a gázmentesítés átállítható pl.
ha ⋅ óra
metánoxidációval kombinált passzív gázmentesítésre annak igazolása mellett, hogy a
l CH 4
rekultivációs rétegbe bejutó gázmennyiség ≤ 0,5
, és a kijutó szénhidrogéngázha ⋅ óra
koncentráció (elsősorban metán) a 25 ppm értéket nem haladja meg. Amennyiben a fenti
kritériumok 10 éven át teljesülnek, az utógondozás befejezhető
≤5

A süllyedésekre vonatkozó javasolt kritérium: az utógondozás befejezhető, ha az összes
süllyedés legalább 90%-a már bekövetkezett. Itt leginkább az a probléma, hogy az összes
süllyedést csak közelítőleg tudjuk becsülni, így a 90%-os érték meghatározása
gyakorlatilag lehetetlen. Itt feltehetőleg a süllyedések időbeli alakulása, intenzitása
(mm/év) alapján kellene a kritériumot megfogalmazni.
Úgy gondoljuk, hogy az utógondozási idő pontosabb meghatározása, az utógondozás
befejezése kritérium-rendszerének meghatározása az elkövetkező évek-évtizedek kiemelt
kutatási területe lesz.
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