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Bevezetés  

 

Az aerob iszapstabilizáció jelentős mértékben fejlődött az elmúlt évtizedekben. A hazánkban közismert szeparált és 

szimultán (totáloxidációs) aerob eleveniszapos eljárásokat a nemzetközi szakirodalomban már csak konvencionális 

vagy alacsony hőfokú eljárásokként ismerik.  

Ezekre a technológiákra 20 °C alatti reaktor hőmérséklet, a magas iszapkor, valamint az alacsony szerves anyag 

lebontási hatásfok jellemző. A korszerűbb, autotermikus és termofil aerob iszapstabilizációs technológiára az egész 

világon az ATAD (Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion) megnevezést használják. Az ATAD folyamatban 

az elősűrített szennyvíziszap levegőzetett, hőszigetelt reaktorokba kerül, ahol a szerves anyagok mikroorganizmusok 

által végzett aerob lebontása során hő keletkezik. A technológia kialakulásának a kezdetén használták a „liquid 

composting” elnevezést is, ami teljesen érthető, hiszen a lejátszódó folyamatok teljesen analógok a komposztálás 

során történtekkel. 

Jellemző fejlődési irány az ATAD reaktorból vagy rothasztóból kikerülő stabilizált szennyvíziszap utókezelésére  

SNDR (Storage Nitrification Denitrification Reactor ) reaktor alkalmazása. A szakaszosan levegőzetett, 35 °C körüli 

hőmérsékleti tartományban üzemelő mezofil reaktorok, a további szerves anyag lebontáson túl az ammónium 

koncentrációt is számottevő mértékben csökkentik. 
 

Autotermikus Termofil aerob iszapstabilizáció (ATAD) 

 

ATAD reaktorok kialakítása és működése 

A levegőztetett és hőszigetelt ATAD reaktorba elősűrített, 4-5% közötti szárazanyag-tartalmú szennyvíziszap kerül 

betáplálásra. ( J.A. Zambrano, 2011). A technológia autotermikus, egy kilogramm lebontott szerves anyagból 

hozzávetőlegesen 20 000 kJ hő termelődik, a reaktorok ezért külső hőenergia felhasználása nélkül is képesek a 

termofil hőmérsékleti tartományban ( 55 - 70°C ) üzemelni (Metcalf et al, 2013).  

Az ATAD reaktorok üzemének természetes jellemzője a habzás. A vékony, de viszonylag kompakt habréteg elősegíti 

a hőszigetelést. A habzás kezelésére a gyártók mechanikus vagy hidraulikus habtörőt építenek be minden reaktorba. A 

habréteg ajánlott vastagsága 0,5-1 méter közötti. 

 A termofil aerob mikrobakultúra nagyon jól bírja a terhelésbeli-, és a táplálék összetételében mutatkozó 

ingadozásokat. Ez különösen alkalmassá teszi a technológiát kis telepeken történő alkalmazásra.  

Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala, az US EPA osztályokban sorolta az iszapokat a kezelés során 

bekövetkezett szervesanyag-csökkenés, és a patogéntartalom szerint. Az ATAD technológia képes a 

szennyvíziszapból ”A” osztályú terméket produkálni, ami korlátozás nélkül hasznosítható a mezőgazdaságban Az 

ATAD reaktor tipikus kialakítása az 1.ábrán látható. 

 
1.ábra. ATAD reaktor (Metcalf et al, 2013). 

 

 

 



Az aerob termofil technológia alapgondolata a hatvanas évek végén merült fel először. Számítógépes szimulációk 

alapján K. Kambhu és J. F. Andrews vetette fel 1969-ben a szennyvíziszap önhevítő termofil aerob stabilizációjának 

lehetőségét (Kambhu and Andrews, 1969). Az önhevítő üzemmenetet 1971-ben az USA-ban az Ohio állambeli 

Hamiltonban demonstrálták először a gyakorlatban is. 

Európában Leonhard Fuchs német mérnök volt az, aki felkarolta a technológiát. Az ATAD területén mai napig 

domináns vállalat az általa alapított Fuchs Enprotec GmbH. Az első üzemi méretű, és jelenleg is üzemelő Fuchs 

ATAD reaktorok Németországban, Vilsbiburgban valósultak meg 1977-ben. Azóta több mint 80 hasonló telep épült.  

Ezekre az úgynevezett első generációs ATAD reaktorokra, a két vagy három sorba kötött reaktor, a mechanikai 

habkontroll, és a szabályozás nélküli, alacsony hatásfokú levegőztetés volt a jellemző. 

Ebben az időszakban számos duális rendszer is megvalósult, amikor az ATAD reaktorok a rothasztók elé kapcsolva 

üzemeltek.  Ilyen volt az UTB Aerotherm rendszere is. 

2002-ben az USA-ban ( Three Rivers,Michigan) kezdtek el üzemelni az első korszerűbb, második generációs 

reaktorok. Ezekre az egy reaktoros üzem, a redox potenciál és pH alapján szabályozott magas hatásfokú levegőzetés, 

a hidraulikus habkontroll, és a magasabb szerves anyag eltávolítási hatásfok a jellemző. A második generációs ATAD 

reaktorok közül a Thermal Process Systems, Inc (USA) által kifejlesztett ThermAer, és  a kanadai NORAM vállalat 

által megvalósított VERTAD (VERtical Thermophilic Aerobic Digestion) technológia emelhető ki. 
 

Gyártók és technológiák  

 

FUCHS ATAD 

 

Fuchs Enprotec GmbH negyven éve foglakozik ATAD reaktorok fejlesztésével, gyártásával. A FUCHS ATAD 

technológiát a szennyvíziszapok aerob stabilizálásán kívül, ipari iszapok és hígtrágya kezelésére is alkalmazzák. A 

FUCHS ATAD mechanikus keverő és levegőztető berendezéseket alkalmaz. A reaktor jellemző kialakítását a 2. ábra 

szemlélteti. 

 

 
 

 
 

2.ábra. FUCHS ATAD reaktor (www.fuchs –germany.com). 

 

TPS ThermAer  

 

A TPS ThermAer szennyvíziszap termofil stabilizálására alkalmas második generációs ATAD technológia , 

kifejlesztője a Thermal Process Systems, Inc (USA). Jellemzője az egy reaktoros kialakítás, a hidraulikus habkontroll, 

és a JET rendszerű levegőztetés. A reaktor hőmérséklete 65-70˚C közötti, a szerves anyag lebontási hatásfok 60-70 % 

közötti. A folyamat szabályozása redoxpotenciál és pH alapján történik. A 3-4-5-6. ábrán TPS ThermAer reaktor és 

berendezései láthatóak. 

 



 

3.ábra. TPS ThermAer reaktor (http://www.thermalprocess.com) 

 

 

4.ábra. JET rendszerű levegőztetés (Doug Hudgins (USA): Generating Class A Biosolids with the ATAD Process) 

 

 

 

5.ábra. Hőcserélő (Doug Hudgins (USA): Generating Class A Biosolids with the ATAD Process) 



 
 

6.ábra. Hidraulikus habkontroll (Doug Hudgins (USA): Generating Class A Biosolids with the ATAD Process) 

Mezofil SNDR reaktor (Storage Nitrification Denitrification Reactor) 

 

A szennyvíziszap rothasztó vagy ATAD reaktor utáni kezelésére alkalmazott mezofil SNDR rektor feladata a 

tároláson kívül a másodlagos szerves anyag lebontás, valamint nitrifikáció és denitrifikáció (Kevin Staton., 2015).    

A szakaszos levegőztetésű, 35 
o
C körüli üzemi hőmérsékletű reaktor típus kifejlesztője kifejlesztője a Thermal 

Process Systems, Inc (USA).  

A technológia további 10-15%-al csökkenti s a szennyvíziszap szervesanyag-tartalmát ( www.thermalprocess.com ). 

A mezofil hőmérsékleti tartomány a nitrogéneltávolítási folyamatokhoz optimális. A nitrifikáció hőmérsékletfüggő, 

minden 7 
o
C hőmérséklet növekedés a nitrifikációs sebesség megduplázódását eredményezi. A nitrifikáció 

ugyanakkor a mezofil tartomány felső határánál (40-41 
o
C) leáll. A redox potenciál és pH alapján vezérelt 

nitrogénciklus, jelentősen csökkenti az iszap-víztelenítés szűrletvizének NH4
+
 koncentrációját.  

A 7.ábrán egy ATAD reaktor után kapcsolt SNDR reaktor látható. A kialakítás érdekessége, hogy az aerob lebontás 

során keletkező hő, szolár szárító fűtésére kerül felhasználásra. 

 7.ábra. ThermAer ATAD után kapcsolt SNDR reaktor (http://www.thermalprocess.com)   
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