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A munka előzményei, a kitűzött célok 

 
A hulladéklerakókban előírt szervesanyag tartalom csökkentés, a talajok 

tápanyaghiánya és szerkezetének romlása, az egyes tápanyagok beszerezhetőségének 
szűkössége és a biológiai eljárással kezelhető hulladékok körének bővülése komoly 
lehetőséget és potenciált ad a komposztáló telepek kialakításához, üzemeltetéséhez és 
az ott előállított komposzt felhasználásához. A jogszabályi háttér meghatározza a 
komposztálás folyamatát (http 1.) és a komposzt termésnövelő anyagként történő 
felhasználását (http 2). Több ágazatnak (hulladékgazdálkodás, élelmiszeripar, 
állettenyésztés, stb.) fontos és jelentős a komposztálás, mint biohulladék kezelési 
eljárás és hasonlóan számos területen (kertészet, mezőgazdaság, stb.) van igény a 
komposzt felhasználására is (Jakusné Sári Sz. – Forró E. 2006).  

A komposztálással, komposzt előállítással párhuzamosan szükséges az abban 
végbemenő folyamatok minél szélesebb körű megismerése. A felhasználás 
szempontjából fontos tulajdonságok közé tartozik az érettség (Brewer és Sullivan, 
2001). és a stabilitás, (Butler et al., 2001., The Composting Association, 2001., 
Stentiford, 2002.) amelyek nagymértékben meghatározzák a kijuttatás feltételeit, 
korlátot vagy lehetőséget adva az alkalmazáshoz. Ezeknek meghatározására számos - 
fizikai, kémiai, biológiai - módszer (Kovács, Füleky, 2016) és paraméter kínálkozik és 
sok esetben már határértékeket is meghatároztak, ilyen például a C/N arány (Jiménez 
és Garcia, (1989); Bernal et al., (1998); vagy a Dewar teszt (LAGA, 1984).  

A komposztált alapanyagok (hulladékok, melléktermékek) szervesanyag 
tartalma átalakul és belőle (többek között) mineralizálódott tápanyagok és humusz-
szerű anyagok képződnek (Bannick és Ziechmann, 1991).  Ezeknek a folyamatoknak 
a nyomonkövetése lehetőséget teremt a komposztálás alaposabb megismerésére, ami 
a hulladékhasznosítás és a talajvédelem szempontjából is hasznos.  

A spektrális vizsgálatokat számos tudományterületen alkalmazták már sikerrel, 
de a komposztálás folyamatának tanulmányozására kevés módszert használnak ezen 
belül tudományos megalapozottsággal (E4/E6) (Sellami et al., (2008), SUVA254., 
Said-Pullicino et al., (2007). A különbözű hullámhosszokon, hullámhossz-
tartományokban végzett vizsgálatokat, elemzéseket csak a közelmúltban kezdték el (Xi 
et al., 2012; Song et al., 2015).  

Munkám során kettő alapanyag esetén követtem nyomon a tápanyagtartalom 
és egyéb kémiai paraméterek, valamint a forróvizes (HWP) kivonatból a 
monoszacharid és redukáló diszacharid tartalom változását, illetve fotométerrel 
határoztam meg a fényelnyelési tulajdonságokat több tényező függvényében lúgos és 
HWP kivonatból.  
Munkám során a következő kérdésekre kerestem a választ: 
 A komposztálás során végbemenő cukortartalom változásának vizsgálata a 
forróvizes kioldással (HWP) nyert oldatok könnyen oldható mono- és 
oligoszacharidok koncentrációjának meghatározása segítségével. 
 A komposztálás során létrejövő humusz jellegű anyagok keletkezése, azok 
egymásba alakulásának nyomon követése, a komposztban végbemenő fény 
abszorpciós tulajdonságok vizsgálata spektrofotometriával.  
 A humuszminőség paraméterek, pl. E4/E6 értékek változásának vizsgálata a 
komposztmintákon, a kiindulási alapanyagok és a komposztálási idő, mint 
hatótényezők függvényében a komposzt minőség meghatározása érdekében.  
 Tápelem-tartalom és egyes fizikai tulajdonságok változásának nyomon 
követése és elemzése a komposztálás során az alapanyagok és az idő függvényében.  
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 A komposztmintákon folyamatosan átengedett forróvizzel nyert kivonatok 
átfolyós küvettán történő optikai vizsgálata és a spektrumok matematikai elemzése. A 
mért spektrumok idő függésének elemzése a forróvizes kioldás feltételezett 
folyamatainak matematikai leírásával. A feltételezett függvény alkalmazása a mért 
adatokra történő nemlineáris illesztéssel, majd a kapott paraméterek elemzése, ami 
módot ad a komposztálás során végbemenő folyamatok értelmezésére.  

 
 

Anyag és módszer 
 

Az 1. kísérletben lakossági gyűjtésből származó kerti zöldhulladék 
komposztálását végeztem el, adiabatikus komposztáló reaktorban, szabályozott 
körülmények között, 9 hétig. A mintavételre hetente került sor. A komposzt forróvizes 
kivonatából a monoszacharidok és a redukáló diszacharidok mennyiségét határoztam 
meg Schoorl módszerrel hidrolzálás után és a nélkül.  

A 2. kísérletben lakossági gyűjtésből származó kerti zöldhulladék (ZH) és 
kifutóból származó, friss szarvasmarhatrágya (MT) komposztálását végeztem el 
külön-külön, üzemi körülmények között, takart, zárt, levegőztetett 
prizmakomposztálással. A mintavételre 2 naponta került sor a 12. napig, utána a 28., 
42. majd az 56. napon. A mintákból a következő paramétereket határoztam meg: 
szervesanyag tartalmat izzitással, kémhatást vizes és KCl-os szuszpenzióból 
potenciometriásan, redoxpotenciált vizes szuszpenzióból, ammónium és nitrát N 
tartalmat KCl-os kivonatból, vízgőzdesztillációval, a könnyen felvehető foszfor és 
kálium mennyiségét AL kivonatból fotométeren, illetve lángfotométerrel, az 
elektromos vezetőképességet vizes szuszpenzióból konduktometriásan, az 
alkálifémek, potenciálisan toxikus és toxikus nehézfémek meghatározását 
salátromsavas kivonatból mikrohullámú plazma atomemissziós spektrometriával. A 
humusz összetevőket meghatároztam NaOH-os kivonatból Ocean View 1.6.7 
spektrofotométerben 400-900 nm között. A rögzített adatokat Origin 7.5 (Microcal) 
programmal ábrázoltam, értékeltem. Az E4/E6 arányt 465, illetve 665 nm-nél leolvasott 
abszorbancia értékek hányadosával adtam meg. Egy másik eljárás szerint a 400 és 900 
nm közötti hullámhosszakra mért spektrumra illesztett függvény 465 illetve 665 nm-

nél leolvasott függvényértékekre illesztett 𝑦 𝑦0 𝐴1 ∙ 𝑒  függvényből 

számítottam ki 𝑒  képlettel (Sebők et al. 2018).  
A komposztok forróvizes kilúgzásához a Füleky György - Czinkota Imre - 

Tolner László - Horváth István: „Eljárás talajok tápelemtartamának meghatározására, 
valamint berendezés az eljárás foganatosítására” című, 205994 lajstromszámú 
szabadalom alapján szerkesztett készüléket használtam. A készülék 100 és 150 kPa 

közötti, 103 és 105 oC hőmérsékletű vizet nyom át a mintán. 
  Az 1. kísérletben komposztmintánként kettő egymás után 

következő (100cm3) frakciót fogtam fel. A 2. kísérlet alkalmával a HWP 
berendezésből kijövő komposzt oldatot buborékmentes állapotban a mérőberendezés 
küvettájába vezettem, ahol egy 12 V-os 5W-os fényforrás fényét bocsátottam át, 
aminek az abszorpciós jeleit az Ocean View 1.6.7 spektrofotométerbe vezettem 
üvegszálon keresztül. A berendezésben az abszorpciós (fényelnyelési) funkciót 
használtam. A detektált adatokat a fotométer 400-900 nm között (VIS tartományban) 
rögzítette, az átfolyás 365 mp-én(sec) át, 5 mp (sec)-ként. A rögzített adatokat Origin 
7.5 (Microcal), illetve a Surfer 12 (Golden) programmal ábrázoltam, értékeltem. 
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Eredmények 
1. kísérlet 

 

Cukor tartalom 
A mikrobiális bomlás beindulása után a heti mintavétel alapján folyamatosan 

csökken a ténylegesen rendelkezésre álló (hidrolizálás nélküli) HWP oldható 
monoszacharid és redukáló diszacharid tartalom, de szignifikáns differencia nincs az 
egyes mintavételek között. A minták hidrolizálása után kapott redukáló cukortartalom 
értékek szignifikánsan eltérnek több esetben egymáshoz képest is és legtöbb esetben a 
sima HWP kivonás eredményeitől is. A HWP oldható redukáló cukortartalom és a 
HWP oldható monoszacharid tartalom értékeit befolyásolja a nyersanyag (komposzt), 
ezáltal annak szénhidrát összetétele.  
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1. ábra A monoszacharid és a redukáló diszacharid változása a komposztálás 

előrehaladtával hidrolizált HWP és hidrolizálás nélküli HWP minták esetén 
 

A vizsgált anyag (zöldhulladék) komposztálása során a monoszacharid és a 
redukáló diszacharid tartalom hasonló módon, de eltérő nagyságrendben változik a 
sima forróvizes (HWP) kivonás és a hidrolizálás után kapott minták vizsgálata esetén. 
Tendenciáját tekintve mindkettő diagram lefutása azonosnak mondható. Mindkét 
esetben leírható a folyamat polinomiális függvénnyel (1. ábra). 
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Eredmények 
2. kísérlet 

 
Szervesanyag tartalom 

0 10 20 30 40 50 60

40

45

50

55

60

65

70

75

80  ZH
 MT

S
ze

rv
e

sa
ny

a
g

 ta
rt

a
lo

m
, 

%

Napok

 

2. ábra A vizsgált komposztok szervesanyag tartalom változása a komposztálási  
idő függvényében 

*ZH-zöldhulladék, MT-marhatrágya 

 Tengelymetszet Hiba Meredekség Hiba Korreláció 
Zöldhulladék 57,62 2,72 -0,341 0,110 -0,7365 
Marhatrágya 75,97 2,85 -0,513 0,115 -0,8429 

1. táblázat A vizsgált komposztok szervesanyag tartalmára illesztet függvények 
elemzése 

Jól látható az ábrázolt függvényeken (2. ábra) és az egyenesek paraméterein (1. 
táblázat), hogy a marhatrágya esetén a szervesanyag tartalom nagyobb értéket mutat a 
komposztálás kezdetekor és intenzívebb a csökkenése, mint a zöldhulladéké. Szoros 
korrelációval csökken az idő függvényében. Zöldhulladék esetén kisebb a kiindulási 
anyag szervesanyag tartalma és annak csökkenése sem olyan intenzív. Kevésbé szoros 
a korrelációja az idővel. Az eltérő értékeket az alapanyagok minősége eredményezte, 
hiszen a marhatrágya teljesen friss volt a komposztálás kezdetén, míg a 
zöldhulladékban már elindultak a lebomlási folyamatok.  
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Foszfor tartalom 
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3. ábra A vizsgált komposztok Al oldható P2O5 tartalmának változása a 

komposztálási idő függvényében 
 Tengelymetszet Hiba Meredekség Hiba Korreláció
Zöldhulladék 5284,50208 180,89305 12,85583 7,35556 0,52567
Marhatrágya 4616,39167 1114,71858 82,58383 45,32725 0,54153

2. táblázat: A vizsgált komposztok foszfor tartalmára illesztett függvények 
elemzése 

A zöldhulladék esetében szignifikánsan igazolható, hogy gyakorlatilag nem 
változik a foszfor koncentráció, a marhatrágya oldható foszfortartalma emelkedik (3. 
ábra), de nagyon nagy a mért adatok szórása (2. táblázat), mely a mineralizálódó 
szerves foszforvegyületek oldhatóságával függhet össze. 

A marhatrágyában található tápelemek, így a foszfor is már egy biológiai és 
enzimatikus átalakuláson is átesett, többségük a nukleinsavakban kötve található így a 
foszfor a zöldhulladékhoz képest könnyen felvehető formában található meg a 
kiindulási anyagban, így annak felvétele, oldódása sokkal intenzívebb, ezért is korrelál 
jobban az idővel (Nagy et al., 2008). Mindehhez társul egy intenzívebb szervesanyag 
csökkenés, ami a foszfor tartalom relatív feldúsulását fokozza.  
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Redox potenciál 
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4. ábra A vizsgált komposztok redox potenciáljának változása a komposztálási  

idő függvényében 
 

 Tengelymetszet Hiba Meredekség Hiba Korreláció 
Zöldhulladék -0,47222 11,71342 0,33366 0,4763 0,24041 
Marhatrágya -57,33681 8,81836 2,16291 0,35858 0,9054 

3. táblázat A vizsgált komposztok redoxpotenciáljára illesztett függvények 
elemzése 

A redox potenciál növekedése a komposztálás során mindkét esetben 
kimutatható (4. ábra), marhatrágya komposzt esetében igen jó korrelációval jelentős 
növekedést mértem az oxidációs érlelés során, azonban a zöldhulladék esetében 
jelentősen kisebb meredekséget találtam és a korreláció sem volt szoros (3. táblázat). 
A két anyagféleség (zöldhulladék, marhatrágya) közötti redoxipotenciál érték 
különbségét az alapanyagok minőségének eltérése okozhatta. Így lehetséges, hogy 
zöldhulladék esetén az első (0. napi) mintavétel is relatív magas redoxipotenciált 
mutat. A szarvasmarha trágya komposztálását gyakorlatilag a kifutóból frissen 
kitermelt anyaggal kezdtük, amiben a magas nedvességtartalom miatt anaerob részek 
is lehettek, ez okozhatta az alacsony redoxipotenciált a folyamat elején. A 
redoxipotenciál változás sokkal számottevőbb változást mutatott a vizsgálat ideje alatt.  
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Lúgos kivonatok optikai vizsgálata 
A komposztok E4/E6 arányának alakulása 
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5. ábra Az egyes minták mért és számolt E4/E6 értékei a komposztálás idejének 
függvényében 

*MT-Marhatrágya, ZH-zöldhulladék, Mért-465 és 665 nm-en mért abszorbancia átlagából meghatározott E4/E6 

arány, Számolt-𝑒  képlettel számolt E4/E6 arány 

 
Scheffer, 1954; Welte, 1955; Chen et al., 1977 által mért E4/E6 arányban 

kimutatható csekély mértékű csökkenés statisztikailag nem volt szignifikánsan 
igazolható. Jól látható, hogy a várakozásaink ellenére az 56 napig tartó komposutálás 
egyik alapanyag esetében sem befolyásolja jelentős mértékben a minták lúgos 
kivonatából mért spektrumok alapján meghatározott E4/E6 (465/665 nm) értékeket. 
Ebből esetemben az a következtetés vonható le, hogy (56 nap alatt) a mért E4/E6 
értékek meghatározásával nem követhető a komposztálás folyamatának előrehaladása, 

vagyis ez a paraméter nem használható a komposzt érésének indikátoraként. Az 𝑒  
képlettel számolt E4/E6 arány viszont egyértelmű csökkenést mutat marhatrágya esetén 
21,7-13,3, de zöldhulladék esetén is csökkent 10,69-9,27 (5. ábra). 
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Az alapanyagok és az 56. napi minták spektrumainak összehasonlítása 
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6. ábra Az alapanyagok és az 56 napos komposztok lúgos kivonatára mért 
látható abszorpciós spektrumok alapanyagok szerint 

*ZH-Zöldhulladék, MT-Marhatrágya, 0-0. napon vett minta, 56-56. napon vett minta 

 
A 6. ábrán jól látható, hogy a spektrumok a humuszanyagokra jellemző 

exponenciális csökkenést mutatják a hullámhossz függvényében, a korrelációs 
koefficiens minden esetben nagyobb 0,99-nél. A komposztálás hatására a spektrumok 
(abszorbancia értékei) szignifikánsan felfelé mozdulnak (a paraméter), azaz a 
fényelnyelés a komposztálás alatt növekszik minden hullámhosszon. A t1 
paramétereket összevetve megállapítható, hogy a komposztálás során az 
szignifikánsan növekedett minden alapanyag esetében, vagyis a hullámhosszal 
kevésbé csökkent a fényelnyelés. A humusz-jellegű anyagok építőelem-
kondenzációjának elindulása eredményezhette a nagyobb hullámhosszon kimutatható 
magasabb abszorpciós értéket. Irodalmi adatok szerint 40 napig növekszik a 
fulvosavak mennyisége a komposztálás során utána stagnál vagy csökken és a 
huminsavak mennyisége kerül túlsúlyba (Inbar et al., 1989).   
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A forróvizes kioldás optikai vizsgálata a teljes spektrum adatai alapján 
Az alapanyagok hatásának vizsgálata 
A 0 napos kezelések összehasonlítása 

MT0 minta  ZH0 minta
7. ábra MT0 és ZH0 minta forróvizes kivonatának fényelnyelése a kifolyási idő 

és a hullámhossz függvényében 

*MT0-Marhatrágya 0. napi mintája, ZH0-Zöldhulladék 0. napi mintája 

 
Az átfolyási és fényelnyelési ábrákat (7. ábra) összevetve látható, hogy a 

hullámhossz tengely mentén a vizsgált hullámhossz tartományban a fényelnyelés 
monoton módon és egyenletesen csökken. Ez a tendencia az összes vizsgált átfolyási 
görbére igaz, és egyezik a Sebők et al. (2018) által megállapított exponenciális 
csökkenéssel leírható összefüggéssel. Az idő tengely mentén szintén monoton 
csökkenést láthatunk, azonban nem egyenletes a csökkenés, a csökkenés mértéke 100-
150 másodperc környékén szemmel láthatóan kisebb mértékű, mint a szabályos 
egyenletes változástól várnánk.  

 
8. ábra MT0 és ZH0 minta forróvizes kivonatának fényelnyelésének különbsége 

az átfolyási idő és a hullámhossz függvényében 

*MT0-Marhatrágya 0. napi mintája, ZH0-Zöldhulladék 0. napi mintája 

 
A két alapanyag közötti eltérés vizsgálatára alkalmas a 8. ábra mely úgy 

készült, hogy a marhatrágya komposzt spektrum-idő összefüggéséből kivontam a 
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zöldhulladék megfelelő pontjait, majd ezt a különbséget ábrázoltam a 3D ábrán. Jól 
látható, hogy a legnagyobb eltérés abban a tartományban található, ahol a legnagyobb 
mértékben tér el a spektrumok időbeli lefutása a hígulásnak megfelelő exponenciális 
csökkenéstől, de más tartományban is találtam eltérést, a marhatrágya minta 
fényelnyelése mindig felülmúlta a zöldhulladék mintájét, ez azt jelenti, hogy a 
marhatrágya alapanyag forróvíz oldható fényelnyelő, színes szerves anyag tartalma 
nagyobb, mint a zöldhulladéké. Kis hullámhosszúságú tartományban volt kimutatható 
a legnagyobb a különbség a marhatrágya és a zöldhulladék fényelnyelése között.  
 
A komposztálás hatásának vizsgálata marhatrágya minta esetén 
 

 
9. ábra Az MT56 és MT0 minta forróvizes kivonatának fényelnyelésének 

különbsége a kifolyási idő és a hullámhossz függvényében 

*MT56-Marhatrágya 56. napi minta, MT0-Marhatrágya 0. napi minta 

 
A komposztálás során bekövetkező eltérés vizsgálatára alkalmas a 9. ábra, 

mely úgy készült, hogy a marhatrágya alapanyag spektrum-idő összefüggéséből 
kivontam a marhatrágya komposzt (56. nap) megfelelő pontjait, majd ezt a 
különbséget ábrázoltam a 3D ábrán. Jól látható, hogy a hullámhossz függvényében 
vizsgálva a spektrumot egy maximum található az 550 és 650 nm közötti 
tartományban. Ez a kifolyási idő 100-150 sec-tól indul és tart egészen a perkolációs 
idő végéig. A kifolyási idő függvényében vizsgálva a folyamatot, azt találjuk, hogy a 
kifolyás kezdeti szakaszában van egy periódikus jellegű eltérés a komposzt és az 
alapanyag között, később gyakorlatilag nem különbözik a két görbe. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a fényelnyelésbeli különbséget a komposztálás hatására 
bekövetkező gyorsan kioldódó szervesanyagok változása okozza marhatrágya esetén.  
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A komposztálás hatásának vizsgálata zöldhulladék esetén  

 
10. ábra A ZH56 és ZH0 minta forróvizes kivonatának fényelnyelésének 

különbsége a kifolyási idő és a hullámhossz függvényében 

*ZH56-Zöldhulladék 56. napi minta, ZH0-Zöldhulladék 0. napi minta 

 
Zöldhulladék esetében is kiszámítottam a kioldódás során mért alapanyag és 

az érett komposzt közötti spektrumok különbségét. A görbék lefutása azt mutatja, hogy 
a kezdeti szakaszban (a kioldási folyamat elején) a komposzt kisebb fényelnyelés 
értékeket mutat, mint az alapanyag, ez az érettebb komposzt és alapanyag 
szervesanyagainak kioldásához szükséges időtartam eltérével  támasztható alá,  majd 
egy enyhe növekedés következik a kioldási időtartam közepső részén. Ez után a kétféle 
érettségű anyag között mérhető optikai különbségek fokozatosan eltünnek (10. ábra).  
 
A forróvizes kioldás kinetikájának optikai vizsgálata  

A vizsgálatokat a folyamatosan átfolyó forróvíz fényelnyelés-változásának 
vizsgálatával végeztem az átfolyási idő, közvetve az átfolyó forróvíz mennyiségének 
függvényében. Minden mért hullámhosszon egymáshoz hasonló lefutású, de eltérő 
nagyságú lefutást kapunk az abszorbanciában a hullámhossz függvényében.  

A fényelnyelés változását 660 nm-es hullámhosszon, az alapanyag és a teljesen 
érett (56 napos komposzt) elemzésével mutatom be. 
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11. ábra A vizsgált komposztok (illetve nyersanyagok) abszorbancia változása az 

idő függvényében 660 nm-en 

*MT-Marhatrágya, ZH-Zöldhulladék, 0-0, napon vett minta, 56-56. napon vett minta 

 
A 11. ábrán látható, hogy a görbék lefutása egymáshoz hasonló, azonban 

egymástól különböznek, ami alapján megállapíthatjuk, hogy mind az alapanyag, mind 
a komposztálás befolyásolja a fényelnyeléssel rendelkező anyagok forróvizes 
kioldását. 

Elméletileg ezeknek a görbéknek egy exponenciális csökkenést kellene 
mutatnia, ugyanis amennyiben egy véges mennyiségű oldható, fényelnyelő összetevőt 
tartalmazó bármely anyagot folyamatosan kilúgozunk, azt a folyamatot elsőrendű 
kinetikai, vagyis exponenciális függvénnyel lehet leírni (Czinkota, 1994). 

Jelen esetben azonban az látszik, hogy bár a görbék monoton csökkennek, de 
nem mutatják a tisztán elsőrendű kinetika lefutását. Fel kell tételezni valamilyen másik 
folyamatot, mely befolyásolja a kilúgzást. Feltételeztem, hogy egy olyan folyamat 
zajlik le a kilúgzással párhuzamosan, mely esetben hosszabb idejű főzés hatására 
keletkezik valamilyen fényelnyelő anyag, melynek igen hasonló fényelnyelési görbéje 
van, mint a humuszjellegű anyagoknak. Erre az lehet a magyarázat, hogy a szemcsék, 
vagy nyersebb komposztok esetében elsősorban az eredeti rostok belsejében levő ilyen 
típusú, fulvosav jellegű anyagok csak akkor tudnak kioldódni, ha már kellő mértékben 
megduzzadt a tartalmazó szemcse vagy rost. A szemcsék és rostok mérete nyilván nem 
egyforma, viszont feltételezem, hogy a szemcsék mérete a Gauss féle normális 
eloszlást követik, mivel természetes körülmények és aprítás útján keletkeztek. Ennek 
alapján feltételezhető, hogy a szemcseméretek a szemcsék teljes duzzadását, vagyis a 
belül levő anyagok oldhatóságát is befolyásolják, vagyis egy Gauss függvény 
segítségével leírhatjuk ezeket a folyamatokat.  
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Ennek alapján a teljes folyamatot a szabad és oldható szerves molekulák 
exponenciálisan csökkenő kioldásának és a duzzadó szemcsék belsejéből, Gauss 
függvénnyel leírható módon kioldódásának összegével tudjuk leírni. Az illesztett 
függvény r2 értéke minden esetben nagyobb volt 0,99-nél, ami szoros korrelációra 
utal. Az alkalmazott függvény a következő egyenlettel írható le:  
 

𝒀 𝒚𝟎
𝑨𝟏

𝒘 ∙ √ 𝝅/𝟐
∙ 𝒆 𝟐∙ 𝒙 𝒙𝒄

𝒘
𝟐

𝑨𝟐 ∙ 𝒆 𝒌∙𝒙 

 
A fenti függvény a 12. ábrán látható grafikusan, a ZH0 eredeti mért pontokat 

(feketével) a teljes függvényt (pirossal), és komponenseit a Gauss jellegű függvényt 
(kékkel), az exponenciálisat (zölddel) jelölve.  
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12. ábra Az eredetileg mért pontokra illesztett exponenciális függvény és Gauss 

féle oldódási függvény, illetve ezek összegéből készült illesztett függvény ZH0 minta 
esetén, 660 nm-en. 

*ZH0-0. napon vett zöldhulladék minta 

Megvizsgálva az illesztési paramétereket azt találtam, hogy az alapanyag és a 
komposztálás az exponenciális függvény paramétereiben nem okozott szignifikáns 
eltérést, ami azt jelenti, hogy a könnyen oldható szervesanyag frakció nem függ sem a 
komposztálástól, sem az alapanyagtól. 

A Gauss függvény paraméterei azonban mutatnak szignifikáns különbségeket.  
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A két grafikon hasonlatossága alapján adódik, hogy egymással 

regresszióanalízissel elemezzük az értékeket. Ennek eredménye látható a következő 
ábrán:
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13. ábra Az egyes minták kioldási görbéjére illesztett Gauss görbe w és xc 

paraméterének regressziója 

*xc-Gauss görbe kioldási késleltetés értéke, w-Gauss görbe szórásértéke 

 
Jól látható a 13. ábrán és a paraméterek értékein, hogy igen szoros a korreláció 

a mért Gauss paraméterek között, azaz minél nagyobb az oldódás késleltetése, annál 
nagyobb a szórása is. A 0,99-es korreláció igen szoros, és az 1.58-as meredekség azt 
fejezi ki, hogy kb. másfélszeres szórás változáshoz tartozik egységnyi várakoztatás.  

 
Új tudományos eredmények 

 

1. Az egyes komposztminták 0. és 56. napon vett mintáiból lúgos kivonással 
készített spektrumok a humuszanyagokra jellemző exponenciális csökkenést mutatják 
a növekvő hullámhossz (400-900 nm) függvényében. Az illesztés korrelációs 
koefficiense minden esetben nagyobb 0,99-nél. A komposztálás hatására nő az 
abszorbancia. 

2. A spektrumból az 𝑒  képlettel számolt E4/E6 arány az elvárt csökkenő 
tendenciát mutatja a komposztálás előrehaladtával, míg a közvetlen mérési adatokból 
osztással számoltaknál ez a szabályszerűség nem figyelhető meg. 
3. Az egyes komposztok 0. és 56. napos forróvízzel kivont mintájának 660 nm-
en mért abszorbanciájából megállapítható, hogy mind az alapanyag, mind a 
komposztálás befolyásolja a forróvízzel kioldható anyagok fényelnyelését. 
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4. A forróvizes kivonás 660 nm-en, a kifolyási időben mért abszorbancia 
görbéjének leírására kidolgoztam egy függvényt, amely exponenciális görbével 
jellemzi a könnyen oldható HWP frakciót és Gauss függvénnyel a kioldás során az 
átalakulás hatására bekövetkező oldódást. A függvény r2 értéke minden esetben 
nagyobb, mint 0,99, ami szoros korrelációra utal. Az exponenciális függvény illesztési 
paramétereiben sem az alapanyag sem a komposztálás nem okoz szignifikáns eltérést, 
ami szerint a könnyen oldható szervesanyag frakció nem függ sem a folyamattól sem 
az alapanyagtól, míg a Gauss függvény paraméterei (w, xc) szignifikáns 
különbségeket mutatnak. Igen szoros a korreláció (0,99) a fenti paraméterek között. 
Ez azt mutatja, hogy az alapanyag elsősorban a HWP során oldhatóvá váló szerves 
anyag frakciót befolyásolja.  
 

Következtetések, javaslatok 
 

A zöldhulladék és a marhatrágya komposztálási folyamatának vizsgálata során 
meghatározott (klasszikus és fotometriai) paraméterekből megállapítható, hogy azok 
az alapanyagtól és a komposztálási időtől egyaránt függnek, de eltérő módon.  

Hazánkban csak néhány kutató foglalkozott a komposztok fotometriai 
elemzésével, a meghatározott folyamatok kinetikai értékelésével, matematikai 
modellezésével. Külföldön is csak bizonyos részterületeit érintették a témának.  

Kutatásaim során 2 különböző alapanyag esetében vizsgáltam a komposztálás 
folyamatát, az alaptulajdonságok nyomonkövetése mellett lúgos, illetve forróvizes 
HWP kivonatból határoztam meg azok spektroszkópiai tulajdonságainak változását.  

A forróvizes (HWP) és a lúgos kivonással kapott oldatok spektrofotometriai 
elemzését érdemes lenne elvégezni egyéb anyagféleségek (állati eredetű 
melléktermék, élelmiszeripari hulladék, szennyvíziszap, kommunális, vegyes hulladék 
szerves frakciója, stb.) komposztálása során nyert mintákból. 

A folyamatos HWP kivonás elemzését tökéletesíteni lehetne az extrakció során 
képződő és a mérést zavaró, mikrobuborékok képződének megelőzésével vagy a minta 
ennek érdekében tett utókezelésével. Ennek érdekében a forróvízzel készített oldatot 
bizonyos szakaszon nyílt rendszerben kellene vezetni és a küvettába érkezésig 
jelentősen le kellene csökkenteni annak hőmérsékletét.  Ezáltal alacsonyabb (pl. 440 
nm) hullámhosszokon is értékelhető mérést lehetne végezni. 

Érdemes lenne a vizsgálathoz alkalmazott hullámhosszak spektrumának 
szélesítése is.  

A spektrofometriai módszer mellett hasznos információkat lehetne nyerni a 
minták más, korszerű analitikai módszerekkel végzett vizsgálatával (GC, HPLC). Így 
akár a módszer validálása is elvégezhető lenne. 
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