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Ezúton szeretnénk beszámolni az állattartó telepek szaghatás szabályozásának reális,
célravezető, tudományos előkészítéséről.
Rövid bemutatkozásként cégünk a Levegőkörnyezet Bt.15 éve alakult hogy tudományos eszközök
figyelembe vételével segítse Magyarországon a légszennyezettség modellezését.
Nagyobb munkáink közé tartozik a Magyarország szélviszonyait bemutató széltérképek, közel egy évtizedes
munkával történő összeállítása , mely meteorológiai adatbázisként alapját képezi az általunk kidolgozott
Transzmisszió 1.1 diszperziós szoftvernek, mely ma Magyarországon a leginkább elterjedt, használatban
lévő számítási módszer.
Az itt bemutatott munkánk a zavartó szagok hatásterületének új típusú, pontos és egyszerű bemutatása,
meglátásunk szerint ugyanis a 21/2001 Kormányrendelet ide vonatkozó, meghatározott távolságot megszabó
védőzóna rendelete idejét múlt, javasoljuk a zavaró szag hatásterületének megállapítására a külföldön már
elfogadott és a gyakorlatban is használt kitettségi átlagidő típusú, modellezésen alapuló módszer
bevezetését.
A zavaró szagok kibocsátását befolyásoló faktorokat és alkalmazott BAT technológiákat figyelembe vevő
módszer bevezetésére van szükség mely alapján az állattenyésztők és a környező területek érdekeltjei is
reális képet kaphatnak a hatásterületnek a helyi szélviszonyoknak megfelelő pontos kiterjedéséről.
Kutató csoportunk létrehozta az un. ODOR TRANSMISSION modellt, mely szakmai munkát felajánljuk a
Minisztériumnak és szakértőinek .
1. A bemutatásra kerülő ODOR TRANSMISSION modell kész, kipróbálásra került, környezetvédelmi
felügyelők és szakérők is tesztelték.
2. A 21/2001 rendelettel és a MSZ szabványokkal konform, az EU elfogadta és leltárba vette
3. A modellhez tartozó Transzmisszio 1.1 szoftver és a 3D meteorológiai adatbázis alkalmazásával az ország
bármely pontjára szakszerűen és pontosan lehet számításokat végezni, a diszperziós szoftvert a
Környezetvédelmi Felügyelőségek már 10 éve a gyakorlatban alkalmazzák
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A hatásterület-, valamint a levegővédelmi követelmények meghatározása az alábbi
rendeletek szerint:
21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról;
120/2001. (VI.30.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet módosításáról;
„(4) A (2) és (3) bekezdés szerint megállapított kibocsátási határértéket, illetőleg
levegővédelmi követelményt az engedélyezési eljárás során úgy kell meghatározni,
hogy a levegőterhelés nem okozza a légszennyezettségi határérték túllépését.
(5) A légszennyező forrás közvetlen hatásterülete a vizsgált légszennyező forrás
körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a forrás által kibocsátott
légszennyező anyag terjedése következtében várható, a vonatkoztatási időtartamra
számított, szabványokban rögzített módon meghatározott, a légszennyező forrás
környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya
tengelye alatti talajközeli légszennyezettség-változás
a) ((Megállapította: 120/2001. (VI. 30.) Korm. r. 1. §.)) az egy órás (szálló por
esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; vagy
b) az egy órás (szálló por esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál
nagyobb; vagy
c) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi
határérték és az alap légszennyezettség különbsége).

2. rész

Eu Konform Odor Modellezés
Tényezői, Paraméterei

Cseh Melinda környezet mérnök

A modellszá
modellszámítás fontossá
fontossága és a
figyelembe veendő
veendő tényező
nyezők

ODORODOR-TRANSMISSION

A modellszá
modellszámítás lé
lépései:
sei
• Odor emisszió kalkulátor (OEK)
¾Szaganyag kibocsátás meghatározására
faktorszámításokkal

• Transzmisszió 1.1 (TR.1.1) szoftver
¾Transzmissziós számítások

• Virtuális térképes megjelenítés
¾Ábrázolás Google map-en

ODORODOR-TRANSMISSION: OEK
Állat fajtája

Állattartó
llattartó telepek
Livestock Unit (LU):

LU

Sertés
135 kg felett

0,400

25 - 135 kg között

0,300

25 kg alatt

0,050

Marha

– Számosállat!
– Különböző fajú és
kategóriájú állatok
összehasonlítása
– Alapja az adott egyed
táplálkozása
– 1 LU = 500 kg élő tömeg
– Szagegység kibocsátás
(Odor Unit) ezzel arányos
Amerikai és európai
olfactometriás mérések
eredményei alapján

Anyjától elválasztott, 360 kg alatt

0,750

360 - 405 kg között

0,850

Vemhes tehén, 405-495 kg

1,000

Vemhes tehén, 495-585 kg

1,150

Vemhes tehén, 585 kg felett

1,250

Bika 900 kg alatt

1,500

Bika 900 kg felett

2,000

Borjú

0,200

Ló

1,000

Birka

0,100

Bárány

0,100

Csirke
broiler (hígtrágya)

0,033

2,25 kg felett (>5 pounds) (száraztrágya)

0,005

2,5 kg alatt (<5 pounds) (száraztrágya)

0,003

Pulyka
2,25 kg felett

0,018

2,5 kg alatt (<5 pounds)

0,005

Kacsa

0,010

ODORODOR-TRANSMISSION: OEK

Állattartó
llattartó telepek
•Állat fajtája
•Állatok száma fajtánként
•Trágyakezelés
•Trágyahígulási faktor

•Tisztítási technológia
•Tárolóegység területe
•Szélsebesség (külső
trágyatárolás esetén)

ODORODOR-TRANSMISSION: OEK

Állattartó
llattartó telepek

ODORODOR-TRANSMISSION: TR.1.1

Transzmisszió
Transzmisszió 1.1.
• Meteorológiai
paraméterek 100
év méréseinek
alapján készült
adatbázisból
• Odor emisszió
alapján
transzmissziós
számítások
• Határérték
alapján
normatúllépések
esetszámának
meghatározása

ODORODOR-TRANSMISSION: TR.1.1

Hatá
Határérté
rték
Ország
Dánia
Hollandia
Írország
Norvégia
Mo-ra
javaslat

Határérték
(OUE/m3)
5-10
5
3 (új telepek)
6 (meglévő telepek)
5-10
3-5

ODORODOR-TRANSMISSION: TR.1.1

Normatú
Normatúllé
llépések esetszá
esetszámának
megá
megállapí
llapítása a TR 1.1 szoftverrel

ODORODOR-TRANSMISSION: Gmap

Virtuá
Virtuális té
térké
rképes megjelení
megjelenítés
• A határérték túllépésének esetszámai alapján
határozzuk meg a hatásterületet és ábrázoljuk azt
Google térképen
• A zavaró szaghatás kitettségi átlagidő típusú
hatásterülete : Az a terület a kibocsátó forrás
körül amely területen az éves időtartam bizonyos
százalékát meghaladó értéknél többször fordul elő
normatúllépés a megadott határértékhez képest.
• A nemzetközileg erre általánosan vonatkozó érték
a 2%, azaz a hatásterület az a terület, ahol az
év óráinak több mint 2 %-ban fordul elő zavaró
szaghatás.

Szaké
Szakértő
rtői
vélemé
lemények:

ODORODOR-TRANSMISSION

Dr. Nagy Tibor szolnoki Környezetvédelmi Felügyelő véleménye:
• Szerintem a program kiválóan alkalmas a jelenlegi rendelkezések
szagterjedésre vonatkozó fejlesztésére.
• A megadott fogalomkört teljesnek tartom.
• Kiválónak tartom az Odor kalkulációt. Libatartásra és állati fehérje
feldolgozókra vonatkozó emissziós faktorok kiegészítését is
javasolom.
Paksa Tibor zalaegerszegi Környezetvédelmi Felügyelő véleménye:
• Az ODOR-TRANSMISSION programban használt
meghatározások továbbfejlesztik a jelenlegi módszereket.
• Sőt! Hiánypótló, mert eddig nem alkalmazott meghatározásokat
tartalmaz.
• Nemcsak lehetőséget látok a modell fejlesztésére, hanem egyenesen
kívánatosnak tartom.

Szü
Szüksé
kséges lé
lépések a modell
alkalmazható
alkalmazhatóságához
• A jogszabályi háttér megalkotása
• A bűz csökkentésére alkalmas elérhető legjobb
technológiák számszerűsítése szakértőink, illetve a
minisztérium illetékes szakemberei által
– például a hígtrágya tóra illetve annak fedettségére vonatkozó
lehetőségek számszerűsítése

• A modellt kipróbálásra átadnánk és segítséget nyújtanánk a
számításoknál.

Zavaró
Zavaró szagok hatá
hatásterü
sterületé
letének
megá
megállapí
llapításához szü
szüksé
kséges
gyakorlati lé
lépések
• 1. lépés: A kibocsátott zavaró szag mennyiségének
meghatározása állattartó telepek esetén az odor kalkulációs
modellel, ezután a megállapított OU/sec kibocsátás
konvertálása Kg/h mértékegységre.
• 2. Lépés: A megállapított kibocsátási mennyiség terjedésének
illetve hígulásának kiszámítása a rendelkezésre álló
Transzmisszió 1.1 szoftverrel, majd a 16 szélirányban a
normatúllépési esetszámok táblázat létrehozása
• 3. lépés: Ezen táblázat feldolgozása a térképes megjelenítő
programmal, mely pontos koordináták alapján 1-2 méteres
pontossággal jelöli ki a zavaró szagok hatásterületét.

• A korábbi
helyszínrajzon
bemutatott kültéri
trágyatárolóval
rendelkező
sertéstelep
vizsgálatát
végeztük el. Az itt
látható műholdas
kép (Google Earth)
a telep és azon
belül a kibocsátó
források
elhelyezkedését
mutatja a
településhez
képest. A sárga
jelölőpont mutatja
a kibocsátás
súlypontját a
telepen belül.

2. Lé
Lépés: Lé
Légkö
gköri Diszperzió
Diszperzió modellezé
modellezése

3. Lépés: a térképes megjelenítő program
használata
• A térképes megjelenítő
programot elindítva
bevisszük az állattartó telep
kibocsátási súlypontjának
pontos koordinátáit

• A koordináták
megadása után
behívjuk a programba
a korábban elmentett,
a normatúllépések
esetszámait mutató
táblázatot

• A programban
megadjuk a kitettségi
átlagidő mértékét,
melynek
nemzetközileg
általánosan használt
értéke 2 %.

• Az elvégzett
számítások jól
mutatják, hogy
ennek a telepnek az
esetében a zavaró
szaghatás az év
óráinak 2%-ban
éppen hogy eléri a
település szélét.

• Odor kalkulációt Hulladéklerakókra is el tudunk végezni
az itt bemutatott kalkulációs szoftver segítségével, mely
funkció – nézetünk szerint – szinte valamennyi
önkormányzat számára használható lenne.

Próbaszámítást végeztünk a Dunakeszi hulladéklerakóra:
A telep fogadja Dunakeszi és Fót teljes, valamint a főváros kisebb
részének hulladékát, és a Hulladékhasznosító Mű salakját.
A lerakó területe 12 ha, kapacitása mintegy 3 millió m3

Ebben az eredmény ablakban a hulladéklerakóra 4 Ou/m3
határértékkel, valamint becsült adatok alapján végzett próbaszámítást
mutatjuk be.

Összefoglalás
•

•
•
•
•

Az állattartó telepek zavaró szaghatásának EU konform modellezéssel történő
megállapításához szükség van a Vidékfejlesztési Minisztérium döntéshozatalára
melyhez szakértőink segítségét akár egy közös munkacsoport létrehozásával
felajánljuk. A tervezéshez költségmentesen biztosítjuk a számításokat végző
modelleket.
Szükségesnek tartjuk a zavaró szaghatás modellezéssel történő megállapításának
bevezetését mivel:
Ily módon a telepen nevelt állatok számának, a telep üzemi körülményeinek és a
helyi szélviszonyoknak pontosan megfelelő hatásterület eredményt kapunk
A számításokat a szakértők és a Környezetvédelmi Felügyelőségek is hasonló
adatok és metodika alapján tudják elvégezni illetve ellenőrizni
A módszer alkalmas meglévő telepek vizsgálatához is valamint felgyorsítja az új
állattartó telepek területének kijelöléséhez szükséges tervezési folyamatot

Köszö
szönjü
njük a megtisztelő
megtisztelő
figyelmet!

