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Vízlágyítási mésziszap 
A vízlágyítási mésziszap a víz keménységét okozó oldott Ca és Mg vegyületek kémiai 
kicsapása és a szilárd/folyadék fázis szétválasztása után visszamaradt hulladék. Ipari szinten, 
a vízlágyításra használt kémiai eljárások a következık: 1) a meszes-szódás eljárás, oltott mész 
(Ca(OH)2) és szóda (Na2CO3) alkalmazásával 2) az alkáli-foszfátos eljárás, trisó (Na3PO4) 
alkalmazásával. Újabban e célra használt folyamatok az ioncsere, zeolit vagy ioncserélı 
gyanta alkalmazásával, és a fordított ozmózis. 

A meszes-szódás lágyítás lépései: a) a mészhidrát és a szóda adagolása a mész- illetve a 
szódatelítıbe. b) a szódaoldat, illetve a meszes szuszpenzió, valamint a lágyítandó víz 
bevezetése és összekeverése a keverıs reaktorba. c) kivezetés a reaktorból az ülepítıbe. d) 
lágyított víz és mésziszap szétválasztása, mésziszap kivezetése zagytározóba, lágyított víz 
elvezetése e) víztelenítés és szárítás, ezt követıen elszállítás a szilárd hulladéklerakóba. A 
mésziszap hasznosításának feltétele a víztelenítés és szárítás. A vízlágyítási mésziszap nagy 
mennyiségben keletkezik, tárolása ülepítı tavakban helyigényes. Víztelenítés, szárítás után 
térfogata csökken és szilárd hulladéklerakókban tárolható. A víztelenítés, szállítás és szárítás 
többletköltséget jelent a víztisztító mővek számára, ezért a vízlágyítási mésziszap különbözı 
területen történı hasznosításával több kutató foglalkozik. 

A vízlágyítási mésziszap jellemzıi:  függnek az alkalmazott eljárástól (meszes eljárás vagy 
meszes-szódás eljárás), valamint az ülepítést elısegítı koaguláló szerek alkalmazásától. A 
mésziszap sőrősége és a szilárd frakció szemcseméret eloszlása függ a lágyítandó vízben 
oldott ionok összetételétıl. Mivel az ülepítı tartályban tárolt mésziszap zagyban átlagosan 
csak 2-30% a szilárd frakció aránya, csak bizonyos fokú víztelenítés után hasznosítható. A 
mésziszap víztelenítésének hatásfoka függ a mésziszap Ca:Mg tartalmának arányától. Ha a 
Ca:Mg>5, a mésziszap könnyen vízteleníthetı. 

Bin Zhang és Xiong Yu (2012) vizsgálatai alapján a vízlágyítási mésziszap vegyi összetétele a 
következı: CaO 43,93% (Ca) 3,50% ; MgO 1,78% (Mg) 2,97%; CaCO3 58,00% ; SiO3 
0.52% (Si) 0,24%; Fe2O3 1,91% (Fe) 2,73%; Al2O3 0,23% (Al) 0,65%; CO2 6,96% (C) 
0,85%; As 0,19% (As) 0,19%  

A mésziszapra jellemzı a finom szemcseméret: iszap vagy agyag frakció. Az ülepítı 
tartályban tárolt mésziszap szárazanyag-tartalma csak 2-30%. A víztelenített mésziszap 
szárazanyag tartalma általában 85-98%. Baker et al (2005) mérései alapján a mésziszap 
sőrősége változik a nedvességtartalommal, a szárított vízlágyítási mésziszap sodrási határa 
37%, a plasztikus indexe 4%. E sodrási határnak megfelelı nedvességtartalom pedig 37%. A 
90%-os finom-frakció, valamint a kis plasztikus index miatt, csak pernye és cement adalékkal 
keverve alkalmazható útágyazat építésénél. Finom szemcsemérete miatt a teljesen kiszárított 
iszap kiporzásra hajlamos. Talajba keverve megváltoztatja a talaj textúráját, mikroszerkezetét. 
A finom por hozzátapad a talajszemcsék felületéhez, így növeli a talaj fagyállóságát. CaCO3 
tartalmának köszönhetıen csökkenti a savas talajok pH-ját, növeli pufferkapacitását, javíthatja 
a mészhiányos talajokat és a szikeseket. 



A vízlágyítási mésziszap általános hasznosítása: A vízlágyítási mésziszapot az alábbi 
területeken hasznosítják: cementgyártás során mészkıpor helyettesítésére (Baker et al, 2005), 
erımővi füstgáz SOx megkötésére (Baker et al, 2005), kavicsos, aszfaltozatlan utak 
portalanítására (Baker et al,2005), szennyvíz semlegesítésére (Baker et al, 2005), tömedék-
anyag komponensként útágyazat építésénél, mész helyettesítıként (Baker et al, 2005; Bin 
Zhang and Xiong (Bill) Yu, 2012), gyenge altalaj stabilizálására pernye és cement adalékkal 
(Maher et al, 1993; Bin Zhang and Xiong (Bill) Yu, 2012), hulladéklerakók szigetelésére 
(Raghu et al, 1987), talaj fagyállóságának növelésére (Bin Zhang and Xiong (Bill) Yu, 2012). 

A vízlágyítási mésziszap talajra hasznosítása: A vízlágyítási mésziszap helyettesítheti a 
meszet a talajmeszezés során (Baker et al, 2005). Szénerımővi pernyéhez keverve 
talajadalékként, növeli a talaj nyírószilárdságát, javítja a talaj mechanikai tulajdonságait, 
csökkenti a talaj áteresztıképességét és visszatartja a savas csurgalékban oldott toxikus 
fémeket (Maher et al, 1993). Savas mezıgazdasági talajba keverve csökkenti a talaj pH-ját 
(Neukrug, 1995). Szennyvíziszap és mésziszap keveréke hatékony talajadaléknak bizonyult 
savanyú mezıgazdasági talaj esetén (Verlicchi P. és Nasotti, 2000). Bin Zhang és Xiong (Bill) 
Yu (2012) eredményei azt mutatják, hogy talajba keverve megváltoztatja a talaj textúráját, 
mikro-szerkezetét. A finom por hozzátapad a talajszemcsék felületéhez, így növeli a talaj 
fagyállóságát különösen a hideg égövben. Nagy mésztartalma lehetıvé teszi használatát 
mészpótló anyagként termesztıközegekben is. A vízlágyítási mésziszap talajba keverve csak 
pernye és cement adalékkal alkalmazható fizikai stabilizálásra kis plasztikus indexe és 
nyírószilárdsága miatt. Ezt támasztják alá Baker et al 2005; Bin Zhang and Xiong (Bill) Yu 
(2012) eredményei. Kémiai stabilizáló képességének tulajdoníthatóan (megköti, adszorbeálja 
a toxikus fémeket a rajta átfolyó csurgalékból) több kutató vizsgálta használatát 
hulladéklerakók szigetelésére (Raghu et al, 1987; Maher et al, 1993). 

Hasznosítás veszélyei, kockázatai: A vízlágyítási folyamat eredményeként keletkezett 
mésziszap tárolása során, a lúgosság jelent veszélyt az ökoszisztémára és az emberre. Káros 
hatások abból is adódhatnak, ha a kezelendı vízben voltak olyan szennyezıanyagok, melyek 
a keménységgel együtt kicsapódnak az iszapban. A Raghu et al. (1987) által vizsgált 
mésziszap nem tartalmazott kimosódásra hajlamos veszélyes anyagokat. Talajra 
hasznosításnál a mésziszap megfelelı koncentrációban alkalmazva nem jelent kockázatot az 
ökoszisztémára és az emberre. 
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