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1. BEVEZETÉS, A KUTATÁS CÉLJA
Magyarország fejlődésének az Európai Unió irányelveihez történő felzárkóztatása
érdekében fontos teendői közé tartozik a környezet védelme és a természeti értékek
megőrzése. Kiemelt figyelmet kap a vízbázis védelme, megőrzése és javítása, tehát a
keletkező szennyvizek minél nagyobb hányadának a megtisztítása, és a meglévő telepek
korszerűsítése, optimalizálása is.
A korábbi, lakosegyenérték (LE) alapján történő tervezési szabályok sokesetben
felülvizsgálandók, a társadalmi szokások nagyban megváltoztak, a felhasznált víz
mennyisége is jelentősen eltér az egyes területeken. A LE a szennyvíz szervesanyag
tartalmának mértékegysége, mely egyenlő azzal a szervesanyag mennyiséggel, melynek
lebontásához 60 g-os BOI5 (5 napos Biokémiai Oxigén Igény) társul. A Tanszékünkön
folytatott kutatások szerint ez nagyban eltérhet a lakossági szokásoknak megfelelően. Egy
adott szennyvíztisztító telep tervezésénél tehát fontosabb lehet a szennyvíz mennyiség és
minőség lehetőségekhez képesti legpontosabb meghatározása. A már meglévő és működő
szennyvíztisztító telepek felülvizsgálata, korszerűsítése is éppen ezen társadalmi
szokások, trendek megváltozása miatt időszerű és szükséges.
A hatékonyság költségkímélő növeléséhez nagyban hozzájárul az, hogy a
biotechnológia rohamos fejlődése új távlatokat nyitott a különböző mikroorganizmusok
és biodegradációs folyamatok szelektív előnyének biztosításához. Ezek közé tartozik a
bioreaktor elrendezés, azaz a biológiai szennyvíztisztító medencében létrehozott
koncentrációprofil lebontási folyamatokat és biomassza ülepedést befolyásoló hatása.
Viszonylag egyszerűen megoldható, és hasonlóan csekély ráfordítással, jelentős
hatékonyságnövelést eredményező lehetőségek kínálkoznak a biológiai nitrogéneltávolításhoz vezető, nitrifikáció és denitrifikáció költségkímélő hatékonyságnövelésében is. A hazai szennyvizekre sokesetben jellemző, szűkös szénforrás (alacsony
C:N arány) mellett különösen fontos, hogy a denitrifikációra minél több szervesanyag
jusson. A helyzetet nehezíti a szennyvíztisztító telepeken keletkező biomassza
(szennyvíziszap) anaerob rothasztása, sőt annak élelmiszeripari hulladékokkal történő
együttes kezelése még tovább emeli az eleveniszapos térbe visszaérkező N-terhelést,
ezzel még kedvezőtlenebbül alakítva a C:N arányt a denitrifikáció folyamatához.
PhD munkám során különböző szennyvíztisztító telepek állapotfelmérése (korábbi
üzemeltetői adatok elemzése, statisztikai értékelése, helyszíni profilmérések) alapján, a
beruházási és az üzemeltetési költségek alacsony szinten tartását előtérbe helyezve,
hatékonyságnövelési lehetőségeket vizsgáltam az ASM2d (Activated Sludge Model No.
2d) matematikai szimulációs modell segítségével, majd ezen eredmények tükrében a
változtatások okozta eredmények kiértékelését végeztem el.
Általános gyakorlat az, hogy a kommunális tisztító telepek problémáit a befolyó,
ipari hányadra vezetik vissza. Szinte minden esetben ipari előtisztító létesítését írják elő.
Ennek megfelelően tanulmányoztam a N- és P-hiányos élelmiszeripari szennyvizek és a
szerves C-forrás hiányos kommunális szennyvizek jellemző paramétereit, az adott
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esetben költséghatékonyabb és célravezetőbb tisztítási megoldását, és annak
megvalósítási lehetőségét.
Kiemelt figyelmet szenteltem az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében –
az egyre elterjedtebben alkalmazott – egy térben lejátszódó nitrifikációt és denitrifikációt
megvalósító, időszakaszosan (part-time) levegőztetett eleveniszapos rendszerekre. Az
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen végzett profilmérések és a matematikai
szimulációs számítások során azt vizsgáltam, hogy ez a technika, különösen a megfelelő,
könnyen biodegradálható C-forrás szűkében, az elfolyó nitrát és/vagy ammónia
koncentráció alakulását hogyan befolyásolja a hőmérséklet csökkenésével.
Különösen Magyarországon a szennyvízhőmérséklet tág határok között változhat
(~12-28°C), így a téli nitrifikáció végbemeneteléhez szükséges térfogat túlméretezettnek
bizonyulhat és előfordulhat, hogy a nyári időszakban nagyobb aerob reaktorterek állnak
rendelkezésre (alulterhelt telepek). Tanulmányoztam a levegőztetett medencék alternatív
üzemmódját, tehát a levegőztetett és nem levegőztetett fázisok beiktatását. Az
aerob/anoxikus arány hőmérséklet szerinti optimális értékének meghatározását végeztem
el, melynek során a fázisok hosszát, az alkalmazott oldott oxigén (DO) koncentrációt
változtattam. Különös hangsúlyt fektettem az elfolyó minőségében, elsősorban a nitrogén
formákban gyakorolt befolyásoló szerepére.
A hozzáférhető szénforrás mennyiségének részletesebb tanulmányozása érdekében
számításokat végeztem az anaerob iszaprothasztás során az eleveniszapos térbe
visszavezetett csurgalékvíz hatásának felderítésére. Magyarországon a hulladékok
hasznosítással történő ártalmatlanítása érdekében a biogáztermelésre használt
rothasztókba olyan anyagok kerülhetnek együttes feldolgozásra, ún. korothasztásra,
melyek a csurgalékvízzel az eredetileg nyersanyagként felhasznált szennyvíztisztítási
nyersiszapból és fölösiszapból származó N-terhelést megnövelik. A megnövekedett
nitrogén-terhelésnek a telep működésére gyakorolt hatását különböző hőmérsékleteken,
valamint a levegőztetett és nem levegőztetett periódusok eltérő aránya mellett vizsgáltam.
A telepek üzemeltetéséhez szükséges további költségcsökkentések lehetőségének
feltárása érdekében a sorba kapcsolt medencék különböző üzemállapotait vizsgáltam.
Nagy hangsúlyt fektettem az adott körülményekre vonatkozó – Monod-kinetika – alapján
meghatározott fonalas/flokkulens mikroorganizmus arányra, ami különösen ’low DO’
körülmény mellett az iszapszerkezet kedvezőtlen alakulását okozhatja. Mindezek alapján
az alacsony szervesanyag terhelés esetén a denitrifikációhoz szükséges szénforrás minél
nagyobb arányú biztosításának lehetőségeit tanulmányoztam. Előtérbe helyeztem az
anaerob/anoxikus reaktorok lefedésének biológiai P-eltávolításra gyakorolt hatását, mely
az anaerob körülmények között szaporodó, ún. PAO-k (Phosphorus Accumulating
Organisms) szaporodását segítheti elő. Mindezeket annak tükrében vizsgáltam, hogy az
anaerob és anoxikus reaktorterek lefedése a beoldódó oxigén koncentráció kizárása
következtében – különösen a téli időszakban – kedvezően befolyásolja az
anoxikus/anaerob folyamatok lejátszódását.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. Az eleveniszapos szennyvíztisztítás története
A világon legelterjedtebben, kommunális szennyvizek tisztítására alkalmazott
biológiai szennyvíztisztítási eljárás az eleveniszapos technológia, mely egy heterogén
mikroorganizmus tenyészet. Az eleveniszap a bioreaktorokban szuszpendált formában
keveredik a szennyvízzel, melynek komponenseit biológiai úton bontja le (Bakos, 2016).
A legtöbb történeti visszatekintésben megtalálható, hogy a szennyvíztisztítás „már
a rómaiak korában is ismeretes volt…”. Az első, egészségre és higiéniára vonatkozó
feljegyzés azonban már a Tórában is megtalálható („A táboron kívül valami helyed is
legyen…És legyen ásócskád…betakarhassad azt, ami elment tőled”). A csatornázás jóval
megelőzte a Római Birodalom kialakulását. A szennyvíz hasznosítására Pompei
feltárásakor, egy Kr. u. kb. 70 körüli időből származó faliképet találtak, mely az urina
(vizelet) mosásra történő felhasználását ábrázolta (Juhász, 2011).
A napjainkban, világszerte alkalmazott kommunális szennyvíztisztítási technológia
két angol, Edward Ardern és Williem T. Lockett nevéhez kötődik, akiket az eleveniszapos
szennyvíztisztítás felfedezőinek tartanak. Az 1914. április 3-án, a Society of Chemical
Industry (Manchester, Anglia) lapban megjelent cikkük tekinthető az eleveniszapos
technológia (AS – Activated Sludge) hivatalos feltalálásának. A felfedezés 100.
évfordulójára íródott „Activated Sludge – 100 years and counting” c. könyv is azt
bizonyítja, hogy ez a technológia jelentős befolyással bírt, és a mai napig is bír a
szennyvíztisztításra (Daigger, 2014).
A 19. század végétől jelentős változás vette kezdetét, különösen az Egyesült
Királyság és USA területén. A népesség exponenciális növekedése és igényeinek
változása az ipart, a szokásokat és a higiéniát is befolyásolta. A közegészségügy 20.
században történő javulásának legmeghatározóbb lépése a modern víz- és
szennyvízrendszer kiépítése volt (Anon, 2007). Az ipar fejlődésével nőtt a felhasznált víz
mennyisége, melynek elvezetése a csatornahálózat kiépítésének szükségszerűségét vonta
maga után. Először nagyobb területeken szikkasztották el ezt a vizet („Land-based”
rendszerek), majd a népesség és az urbanizáció növekedésével ezek a területek nem
voltak elegendők. A 19. század második felében különböző típusú anaerob technológiák
jelentek meg, mint az anaerob tartályok és az Imhoff tartályok fizikai-kémiai tisztítással
egybekötve, azonban ezek szagkibocsátása jelentős volt.
Az „aktivált” biomasszát is felhasználó kísérletek még majd 31 évig nem hoztak sikert,
mert a csatornahálózatból kivett, levegőztetett szennyvízzel végzett kísérletek tisztítási
hatékonysága lecsökkent (ma már tudjuk, hogy a biomassza kimosódása miatt). Emiatt más
alternatív megoldással próbálkoztak (pl. csepegtetőtest, biofilmes reaktorok, membrán
bioreaktorok), amelyek közül jó néhány a mai legújabb alternatív tisztítási technológiák
alapja lett. A téma egyik fő kutatója Gilbert John Fowler mérnők és kutató, a Manchester
Sewage Works vezető mérnöke és a Manchesteri Egyetem tanára.
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Az igazi áttörést, melyben biomasszát is alkalmaztak, Fowler figyelte meg az
amerikai Lawrence Experimental Station kutatóközpontban, ahol Clark és Gage (1912) egy
üveg szennyvízhez alga szuszpenziót adott és úgy levegőztette. Ezt fejlesztette tovább
Fowler két tanítványa, Ardern és Lockett Manchester-ben. A kísérleti rendszerükben a
biomasszát visszavezették a rendszerbe, ezzel a tisztítási időt 24 óra alá csökkentették. A
rendszerben tartott biomasszát ’activated’-nek nevezték el. A publikációikban több
hasznos gyakorlati szempontot, illetve az energia, pH, iszapkezelés témakörére
vonatkozó megfontolást is közzétettek (Ardern és Lockett, 1914a, 1914b, 1915).
Ugyan Ardern és Lockett nevéhez köthető az eleveniszapos technológia
felfedezése/elnevezése, azonban ez mások közbenjárása nélkül nem valósulhatott volna
meg. Felfedezésük, hogy a biomassza rendszerben való tartása kulcsfontosságú,
elengedhetetlen feltétel. Ugyanakkor nem kizárt, hogy függetlenül az előző felfedezőktől,
mások is hasonló eredményekre jutottak, mint pl. Melling, aki ugyanabban az évben
sikeresen alkalmazta az eleveniszapos technológiát egy 302 m3/d kapacitású telepen,
Salfordban (Melling, 1914).

2.2. A biológiai lebontás folyamata, kinetikája
2.2.1. Monod-kinetika
A biológiailag bontható, nem toxikus szubsztrátok esetén a biomassza
sejtszaporodási kinetikáját a Monod-egyenlet írja le (ld. 1. ábra). Jaques Monod 1942ben publikálta a róla elnevezett kinetikai összefüggéseit (Monod, 1949; Grady et al.,
2011, Sevella, 2012; Bakos, 2016).

1. ábra. Monod kinetika (Sevella, 2012).

Az eleveniszapos szennyvíztisztításban biodegradálható, nem toxikus
szennyezőanyagok esetén a Monod-kinetika 1-4. egyenletekben leírt összefüggései
érvényesek. Az 1. egyenlet állandó  értékkel csak a növekedés egy korlátozott
szakaszára, az ún. exponenciális növekedési fázisra érvényes. A fajlagos növekedési
sebesség értéke a limitáló szubsztrát koncentrációjának függvényében a 2. egyenlet
alapján határozható meg.
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A kommunális szennyvíztisztításban a Monod-kinetikai összefüggések általában
használhatók, a háztartásokból származó szennyvíz túlnyomó többségben nem tartalmaz
inhibíciót kiváltó anyagokat.
2.2.2. Contois modell
A Monod modell illeszkedésének javítására később születtek egyéb empirikus
függvények, mint a Tessier, Moser vagy a Contois modell (Sevella, 2012). Ezek közül a
Contois modellt (ld. 5. egyenlet) igen jó illeszkedésűnek tartják, és gyakran alkalmazzák
kifejezetten nagy biodegradálható szervesanyag tartalmú szennyvizek eleveniszapos
tisztítási folyamatainak leírására.
𝜇 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 ⋅

𝑆/𝑥
𝐾𝑆 + 𝑆/𝑥

5. egyenlet

A Contois-egyenletben az iszapkoncentrációval való osztással nagy koncentrációjú
biodegradálható szubsztrát esetében közelebb kerülhetünk a mért kísérleti pontokhoz,
mint a Monod-féle összefüggéssel. Ilyen esetben a mikroba növekedés limitált az
anyagátadási folyamat által, ugyanis a sejteket körülvevő igen sok hasznosítható
szubsztrát felvételére nem áll rendelkezésre megfelelő méretű elérhető felület. Ennek
tapasztalati kiigazítása történik meg a módosított egyenletben (Nelson és Holder, 2009).

5

2.2.3. Szubsztrát inhibíció, vagy Andrews-kinetika
Előfordulhat – különösen ipari szennyvizek esetén – a fajlagos mikroba szaporodási
sebesség csökkenése egy maximum érték elérése után a rendelkezésre álló szubsztrát
koncentráció növekedése ellenére. Ebben az esetben a Monod-kinetika nem használható,
változik a szaporodási sebesség leírására használt összefüggés. Elsőként John Andrews
javasolta az inhibíciós funkció általános alkalmazását a gátló szerves szubsztrátok
baktériumok szaporodási sebességére gyakorolt hatásainak észlelésére, így az
összefüggést Andrews-egyenletnek nevezzük (ld. 6. egyenlet, Grady et al., 2011).
𝜇 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 ⋅

𝑆𝑆
6. egyenlet

𝑆2
𝐾𝑆 + 𝑆𝑆 + 𝐾𝑆
𝐼

ahol KI az ún. inhibíciós koefficiens, az a szubsztrát koncentráció (g/l), amely mellett a
μ-S görbe hanyatló ágán újra a μmax/2 fajlagos mikroba növekedési sebesség jellemző.
Amennyiben az adott vizsgált rendszerre (szubsztrát, mikroba, egyéb körülmények)
a KI értéke a vizsgálati szubsztrát koncentráció tartományhoz képest magas, akkor az
adott körülmények között a metabolízis a Monod-kinetikát követi. Ilyenformán a Monodkinetika az Andrews-kinetika azon határesete, ahol KI>>SS (alkalmazott szubsztrát
koncentráció).
A szennyvíztisztításban jellemzően ipari szennyvizek esetében (pl. gyógyszeripar,
vegyipar, nehézipar) kell számolni inhibíciós hatással. Ilyen esetben különösen fontos a
biomassza megfelelő adaptációja, a szennyezőanyag reaktorokbeli koncentráció
profiljának megfelelő kialakítása, akár többszörösen nagyobb biomassza tartózkodási idő
biztosítása (Bakos, 2016).

2.3. Az eleveniszapos tisztítási technológia alapjai
A hagyományos eleveniszapos szennyvíztisztítás – Conventional Activated Sludge,
CAS – során a tisztítóba kerülő szennyvíz a mechanikai tisztítást (durvarács, finomrács,
esetleg homok- és zsírfogó) és egy általánosan alkalmazott előülepítési lépést követően
bioreaktorokba érkezik (ezek lehetnek levegőztetett vagy nem levegőztetett kevert
reaktorok), ahol a jelenlevő mikroorganizmusokkal szuszpenziót képez (ld. 2. ábra). A
reaktorban a mikroflóra elfogyasztja a szubsztrátként (tápanyagként) hasznosítható
anyagokat, mialatt a biomassza tömege növekszik. A reaktorból elfolyó kevert
szuszpenzió az utóülepítőbe kerül, ahol viszonylag nagy szárazanyag tartalmú iszapra és
tisztított vízre válik szét (Bakos, 2006).
A tisztított vizet esetenként utókezelőbe (pl. klórozó) vezetik, ahonnan már
visszajuttatható a természetbe. Az utóülepítőben az iszap egy részét elvezetik a
rendszerből (fölösiszap), az ún. recirkuláltatott iszapot pedig visszavezetik a reaktorba
(Grady et al., 2011).
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2. ábra. A hagyományos eleveniszapos szennyvíztisztító rendszer folyamatábrája.

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás az évek során folyamatosan fejlődött/fejlődik,
illetve mellette más fő- és mellékáramú tisztítási lépések kerülnek kialakításra. A
szennyvíztisztító telepek egyre inkább, mint energiatermelő és újrahasznosító egységekké
(WRRF – Water Resource Recovery Facility) alakulnak. Ezekhez járul hozzá az elvett
iszap (nyers- és fölösiszap) további kezelése, anaerob vagy aerob rothasztása, ahol a
szerves hányad további csökkentése történik meg. Egy hagyományos biológiai nitrogénés foszforeltávolítást megvalósító technológiai elrendezést a 3. ábra szemléltet. Anaerob
rothasztás esetén a szervesanyag baktériumok általi lebontásával és felhasználásával
biogáz termelődik, mely jelentős energiamegtakarítással jár a szennyvíztisztító telepek
működése során. Jelenleg is, de a jövőben a szennyvíztisztító telepek egyre inkább mint
energiát termelő/átalakító egységekké alakulnak át.

3. ábra. A hagyományos eleveniszapos szennyvíztisztító rendszer folyamatábrája.

A sejt- és mikrobiológiai, illetve biotechnológiai alapok ismeretében a
mikroorganizmusok életműködése, anyagcseréje felhasználható a szennyezőanyagok
környezetből való eltávolítására. A biológiai szennyvíztisztítás specializált fermentáció,
melynek során az alkalmazott mikroorganizmusok szubsztrátként hasznosítják a
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szennyezőanyagokat. Ezek leggyakrabban szerves vegyületek, de adott körülmények
között egyes, az élővizekben gátló, toxikus hatással bíró szervetlen vegyületek is
ártalmatlaníthatók ilyen módon.
Mivel az eleveniszap heterogén mikroflórával rendelkezik – jelen vannak benne
mind heterotróf, mind autotróf mikroorganizmusok – a szerves és egyes szervetlen
(ammónia, nitrát, foszfát) szennyvízkomponensek egyaránt metabolizálódnak. A
tápelemek kémiai elemek, amelyek a sejt felépítésében vesznek részt. A
makrotápanyagok (C, O, H, N, P, S) a sejtekben viszonylag nagy hányadban vannak jelen,
a mikrotápanyagokból (Fe, Mg, Zn, stb.) csak kisebb mennyiségre van szükség.
Kézenfekvő, hogy az ideális táptalaj elemösszetételét a fogyasztó mikroorganizmusok
genomiálisan meghatározott tápanyagigénye adja meg (Grady et al., 2011; Sevella, 2012).
A szennyező anyagok aerob és anaerob feltételek között is eltávolíthatók. Az aerob
oxidáció sebessége lényegesen nagyobb, alkalmazása ezért gyakoribb. Az anaerob
eljárásokat elsősorban nagyon szennyezett vizek, illetve iszapok kezelésére (rothasztás)
alkalmazzák. Az aerob biológiai szennyvíztisztítás során a szennyvizek szerves
szennyezőanyagait a vízben már eleve jelenlevő, vagy abban mesterségesen nagy
tömegben kitenyésztett baktériumok (eleveniszap) természetes anyagcseréjük során
lebontják. A baktériumok a szervesanyag egy részét energiaszükségletük fedezésére széndioxiddá és vízzé oxidálják, másik részét pedig többé-kevésbé átalakítva új sejtanyag
képzésére használják. Mindezen folyamatok közben a baktériumok oxigént fogyasztanak.
Ebben a módosított kemosztát rendszerben az iszap recirkuláció révén az iszap
tartózkodási idejét (SRT – Sludge Retention Time, vagy ún. iszapkor, sludge age) a
szennyvízéhez képest (HRT – Hydraulic Retention Time, ún. hidraulikai tartózkodási idő)
jelentősen meghosszabbítják. A hidraulikai tartózkodási idő és az iszapkor összefüggései
a 7. és 8. egyenletek alapján írhatók le.
𝐻𝑅𝑇 =

∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖
𝑄

𝑆𝑅𝑇 =

∑ 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑧𝑎
∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 ⋅ 𝑀𝐿𝑆𝑆𝑖
∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 ⋅ 𝑀𝐿𝑆𝑆𝑖
1
=
= 𝑛
=
∑ 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑧𝑎 𝑒𝑙𝑣é𝑡𝑒𝑙 𝑄𝐹 ⋅ 𝑀𝐿𝑆𝑆𝐹 + 𝑄 ⋅ 𝑇𝑆𝑆𝑒𝑙𝑓 ∑𝑖=1 𝑉𝑖 ⋅ 𝜇 ⋅ 𝑀𝐿𝑆𝑆𝑖 𝜇

7. egyenlet

8. egyenlet

ahol
V
Q
QF
MLSS
MLSSF
TSSelf

bioreaktor térfogata (m3)
befolyó szennyvíz térfogatárama (m3/d)
fölösiszap elvétel térfogatárama (m3/d)
biomassza (eleveniszap, Mixed Liquor Suspended Solids) koncentráció a
bioreaktorokban (kg/m3)
biomassza (eleveniszap) koncentráció az elvett fölösiszapban (kg/m3)
összes lebegőanyag koncentráció (Total Suspended Solids) az elfolyó
szennyvízben (kg/m3)
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A stacionárius állapot fenntartásának érdekében a termelődött biomassza-hányadot
el kell távolítani az eleveniszapos rendszerből, ez az ún. fölösiszap. A fölösiszap kezelése,
illetve elhelyezése az üzemeltető fontos feladata.
Az iszapkor nagysága meghatározza, hogy mely szervezetek képesek elszaporodni
az adott bioreaktorban, ugyanis az SRT reciproka megadja azt a minimális fajlagos
növekedési sebességet (ld. 8. egyenlet), amely ahhoz szükséges, hogy a bioreaktorból ne
mosódjon ki a mikroorganizmus (Tardy, 2006).
A szennyvíztisztító telepek üzemeltetése szempontjából további fontos paraméter
az iszap ülepedési index (SVI – Sludge Volume Index), amellyel az eleveniszap
ülepíthetősége és tömöríthetősége jellemezhető. A Mohlman-féle ülepedés mérés során,
a homogén eleveniszap szuszpenziót 1 literes mérőhengerben ülepítik és 30 perc eltelte
után leolvassák az iszaptérfogatot (Mohlman, 1934). Az iszap ülepedési index számítása
a 9. egyenlet szerint történik.
𝑆𝑉𝐼 =

𝑉30
𝑀𝐿𝑆𝑆

9. egyenlet

ahol
V30
MLSS

30 perc ülepítés utáni iszaptérfogat az 1 literes mérőhengerben (cm3/l)
kiindulási, homogén eleveniszap minta iszapkoncentrációja (g/l)

Az iszap ülepedési index értéke minél kisebb, annál jobb az iszap tömöríthetősége.
A későbbiekben kimutatták, hogy a mérőhengerben mért SVI értéke 250 cm3/l alatt nem,
de afelett nagymértékben függ az iszapkoncentrációtól (Dick és Vesilind, 1969).
Az iszap ülepedési index értéke alapján az eleveniszap ülepíthetőségét a
következőképpen szokták jellemezni (Ekama et al., 1997; Wanner et al., 1998):
•

SVI < 100 cm3/g esetén az ülepedést nagyon jónak,

•

100 cm3/g < SVI < 130 cm3/g esetén jónak,

•

130 cm3/g < SVI < 200 cm3/g esetén elfogadhatónak

•

200 cm3/g < SVI esetén rossznak.

A későbbiekben Mohlman módszere továbbfejlesztésre került, hogy az
iszapkoncentráció befolyásoló hatását csökkentsék. Ennek alapján az ülepítés
megkezdése előtt az eleveniszap mintát úgy kell hígítani, hogy a V30 értéke a 150-250
cm3/l tartományba essen. A hígítást a technológia tisztított szennyvizével végzik, ahonnan
az iszap is származik. A hígított iszap ülepedési indexet (DSVI – Diluted Sludge Volume
Index) a 10. egyenlet szerint számítják (Lee et al., 1983; Jenkins et al., 2004).
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𝐷𝑆𝑉𝐼 =

𝐷𝑉30
𝑀𝐿𝑆𝑆𝑑𝑖𝑙

10. egyenlet

ahol
DV30
MLSSdil

30 perc ülepítés utáni higított eleveniszap minta iszaptérfogat az 1 literes
mérőhengerben (cm3/l)
kiindulási, higított homogén eleveniszap minta iszapkoncentrációja (g/l)

2.4. A nitrogén biológiai eltávolítása
2.4.1. Nitrogén körforgalom a biológiai rendszerekben
A szennyvíz nitrogén tartalmának csökkentése rendkívül lényeges a befogadó
vízbázis ökológiájának védelme érdekében. Az élővizekbe bocsátott nagymennyiségű
nitrogén eutrofizációt okoz, a szabad ammónia pedig már kis koncentrációban (1 mg/l
NH4-N) is letális a halakra (Verstraete és Vaerenbergh, 1986).
A biokémiai folyamatok N körforgalmának alapsémáját a 4. ábra szemlélteti. A
szennyező anyagok szerves nitrogén tartalma jellemzően amino csoportokat (-NH2) alkot.
Az amino csoportot tartalmazó szerves vegyületek biológiai lebontása során az amino
csoport ammóniává alakul az ún. ammonifikációs folyamatokban. Mivel a
szennyvízelvezető- és csatornarendszerekben aktív és anaerob bomlási folyamatok
zajlanak, a szennyvíztisztító telepekre bejutó kommunális szennyvíz nitrogén tartalmának
túlnyomó része NH4-N formájában van jelen. Az eleveniszapban megtalálható
baktériumok a nitrogént az ammóniából képesek asszimilálni. Amennyiben a tisztítandó
szennyvízben a baktériumok növekedéséhez megfelelő mennyiségű ammónia vagy
szerves nitrogén nem áll rendelkezésre, nitrát vagy nitrit azonban elérhető (pl. ipari
szennyvizek), a mikroorganizmusok az ún. asszimilatív redukción keresztül a nitrátot,
illetve nitritet ammóniává alakítják, amit később asszimilálnak (Grady et al., 2011).
Ammonifikáció
Szerves N

-3

N2(g)

0

N2O(g)

+3

Denitrifikáció

+1
+2

Nitrifikáció

-1

NH4+

N2 fixálás

-2

Asszimiláció

NO(g)
NO2-

+4
+5

NO3-

4. ábra. A nitrogén körforgalma (Grady et al., 2011).
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2.4.2. A biológiai nitrogén eltávolítás folyamata
A kommunális szennyvíz az esetek döntő többségében a sejtszintézishez szükséges
mennyiségen túl jelentős mennyiségben tartalmaz többlet ammóniát (ekkor a szennyvíz
C:N aránya alacsonyabb az ideálisnál). A többlet nitrogén eltávolítása a tisztítási
technológiákban a nitrifikáció, illetve denitrifikáció útján történik. A denitrifikáció
mellett manapság az anaerob ammónia oxidáció (Anammox) technológia fontos
résztvevője a N-ciklusnak. A folyamat során szintén az ammónia oxidációja történik meg,
azonban az elemi nitrogén gáz és nitrát előállításához elektronakceptorként nitritet
használ (Grady et al., 2011). Megjegyzendő, hogy a nagy ammónia koncentrációjú
szennyvizek tisztítása során a nitrogén asszimilációja nagyságrendekkel elmaradhat a
nitrifikáció/denitrifikáció folyamatán keresztül eltávolított N mennyiségéhez képest.
A fentiek alapján a biológiai nitrogén eltávolítás három alapvető folyamata a
következő (Grady et al., 2011):
1. Ammonifikáció: A fehérjék, peptidek, aminosavak biodegradációja, melynek során
ezek nitrogéntartalmának döntő része ammóniává, illetve ammónium-vegyületekké
alakul át. Az ammonifikáció általában már a csatornarendszerben megkezdődik és a
szennyvíztisztító telepen fejeződik be.
2. Nitrifikáció: Az ammónia oxidációja nitritté és nitráttá aerob körülmények között,
autotróf mikroorganizmusok által történik egy kétlépéses folyamatban (ld. 11. és 12.
egyenlet). Az első lépésben az ammónia oxidációja történik meg nitritté, majd a
második lépcsőben a nitrit átalakítása nitráttá. A két lépést végző mikroorganizmus
csoport teljesen különböző autotróf baktérium csoport. A 13. egyenlet alapján
sztöchiometriailag a teljes nitrifikációhoz 4,57 g O2/g N az elméleti igény, 3,43 g O2/g
a nitrit keletkezéséhez, illetve további 1,14 g O2/g a NO2 nitráttá alakításához. A
valóságban az oxigénigény kevesebb, a mikroorganizmusok az oxidáción kívül az
oxigént a szén-dioxid és a nitrogén sejttömeghez történő rögzítésével nyerik.
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜𝑚𝑜𝑛𝑎𝑠

2𝑁𝐻4+ + 3𝑂2 →

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟

2𝑁𝑂2− + 𝑂2 →

2𝑁𝑂2− + 4𝐻 + + 2𝐻2 𝑂

11. egyenlet

2𝑁𝑂3−

12. egyenlet

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜𝑚𝑜𝑛𝑎𝑠+𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟

𝑁𝐻4+ + 2𝑂2 →

𝑁𝑂3− + 2𝐻 + + 𝐻2 𝑂

13. egyenlet

3. Denitrifikáció: A denitrifikáció az a légzési folyamat, amelynek során a nitrát, mint
terminális elektronakceptor nitrit, nitrogén-monoxid és dinitrogén-oxid
köztitermékeken keresztül redukálódik molekuláris nitrogénné, és kijut az
atmoszférába (ld. 14. egyenlet).
𝑁𝑂3− → 𝑁𝑂2− → 𝑁𝑂 → 𝑁2 𝑂 → 𝑁2

14. egyenlet
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A szennyvizek mikrobiális nitrogén eltávolítása tehát a nitrifikáció és a
denitrifikáció komplex reakciósorának eredményeképpen történik meg. Ahhoz, hogy a
nitrifikáció lejátszódjon az eleveniszapos medencében, aerob (oxigénnel ellátott)
körülményeket kell teremteni, a denitrifikációhoz pedig anoxikus (oxigénmentes)
állapotot kell létrehozni (Bakos, 2006).

2.4.3. A denitrifikációt befolyásoló tényezők
2.4.3.1. A szerves szénforrás szerepe
A klasszikus értelemben tárgyalt és kizárólag prokarióták révén megvalósuló
biológiai denitrifikáció alapvető jellemvonása, hogy ennek során a nitrát maga, vagy
annak redukciós termékei alapvetően szervesanyagok, vagy néhány esetben szervetlen
vegyületek oxidációjához terminális elektron-akceptorként szolgálnak. A denitrifikáció
ún. anoxikus körülmények között (oxigén hiányában és nitrát jelenlétében) zajlik
hatékonyan. Ennek oka az, hogy a denitrifikációt döntő többségben végző
mikroorganizmusok ún. fakultatívan aerob szervezetek, melyek az oxigén felhasználása
során ugyanabból a típusú és mennyiségű szubsztrátból több energiát nyernek, mint a
nitrát denitrifikálásakor. Így enzimrendszerük úgy van felépítve, hogy oxigén
jelenlétében a nitrát felhasználásra való átállás, az ún. switch gátolt.
A denitrifikációra képes mikroorganizmusok heterotrófok, szénforrásként valamint
energianyerésre szervesanyagot hasznosítanak. Az anoxikus légzési folyamatokban a
szervesanyagról, mint elektrondonorról az elektronok a légzési transzportláncon keresztül
jutnak a nitrátra ill. nitritre, mint terminális elektronakceptorokra. A szervesanyag
lebontása ennek megfelelően kulcsfontosságú a denitrifikációs folyamatokban,
szervesanyag hiányában a sejtek az endogén metabolizmus fázisába lépnek, amely során
saját sejtanyagaikat fordítják energiahasznosításra (Grady et al., 2011).
A heterotróf mikroorganizmusok denitrifikáló állapotára felírt Monod-egyenlet,
amely figyelembe veszi a szerves szenet és a nitrátot, mint feltételezhetően limitáló
szubsztrátokat, valamint az oxigént, mint inhibitort, a következő:
𝜇ℎ = 𝜇𝐻 (

𝑆𝑆
𝐾𝑂𝐻
𝑆𝑁𝑂
)(
)(
)𝜂
𝐾𝑆 + 𝑆𝑆 𝐾𝑂𝐻 + 𝑆𝑂 𝐾𝑁𝑂 + 𝑆𝑁𝑂 𝑔

15. egyenlet

ahol
µh
µH
KS
SS
KOH
SO

a heterotróf mikroorganizmusok fajlagos növekedési sebessége (d-1)
a heterotróf mikroorganizmusok maximális fajlagos növekedési sebessége (d-1)
a heterotróf mikroorganizmusok szubsztrátra vonatkozó féltelítési állandója (g/l)
a rendelkezésre álló denitrifikációhoz hasznosítható szénforrás (g/l)
a heterotróf mikroorganizmusok oxigénre vonatkoztatott féltelítési állandója
(amely jelen esetben inhibíciós koefficiensként funkcionál) (g/l)
az oldott oxigén koncentráció (g/l)
12

KNO a nitrátra vonatkozó féltelítési állandó (g/l)
SNO
a nitrát koncentráció (g/l)
ηg
az anoxikus növekedés korrekciós faktora
Az anoxikus növekedés korrekciós faktora (Henze et al., 1987) azért szükséges,
mert az adott mikroorganizmus aerob növekedési sebességét redukálja a kisebb
mennyiségű kinyerhető energia. Denitrifikációra a legjobb hatékonysággal a könnyen
biodegradálható szubsztrátok használhatók fel (pl. ecetsav, metanol, etanol), azonban a
biodegradációra számos különböző anyag is alkalmas lehet. Ezek megfelelő elérhetősége
elengedhetetlen a hatékony denitrifikáció kialakításához. A folyamat sztöchiometriájából
adódóan a denitrifikáció során 1 mg/l nitrát-nitrogén eliminációjához 2,86 mg/l KOI
(Kémiai Oxigén Igény) ekvivalens denitrifikációra alkalmas szerves szubsztrát szükséges
(Grady et al., 2011). A denitrifikálás szénforrás igénye azonban nagyban függ a
felhasznált szubsztrát minőségétől, a hozamtól és egyéb környezeti tényezőktől, ezért
különböző értékek lelhetők fel a szakirodalomban. Egy átlagosnak tekinthető adat az
alábbiak szerint azt adja meg, hogy 1 mg/l nitrát-nitrogén eliminációjához 5,2 mg/l KOI
ekvivalens jól biodegradálható, denitrifikációra közvetlenül alkalmas szerves szubsztrát
szükséges (Metcalf & Eddy, 2014).

2.4.3.2. Az oxigén szerepe
A denitrifikáló mikroorganizmusok fakultatívan aerob szervezetek, terminális
elektron akceptorként nitrátot és nitritet is felhasználhatnak, amennyiben oxigén nem áll
rendelkezésre. Oxigén jelenlétében denitrifikációs folyamatok nem zajlanak, mivel az
energianyereség a sejtek számára az aerob folyamatokban jelentősen nagyobb, mint a
nitrogén-oxidok redukciójakor, valamint az oxigén gátló hatást fejt ki a denitrifikációban
résztvevő enzimekre (ld. 1. táblázat). A C-forrás előnyösebb fogyasztása metabolikus
gátlást, a nitrát bontó enzim termelésének gátlása kinetikai gátlást eredményez.
1. Táblázat. Az oxigén és a nitrát metabolizisének viszonya ecetsav jelenlétében.
Keletkező energia
(kJ/reakció)
5 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 10 𝑂2 → 10 𝐶𝑂2 + 10 𝐻2 𝑂

~4400

5 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 8 𝑁𝑂3 + 8 𝐻 + → 4 𝑁2 + 10 𝐶𝑂2 + 14 𝐻2 𝑂

~4000

Annak ellenére, hogy olyan mikroorganizmusokat is azonosítottak, amelyek
képesek aerob körülmények között denitrifikálni (Robertson et al., 1984), az oxigén gátló
hatása diszperz sejtes kultúrában már 0,1 mg/l oldott oxigén koncentráció mellett is
jelentős lehet (Focht et al., 1975). Továbbá szűkös szénforrás esetén az oxigén inhibíciós
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hatása már 0,2 mg/l oldott oxigén koncentrációnál a denitrifikációs sebesség felére
csökkenését okozza (Jobbágy et al., 2000).
Az oxigén denitrifikációs folyamatokra gyakorolt hatása eleveniszapos rendszerek
esetén a 16. egyenlettel közelíthető (Meijer et al., 2001; Oh et al., 1999):
𝑟𝐷 = 𝑟𝐷,𝑚𝑎𝑥

1
16. egyenlet

𝑆
1+𝐾 𝑂

𝑂𝐼𝑛ℎ

ahol rD a denitrifikációs sebesség adott oldott oxigén koncentráció mellett, rD,max a
denitrifikációs sebesség oxigénmentes környezetben, SO az oldott oxigén koncentráció,
KOInh az oxigénre vonatkoztatott inhibíciós állandó.
Az anoxikus növekedés oxigénre vonatkoztatott inhibíciós állandóját a
szakirodalomban többen egyenlőnek tekintették az aerob növekedés féltelítési
állandójával (Oh et al., 1999), mivel ennek értéke meghatározhatja mind a
mikroorganizmus oxigén iránti affinitását, mind a denitrifikációs folyamatok
inhibíciójának mértékét. A használt KO2 érték széles intervalluma ismert: 0,38 mg/l (Oh
et al., 1999), 0,5 mg/l (Makinia et al., 2000), 0,2-0,7 mg/l (Meijer et al., 2001).
Megjegyzendő, hogy az eleveniszapos rendszerek esetében a mikroorganizmusok által
kialakított iszappelyhekben létrejöhet oxigén-gradiens, aminek következtében a pehely
belső, oxigénmentes részében denitrifikáció játszódhat le (szimultán nitrifikáció és
denitrifikáció).
A BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi (ABÉT) Tanszéken
folytatott széleskörű kutatások során a denitrifikáció folyamatának oxigénnel való
gátlására az alábbi összefüggést találták (Plósz et al., 2003):
𝜇𝐷𝐸𝑁

𝐼
𝐼
𝐾𝑁𝑂2,2
𝐾𝑂2,2
𝑆𝑆
𝑆𝑁𝑂3
= 𝜇𝑚𝑎𝑥,𝐻 (
)(
)( 𝐼
)( 𝐼
)𝜂
𝐾𝑆 + 𝑆𝑆 𝐾𝑁𝑂3 + 𝑆𝑁𝑂3 𝐾𝑁𝑂2,2
+ 𝑆𝑁𝑂2 𝐾𝑂2,2
+ 𝑆𝑂2 𝑔

17. egyenlet

ahol
µDEN
µmax,H
SS
KS
SNO3
KNO3
SNO2
𝐼
𝐾𝑁𝑂2,2
SO2
𝐼
𝐾𝑂2,2
ηg

a heterotróf mikroorganizmusok fajlagos növekedési sebessége (d-1)
a heterotróf mikroorganizmusok maximális fajlagos növekedési sebessége (d-1)
a rendelkezésre álló denitrifikációhoz hasznosítható szénforrás (g/l)
a heterotróf mikroorganizmusok szubsztrátra vonatkozó féltelítési állandója (g/l)
a nitrát koncentráció (g/l)
a nitrátra vonatkozó féltelítési állandó (g/l)
a nitrit koncentráció (g/l)
az SNO2 inhibíciós koefficiense a vizsgált második folyamatban (g/l)
az oldott oxigén koncentráció (g/l)
az SO2 inhibíciós koefficiense a vizsgált második folyamatban (g/l)
az anoxikus növekedés korrekciós faktora
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A 15. és 16. egyenlet összefüggései az oxigén denitrifikációt érintő kinetikai
gátlását írják le. Az ún. metabolikus gátlás ugyanakkor azt jelenti, hogy a szubsztrátot a
fakultatívan aerob mikroorganizmusok a nitrát hasznosítás rovására fogyasztják
oxigénnel.
Az oxigén anoxikus folyamatokra
következtetései (Plósz et al., 2003):
•
•
•
•

gyakorolt

hatásának

legfontosabb

a folyadék felszínén beoldódó oxigén nemcsak metabolikus, hanem kinetikus
hatással is bír a denitrifikációra
ha a külső – könnyen biodegradálható – szubsztrát elegendő mennyiségű, akkor a
beoldódó oxigén alacsonyan tartásával minimalizálható a gátló hatás
alacsony denitrifikációs hatásfoknál annál kisebb az oxigén gátló hatása minél
magasabb a biomassza koncentráció
alacsony hőmérsékleten az oxigén vízben való oldhatósága megnő, így az
alacsony hőmérséklet negatívan hat a denitrifikáció hatékonyságára

2.4.4. A biológiai nitrogén eltávolítás technológiái
2.4.4.1. A biológiai nitrogén eltávolítás alapvető technológiai megoldásai
Elő-denitrifikáció
Az ún. MLE (Modified Ludzack-Ettinger) technológia elő-denitrifikációval
távolítja el az aerob térben nitrifikáció révén keletkező nitrátot az 5. ábra technológiai
sémája szerint (Ludzack és Ettinger, 1962). A levegőztetett medencében keletkező nitrát
az iszap recirkulációval kerül vissza az első anoxikus medencébe. A nitrát visszavezetése
fokozható ún. nitrát recirkuláció (belső vagy kiskörös recirkuláció) kiépítésével. A nitrát
recirkuláció térfogatárama indokolt esetben akár a befolyó térfogatáram 300-400%-áig is
növelhető, viszont ilyen esetben a nagy áramlás hidraulikailag nem terheli az utóülepítőt.
Ilyenformán a befolyó szennyvizet közvetlenül az anoxikus térbe vezetve annak jól
biodegradálható szervesanyag tartalma denitrifikációra fordítható, amivel megfelelő
befolyó C:N arány esetén elkerülhető a költséges pót szénforrás adagolás.
NO3-- recirkuláció

Tisztítandó

N2

szennyvíz
(C-forrás és
NH4+)

Tisztított szennyvíz
NO3-

N2

Denitrifikáló
tér

NO3-

NH4+

Utóülepítő

Nitrifikáló
tér
Levegő

Iszap-recirkuláció

Fölösiszap
elvétel

5. ábra. Az elő-denitrifikáló eleveniszapos rendszer elrendezési rajza (Jobbágy és Tardy, 2008).
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Azonban a nagy térfogatáramú nitrát recirkuláció jelentős mennyiségű oxigént
vihet vissza az anoxikus térbe, amennyiben a visszavezetést közvetlenül a levegőztetett
reaktorból oldják meg. Ennek elkerülésére lehetőség van a levegőztetett medence után
egy kis térfogatú nem levegőztetett reaktor kialakítására, amelyben az oldott oxigén
koncentráció jelentősen – ún. aerob-anoxikus átkapcsolás (switch) révén – mérséklődhet,
és a nitrát recirkulációt onnan lehet visszavezetni az elő-denitrifikáló térbe. Ugyanakkor
ilyenkor is fontos, hogy az eleveniszap utóülepítőbe vezetése a levegőztetett reaktorból,
vagy a switch reaktort követően egy másik kisebb kilevegőztető reaktorból történjen és
az iszap aerob állapotban kerüljön az utóülepítőbe, hogy a spontán denitrifikáció és annak
következtében kialakuló iszapfelúszás elkerülhető legyen.
Utó-denitrifikáció
Az utó-denitrifikáló rendszerekben a levegőztetett reaktorban lezajló nitrifikációt
követően a nitrát redukciója egy utánkapcsolt anoxikus térben történik (ld. 6. ábra, US
EPA, 1993). Az utó-denitrifikáló medence után viszonylag kis tartózkodási idejű
levegőztetett térben a N2 buborékokat kihajtják az eleveniszapból az utóülepítés előtt.
Mivel a befolyó szennyvízzel érkező szerves szénforrás a levegőztetett reaktorban elfogy,
az utó-denitrifikáló reaktorba pót szénforrás adagolás szükséges, ami üzemeltetési pluszköltséget okoz, így a gyakorlatban ezt a megoldást csak nagyon ritkán alkalmazzák.
pót C
Tisztítandó

N2

szennyvíz
(C-forrás és

NH4+)

Utóülepítő
NO3-

NH4+

Nitrifikáló
tér

NO3-

N2

Tisztított
szennyvíz

Denitrifikáló
tér

Levegő

Levegő

Iszap-recirkuláció
Fölösiszap
elvétel

6. ábra. Az utó-denitrifikáló eleveniszapos rendszer elrendezési rajza (Jobbágy és Tardy, 2008).

Kombinált elő, utó-denitrifikáció
Amennyiben elő-denitrifikáció útján a befolyó szennyvíz szűkös szerves C-forrása
miatt nem valósítható meg megfelelően hatékony nitrát eltávolítás, a levegőztetett
medence után utó-denitrifikáló bioreaktor kapcsolható (ld. 7. ábra, Barnard, 1976; Gardy
et al., 2011). A hatékony utó-denitrifikációhoz azonban pót C-forrás adagolása szükséges.
A pót szénforrást (pl. metanol, ecetsav, nátrium-acetát) azért érdemes az utó-denitrifikáló
térbe adagolni (és nem a rendszer elejére), mert így mennyisége a befolyó szénforrás
elérhetőség változása függvényében jobban szabályozható, és a költségek, valamint
esetleges túladagolás esetén az utóülepítőbe átfolyó KOI mennyisége minimalizálható.
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pót C
NO3-- recirkuláció

Tisztítandó

N2

N2

szennyvíz
(C-forrás és

NH4+)

Utóülepítő
NO3-

N2

NH4+

Denitrifikáló
tér

NO3-

Nitrifikáló
tér

NO3-

N2

Tisztított
szennyvíz

Denitrifikáló
tér

Levegő

Levegő

Iszap-recirkuláció
Fölösiszap
elvétel

7. ábra. A kombinált elő, utó-denitrifikáló eleveniszapos rendszer elrendezési rajza
(Jobbágy és Tardy, 2008).

2.4.4.2. Alternatív megoldások a nitrogén eltávolítás megvalósítására
Egyidejű nitrifikáció és denitrifikáció
A nitrifikáció és a denitrifikáció egy reaktortérben is lejátszódhat, ez az ún. egyidejű
nitrifikáció és denitrifikáció (SND – Simultaneous Nitrification and Denitrification;
(Pochana és Keller, 1999). A biológiai nitrogén eltávolítás folyamatai ez esetben egy
levegőztetett bioreaktorban játszódnak le. A medencében ún. ’low DO’, azaz alacsony
oldott oxigén (DO – Dissolved Oxygen) koncentrációval (<0,5 mg DO/l) jellemezhető
körülményeket hoznak létre a reaktor kis intenzitású levegőztetésével.
A két folyamat egyidejű hatékony lezajlásának magyarázatára több elképzelés is létezik:
1. Makro környezet: a nem túl intenzíven levegőztetett bioreaktor tökéletlen
keveredése révén kialakulhatnak spontán anaerob/anoxikus terek is.
2. Mikro környezet: a flokkulumok belseje felé haladva az oxigén koncentráció
csökken, így az iszappelyhek centruma anoxikussá vagy anaerobbá válhat.
3. Eddig ismeretlen mikroorganizmusok jelenléte és működése.
Az egyidejű nitrifikáció és denitrifikáció igen érzékeny folyamat, hatékonyságát
számos tényező befolyásolja, amelyek közül a legfontosabbak a következők:
• Jól biodegradálható szerves szénforrás elérhetőség: a ’low DO’ környezetben több
szerves szénre van szükség ugyanolyan hatékonyságú denitrifikáció eléréséhez,
mint anoxikus reaktorban, így a technológia magasabb befolyó BOI5/NH4-N arány
mellett üzemel hatékonyan.
• Oldott oxigén koncentráció: a folyamat ún. ’low DO’ környezetben hatékony, azaz
az oldott oxigén koncentrációt igyekeznek a 0,1 - 0,5 mg/l tartományban tartani.
Ingadozó befolyó szervesanyag terhelés esetén azonban nagyon nehéz az oldott
oxigén szintet kb. állandó értéken tartani (Sheng-bing et al., 2009).
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• A flokkulumok mérete: Azt a flokkulum méretet, amely belsejében képes kialakulni
anoxikus zóna min. 50-110 μm közöttire becsülik (Pochana és Keller, 1999). Minél
nagyobb a flokkulum, annál nagyobb tér kínálkozik a denitrifikációra.
• Iszapkoncentráció (MLSS): a kutatások azt mutatták, hogy a nagy
iszapkoncentráció mellett az KO értéke nagymértékben (akár többszörösére)
megnövekedhet. Membrán bioreaktorokban (10 g/l<MLSS<20 g/l) akár egészen
magas (1,8 mg/l) főtömegbeli oldott oxigén koncentráció mellett is lejátszódhat
denitrifikáció (Sarioglu et al., 2009; Insel et al., 2011).
Bár a technológia kialakítása nagyon egyszerű, és a levegőztetési energiaköltségek
is alacsonyak, a rendszer nagy hátránya, hogy a fenti faktorok változásaira nagyon
érzékeny. Ingadozó befolyó minőség esetén előfordulhat, hogy alacsony C:N arány
mellett a nitrát, magas C:N arány esetén pedig az ammónia koncentrációja emelkedik meg
drasztikusan az elfolyóban. A másik hátránya, hogy a ’low DO’ körülmények kedveznek
a fonalasok túlszaporodásának (Wanner & Jobbágy, 2014), így az ilyen üzemű
hagyományos eleveniszapos rendszerekben igen gyakori probléma az eleveniszap rossz
ülepíthetősége.
Váltakozó anoxikus-aerob üzemben levegőztetett rendszerek
A technológia lényege, hogy az egyetlen bioreaktor tér időben ciklikusan kerül
levegőztetésre. Így tehát egy cikluson belül van levegőztetett és nem levegőztetett
periódus is. Előnye, hogy kialakítása igen egyszerű, valamint levegőztetési
energiaköltség takarítható meg alkalmazásával. Ugyanakkor az SND rendszerekhez
hasonlóan az üzem jelentős hányada ’low DO’ környezetben zajlik, és a tagolatlan
reaktortér miatt ez általában ’low S’ viszonyokkal is párosul, ami fonalasodáshoz vezet
(Wanner & Jobbágy, 2014). Hasonlóan érzékeny a befolyó szennyvíz minőségének
ingadozásaira, mint az SND technológia.
Lerövidített útvonalú biológiai nitrogén eltávolítás (SBNR)
Az ún. ’low DO’ biológiai nitrogén eltávolítás a korábban ismertetett egyidejű
nitrifikáció és denitrifikáció mechanizmusán túlmenően lejátszódhat olyan módon is,
hogy az ammónium oxidációja nem megy el nitrátig, hanem rövidebb úton, nitritből indul
el a nitrogén redukciója végső soron légköri nitrogénné. Az ún. SBNR (Shortcut
Biological Nitrogen Removal, ld. 8. ábra) folyamat révén a levegőztetési költségek 25%kal, a denitrifikáció szerves szénforrás igénye pedig akár 40%-kal is csökkenthető (Turk
& Mavinic, 1987; Guo et al., 2009).
Máig nem teljesen tisztázott azonban, hogy pontosan milyen üzemeltetési
beállításokkal lehet az SBNR mechanizmust elérni az SND-vel szemben. Inkább az üzemi
tapasztalat utal bizonyos esetekben SBNR folyamat lejátszódására (feltételezhetően
speciális mikrobák felszaporodása következtében), mert egyes ’low DO’ medencékben
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nem keletkezik nitrát, és az adott jellemző szűkös befolyó szerves szénforrás elérhetőség
mellett csupán SND-vel képtelenség volna a nitrogén előálló alacsony elfolyó
koncentrációit teljesíteni.
SBNR – Shortcut Biological Nitrogen Removal
Anammox

O2

NO3-N

NO2-N

O2

C

NO2-N

C

C

NH4-N

N2

8. ábra. Az SBNR és az Anammox folyamat mechanizmusa (Weinpel, 2012).

Anammox
Az anaerob ammónia oxidáció (Anammox – Anaerobic Ammonia Oxydation) egy
korszerű, biológiai nitrogén eltávolításra alkalmazott eljárás, amelyben anaerob
környezetben zajlik az ammónia oxidációja, az elektronokat az oxidáció során keletkező
nitrit fogja meg, miközben önmaga denitrifikálódik légköri nitrogénné (Schmidt et al.,
2003; ld. 8. ábra). Ilyenformán az ammónia oxidációja nem igényel oxigén bevitelt,
ahogy a nitrit redukciójához sem szükséges szerves szénforrás.

2.5. A biológiai foszfor eltávolítás
2.5.1. Foszfor körforgalom a biológiai rendszerekben
A nitrogén mellett a szennyvíztisztítás szempontjából rendkívül lényeges,
eutrofizációt okozó elem a foszfor. Limnológiai tanulmányok alapján a foszfor
sokesetben limitáló tényező a legtöbb felszíni vízben, és az egyre nagyobb mértékű
eutrofizáció az eleveniszapos rendszerekben a P-eltávolítás igényéhez vezetett
(Vollenweider, 1968).
A foszfor az ökoszisztémák legfontosabb növekedéskorlátozó eleme. A foszfor a
körforgalomba foszfátion (PO43-) formájában kerül be. Első lépésként a foszfor beépül a
szerves vegyületekbe, majd a környezetbe jutva ismét szervetlen vegyületekre bomlik le.
Az alapkőzet mállásakor felszabaduló és kimosódó, vagy bányaművelés során a felszínre
kerülő foszfátok a növények számára felvehetők. A foszfátokat a növények a szervetlen
vegyületek vizes oldataiból veszik fel, míg az állatok a növényi táplálékkal jutnak hozzá.
Miután az élőlények elpusztulnak, maradványaikból a baktériumok foszfor tartalmú
szervetlen vegyületeket szabadítanak fel, ezáltal újra tápanyagforrássá téve a foszfort.
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Számos foszfát nehezen oldható, üledéket képezve kerül ki a ciklusból. A gázfázis
hiányzik ebből a nitrogénéhez képest egyszerű körforgalomból. A globális
foszforforgalom főbb folyamatait a 9. ábra mutatja be.

9. ábra. A foszfor körforgalma (Lakatos et al., 2000).

A foszfor endogén, vagyis az élőlényeken belüli körforgása igen gyors. A
szervezetekben található foszfornak több mint a fele foszfát molekulákban, míg a
maradék egyéb szervetlen vagy szerves vegyületekben van jelen. A vizes oldatban
található általános foszfor formák az ortofoszfát, a polifoszfát és a szerves foszfát. Az
ortofoszfátok, mint a PO43-, HPO42-, H2PO4-, H3PO4 biológiai anyagcseréhez további
lebontási lépések nélkül a rendelkezésre állnak. A foszfát különleges szerepet tölt be az
élőlények energiaháztartásában: egy foszfátcsoport ADP molekulára kötődésével jön
létre a nagy energiájú, könnyen továbbadódó ATP molekula. A szervezeten belül sok
foszfort tartalmaznak a nukleinsavak (RNS, DNS), valamint a membránok foszfolipidek
formájában.
2.5.2. A biológiai foszfor eltávolítás folyamata
A foszfor eltávolítására hagyományosan fizikai-kémiai eljárásokat alkalmaztak. Az
ún. biológiai többlet P-eltávolítási technológia (EBPR – Enhanced Biological Phosphorus
Removal) felfedezésével a biológiai úton történő foszfor eltávolítás módszerét részesítik
előnyben. Az EBPR rendszerek általános felépítése egy anaerob szelektor, egy
levegőztetett bioreaktor és egy utóülepítő. Az anaerob szelektor beiktatásával az
eleveniszap bizonyos stresszhatásnak van kitéve, amit az oxigén és a nitrát hiánya okoz.
Vannak azonban olyan mikroorganizmusok, amelyek különböző anyagok raktározásán,
majd ezek későbbi felhasználásán alapuló hatékony túlélési mechanizmusokkal
rendelkeznek. Ezek a fakultatívan anaerob szervezetek viszont tisztán aerob körülmények
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között kisebb fajlagos növekedési sebességgel rendelkeznek (μ=0,4 1/d), mint az
eleveniszap nagyobb részét kitevő heterotróf baktériumok (μ=4 1/d), ezért hagyományos
levegőztetett rendszerekben visszaszorulnak, ill. teljesen kimosódnak. Egy anaerob
szelektor beiktatásával azonban elszaporíthatók, mivel ilyen körülmények között
metabolikus előnnyel rendelkeznek a többi mikroorganizmussal szemben (Lemaire,
2017). Tehát az anaerob szelektoros rendszerekben metabolikus előnyt élvező
mikroorganizmusok egy csoportjának, a foszforakkumuláló organizmusoknak (PAO –
Phosphorus Accumulating Organisms) tulajdonítják az ún. biológiai többlet P-eltávolítás
folyamatát. A PAO-k szárazanyag tartalomra vonatkoztatott foszfortartalma a 7%-ot is
elérheti szemben az átlagos heterotróf mikroorganizmusok esetén mért 1,5-4%-kal
(Metcalf & Eddy, 2014; Lemaire, 2017).
Oldott,
biodegradálható
szubsztrátok
CO2 + H2O
Anaerob fermentációra képes
mikroorganizmus

O2

PAO
Acetát, ill. egyéb
fermentációs termékek
PAO

PHA

PHA

PAO

a)

Többletfoszfát

Foszfát

Anaerob szakasz

Aerob szakasz

[PO43-]

b)
Anaerob ill. aerob tartózkodási idő

10. ábra. a) A biológiai többletfoszfor-eltávolítás mechanizmusa
és b) a kialakuló foszfátprofil EBPR rendszerben.

A többlet P-eltávolítás szelektorban lejátszódó anaerob szakaszában (ld. 10. ábra)
a PAO-k raktározott intracelluláris polifoszfátjaik hidrolízisével energiát termelnek
(ez a folyamat jár az ún. foszfor-visszanyomással), miközben könnyen metabolizálható
szubsztrátokat, elsősorban acetátot vesznek fel. Az acetát többségében a beérkező oldott
szerves anyagból anaerob fermentáció útján keletkezik, amit könnyen felvesznek a sejtek. Az
anaerob térben töltött tartózkodási időtől és a hőfoktól függően kolloid, ill. szemcsés anyagok
hidrolíziséből is keletkezhet acetát, azonban ez lényegesen kisebb mennyiség lehet, mint az
oldott szerves anyag esetében. A felvett acetátot zsírszerű szerkezetű anyag, polihidroxialkanoátok (PHA – polyhidroxi-alcanoates) formájában raktároznak. Eközben a polifoszfát energiaforrásként hasznosul, miközben ortofoszfátot ad le a sejt a környezetébe
21

(Barnard & Comeau, 2014). Átkerülve a levegőztetett bioreaktorba, a PAO sejt lebontja
PHA tartalmát (ezzel biztosítva a sejtosztódáshoz ill. a szintézisfolyamatokhoz szükséges
energiát), többlet foszfort vesz fel, és azt polifoszfáttá alakítja. Ennek megfelelően, a
rendszerben a szennyvíz foszfátkoncentrációja (ld. 10. (b) ábra) az anaerob szelektorban
emelkedik, az aerob reaktorban pedig a megelőző emelkedésnél nagyobb mértékben
csökken (Maurer et al., 1997).
Miután a biológiai többlet P-eltávolítás hatékony működéséhez – a
denitrifikációhoz hasonlóan – megfelelő mennyiségű hozzáférhető szerves szénforrásra
van szükség, a többlet foszfor és a nitrát egyaránt hatékony eltávolítása abban az esetben
lehetséges, ha mindkét folyamat számára elegendő a befolyó szennyvíz megfelelő
formában lévő, ill. abba hozható szerves széntartalma. Fontos kiemelni azt, hogy a
szervesanyag felhasználásban az oxigén és nitrát felhasználó mikroorganizmusok
metabolikus előnnyel rendelkeznek a PAO-kal szemben, így szűkös szénforrás kínálat
esetén mindenekelőtt a biológiai többlet P-eltávolítás válik kétségessé. Ezen esetekben a
foszfát-elimináció vegyszer adagolással (pl. vas-klorid, vas-szulfát) oldható meg.

2.5.3. A biológiai foszfor eltávolítást befolyásoló tényezők
Rendelkezésre álló szénforrás
Gerber és szerzőtársai (1986) kimutatták, hogy a PAOk csak a sav fermentáció
végtermékeit, acetátot és propionsavat tudnak felvenni. A különböző egyéb könnyen
biodegradálható szénforrásnak (rbCOD – readily biodegradable Chemical Oxygen
Demand) először át kell alakulnia és csak azután hasznosíthatók a PAOk által. A
fermentáció az esetek nagy részében természetes úton átalakul a szennyvíz csatornában
lévő biomassza által, különösen magas szennyvíz hőmérsékleteken. További kutatás azt
is megállapította, hogy a legtöbb szennyvíz alacsony illékony zsírsav (VFA – Volatile
Fatty Acids) tartalommal rendelkezik a hatékony biológiai P-eltávolításhoz, azonban a
könnyen biodegradálható szervesanyag fakultatív heterotróf mikroorganizmusok által
fermentálható anaerob környezetben (Marais et al., 1983).
A rendelkezésre álló szénforrás hiányának kiküszöbölése vezetett és vezet is
különböző megoldási lehetőségek kifejlesztéséhez, mint az előülepítőben történő
fermentáció vagy akár az anaerob medencékben lévő keverők időszakos leállításához, és
ezáltal a VFA fermentáció elősegítéséhez. Ennek köszönhetően Barnard és szerzőtársai
(2010) a befolyó 9 mg/l koncentrációjú foszfor tartalmat 0,5 mg/l-re csökkentették le az
elfolyó szennyvízben, vegyszeres kezelés nélkül.
A nitrát vagy az oldott oxigén (DO) nemkívánatos jelenléte az anaerob zónában
elektron akceptorként szolgálna a heterotróf szervezetek számára, így előnyben
részesítenék a könnyen biodegradálható szénforrás oxigénnel és nitráttal történő
felhasználását, gátat szabva a savas erjedésnek az anaerob zónában. Ha a befolyó
szennyvíz elegendő VFA tartalommal rendelkezik, akkor a biológiai P-eltávolítás akár
nem tökéletesen anaerob zónában is lejátszódhat (Barnard, 1984).
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PAO és GAO mikroorganizmusok kompetíciója
Egyes kutatási eredmények arról számoltak be, hogy a 25 g KOI/g P-nál nagyobb
KOI/P arány kedvez az EBPR rendszereknek (Metcalf & Eddy, 2014). A PAO-GAO
(Glycogen Accumulating Organisms) verseny szempontjából a 10-20 g KOI/g összes
foszfor (TP – Total Phosphorus) befolyó arány kedvez a PAOk-nak, míg az 50 g/g-nál
nagyobb arány a GAOk-nak, különösen akkor, ha a KOI elegendő hányada VFA
formájában van jelen (Oehmen et al., 2007). Kimutatták, hogy a propionát vagy az acetát
és a propionát egyidejű jelenléte kedvez a PAOk-nak, annak ellenére, hogy egyes GAOk mindkét szubsztrátot képesek felhasználni (Oehmen et al., 2007). A PAOk előnyt
élveznek abból a szempontból is, hogy gyorsabb aktív transzportra képesek. Ez
magyarázhatja többek között a PAOk előnyét az eleveniszapos rendszerekben, mivel az
összes fenntartásukhoz szükséges VFA-t felveszik, míg a GAO-k többnyire csak a
maradékot. Ehhez a PAOk-nak elegendő polifoszfáttal kell rendelkezniük (foszfornak
aerob zónában történő felvételéből), ami viszont minimalizálja a GAOk rendelkezésére
álló fennmaradó szerves illósavak mennyiségét.
A kutatások azt is kimutatták, hogy a magasabb, pH >7,25 kedvez a PAOk-nak
(Schuler és Jenkins, 2003), valamint a <20°C szennyvízhőmérséklet a PAOk-nak, a
>28°C a GAOk-nak nyújt előnyt (Brdjanovic et al., 1998).
Kicsapás, vegyszer adagolás
A biológiai P-eltávolítás mellett ill. együtt is alkalmazható kémiai úton történő
foszfor eltávolítás. A szigorú foszfor határértékek betartása érdekében sokesetben nem is
kerülhető el a vegyszeres (általában vas- vagy alumíniumsók általi) kicsapás, különösen
2 mg/l alatti foszfor határértékek esetén (Metcalf & Eddy, 2014). Azonban a szennyvizek
szénforrásának viszonylagos csökkenéséhez nagyban hozzájárulhat az is, hogy a
biogáztermelés érdekében vegyszeres kicsapással, az ún. CEPT (Chemically Enhanced
Primary Treatment) eljárással fokozzák az előülepítő hatékonyságát. További nehézséget
jelent a vas- és alumíniumsók gyakori túladagolása a foszfor határérték teljesítése
érdekében, mivel az iszapkezelésről visszaérkező csurgalékvízzel ez a „maradék” fémsó
a befolyó szennyvíz szénforrását is csökkentheti. Ez a szűkös szénforrás tartományába
tolhatja el a rendelkezésre álló szerves szénforrás mennyiséget, amely nehézséget okoz a
biológiai N- és P-eltávolításnak is.

2.5.4. A biológiai foszfor eltávolítás alapvető technológiái megoldásai
PhoStrip technológia
A térben ciklizált üzemeltetésben kétféleképpen lehet az anaerob zónát beépíteni az
eleveniszapos technológiába (Metcalf & Eddy, 2014). A segéd iszapkörös eljárás során a
recirkuláltatott iszap egy része az anaerob reaktorba kerül, ahol megtörténik a foszfor
leadása. Itt lehetőség nyílik a leadott foszfor vegyszeres eltávolítására, a foszforban
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szegény iszapot pedig vissza lehet vezetni a főáram elejére. Stabilabb üzemmenetet lehet
elérni, mint a főáramkörös technológia esetében, azonban a beruházási költségek
lényegesen nagyobbak (Magyar, 2019). További előny, hogy a fölösiszappal elvehetőnél
nagyobb mennyiségű foszfor távolítható el a PhoStrip technológiával (ld. 11. ábra).
Nitrát recirkuláció
Anoxikus

Nyers
befolyó

Aerob
Utóülepítő

Tisztított
elfolyó

Levegő

Iszaprecirkuláció

Foszfát
kicsapatás

Foszfát
leadás
Vegyszerek

Iszap elvétel

11. ábra. A PhoStrip technológia elrendezési rajza.

Phoredox (A/O) technológia
Az A/O eljárás egy anaerob és egy aerob reaktort tartalmaz (ld. 12. ábra), biológiai
foszforeltávolításra alkalmazható, azonban nitrát eltávolítására nem alkalmas az anoxikus
medence és a nitrifikáció hiányában (Metcalf & Eddy, 2014). Alapvetően alacsony SRTvel, nitrifikációt nem megvalósító telepekre tervezték. Ugyanakkor, nitrifikáció
jelenlétében a recirkuláltatott iszap denitrifikáció nélkül közvetlenül az anaerob reaktorba
kerül, így nitrát kerülhet az anaerob térbe. Ez csökkentené a foszforeltávolítás hatásfokát,
ezért az anaerob teret fel kell osztani több részre, kaszkád kialakítással, hogy a nitrát
elfogyhasson és a második kaszkád már valóban anaerob legyen (Magyar, 2019).
Nitrát recirkuláció

Nyers
befolyó

Anaerob

Aerob

Utóülepítő

Tisztított
elfolyó

Levegő
Iszaprecirkuláció
Fölösiszap

12. ábra. A Phoredox (A/O) technológia elrendezési rajza.

A2/O technológia
Az A2/O eljárás egy anaerob, egy anoxikus és egy aerob zónát tartalmaz (ld. 13.
ábra). Az A/O eljárással szemben ez kombinált nitrogén és foszfor eltávolításra is
alkalmas technológia (Metcalf & Eddy, 2014). A recirkuláltatott eleveniszap nitrát
tartalma itt sem kerül eltávolításra, így ebben az esetben is szükséges az anaerob zónát
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felosztani több kaszkádra a hatékony működés érdekében. Az aerob reaktorból az
anoxikus reaktorba történő recirkuláció mértékétől függ, hogy mennyi nitrogén kerül
eltávolításra.
Nitrát recirkuláció
Anaerob

Nyers
befolyó

Anoxikus

Aerob
Utóülepítő

Tisztított
elfolyó

Levegő
Iszaprecirkuláció
Fölösiszap

13. ábra. Az A2/O technológia elrendezési rajza.

UCT technológia
Az UCT (University of Cape Town, itt dolgozták ki a módszert) technológia
annyiban különbözik az A2/O eljárástól, hogy az iszaprecirkuláció az anoxikus reaktorba
kerül visszavezetésre, nem pedig közvetlenül az anaerob reaktorba (ld. 14. ábra, Barnard
& Comeau, 2014). Az anoxikus reaktorból az anaerob reaktorba a recirkuláltatott
szennyvíz optimális denitrifikáció esetén nitrátmentes, így az iszappal nem kerülhet
vissza nitrát az anaerob reaktorba. Előnye az A2/O eljárással szemben, hogy nem kell
külön terekre osztani az anaerob reaktort, így a PAO-k tudják felvenni a legkönnyebben
hasznosítható tápanyagokat. Hátránya, hogy nem tömény iszap kerül vissza az anaerob
reaktorba, mert az iszap a recirkuláltatott szennyvízzel tud csak visszakerülni (Magyar,
2019). Az anaerob teret kisebb koncentrációk jellemzik a recirkuláció okozta hígulás
miatt, ezért kisebb a reakciósebesség.
Foszfát recirkuláció

Nyers
befolyó

Anaerob

Nitrát recirkuláció

Anoxikus

Aerob
Utóülepítő

Tisztított
elfolyó

Levegő
Iszaprecirkuláció

Fölösiszap

14. ábra. Az UCT technológia elrendezési rajza.

Modified UCT technológia
Az UCT eljárás módosított változatában az anoxikus zóna ketté van osztva, így a
recirkuláltatott iszapból és a nitrát recirkulációs áramból külön kerül eltávolításra a nitrát
(ld. 15. ábra, Barnard & Comeau, 2014). Az iszapból hamar el lehet távolítani a nitrátot,
így elég kisebb reaktortérfogat az eleveniszap denitrifikálására (első anoxikus medence),
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kisebb a hígulás és töményebben jut vissza az anaerob reaktorba. A második anoxikus
reaktorban történik a szennyvízből az érdemi nitrogén eltávolítás. Előnye, hogy az iszap
töményebben kerül vissza az anaerob térbe, nitrátmentesen és a szennyvízből a nitrogén
és a foszfor is eltávolításra kerül (Magyar, 2019).
Foszfát recirkuláció

Nyers
befolyó

Anaerob

Anoxikus

Nitrát recirkuláció
Anoxikus

Aerob
Utóülepítő

Tisztított
elfolyó

Levegő
Iszaprecirkuláció

Fölösiszap

15. ábra. A modified UCT technológia elrendezési rajza.

2.6. Az eleveniszap ülepedését befolyásoló tényezők
2.6.1. Az eleveniszap szerkezete
A mikroszkópos vizsgálatokkal könnyen megismerhető az eleveniszap szerkezete,
és egyúttal megállapítható az ülepedési probléma kiváltó oka. A „jól” ülepedő
eleveniszap nagyrészt kompakt, gömb alakú iszappelyhekből áll, melyek átlagos mérete
≥100 µm. A kisebb sűrűségben jelenlevő iszappelyhek és a közöttük növekedő fonalasok
egy nyitottabb szerkezetet hoznak létre, mely az eleveniszap ülepedési tulajdonságainak
romlásához vezet. A túlzott mennyiségű, apróra töredezett iszappehely (általában 20-80
µm) ún. „pinpoint” szerkezet, míg a különálló vagy nagyon kis aggregátumok szétszórt
(„dispersed”) növekedést mutatnak. A fonalas mikroorganizmusok (nyitott iszappehely
szerkezet, fonalas hidak) jelenléte mikroszkópos vizsgálattal könnyen megállapítható (ld.
16. ábra). Erre a meghatározásra több protokoll is kialakításra került az eleveniszapos
szennyvíztisztításban (pl. Eikelboom és Buijsen, 1981; Jenkins et al., 1993, 2004).
(Wanner & Jobbágy, 2014).

Gyenge, szétszórt iszappehely

Ideális, kompakt iszapszerkezet

Fonalas iszapszerkezet

16. ábra. Az eleveniszap struktúra változatai (M.G. Richard mikroszkópos képei,
Wanner & Jobbágy, 2014).

A fonalas mikroorganizmusok meghatározása hagyományosan mikroszkóp
segítségével történik, hátránya viszont a szubjektivitás. Először a fonalasok számának
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numerikus meghatározása történt, majd az iszappelyhekből kinyúló, valamint a szabadon
úszó fonalas szervezeteket (TEFL – Total Extended Filament Lenght) időigényesebb, de
pontosabb képet mutató számlálása alakult ki (Seviour and Nielsen, 2010). Sezgin és
szerzőtársai (1978) által ajánlott technika a biomassza mennyiségre vetítette le a
mikroszkóppal számolt TEFL értéket. Számos meghatározási lehetőség és módszer került
kifejlesztésre, azonban az eleveniszapos szennyvíztisztítás gyakorlatában gyakran a
Jenkins és szerzőtársai (2004) által meghatározott módszert használják az iszapszerkezet
vizsgálatára. Ebben egyértelmű tipizálás és 0 és 6 közötti rangsorolás (0 – nem
kimutatható, 6 – túlzott fonalas arány) segíti az értékelést.

2.6.2. A bioreaktor elrendezés hatása
Az eleveniszap szerkezet kedvezőtlen ülepedési tulajdonsága sokesetben a nem
megfelelő bioreaktor elrendezés következménye. Erre irányuló vizsgálatok már az 1970es években elindultak, melyekből többek között kiderült, hogy a szakaszosan üzemelő
szennyvíztisztító rendszerekben (SBR – Sequencing Batch Reactor) az iszapszerkezet
kedvezőbb ülepedési szempontból, alacsonyabb SVI értéket eredményezett, mint a
folytonos üzemű, tökéletesen kevert (CSTR – Completely Stirred Tank Reactor)
eleveniszapos rendszer esetén. Laboratóriumi léptékben Chudoba és szerzőtársai (1973a)
három, különböző mértékben tagolt (4, 8, 16), tökéletesen kevert eleveniszapos rendszer
ülepedését hasonlították össze, mely alapján az SVI érték és a fonalas
mikroorganizmusok számának jelentős csökkenése volt megfigyelhető a tagolt
reaktorterek számának növelésével. Megállapították, hogy a tagolt bioreaktor
elrendezésben kialakuló magasabb koncentráció gradiens értékek a nem fonalas
szervezetek szaporodásának növekedését, míg a fonalas mikroorganizmusok csökkenését
okozzák. A kapott eredmények alapján bevezették a szelektor fogalmát (Chudoba et al.,
1973a), mely kimondja, hogy a levegőztetett rendszeren áthaladva a szubsztrát
koncentráció gradiens változása figyelhető meg (ld. 17. ábra), és a szelektor szerepe a
fonalas mikroorganizmusok elnyomása. Fontos kiemelni, hogy a szelektor kifejezés
reaktorok egymás után való csatlakozását jelenti, úgy mint kisebb méretű CSTR-ek
sorbakapcsolását, vagy a plug flow reaktorok hatékony tagolását.
O2

O2
Se

S0

Se

nem tagolt reaktor

S0

Se
DO ~ 0

DO > 0

S1

Se

(dS/dt)S1 > (dS/dt)Se
(dDO/dt)S1 > (dDO/dt)Se
(DO)S1 < (DO)Se

tagolt reaktor
S1 > Se

17. ábra. A tagolt reaktorokban kialakuló gradiens szubsztrát és oldott oxigén koncentráció
kedvező hatása (Jobbágy és Tardy, 2008).
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A szelektorok megfelelő méretre való tervezése kulcsfontosságú. A tagolt térrész
túl nagy mérete közelítene egy CSTR-hez, ezzel elveszítve a szelektor eredeti funkcióját.
Túl kis méret esetén annak veszélye állhat fenn, hogy a könnyen biodegradálható
szénforrás az alacsony tartózkodási idő miatt csak átfolyik a szelektoron és szinte
közvetlenül jut el a fő levegőztetett térrészbe (Marten & Daigger, 1997).
A flokkulens baktériumok magasabb szubsztrát koncentráció mellett előnyt
élveznek a fonalasokkal szemben (ld. 18. ábra), melynek alapja a relatív magasabb
fajlagos szaporodási sebességük (µmax) és szubsztrát féltelítési állandójuk (Chudoba et al.,
1973b). A későbbi kísérletek ezt egyértelműen kimutatták (Chudoba et al., 1985; van
Niekerk et al., 1987, 1988; Kappeler & Gujer, 1994; Smets et al., 1994).

18. ábra. A fonalas és flokkulens mikroorganizmusok szaporodási jelleggörbéje
(Jobbágy és Tardy, 2008).

Az első nagyüzemi kísérletek és megvalósítások az 1980-as évekre tehetők.
Daigger és Nicholson (1990) négy nitrifikáló, szelektorral ellátott szennyvíztisztító telep
működését hasonlította össze. Az elrendezések különbözőek voltak, azonban a 11-18
hónapig tartó vizsgálat során, egy rendszer kivételével alacsonyabb SVI értékek
jellemezték az egyes telepeket (70-80% <100 cm3/g és 100% <200 cm3/g), mint a
szelektorok telepítése előtti időszaban (500-600 cm3/g). A magasabb SVI értékekkel
üzemelő negyedik rendszer esetén a Candidatus Microthrix parvicella fonalas baktérium
túlzott jelenlétét tapasztalták. A fonalasok túlszaporodását a felületi levegőztetés, és a
levegőztető egységek között kialakuló anoxikus terek idézhették elő.
Jobbágy és szerzőtársai (1999) félüzemi berendezésekben vizsgáltak – szelektoros
és nem szelektoros – elrendezéseket az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen. Az SVI
értékek összehasonlítása alapján megállapították, hogy a CSTR-ként üzemelt referencia
rendszernél az összes, szelektorral ellátott kialakítás alacsonyabb SVI értékeket mutatott.
A modellkísérletek alapján a telep 1-es tisztítási sora átalakításra került, hasonlóan a
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modellkísérletben alkalmazott 1:7 arányú anoxikus:aerob felépítéshez. A telepi adatok is
bizonyították, hogy az anoxikus szelektorral rendelkező sor alacsonyabb SVI értékekkel
rendelkezik, illetve a nem levegőztetett térrészben a nitrát-nitrogén koncentráció közel
nulla értéke foszfor-visszanyomást is mutatott.
Kiemelendő, hogy a hőmérséklet csökkenésével az anoxikus szelektorok
terhelésének csökkentése szükséges (Marten & Daigger, 1997). Az alacsony
hőmérsékleten jellemző lassabb szubsztrát (KOI) felvétel miatt a szelektorhatás nem
érvényesülne, a szubsztrát hasznosulás nélkül átáramlana a fő reaktorba. A 2000-es évek
első felére a szelektorok egyre elterjedtebbek lettek mind a korszerűsített, mind az
újonnan épült szennyvíztisztító telepek esetében. Az aerob szelektorokat egyre inkább
felváltották az egyre több előnyt mutató anoxikus és anaerob szelektorok.

2.6.3. Az oldott oxigén koncentráció hatása
Köztudott, hogy a fonalas mikroorganizmusok növekedési előnnyel rendelkeznek
ún. ’low DO’, azaz alacsony oldott oxigén koncentrációjú környezetben. Azonban ez az
oxigén koncentráció nem olyan egyértelműen meghatározható, mint a szelektoros és nem
szelektoros rendszer különbsége. Az eleveniszap pehely körül kialakuló oldott oxigén
koncentráció nem feltétlenül azonos azzal, ami a flokkulum belsejébe is eljut, valamint
sok tényezőtől is függ, mint a szubsztrát hozzáférés, felvétel a flokkulumon keresztül, a
flokkulum mérete és formája és a kompetícióban lévő mikroorganizmusok mennyisége
(Sezgin et al., 1978). Habár a kísérletek mutatnak egy kritikus DO koncentrációt, mégsem
lehet egyértelműen megállapítani azt az értéket, ahol a fonalas baktériumokat hátrányba
kerülnek.
A fonalasodás elkerülése, illetve lehetőségének csökkentése érdekében
„egyetemlegesen” egy >2 mg/L oldott oxigén koncentrációkörüli érték fenntartását
határoztak meg az eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerekre (Sezgin et al., 1978;
Daigger és Nicholson, 1990; Parker et al., 2004). Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a
kritikus oldott oxigén koncentráció minden szennyvíztisztító telepen más és más. Például
egy anoxikus reaktorral rendelkező technológia esetén fellépő ’low DO’ fonalasodás oka
legtöbbször a nem jól kialakult szubsztrát koncentráció gradiens (Wanner & Jobbágy,
2014), vagy az oxigén – recirkulációs áramok, nem megfelelően kialakított válaszfalak
miatti – visszakeveredése/megjelenése a nem levegőztetett medencében.
A nyitott, nem levegőztetett medencékbe a felszínről beoldódó oxigén koncentráció
hatása elhanyagolható. Azonban alacsony befolyó, könnyen biodegradálható szerves
szénforrás esetén hatása jelentős is lehet (Plósz et al., 2003), például nagy esőzés vagy
hóolvadás esetén szignifikánsan lecsökkenhet a könnyen biodegradálható szénforrás
koncentrációja (Kappeler & Gujer, 1994; Tardy et al., 2012). Megállapítható, hogy az
oxigén kinetikai gátlása a nyitott anoxikus reaktor tagolásával csökkenthető, mivel a
nagyobb szubsztrát (S) koncentrációnál gyorsabb a fogyasztás sebessége és az oldott
oxigén szint az első reaktorban leszorítható.
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2.7. A C:N:P arány a különböző szennyvizekben
A biológiai szennyezők eltávolításának hatékonysága a mikroorganizmusok
metabolizmusától függ. A mikroorganizmusok metabolizmusát meghatározza a
tápanyagként felhasználható szubsztrátok minősége és mennyisége. A 2.2.1 fejezetben
tárgyalt Monod-kinetika csak a biológiailag bontható, nem toxikus szubsztrátokon
szaporodó biomassza növekedését írja le megfelelően. A vegyipari szennyvizek esetében
azonban a szennyezők jelentős része lehet kevéssé biodegradálható ill. toxikus. A
szubsztrátokat anyagcseresebességre gyakorolt hatásuk alapján négy csoportba
sorolhatjuk (ld. 19. ábra), ahol S a szubsztrát koncentráció a mikroorganizmus
környezetében. Az anyagcseresebesség az esetek túlnyomó többségében arányos a
szubsztrátfogyás sebességével.
Anyagcsere
sebesség

Biológiailag bontható,
nem toxikus

Biológiailag nem bontható,
nem toxikus
Biológiailag nem
bontható,
toxikus

Biológiailag bontható, toxikus

S
19. ábra. Szennyvízkomponensek besorolása és hatásuk a mikroorganizmusok anyagcsere
sebességére.

Redfield (1958) megállapította, hogy a fitoplanktonokra jellemző elemi
sztöchiometriai arány 106:16:1, mely szorosan megegyezik ezen elemek relatív arányával
az óceánban. A Gram-pozitív baktériumokban a sejtfalak elemi összetételére a 193: 58:1
arány volt a jellemző Brock és Madigan (1991) kutatásai alapján. A bakteriális
sejtmembránok elemi összetétele általában a 162:35:1-hez közeli arányban van (Sterner
és Elser 2002). Általánosságban megállapítható, hogy az aerob szennyvíztisztító
rendszerben elegendő makrotápanyag áll rendelkezésre, ha a BOI5:N:P arány 100:5:1
(Jenkins et al., 2004), míg az anaerob tisztításnál a KOI:N:P arányra a 250:5:1 – 500:5:1
tartomány a jellemző (Ammary, 2004). Az élelmiszeripari, főként a tejipari szennyvizek
általában a biológiailag bontható, nem toxikus szubsztrátok közé sorolhatók. Azonban
ezekben a szennyvizekben a mikroorganizmusok számára ideális C:N:P arány a
szénforrás felé tolódik el. A tejtermékeket és jégkrémet gyártó üzemekre az ideális
BOI5:N:P arányhoz képest általában kevés a rendelkezésre álló nitrogén- és foszforforrás. Az arányok a 100:1,6:1,6 értékpároktól (Sirianuntapiboon et al., 2005) akár a
100:0,55:0,11 (Onnis-Hayden, 2008), 100:0,1:0,5 értékekig (Scott & Smith, 1997) is
változhatnak, míg egyes esetekben a KOI:N:P arány a 100:0,05:0,003 értékekig is
eltolódhat (Boonsawang et al., 2014).
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2.8. Alternatív szénforrások a szennyvíztisztításban
A denitrifikáció befejező lépéséhez és a biológiai P-eltávolításhoz (anaerob
medencebeli P-visszanyomás) könnyen biodegradálható szerves szénforrásra van
szükség. Különösen Magyarországon sok esetben a befolyó szennyvizet szűkös
szénforrás jellemzi, mely nem elegendő a hatékony denitrifikációhoz, ezért ún. ’low S’,
alacsony szervesanyag koncentrációjú körülmények állhatnak elő. Ez vezet a
technológiák átalakításához/bővítéséhez és/vagy pót szénforrás adagolásához. A világon
a legelterjedtebben használatos pót szénforrás a metanol, azonban kiváltása lehetséges
lehet olcsóbb anyagokkal is. Számos publikáció vizsgálja az egyéb (ecetsav, hidrolizált
keményítő, hidrolizált iszap, ásványi zsiradék, háztartási szilárd szerves hulladék)
anyagok melletti denitrifikációs hatékonyságot is (Onnis-Hayden, 2008).
A használt szénforrás szignifikáns befolyással bír a denitrifikáció hatékonyságára,
a denitrifikációs hozamra, az iszapszaporulatra és a jelenlévő mikroflórára is. Lee et al.
(1996) kutatásaikban azt tapasztalták, hogy ecetsav és metanol esetén magasabb
denitrifikációs hozam, alacsonyabb iszapszaporulat és jelentősen több denitrifikáló
baktérium faj volt jelen, mint hidrolizált keményítő és ásványi zsiradék esetén. Továbbá
etanol esetén a szükséges KOI/NO3-N arány a 4,5 g KOI/g NO3-N értéket közelíti meg,
míg egy ugyanakkora denitrifikációs rátával megegyező szintnél a hidrolizált iszap és a
háztartási szilárd szerves hulladék esetén ez az érték 8-10 g KOI/g NO3-N.
Mindemellett a társadalmi igények következtében, gyártási folyamatok
melléktermékeiként keletkezhetnek olyan anyagok, melyek szintén megsemmisítésre,
ártalmatlanításra várnak. Az előzőek részleges összekapcsolásával is jelentős költségek
takaríthatók meg, akár a gyógyszergyári hulladékvizek (Hosseini et al., 2011) vagy
technológiai hulladékanyagok hasznosítással történő ártalmatlanításával.
Továbbá az eleveniszapos egységek után kötött kötöttágyas denitrifikáló
rendszerekben (utó-denitrifikáció) a befolyó szennyvíz szénforrása már nem áll
rendelkezésre, így pót szénforrás adagolása szükséges. A BME ABÉT Délpesti
Szennyvíztisztító Telep BIOFOR szűrőjének töltetét felhasználva félüzemi folytonos
rendszerben használt nagy szervesanyag tartalmú ipari hulladékot denitrifikációra
(Délpest Kutatási Jelentés, 2008). A kísérletben referenciaként is használt metanolt
folyamatosan kiváltották hulladékanyaggal. Megállapították, hogy az ipari hulladékanyag
kis hígításban, adaptációs szakasz bevezetésével hatékonyan alkalmazható.
Világszinten sok kutatás zajlik a metanol mellett az egyéb felhasználható anyagok
vizsgálatára, összehasonlítására. Swinarski és szerzőtársai (2009) öt különböző alternatív
(ülepített szennyvíz, metanol, valamint szeszfőzde, sörfőzde és halpácolási eljárásban
keletkező) szénforrásokat vizsgált kétféle szakaszos kísérletben. Megállapították, hogy a
metanolhoz adaptálódott biomasszának kb. 2 hetes akklimatizációs időszak szükséges a
0,4-1,5 g N/(kg VSS.h) nitrogén felhasználási ráta (NUR – Nitrogen Utilisation Rate)
metanolhoz hasonló érték (>4 g N/kg VSS.h) eléréséhez. Hasonló eredményeket mutattak
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ki további szakaszos, laboratóriumi kísérleteik során az alkohol gyártás desztillációs
melléktermékeivel (Czerwionka et al., 2012).
Hu és szerzőtársai (2018) két különböző külső szénforrás (acetát és etanol) és
elektron-akceptorok (oldott oxigén, nitrát és nitrit) hatásait vizsgálták aerob és anoxikus
körülmények között egy biológiai tápanyageltávolítást is megvalósító eleveniszapos
technológiából származó biomasszával. Acetát adagolásával a foszfor visszanyomást
még elektron-akceptorok jelenlétében is megfigyelték, míg etanol esetén nem. A
kísérletek eredményei azt is mutatták, hogy magasabb denitrifikációs sebesség érhető el
acetáttal (1,4 és 0,8 mg N/(g MLVSS.h), MLVSS – Mixed Liquor Volatile Suspended
Solids), összehasonlítva az etanollal (1,1 és 0,7 mg N/(g MLVSS.h).
Egyre több kutatás irányul a befolyó szennyvíz alacsony C:N aránya miatti
kedvezőtlen denitrifikáció tanulmányozására, a különböző alternatív szénforrások
használatára. Kiemelten előtérbe került ez az irány az ázsiai területeken, ahol gyakran
híg, alacsony C:N arányú a befolyó szennyvíz. A mezőgazdasági hulladékok, mint a
kukoricacsutka, mogyoróhéj, romlott rizs kiváló denitrifikációs teljesítményt mutattak
szinte maradék NO3-N nélkül, és a denitrifikációs folyamat jól követte a Monodegyenletet (Xiong et al., 2020). Emellett az ún. lassan felszabaduló szénforrás („slowrelease carbon source”, pl. szintetikus polikaprolakton) használata is hatékony
módszernek mutatkozott az összes nitrogén csökkentésére az alacsony C:N arányú
szennyvizek tisztításában (Xiong et al., 2019; Zhang et al., 2019).
A megfelelő szénforrás biztosítása érdekében fermentációval elősegített könnyen
biodegradálható szénforrások képzése is lehetséges. Az előülepítővel rendelkező
technológiák esetén már régóta alkalmazott az előülepített iszap denitrifikációra történő
felhasználása (Abufayed & Schroeder, 1986). Gyakori az előülepítőben vagy az
iszaptárolóban való tartózkodási idő meghosszabbítása, és ezáltal a nehezebben
biodegradálható anyagok fermentációjának elősegítése (Barnard et al., 2017a). Egyre
gyakrabban szerepel az üzemeltetői gyakorlatban a nyersiszap biológiára való – bizonyos
időközönként történő – direkt vezetése, és így a rendelkezésre álló szénforrás növelése.
Cao és szerzőtársai (2020) egyértelműen kimutatták, hogy a nyersiszap ígéretes alternatív
szénforrás a biológiai denitrifikációhoz, nagy gazdasági előnyökkel és környezeti
fenntarthatósággal. Ezzel kiváltható vagy csökkenthető a magas vegyszerköltség és a
metanol okozta túlzott iszaptermelés is.
1980-as évek közepén Barnard (1985) kimutatta, hogy az adott rendszerben
keletkezett VFA feltehetően a nem kevert, ún. „dead-zone”-ban képződött. A
továbbiakban azt is megfigyelték, hogy az anaerob medencékben fermentáció, és
jelentősebb PAO aktivitás figyelhető meg a keverők időszakos lekapcsolásával (Clark &
Neethling, 2008; Cavanaugh et al., 2012). A keverés, különösen a túlzott keverés jelentős
oxigént juttat be, mely megakadályozza a redoxpotenciál (ORP – Oxidation Reduction
Potencial) -300 mV-ra való süllyedését, és így az anaerob körülmények kialakulását
(Barnard et al., 2017b).
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2.9. Új szemlélet a szennyvíztisztításban
A hagyományos eleveniszapos technológia még mindig a legelterjedtebben
alkalmazott szennyvíztisztítási eljárás, azonban újabb technológiák, elképzelések,
szabályozási megoldások folyamatosan előtérben vannak. Egyrészt az egyes igényeknek
(szigorúbb határértékek, ülepedési problémák, mikroszennyezők eltávolítása stb.) való
megfelelés, másrészt a beruházási (telep mérete, berendezések) és az üzemeltetési
költségek (levegőztetési energia, vegyszerigény stb.) csökkentése kiemelt figyelmet kap.
MBR, MBBR, MBBMR technológia
A membrán bioreaktor (MBR – Membrane Bioreactor) egy innovatív
szennyvíztisztítási technológia, melyben az iszap és tisztított szennyvíz elválasztása
membrán segítségével történik. Az MBR technológia előnyei: jobb szennyvízminőség,
kisebb lábnyom (FP – footprint) és kevesebb iszap keletkezése. A membrán biológiai
szennyeződése azonban jelentős akadályt jelent, mely a membránok eldugulásához
vezethet. A mozgó ágyas biofilm reaktor (MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor) esetén
a levegőztetéssel mozgó hordozók felületet biztosítanak a mikroorganizmusoknak, így
azokon biofilm alakul ki. Az MBBR magasabb iszapkort eredményez. A jobb
eredmények elérése érdekében az MBR és az MBBR technológiák kombinálhatók
mozgóágyas biofilm membrán reaktorokként (MBBMR – Moving Bed Biofilm
Membrane Reactor). Ez a hibrid technika javítja az eltávolítás hatékonyságát, csökkenti
az iszapképződést és minimalizálja a membránok elszennyeződését (Sohail et al., 2019).
Aerob granulált iszapos technológia
Az aerob granulált iszap (AGS – Aerobic Granular Sludge) egy új mikrobiális
közösség, amely lehetővé teszi a szén, nitrogén, foszfor és más szennyező anyagok
egyidejű eltávolítását egyetlen iszaprendszerben. Az AGS fizikai, kémiai és
mikrobiológiai tulajdonságaiban különbözik az eleveniszaptól. Egy kompakt és
költséghatékony kezelést kínál az oxidált és redukált szennyeződések szennyvízből
történő eltávolítására (Nancharaiah & Reddy; 2018). Az AGS szakaszosan üzemeltetett
reaktorok jól alkalmazhatóak magas szennyezőanyag tartalmú, ipari szennyvizek (pl.
vágóhídi, élőállat, tejüzem, sörfőzde) kezelésében. Azonban az AGS képződése
viszonylag sokkal hosszabb időt vesz igénybe az alacsonyabb terhelésű kommunális
szennyvizek esetén. Az összköltséget nézve az AGS technológia 7-17%-kal, terület
igényt tekintve akár 25%-kal is előnyösebbnek bizonyulhat a hagyományos
eleveniszapos technológiákhoz képest. Előnyei között még megemlíthető a gyors és
kedvező ülepedés, az egy térben lejátszódó C, N és P-eltávolítás (Pronk et al., 2015).
Azonban nagyon érzékeny ez a rendszer a különböző hidraulikai terhelésekre, pl. nagy
esőzések okozta változásokra (De Bruin et al., 2004).
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AvN szabályozási technika
Az oldott oxigén vagy NH4-N koncentráción alapuló szabályozások jelentős
költségmegtakarítást eredményeznek (Tóth, 2018), azonban ma már újabb és komplexebb
megoldások is kifejlesztésre kerültek. Ilyen az AvN (ammónia vs. NOx), egy
szabadalommal levédett technológia/szabályozási módszer a nitrogén biológiai
eltávolítására (AvN Patent, 2014). A lerövidített útvonalon történő nitrifikációdenitrifikáció előnyeit használja ki, ezáltal mind a levegőztetési igényben, mind a
szükséges szénforrás mennyiség tekintetében csökkenés érhető el. Különböző
szabályozási stratégiák alkalmazásával érik el az ammónium oxidáló baktériumok (AOB
– Ammonia Oxidizing Bacteria) magas oxidációs sebességének fenntartását és a nitrit
oxidáló baktériumok (NOB – Nitrite Oxidizing Bacteria) visszaszorítását.
A szén lábnyom és az üvegházhatású gázok
Az elmúlt évtizedekben új szemlélet alakult ki a szennyvíztisztító telepek
fenntarthatóságával kapcsolatban, mely egy gazdasági, környezeti és társadalmi
szempontokat is célzó többdimenziós koncepció (Sweetapple et al., 2015). E szempontok
mindegyike felosztható több részre. Az energia az egyik kulcselem, mely a negatív
energiaegyensúlytól (külső források által fedezett energiaigény) az energiasemleges vagy
akár energiával pozitív szennyvízkezelés lehetőségét is előirányozza (Gao et al., 2014;
Lopes et al., 2018; Maktabifard et al.,2018; Song et al., 2018).
A szén lábnyom (CF – Carbon Footprint) a szennyvíz szektor fenntarthatóságának
új mércéje, mely a szennyvíztisztító telepek klímára gyakorolt hatásának
meghatározására szolgál (Delre et al., 2019). Mivel a szennyvíztisztító telepek egyre
inkább a CF minimalizálására törekednek, így a kutatások középpontjába került
(Maktabifard et al., 2020). Az energiaigény (villamos energia, hő, vegyszerek, fosszilis
tüzelőanyagok, közlekedés) és az üvegházhatású gázok (GHG – Greenhouse Gas)
kibocsátás (CO2 – szén-dioxid, CH4 – metán, N2O – dinitrogén-oxid) általában a CF
értékelésében kerülnek elszámolásra.
Az üvegházhatású gázok különböző folyamatok során termelődnek a
szennyvíztisztító telepeken. Minden üvegházhatású gáz kibocsátás kifejezhető CO2
egyenértékben (CO2e), mely utal a globális felmelegedési potenciáljukra (GWP – Global
Warming Potential). A metán és a dinitrogén-oxid 28, illetve 265-ször nagyobb GWP-vel
rendelkezik, mint a CO2 100 éves távlatban (Maktabifard et al., 2020), ezért nagyon
fontos a szennyvíztisztító telepek CF elemzése.
A szennyvíztisztító telepek üzemeltetése során a biológiai folyamatokból
közvetlenül kerülhetnek ki üvegházhatású gázok, mint a CO2, CH4 és N2O, valamint
indirekt úton az energiatermelés folyamatai során (Campos et al., 2016). Egyre nagyobb
hangsúlyt kap a dinitrogén-oxid, mely egy köztitermék a biológiai N-eltávolítás
folyamataiban (ld. 20. ábra). Különösen alacsony pH értékeknél és toxikus anyagok vagy
alacsony oldott oxigén koncentráció jelenlétében fordul elő a denitrifikáció során.
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Autotróf nitrifikáció

NO2- redukciója
AOB-k által

Heterotróf denitrifikáció
Szervesanyag

Hidroxilamin
oxidáció

Szervesanyag

Szervesanyag

Szervesanyag

Kémiai
hidroxilamin
oxidáció

20. ábra. A dinitrogén-oxid keletkezésének biológiai és kémia útvonalai a nitrifikáció és a
denitrifikáció során (Campos et al., 2016).

A gyakorlatban az N2O túlnyomórészt az aerob medencékből származik, azonban
az anoxikus és aerob reaktorok hozzájárulásának mértéke még tisztázatlan. Az N2O
keletkezhet akár az anoxikus térrészben, majd a levegőztetett térből ki is sztrippelődhet
(Castro-Barros et al., 2015). Az ammónium oxidáló baktériumokat (AOB) azonosították
a fő N2O termelőként, míg a heterotróf denitrifikáló baktériumok szerepe csak nitrit
és/vagy oxigén jelenlétében releváns az anoxikus reaktorban (Wunderlin et al., 2012).
Az üvegházhatású gázok csökkentésére különböző lehetőségek állnak
rendelkezésre, melyek közül a teljesség igénye nélkül néhányat a 2. táblázat tartalmaz.
2. Táblázat. Az üvegházhatású gázok csökkentésének lehetőségei.
Üzemeltetési
körülmények változtatása
N2O

CH4

CO2

Üvegházhatású gázok
kezelése, tisztítása

Megelőzés

A nem levegőztetett
• szelektív katalitikus
• Ammónia eltávolítása
medencében ne legyen:
redukció
részleges nitrifikációs és
• ’low DO’
Anammox
• szelektív nem katalitikus
technológiákkal
• alacsony KOI/N arány
redukció
• CANDO* technológia
• hirtelen pH változás
alkalmazása
• pl. iszapkezelő egységek • Biológiai eltávolítás
• Mikroalgák alkalmazása
lefedése
(biofilterek)
• pl. iszapstabilizáció
csökkentése

• fizikai, kémiai szorpció
• membrán technológia

* CANDO: Coupled Aerobic-Anoxic Nitrous Decomposition (Scherson et al., 2013)

Mindezek alapján az ún. energia semleges szennyvíztisztító telepek kialakítása
ugyan elméletileg lehetséges (pl. biogáz termeléssel), azonban ez még nem jelenti azt,
hogy ún. „carbon” semleges lesz a szennyvíztisztító telep, hiszen ezek a hozzáadott
beruházások is növelik a CF-t.
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2.10. Az eleveniszapos rendszerek matematikai modellezése
2.10.1. Az ASM modell-család és a szimulációs szoftverek
Az Activated Sludge Model (ASM) olyan strukturális modell (Sevella, 2012),
amely a szubsztrát fogyás és a mikroba növekedés leírására a Monod kinetikát (Monod,
1949, Grady et al., 2011) alkalmazza eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek
folyamatinak modellezésére.
A biokinetikát alkalmazó matematikai modellek fejlesztése azzal a céllal indult,
hogy a szennyvíztisztításban addig csupán ökölszabályokon alapuló tervezést –
biotechnológiáról lévén szó – felváltsa a valós biokémiai folyamathoz közelebb álló
szemléletmód. A folyamatok leírásának alapja a szén- és nitrogén eltávolításért felelős
folyamatok kinetikájának kísérleti vizsgálata volt. Ezt követően a kísérleti eredmények
és a Monod kinetikai összefüggések segítségével folytatta a munkát egy 1985-ben az
IAWPRC (International Association on Water Pollution Research and Control) által
létrehozott nemzetközi szakértői csoport. A megbízás kitűzött célja egy egységes modell
kidolgozása volt az eleveniszapos rendszerek leírására, amely segítséget nyújthat a
szennyvíztisztító telepek tervezésében és üzemeltetésében egyaránt.
Az ASM modell-családnak ma már számos továbbfejlesztett változata létezik (pl.
ASM2: Henze et al., 1995; ASM2d: Henze et al., 1999; ASM3: Gujer et al., 1999), sőt
nagymértékben bővült az eleveniszapos, és más alternatív szennyvíztisztítási
biotechnológiák (pl. biofilm rendszerek) folyamatainak szimulációs eszköztára a
folyamatok részletesebb ismerete révén. A következőkben az ASM1 (Henze et al., 1987)
felépítésén keresztül szemléltetem a modell felépítését.
A matematikai modellek alkalmazására sokféle szimulációs szoftvert fejlesztettek
és fejlesztenek. A teljesség igénye nélkül néhányat az alábbi felsorolás tartalmaz:
• SSSP (Simulation of Single-Sludge Processes or carbon oxidation, nitrification, and
denitrification, ASM1, IAWPRC Task Group, Clemson University, Department
Enviromental Systems Engineering, S.C, USA, Grady et al., 2011)
• BioWin (Envirosim Ltd., Hamilton, Ontario, Canada)
• GPS-X (Hydromantis Environmental Software Solutions Inc., Hamilton, Ontario,
Canada)
• WEST (http://www.mikepoweredbydhi.com/, DHI, Horsholm, Denmark)
• SIMBA# (InCTRL Solutions Inc., Oakville, Ontario, Canada)
• STOAT (Sieker GmbH, Hoppegarten, Germany)
• SUMO (S.A.R.L. Dynamita Process Modeling, Nyons, France)
Fontos megjegyezni, hogy a strukturális modell a befolyó szennyvízben levő
szubsztrátok komponensei biodegradálhatóság és hozzáférhetőség szerint osztályozott
frakcióit használja fel bemeneti paraméterekként a számításokhoz. Ezek a modell beviteli
paraméterek nem minden esetben mérhetők, vagy nem közvetlenül meghatározhatók. Így
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a szimulációs vizsgálatokhoz szükséges a felhasználó által elvégezni a laboratóriumban
mért eredmények, irányadó tanulmányok, valamint jó mérnöki becslés alapján a mért
gyűjtőparaméterek (pl. KOI) biodegradálhatóság és hozzáférhetőség szerinti ún.
frakcionálását. A mai szoftverek saját frakcionáló modellel is rendelkeznek, ami a
felhasználót segíti a frakcionálás megfelelő elvégzésében, mindazonáltal ez a folyamat
nagyon nagy körültekintést és szakértelmet igényel. A bonyolultabb felépítésű modellek
több bemeneti paramétert igényelnek, ugyanakkor több hatást vesznek figyelembe. A
modellezés előtt fontos végiggondolni a célt, ill. a rendelkezésünkre álló adatkészletet és
annak megbízhatóságát. Sok esetben az egyszerűbb modell alkalmazása célravezetőbb és
megbízhatóbb eredményeket ad (Bakos, 2016).

2.10.2. Az Activated Sludge Model 1 (ASM1)
2.10.2.1. A modellezett folyamatok
Az ASM1 modell a szén és nitrogén eltávolítás (nitrifikáció, denitrifikáció)
folyamatait írja le, biológiai többlet P-eltávolítást nem tartalmaz. A strukturális modell
összesen 13 komponens figyelembevételével 8 folyamatot ír le, és ehhez 5
sztöchiometriai és 14 kinetikai paramétert használ fel (Henze et al., 1987; Grady et al.,
2011). Az ASM1 modell a 4. táblázat összefoglaló mátrixa szerint a következőket veszi
figyelembe:
1. heterotróf mikroorganizmusok aerob növekedése
2. heterotróf mikroorganizmusok anoxikus növekedése
3. autotróf mikroorganizmusok aerob növekedése
4. heterotróf mikroorganizmusok sejtpusztulása (és szétesése)
5. autotróf mikroorganizmusok sejtpusztulása (és szétesése)
6. oldható, szerves nitrogén ammonifikációja
7. biomasszához kötött szervesanyag hidrolízise
8. biomasszához kötött szerves nitrogén hidrolízise

2.10.2.2. A modellben szereplő komponensek
A modellben szereplő komponensek szerves szénformák esetében [mol KOI/l], ill.
nitrogénformák esetében [mol N/l] mértékegységűek, de használatosak a [mg KOI/l], ill.
a [mg N/l] dimenziók is. A lúgosság [mmol CaCO3/l] vagy [mg CaCO3/l]
mértékegységekben adható meg (Henze et al., 1987; Grady et al., 2011).
1. SS: Biológiailag könnyen bontható KOI. Oldott szerves szubsztrát, amely a
heterotrófoknál a fenntartáshoz és a sejtnövekedéshez közvetlenül felhasználható.
2. XS: Biológiailag nehezen bontható KOI. Lebegőanyag formájában jelen levő és nagy
molekulasúlyú anyagok, amelyek a sejten kívül hidrolizálhatók könnyen
biodegradálható anyagokká (SS). Hidrolízisük sebessége kisebb a felvételük
sebességénél.
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3. XB,H: Aktív heterotróf biomassza. Azon mikroorganizmusok mennyisége, amelyek
biológiailag könnyen bontható szubsztrátot használnak szénforrásként
növekedésükhöz és energiatermeléshez. Aerob és anoxikus körülmények között
egyaránt növekednek. A heterotrófok aerob vagy anoxikus körülmények között Nforrásként felvesznek ammóniát a sejtszintézishez és anoxikus körülmények között a
nitrátot N2 gázzá redukálják.
4. XB,A: Aktív autotróf biomassza. Azon mikroorganizmusok tömege, amelyek CO2-ot
használnak szénforrásként, és ammóniát oxidálnak nitritté majd nitráttá, hogy
energiát nyerjenek. Kizárólag aerob körülmények között növekednek. Az aerob
növekedés N-forrásaként az autotrófok is vesznek fel ammóniát. Ide tartoznak az
AOBk (Ammónium Oxidáló Baktériumok, Nitrosomonas) és az NOBk (Nitrit
Oxidáló Baktériumok, Nitrobacter).
5. XP: Szuszpendált termékek. Olyan szerves lebegőanyagok és sejttörmelékek,
amelyek az autotrófok ill. heterotrófok pusztulásából származnak, és olyan lassú a
lebontásuk, hogy inerteknek tekinthetők a gyakorlatban.
6. SI: Inert oldott szervesanyagok. Olyan a befolyóval érkező nem biodegradálható
oldott szervesanyagok, amelyek a tisztított szennyvízzel távoznak.
7. XI: Inert szuszpendált szervesanyagok. Olyan, a befolyó szennyvízzel érkező, nem
biodegradálható szerves lebegőanyagok, amelyek az iszapkor és a hidraulikai
tartózkodási idő arányában dúsulnak fel a bioreaktorokban. Az iszapelvétel révén
távolíthatók el a rendszerből.
8. SNO: Oldott oxidált nitrogénformák (NO2,3-N). Oxigénmentes környezetben anoxikus
folyamatok ún. terminális elektron akceptoraként működnek a heterotróf
mikroorganizmusok számára. Az ammónia autotrófok által végzett aerob
oxidációjával keletkeznek, és a heterotrófok anoxikus növekedése során több
lépcsőben N2 gázzá redukálódnak.
9. SNH: Oldott ammónia nitrogén. Az ammonifikáció, azaz az oldott, vagy hidrolízis
útján oldatba vitt biológiailag bontható szerves nitrogén biodegradációja során
keletkezik. Az autotrófok és a heterotrófok egyaránt használják növekedésükhöz. Az
autotrófok aerob sejtszintézisében energiaforrásként szolgál miközben nitritté, ill.
nitráttá alakul át.
10. SND: Oldott biodegradálható szerves nitrogén. A nem oldott szerves nitrogén
hidrolízise során keletkezik, majd pedig ammóniává alakul át az ammonifikáció
során.
11. XN,S: Szuszpendált, biológiailag bontható szerves nitrogén. Keletkezése az autotróf
és heterotróf biomassza pusztulása során történik.
12. SO: Oldott oxigén. Diffúzióval bekerülve a folyadék fázisba a biomassza aerob
növekedése során elsődleges elektron akceptorként szolgál. Az oldott oxigént az
autotrófok a nitrifikáció (ammónia nitráttá oxidálása) során, a heterotrófok pedig az
oldott szubsztrát (szerves szén) oxidációja során hasznosítják.
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13. SALK: Lúgosság. A CaCO3 ekvivalensben kifejezett lúgosság változásai a pH-ra
nagymértékben hatással vannak. Az ASM1 modell közvetlenül nem tartalmazza a pH
változásának hatásait a folyamatok hatékonyságára. Ennek megfelelően a befolyó
szennyvíz kis lúgossága káros hatással lehet a folyamatokra. A lúgosság
nagymértékben csökkenhet a nitrifikáció során, ami a pH-t lefele tolja. A
denitrifikáció egyik előnye, hogy visszaállítja a nitrifikáció során lecsökkent lúgosság
egy részét.

2.10.2.3. A modell matematikai alapjai
A 4. táblázat jobb szélső oszlopában szerepelnek a kinetikai egyenletek, amelyek a
mikroorganizmusok szaporodását Monod-típusú összefüggésekkel írják le, a
mikrobapusztulás pedig elsőrendű (lineáris) kinetikával van jellemezve. Az 4.
táblázatban összefoglalt matematikai mátrix a gyakorlatban úgy értelmezendő, hogy
amennyiben egy adott komponens valamely folyamat során történő időbeli koncentráció
változásának kiszámolása a cél, akkor az adott komponens adott folyamatra vonatkozó
(táblázatban szereplő) együtthatójával beszorozzuk az utolsó oszlopban feltüntetetett
folyamat sebességi egyenletet. A biokémiai folyamatok leírásához szükséges megadni
sztöchiometriai paramétereket, valamint az adott hőmérsékletre vonatkoztatott kinetikai
paramétereket (ld. 3. táblázat).
3. Táblázat. A modellben szereplő kinetikai és sztöchiometriai paraméterek.
Jelölés
YH
fp
iXB
iXD
YA
µH
KS
KOH
KNO
bH
ηg
ηh
ka
Kh
KX
µA
KNH
KO,A
bA

Definíció

Mértékegység

Sztöchiometriai koefficiensek
Heterotróf biomassza hozam
Nehezen biodegradálható biomassza frakció
Biomassza nitrogén tartalma
Biomassza nitrogén tartalma lízist követően
Autotróf biomassza hozam
Kinetikai paraméterek
Maximális fajlagos növekedési sebesség, heterotróf
biomasszára
Szubsztrát féltelítési állandó heterotróf biomasszára
Oxigén féltelítési állandó heterotróf biomasszára
Nitrát féltelítési állandó heterotróf biomasszára
Heterotróf mikroorganizmusok pusztulási koefficiense
µH korrekciós faktora anoxikus környezet esetén
Hidrolízis korrekciós faktora anoxikus környezet esetén
Ammonifikációs arány
Maximális fajlagos hidrolízis arány
Nehezen biodegradálható szubsztrát hidrolízisének
féltelítési állandója
Maximális fajlagos növekedési sebesség, autotróf
biomasszára
Ammónia féltelítési állandó autotróf biomasszára
Oxigén féltelítési állandó autotróf biomasszára
Autotróf mikroorganizmusok pusztulási koefficiense
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mg KOI/mg KOI
mg KOI/mg KOI
mg N/mg KOI
mg N/mg KOI
mg KOI/mg N
h-1
mg KOI/l
mg O2/l
mg N/l
h-1
dimenzió nélküli
dimenzió nélküli
l/(mg KOI*h)
mg KOI/(mg KOI*h)
mg KOI/mg KOI
h-1
mg N/l
mg O2/l
h-1

Pl. az oldott oxigén koncentráció (SO) változása az idő függvényében a heterotrófok
növekedési folyamatában a 18. egyenlet szerint írható fel, a mátrix megfelelő sorát
alkalmazva. Ezeket a hosszú differenciál-egyenlet számításokat ma már a különböző
szoftverek elvégzik.

𝑑𝑆𝑂
1
𝑆𝑆
𝑆𝑂
= (1 − ) 𝜇𝐻
𝑋
𝑑𝑡
𝑌𝐻
𝐾𝑆 + 𝑆𝑆 𝐾𝑂𝐻 + 𝑆𝑂 𝐵𝐻

18. egyenlet

Az autotrófok aerob növekedésénél (3. sor, 8. oszlop) a 4,57 szorzószám a
nitrifikáció sztöchiometriájából adódik a következőképpen:
𝑁𝐻4+ + 2𝑂2 = 𝑁𝑂3− + 2𝐻 + + 𝐻2 𝑂

19. egyenlet

A 19. egyenlet szerint 14 g NH4N oxidációjához 64 g O2 szükséges, azaz 1 g NH4N
oxidációja 4,57 g O2 fogyasztással jár (-4,57 g O2/g NH4N).
Hasonlóképpen a heterotrófok anoxikus növekedésénél szereplő másik arányszám
(2,86), ami a denitrifikáció és az oxidatív szerves szénfogyasztás viszonylagos
sztöchiometriájából adódik a 20. és 21. egyenlet sztöchiometriája szerint a
következőképpen:
5𝐶𝐻2 𝑂 + 4𝑁𝑂3− + 4𝐻 + = 𝐶𝑂2 + 2𝑁2 + 7𝐻2 𝑂

20. egyenlet

Denitrifikáció (anoxikus szerves szén fogyasztás):
4 x 14 = 56 g NO3N fogy 5 x 30 = 150 g CH2O szénforrásra: 2,679 g CH2O/g NO3N
Oxidatív anyagcsere (aerob szerves szén fogyasztás):
𝐶𝐻2 𝑂 + 𝑂2 = 𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂

21. egyenlet

32 g O2 fogy 30 g CH2O szénforrásra: 1,067 g O2/g CH2O
2,679 x 1,067 = 2,86 g O2/g NO3N
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4. Táblázat. Az ASM1 strukturális modell Monod-kinetikán alapuló matematikai mátrixa (Henze et al., 1987; Grady et al., 2011).
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2.10.3. Az Activated Sludge Model 2 (ASM2, ASM2d)
Az ASM2 modell az ASM1 kibővítésének tekinthető, így komplexitása
nagymértékben megnőtt. A biomassza belső sejt szerkezetének bevezetése szignifikáns
különbség a két modellben. Az ASM2 lehetővé tette a biológiai foszforeltávolításon
alapuló eleveniszapos rendszerek legkülönbözőbb konfigurációinak leírását. A modell
kibővítése következtében az ASM2 jóval összetettebb elődjénél, sok új változót – 19
komponenst, 22 sztöchiometriai és 42 kinetikai paramétert – vezettek be a nyers
szennyvíz és az eleveniszap tulajdonságainak pontosabb meghatározhatósága érdekében
(Henze et al., 1995; Henze et al., 1999; Henze et al., 2002, Tóth, 2019).
Az ASM2d modell az ASM2-ben levő hibákat és hiányosságokat hivatott javítani.
A matematikai modell alapja az ASM1, a módosítások elsősorban a biológiai P-távolítás
leírásának érdekében történtek. Az ASM2d az oldott és lebegő formában jelenlevő
szerves nitrogén- és foszforvegyületeket nem külön állapotváltozóként írja le, hanem az
egyéb oldott és lebegő formában megtalálható szerves vegyületek egy meghatározott
frakciójaként kezeli (ld. 21. ábra; Henze et al., 1999; Tóth, 2019).
A modell az ASM2-höz képest kisebb kiegészítéseket tartalmaz. Két további
folyamat leírását foglalja magába, mely számol a foszforakkumuláló baktériumok
(PAOk) sejtekben raktározott vegyületeivel, melyet a denitrifikáció folyamatához is
felhasználnak. Míg az ASM2 szerint ezen foszforakkumuláló mikróbák csak aerob
körülmények között növekednek, addig az ASM2d már magába foglalja a denitrifikáló
foszforakkumuláló baktériumokat is (Henze et al., 2002).

denitrifikálás

foszforakkumulálók
szaporodása

foszfor
raktározás
légzés

fermentáció

foszforakkumulálók
pusztulása

légzés

heterotróf
szaporodás
denitrifikálás
autotróf
pusztulás

hidrolízis
autotróf
szaporodás
(nitrifikálás)

21. ábra. Az ASM2d modell által leírt folyamatok (Kovács, 2007).
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légzés

2.10.4. Az Activated Sludge Model 3 (ASM3)
Az ASM3 modell az ASM1-en alapul, és annak hiányosságait próbálja korrigálni.
A modell szerint a hidrolízis az elektron donor jelenlététől független, anoxikus és aerob
körülmények között is azonos sebességgel játszódik le. Jellemző rá továbbá, hogy
megkülönbözteti az anoxikus és aerob körülmények közötti biomassza hozamokat,
alacsonyabb hozamot feltételez anoxikus körülmények között az aerob körülményekhez
képest (Gujer et al., 1999). A biomassza pusztulása endogén respiráció következtében
megy végbe. Fontos jellemzője, hogy anoxikus és aerob körülmények között a sejtek által
tárolt KOI frakciót a modell külön figyelembe veszi (ld. 22. ábra, Henze et al., 2002),
továbbá a nitrifikáló szervezetek növekedési sebességének differenciálását is lehetővé
teszi anoxikus és aerob körülmények között. Emellett a lúgosság általi limitáció is
megjelenik a modellben.

Nitrifikálók

Növekedés

Nitrifikálók

Pusztulás

Növekedés

Endogén
légzés

Növekedés

Endogén
légzés

Heterotrófok

Heterotrófok
Pusztulás

Hidrolízis

Növekedés

Hidrolízis

Tárolás

22. ábra. Az autotróf és a heterotróf mikroorganizmusok eltérő leírása az ASM1 és ASM3
modellekben (ASM1: az autotróf és heterotróf folyamatok nem választhatók el teljesen;
ASM3: nitrifikálók és a heterotrófok leírása teljesen elkülöníthető).
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3. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, A TERÜLET FEJLŐDÉSE
Világszinten bizonyított és elfogadott, hogy a nem levegőztetett (anaerob,
anoxikus) tagolt bioreaktor elrendezés hatékonyan alkalmazható a megfelelő biológiai
tápanyageltávolítást is alkalmazó eleveniszapos rendszerekben. Az aerob reaktor tagolás
előnyeit vizsgáló kísérletek már a 70-es években a szelektorok hatékony
alkalmazhatóságát mutatták (Chudoba et al., 1973a). Különösen az anaerob szelektorok
nagyban elősegítik a megfelelő iszapszerkezet, és ezáltal a kedvező ülepedési tulajdonság
kialakulását (Jobbágy et al., 1999). A szelektorok nemcsak az elfolyó alacsony tápanyag
(N és P) koncentráció elérésében, de a flokkulens mikroorganizmusok – fonalasokkal
szembeni – szaporodásához szükséges kedvező környezet biztosításával az eleveniszap
megfelelő ülepedését is elősegítik.
Nemzetközi kutatások is bizonyítják az anaerob szelektorok jelentős hozzájárulását
az iszapülepedési index (SVI) alacsony szinten való tartásában, amiben Európában az
első három közé sorolták a Jobbágy Andrea vezetésével végzett kutatást (Parker et al.,
2004;), ami a foszforakkumuláló mikroorganizmusok (PAOk) szaporodása számára
biztosított oxigén és nitrát mentes környezet fenntartásával lehetséges (Schuler és
Jenkins, 2003). A denitrifikációs folyamatokhoz fontos anoxikus szelektorokban is
metabolikus előnyt élveznek a flokkulens mikroorganizmusok a fonalasokkal szemben,
azonban ez a környezet sokkal érzékenyebb, különösen a nitrát-recirkulációval
visszaérkező – sokszor rendkívül magas – oldott oxigén koncentráció miatt, mely a
fonalas mikroorganizmusoknak kedvez. Továbbá, ezek a medencék könnyen
behígulhatnak, alacsony szubsztrát koncentrációjú környezetet eredményezve. Ez az
állapot különösen magas nitrát-recirkulációs áram és eleve alacsony befolyó, könnyen
biodegradálható szerves szénforrás (rbCOD) esetén még hátrányosabb az iszapülepedésre
(Wanner & Jobbágy, 2014). A metabolikus előny biztosításához szükséges a bejutó oldott
oxigén minél nagyobb arányban történő kizárása, amelyet laboratóriumi és félüzemi
kísérletek eredményei is megalapoznak. Ennek vizsgálatához elsősorban a „ZeroHeadspace” reaktor kifejlesztése járult hozzá (Jobbágy et al., 2000), és ennek kapcsán a
kísérletek előtt, ugyancsak a kezdeti oxigén kizárásához felhasznált nitrogénnel történő
átöblítése (Martins et al., 2004).
A nem levegőztetett medencékbe beoldódó oxigén mennyiségét, és mind az
ülepedésre, biológiai tápanyageltávolításra gyakorolt hatását korábban nem vették
figyelembe. Feltételezték, hogy a visszaérkező oldott oxigén koncentráció gyors
redukciója következik be a magas szervesanyag tartalomnak köszönhetően. A felszínen
keresztül beoldódó oxigén denitrifikációra gyakorolt kinetikai és metabolikus gátlását
elsőként egy magyar-amerikai kutatás során a tanszékünk kutatócsoportja tanulmányozta
(Plósz et al., 2003). Ugyanezen együttműködés kapcsán vizsgálták a tagolt reaktorok
számának hatását a szénforrás tükrében (Scuras et al., 2001).
Ugyanakkor a felmérésekből az is kiderül (Tardy et al., 2012), hogy különösen
Magyarországon a befolyó szennyvízben rendelkezésre álló, könnyen biodegradálható
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szénforrás mennyisége csökken, a befolyó NH4-N koncentráció viszont sok esetben
emelkedik (ld. 23. ábra). A helyzetet tovább rontja a hosszú szennyvízvezeték hálózat,
melyben a könnyen biodegradálható szénforrás nagy része már a csatornarendszerben
eliminálódik, különösen magas hőmérséklet esetén (Jobbágy et al., 1994).

Befolyó BOD5/NH4-N arány

23. ábra. A Magyarországon jellemző (a) viszonylag magas befolyó NH4-N koncentráció mellett
a (b) könnyen biodegradálható szervesanyag arány alacsony
(Tardy et al., 2012, Metcalf & Eddy, 2014).

Mindezek hátterében a vízárak növekedése és a gazdasági nehézségek miatt, a
vízfogyasztás csökkenéséből fakadóan nő a háztartásokból származó szennyvizek
csatornarendszerbeli tartózkodási ideje. Emiatt a bekerülő, könnyen biodegradálható
szénforrások sok esetben már ott eliminálódnak, és így igen kedvezőtlenül alakulhat a
kommunális tisztítótelepekre befolyó szennyvizek C:N aránya, ami a szigorodó
határértékek mellett csupán pót szénforrás adagolással teszi lehetővé a
nitrogéneltávolítást befejező denitrifikációs lépés hatékony elvégzését.
Másrészről, a kommunális szennyvizek mellett az ipari szennyvizekre is szigorú –
csatornarendeletben előírt – határértékek vonatkoznak (KvVM rendelet, 2004, 4. sz.
melléklet). Ezáltal számos ipari üzemet kényszerítenek arra, hogy költséges előtisztítót
hozzon létre, ahol sok esetben az önmagukban nehezen biodegradálható komponensek
eliminálásához pl. pót N- ill. P-forrás is adagolandó. Ez elsősorban egyes élelmiszeripari
üzemeknél a beruházási költségek mellett az üzemeltetési költségeket is magassá teszi,
sőt a változó szennyvízminőségből fakadóan nemritkán túladagolást eredményez, amit a
követő kommunális telepen kell eliminálni.
Ugyanakkor a kommunális szennyvíztisztító telepeken az előbbi okok
következtében gyakori a szénforrás hiány, így a hatékony denitrifikációhoz és biológiai
P-eltávolítás esetén az anaerob P-visszanyomáshoz nem áll rendelkezésre elég szénforrás,
így költséges pót szénforrás adagolása válhat szükségessé. Számos alternatív pót
szénforrással kísérleteztek ezidáig, hiszen a költséges metanolt szeretnék kiváltani más,
magas szervesanyag tartalmú, akár hulladék anyagokkal is (Swinarski et al., 2009;
Czerwionka et al., 2012; Hu et al., 2018). Azonban azt nem vizsgálták, hogy adott esetben
az ipari és kommunális szennyvizek együttes tisztítása célravezetőbb lenne-e.
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4. A KUTATÁS CÉLJA ÉS VÉGREHAJTÁSA
A doktori munkám során azt tűztem ki célul, hogy a nemzetközi szinten is egyre
szignifikánsabb problémát jelentő, a befolyó szennyvízben csupán marginálisan vagy
kifejezetten hiányosan előforduló szénforrás kialakulási okait mélyrehatóbban
tanulmányozzam, a lehetséges megoldásokat felkutassam. Szemben az általános kutatási
gyakorlattal, ebben az esetben célom az volt, hogy a vizsgálatok során laboratóriumi
mérések és szimulációs számítások mellett azok eredményeinek közvetlen felhasználását
ténylegesen meglévő, nagyüzemi szennyvíztisztító telepeken igazoljam. Ebben nagy
segítségemre volt, hogy a BME ABÉT Szennyvíztisztítási Biotechnológiák
Kutatócsoportja, Dr. Jobbágy Andrea vezetésével, számos ipari partnerrel jó kapcsolatot
és együttműködést ápol, amely lehetővé tette az elgondolásaink, az ötleteink üzemi
körülmények közötti tesztelését is. Mind az FCsM Zrt., mind a Szegedi Vízmű Zrt. kiváló
szakmai partnernek bizonyult ezekben a kutatásokban.
A vizsgált esetekben a következő résztevékenységekből állt össze a kutatás:
•
•

•

•

Az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott adatok feldolgozása, statisztikai
értékelése.
Az adott telepen fellelhető problémák (pl. nitrifikáció és denitrifikációs
hatékonyság időszakos visszaesése, elégtelen levegőztetés, iszapülepedései
problémák stb.) vizsgálata, okainak felderítése és megoldási lehetőségek
kidolgozása.
Helyszíni profilmérések kivitelezése a bioreakciók jobb érthetősége
szempontjából, valamint bemeneti paraméterek gyűjtése a matematikai
szimulációs számításokhoz.
A javasolt változtatások laboratóriumi (pl. szakaszos üzemű, ún. ’batch’
kísérletek) és/vagy nagyüzemi (telepi) léptékben történő vizsgálata megfelelő
mérési stratégia felállításával.

A befolyó szennyvíz könnyen biodegradálható szénforrásának minél nagyobb,
denitrifikációra és anaerob foszfor-visszanyomásra hasznosított aránya kiemelten fontos
a korábban már említett okok következtében, így kiemelt figyelmet szenteltem az alábbi
folyamatokra:
•
•
•

•

A N- és P-hiányos élelmiszeripari és C-hiányos kommunális szennyvíz hatékony
együtt tisztítási lehetőségeinek feltárására.
A jól biodegradálható szénforrás (rbCOD – readily biodegradable COD)
denitrifikációra és a biológiai P-eltávolítás során történő hasznosulására.
A recirkulációs áramokkal visszaérkező és a felszínről beoldódó oldott oxigén
(DO) koncentráció metabolikus és kinetikai gátlásának vizsgálatára, annak
visszaszorítására.
A szelektoros elrendezés előnyének kihasználása, egyrészt az iszapülepedési
index javítása (fonalas mikroorganizmusok visszaszorítása), másrészt a
denitrifikáció és a biológiai P-eltávolítás hatékonyságának növelése érdekében.
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5. A KUTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
5.1. A szennyvíz analitikai és eleveniszap vizsgálati eljárások
A hőmérséklet, a pH és az oldott oxigén koncentráció meghatározása
Ezeket a jellemzőket egy WTW gyártmányú kombinált, kézi analitikai műszerekkel
(WTW pH/Oxi 340i és WTW Multi 3420) mértük, amelyek ellenállás hőmérőt, pH mérő
üvegelektródot (Sentix 41-3) és oxigénelektródot (CellOx 325, ill. FDO 925)
tartalmaztak.
A kémiai oxigén igény (KOI) koncentráció meghatározása
A szennyvíz kémiai oxigénigényének (KOI) mérését az MSZ ISO 6060:1991
szabvány alapján végeztük el. Teljes (összes) KOI méréshez a mintát bemérés előtt
alaposan felráztuk és homogenizáltuk. Oldott KOI mérés esetén a mintát 12 000 rpm
fordulatszámon 10 percig centrifugáltuk, majd a tiszta felülúszót redős szűrőpapíron
leszűrtük, a mérést pedig a szűrletből végeztük el.
A biokémiai oxigén igény (BOI) meghatározása manometrikus módszerrel
A biokémiai oxigénigény manometrikus módszerrel való meghatározását az MSZ
E 21420-9:2004 szabvány szerint végeztük WTW gyártmányú mérőreaktorok,
nyomásmérő fejek (WTW OxiTop-C Measuring Heads) és kontroller (WTW OxiTop OC
110 Controller, digitális távirányító és adatrögzítő egység) segítségével. Az eljárás
megegyezik a gyártói mérési protokollal. Ötnapos BOI esetében a mérést 5 napig
folytattuk, végső BOI méréshez pedig 20 napig futtattuk a mérőreaktorokat.
Ecetsav meghatározása
Olyan esetekben, amikor a mérésre szükség volt, az analízist az adott projekt
kapcsán együttműködő partnerünk (általában üzemeltető) végezte gázkromatográfiás
módszerrel. Mintavétel után az elegyet foszforsavval tartósítottuk.
Összes lebegőanyag és iszap koncentráció meghatározása
Az összes lebegőanyag tartalmat (TSS – Total Suspended Solids) és az
iszapkoncentrációt (MLSS – Mixed Liquor Suspended Solids) gravimetriásan határoztuk
meg az MSZ 260-3:1973 szabvány előírásainak megfelelően.
Az ammónium ion koncentráció meghatározása
A mérést az MSZ 260/9:1988 szabvány alapján hajtottuk végre 12 000 rpm
fordulatszámon 10 percig centrifugált, majd redős szűrőpapíron szűrt mintákból.
A nitrát ion koncentráció meghatározása
A mérést az MSZ 260-11:1971 szabvány alapján hajtottuk végre 12 000 rpm
fordulatszámon 10 percig centrifugált, majd redős szűrőpapíron szűrt mintákból.
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A nitrit ion koncentráció meghatározása
A mérést az MSZ 260-10:1985 szabvány alapján hajtottuk végre 12 000 rpm
fordulatszámon 10 percig centrifugált, majd redős szűrőpapíron szűrt mintákból.
Összes Kjeldahl nitrogén (TKN – Total Kjeldahl Nitrogen) koncentráció meghatározása
Olyan esetekben, amikor a mérésre szükség volt, az analízist az adott projekt
kapcsán együttműködő partnerünk (általában üzemeltető) végezte az MSZ EN
25663:1998 szabvány alapján.
Összes nitrogén (TN – Total Nitrogen) koncentráció meghatározása
A nitrogénformák külön-külön való meghatározása után az összes nitrogén
koncentrációt az MSZ 260-12:1987 szabvány szerint számítottuk ki az egyes N-formák
mg N/l-ben kifejezett koncentrációinak összeadásával (TN = TKN + NO3-N + NO2-N).
Összes szervetlen nitrogén (TIN –Total Inorganic Nitrogen) koncentráció meghatározása
A N-formák külön-külön való meghatározása után az összes szervetlen nitrogén
koncentrációt az MSZ 260-12:1987 szabvány szerint számítottuk ki az egyes N-formák
mg N/l-ben kapott koncentrációinak összeadásával (TIN = NH4-N + NO3-N + NO2-N).
Az ortofoszfát koncentráció meghatározása
A mérést az MSZ 448-18:1977 szabvány alapján hajtottuk végre 12000 rpm
fordulatszámon 10 percig centrifugált, majd redős szűrőpapíron szűrt mintákból.
Az összes foszfor (TP – Total Phosphorus) koncentráció meghatározása
A mérést az MSZ EN 1189:1998 szabvány alapján hajtottuk végre szűretlen,
homogenizált mintákból.
Az iszap ülepedési index (SVI – Sludge Volume Index) meghatározása Mohlman
módszerével
A homogén eleveniszap mintát 1 literes mérőhengerben ülepítettük és 30 perc
eltelte után leolvastuk az iszaptérfogatot. A kiindulási homogén eleveniszap mintának
emellett megmértük az iszapkoncentrációját az MSZ 260-3:1973 szabvány előírásainak
megfelelően. Az iszap ülepedési index számítása a 22. egyenlet szerint történt.
𝑆𝑉𝐼 =

𝑉30
𝑀𝐿𝑆𝑆

22. egyenlet

ahol
V30
MLSS

30 perc ülepítés utáni iszaptérfogat az 1 literes mérőhengerben (cm3/l)
kiindulási, homogén eleveniszap minta iszapkoncentrációja (g/l)
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A hígított iszap ülepedési index (DSVI – Diluted Sludge Volume Index) meghatározása
A DSVI mérés esetében a vett eleveniszap mintát (a fertőtlenítési lépés előttről vett)
tisztított szennyvízzel hígítottuk oly módon, hogy a 30 perc ülepítés utáni iszaptérfogat
150-250 cm3/l tartományba essen (ez általában kétszeres hígítást jelentett). Megmértük a
hígított eleveniszap szuszpenzió kiindulási iszapkoncentrációját is, majd a DSVI értékét
a 23. egyenlet szerint számoltuk ki.
𝐷𝑆𝑉𝐼 =

ahol
DV30
MLSSdil

𝐷𝑉30
𝑀𝐿𝑆𝑆𝑑𝑖𝑙

23. egyenlet

30 perc ülepítés utáni higított eleveniszap minta iszaptérfogat az 1 literes
mérőhengerben (cm3/l)
kiindulási, higított homogén eleveniszap minta iszapkoncentrációja (g/l)

Mikroszkópos vizsgálatok natív mintákra
Homogén eleveniszap mintát cseppentettünk Pasteur pipettával tárgylemezre, majd
fedőlemezzel láttuk el. Olympus CX41 típusú binokuláris mikroszkóppal 100-szoros és
200-szoros nagyításban áteső fényben és fáziskontraszt beállításban vizsgáltuk, ill.
Olympus DP12 típusú kamerával felvételeket készítettünk.
Mikroszkópos vizsgálatok Neisser és Gram festéssel
Homogén eleveniszap mintát cseppentettünk Pasteur pipettával tárgylemezre, majd
szobahőmérsékleten kiszárítottuk. A teljes száradás után a mintákat Neisser és Gram
festéssel festettük meg, a polifoszfátok és a fonalas mikroorganizmusok kimutathatósága
érdekében. Az oldatokat és a festés kivitelezésének menetét Jenkins és szerzőtársai (2004)
leírásai alapján végeztük el. A megfestett mintát 1000x (Neisser-festés) és 400x (Gramfestés) nagyítással, immerziós olajat használva közvetlen megvilágítás mellett
(fáziskontraszt nélkül) CX41 típusú binokuláris mikroszkóppal vizsgáltuk. A Neisserpozitív baktériumok gyakran szőlőfürtszerű alakzatban jelennek meg a flokkulumok
belsejében. A Neisser-pozitív festési reakció összefüggésben van a belsőleg tárolt
szervetlen polifoszfát granulátumokkal, amelyek felhalmozódhatnak az anaerob/aerob
rendszerekben. Az ilyen típusú Neisser-pozitív festő sejtek jelentős számban találhatók
az EBPR-t mutató eleveniszapos rendszerekben, ahol a polifoszfátok kékeslila színnel
festődnek meg és szögletes morfológiát mutattak.

5.2. A szimulációs számítások végrehajtása
A matematikai szimulációs vizsgálatokat a BioWin (Envirosim Ltd., Hamilton,
Ontario, Canada) és GPS-X (Hydromantis Environmental Software Solutions Inc.,
Hamilton, Ontario, Canada) szoftverek segítségével végeztem el. Olyan esetekben,
amikor a biológiai többlet P-eltávolítás folyamatainak vizsgálata nem volt cél, ASM1
49

modellt alkalmaztam, és amennyiben a C és N eltávolítás mellett a P eltávolítás biológiai
folyamatai is a vizsgálat alá estek, általában ASM2d modell került beállításra. A
szimulációs vizsgálatoknál fontos szempont volt, hogy a vizsgálati célnak megfelelő, de
a lehető legegyszerűbb modellt használjam (Hauduc et al., 2013).
A szennyvíztisztító telepekre elvégzett szimulációs számítások megkezdése előtt
szükséges volt a tisztító telep/technológia megismerése, a telep bejárása, a projekt feladat
megfogalmazása, az üzemeltetővel való egyeztetés és az analitikai valamint üzemi adatok
lekérése és kiértékelése. Emellett minden esetben helyszíni mérési kampányt is végeztünk
kiegészítő adatok gyűjtése céljából, aminek elsősorban a modell illesztés szempontjából
volt nagy jelentősége. A modell illesztése és a szimulációs vizsgálatok jó minőségű
kivitelezése nagyüzemre alkalmazható releváns eredmények elérésére, csak a megfelelő
mintavételi, mérési és adatértékelési folyamatokkal együtt lehetséges.
A matematikai szimulációs vizsgálatok kivitelezésénél általában az IWA
(International Water Association) Good Modelling Practice (GMP) munkacsoportjának
ajánlása és metodikája szerint jártunk el (Rieger et al., 2013).
A szimulációs vizsgálatok során általában az alkalmazott modell saját ún.
frakcionálóját alkalmaztuk a mért szennyvíz-analitikai paraméterek biodegradálhatóság
szerinti szétosztására (pl. KOI frakcionálásra).
A modell illesztést követő validálást az illesztés során vizsgált telepre végeztük el
(arra a technológiára volt érvényes az illesztés), ugyanakkor a validálás során az
illesztésnél alkalmazott adatok bevitelére felhasznált időszakoktól eltérő időszakok
adataival dolgoztam, és úgy vizsgáltam az illeszkedést.

6. ÜZEMI ÉS LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEK
6.1. A befolyó szénforrás mennyiségének növelése
6.1.1. A Törökbálinti Szennyvíztisztító Telep
A Törökbálinti Szennyvíztisztító Telep 1996-ban épült, eredetileg 5000 m3/d
befolyó kapacitásra, és a szennyvíztisztító telepeket érő szennyezőanyag terhelés
számítására bevezetett lakosegyenérték alapján 17500 LE-re (LE: 1 felnőtt személy által
kibocsátott napi szennyezőanyag mennyisége) tervezve. A kísérletek során a Telep
átlagosan 2000-2200 m3 szennyvizet fogadott naponta, amely nagyrészt kommunális
eredetű, de tartalmazhat és tartalmazott kisebb mennyiségben (kb. 200 m3/d) ipari
hányadot is. Az ipari hányad mennyiségéről és összetételéről nem állt rendelkezésre
részletes információ, a vizsgálat idején azonban döntően jégkrémgyártó cég üzeméből
érkezett. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy esetleg más ipari szereplők is küldhetnek ipari
szennyvizet ill. technológiai vizet a csatornahálózatra.
A Törökbálinti Szennyvíztisztító Telepen egy sorosan kapcsolt, 9 medencéből álló,
kombinált nitrogén és foszfor eltávolítására alkalmas ún. UCT (University of Cape Town)
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eleveniszapos technológia került kialakításra (ld. 24. ábra). A fizikai előkezelést
(mechanikai finomrács) követően a szennyvíz tisztítása először 3 anaerob, 3 anoxikus,
majd 3 levegőztetett medencében történik. Az utolsó levegőztetett medencéből az
eleveniszap-tisztított szennyvíz szuszpenzió Dorr típusú utóülepítőbe érkezik, amelyből
a leülepedett iszapot a 3. anaerob medencébe recirkuláltatják. A nitrifikáció
hatékonyságának növelése érdekében a 3. levegőztetett medencéből juttatják vissza az
első anoxikus medencébe a magas nitrát-tartalmú szennyvizet. A 3. anaerob medencéből
történik a belső recirkuláció az első anaerob medencébe. Az elvett iszapot gépi
iszapsűrítővel, majd szalagszűrővel sűrítik, és az így keletkezett 10-15 %-os
szárazanyagtartalmú iszap konténerbe helyezés után elszállításra kerül. A Telep az
utóülepítőről elfolyó, fertőtlenített, tisztított vizet a Hosszúréti árokba bocsátja. A
biológiára vonatkozóan a Telep átlagosan 1 napos HRT mellett üzemel.
Nitrát recirkuláció ~ 9 360 m3/d

Belső recirkuláció
~ 960 m3/d

Befolyó

2.
3.
4.
1. An1 An2 An3

5.
Ax1

6.
Ax2

7.
Ax3

Ae1

Ae2

Ae3

85 m3 85 m3 85 m3

143 m3

143 m3

143 m3

555 m3

555 m3

555 m3

8.

9.

10.

11.
Utóülepítő
~300 m2

2 000 m3/d

Iszaprecirkuláció ~ 960 m3/d

Elfolyó

Iszapelvétel
Iszapvíztelenítés, elszállítás

24. ábra. A Törökbálinti Szennyvíztisztító Telep vízvonalának folyamatábrája.

A Törökbálinti Szennyvíztisztító Telep kibocsátási határértékeit az 5. táblázat
foglalja össze. A nitrogénformákra vonatkozó előírások szigorúnak tekinthetők, ha
figyelembe vesszük – a viszonylag magas értékeknek számító – 70-90 mg/l-es befolyó
ammónia-nitrogén koncentrációkat.
5. Táblázat. A Telep kibocsátási határértékei.
Paraméter

Koncentráció (mg/l)
Hatályban lévő határérték
(Üzemeltetési Engedélyben)

KOI (kémiai oxigénigény)
BOI (biokémia oxigénigény)
NH4-N (ammónia-nitrogén)
TIN (teljes szervetlen nitrogén)
TN (összes-nitrogén)
TP (összes foszfor)
öLA (összes lebegőanyag)

125
25
10
30
35
5
35
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6.1.2. A vizsgálat célja és kivitelezése
A kombinált biológiai N- és P-eltávolítási technológiában megfelelő mennyiségű,
denitrifikációra ill. P-eltávolításra felhasználható, alkalmas szénforrás szükséges a
befolyó szennyvízben, hogy mindkét folyamat megfelelő hatékonysággal menjen végbe.
A jelenlegi általános szabályozások értelmében az ipari üzemeket előtisztító
építésére kötelezik, és az így előkezelt szennyvíz bocsátható a csatornahálózatba. Sok
esetben a kommunális tisztító telepek problémáit az esetlegesen befolyó, nem előtisztított
ipari hányadra vezetik vissza. Ezért abban bíznak, hogy az ipari szennyvíz bevezetésének
megszűntetésével a kommunális szennyvíztisztító telepen a gondok is megoldódnak.
A tisztító telepen jelentkező problémák okainak feltárása érdekében áttekintettem a
rendelkezésre álló korábbi adatokat (2006. januártól 2009. februárig), valamint helyszíni
profilméréseket végeztem a lejátszódó bioreakciók nyomonkövetése érdekében. Ezután
matematikai szimulációs számítások segítségével kerestem megoldási lehetőséget az
eleveniszapos biodegradáció, különösen a nitrifikáció (ammóniából nitrát előállítás) és
denitrifikáció hatékonyságának növelésére.
6.1.3. Eredmények
A rendelkezésre álló korábbi adatok feldolgozása során arra jutottam, hogy a
kommunális szennyvíztisztító telepre befolyó KOI, BOI5 és NH4-N koncentrációk értékei
erősen fluktuáló tendenciát mutatnak. A befolyó KOI 200-1400 mg/l, a BOI5 190-1100
mg/l, míg az NH4-N 35-90 mg/l koncentráció tartományban változtak. Alapvetően a
tejipari szennyvíz együttes kezelésének tulajdonították a tisztítási hatékonyság
visszaesését, a magas csúcsokat részben az iszapfeldolgozás egyenetlen működésének
tudhatjuk be, ami magas N- és P-tartalmat eredményez. A 25. ábra tanúsága szerint volt
olyan időszak, amikor a nitrifikáció hatékonyságának visszaesése a befolyó szervesanyag
terhelés növekedésének volt tulajdonítható (II. és III. időszakok). Ezzel szemben olyan
eset is előfordult, amikor a befolyó szervesanyag terhelés átlagos, nagyobb növekedést
nem mutató lefutása ellenére romlott a nitrifikációs hatékonyság (I. időszak).
A továbbiakban a jégkrémgyár ipari kibocsátásából származó technológiai víz
terhelését is összevetettem a telepi befolyó szervesanyag tartalom és az elfolyó NH4-N
koncentráció alakulásával (ld. 25. ábra). Az értékelés azt mutatta, hogy volt olyan
időszak, amikor a telepi befolyó KOI terhelés növekedés egybeesett a magas
szervesanyag tartalmú ipari kibocsátással, az azonban nem volt egyértelműen
megállapítható, hogy a kiugró csúcsokat minden alkalommal valóban az ipari
többletterhelés okozta volna.
A befolyó szennyvíz BOI5/KOI arány kedvező értéket mutat (átlagosan 0,61),
melyből az a következtetés vonható le, hogy a befolyó szénforrás nagy része könnyen
biodegradálható, kedvező a N-eltávolítás denitrifikációs lépéséhez. A befolyó
koncentrációk és a statisztikai elemzés alapján megállapítható, hogy a könnyen
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biodegradálható szénforrás nagy része az élelmiszeripari szennyvízhez köthető (ld. 25. és
26. ábra). A befolyó BOI5/NH4-N arány az esetek >90%-ban 6 feletti értéket vett fel,
mely a “jó” tartományba esik a denitrifikáció szempontjából (Grady et al., 2011).

SzVTT befolyó és elfolyó
NH4-N (mg/l)

100

I.

II.

90

III.
NH4-N határérték: 10 mg/l

80
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50
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30

20
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0

WWTP
Influent
COD
(mg/l)
KOI (mg/L)
SzVTT
befolyó

Elfolyó NH4-N
SzVTT
elfolyó NH4-N

1500
1350
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1050
900
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600
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300
150
0

10000
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6000
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0

Törökbálint
befolyóKOI
KOI
SzVTT befolyó

(b)

Élelmiszeripari szennyvíz KOI
(mg/l)

Befolyó
SzVTT NH4-N
befolyó NH4-N

(a)

Eismann kibocsátott
KOI
Élelmiszeripari
szennyvíz
KOI

Befolyó KOI
Elfolyó KOI

Befolyó BOI5
Elfolyó BOI5

KOI határérték

7
6

100%

Gyakoriság

90%

Tartósság

80%

5

70%

4

60%
50%

3

40%
30%

2

20%
1

10%

0

0%
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(a)

(b)

Tartósság (halmozott %)
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1400
1300
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1000
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Gyakoriság (adatok száma)

SzVTT befolyó és elfolyó teljes KOI és
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25. ábra. A Törökbálinti Szennyvíztisztító Telep (a) befolyó és elfolyó NH4-N, valamint (b)
befolyó KOI és az élelmiszeripari üzemet elhagyó szennyvíz KOI koncentráció értékeinek
alakulása (utolsó 3 adat a profilmérések során mért koncentráció értékek).

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 ≥16

Befolyó BOI5/NH4-N arány (-)

26. ábra. A Törökbálinti Szennyvíztisztító Telep (a) befolyó és elfolyó teljes KOI és BOI5
koncentráció értékek alakulása, és (b) a befolyó BOI5/NH4-N arányok statisztikai elemzése 36
adat felhasználásával.
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A lejátszódó bioreakciók nyomonkövetésére és a szimulációs számítások
végrehajtásához három alkalommal végeztünk profilméréseket 11 mintavételi ponton (ld.
24. ábra). Elsődleges célunk a telep működésének, a nitrifikáció hatékonyságában
tapasztalt korábbi problémák okainak felderítése, és a később szimulációs számításokhoz
(kalibráció, különböző szcenáriók vizsgálata stb.) szükséges adatok gyűjtése.
A profilmérések során kapott eredményekből megállapítottuk, hogy az 1. anaerob
reaktorban funkciójához képest rendkívül magas oldott oxigén értékek a jellemzők (1,84,45 mg/l), amelyet feltehetően a befolyó szennyvíz és a recirkulációs áram zubogó
beömlésének bekeverő hatása okozott. A levegőztetett reaktorokban pedig igen alacsony
oldott oxigén koncentrációkat mértünk (0,1-0,7 mg/l, ld. 27. ábra), különösen a 2. és 3.
levegőztetett reaktorok az aerob-anoxikus üzem határán működtek, még a profilmérések
alkalmával mért mérsékelt KOI terhelés mellett is (befolyó KOI: 700-800 mg/l).
Ugyanakkor a megfelelő nitrifikációt mutató profilmérések során a nitrát-nitrogén is
alacsonynak adódott (0-3,8 mg/l), valamint biológiai P-eltávolítás is megfigyelhető volt,
ami arra utal, hogy megfelelő mennyiségű szénforrás állt rendelkezésre.

Oldott oxigén (mg/l)

2,0
1. Profilmérés
1,5

2. Profilmérés
3. Profilmérés

1,0

0,5

0,0
Aerob 1

Aerob 2

Aerob 3

27. ábra. A levegőztetett reaktorokban mért oldott oxigén koncentráció értékek.

A nitrifikáló mikroorganizmusokra jellemző oxigén féltelítési állandó jelentősen
magasabb (KO2=0,75 mg/L, Grady et al., 2011), mint a heterotróf mikroorganizmusok
esetén, így a mért alacsony DO koncentráció gátolhatja a hatékony nitrifikáció
lejátszódását. Másrészről, a nem levegőztetett reaktorokban, különösen az I. anaerob
medencében, nem kívánatosan magas oldott O2 koncentrációk adódtak (>0,5 mg/L), mely
a hatékony denitrifikációt, illetve a biológiai P-visszanyomás folyamatát gátolhatta.
A helyszíni mérések eredményeinek ill. az Üzemeltető által szolgáltatott adatoknak
input paraméterként történő felhasználásával különböző megoldási lehetőségeket
kerestem a Telep hatékonyságának növelésére matematikai szimulációs számításokkal.
A szimulációs számítások megkezdése előtt a modell adott körülmények között
való alkalmazhatóságát vizsgáltam meg, a profilmérések során kapott üzemi és befolyó
szennyvízparaméterek felhasználásával. A számított elfolyó paramétereket
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összehasonlítottam a mért értékekkel. Az összevetések az elfolyó NH4-N tekintetében, de
a befolyó N-tartalom figyelembevételével az elfolyó NO3-N esetében is a modell jó
alkalmazhatóságát mutatták. Azonban a mért NO3-N koncentráció alacsonyabbnak
mutatkozott, ami feltehetően a levegőztetett reaktorokban fellépő egyidejű nitrifikáció és
denitrifikáció (SND) folyamataival magyarázható. Ez a folyamat azonban nagyon
érzékeny az oldott oxigén koncentrációra és a rendelkezésre álló szerves szénforrás
mennyiségére (ld. 2.4.4.2 fejezet). Ennek alapján lehetséges, hogy a mért elfolyó nitrát
koncentráció értéke alacsonyabb, ugyanakkor az SND rendkívül érzékeny folyamatára
nem ajánlott – hagyományos utóülepítős fázisszétválasztás esetén – telepet tervezni.
A szimulációs számítások alapja a különböző befolyó KOI koncentrációk (ipari
előtisztítás megléte vagy hiánya) esetén előálló tisztítási hatékonyság tanulmányozása
volt. Ipari előtisztító létesítésével a kommunális szennyvíztisztító telepre feltehetően
alacsonyabb szervesanyag terhelés érkezne. A hatékonyságnövelés lehetőségeire
vonatkozó számítások kiindulási feltevéseit a 6. táblázat foglalja össze.
6. Táblázat. A Törökbálinti Szennyvíztisztító Telep hatékonyságnövelési lehetőségeinek
tanulmányozása során elvégzett szimulációs bemeneti vizsgálatok adatai.
Biomassza
koncentráció
(g/l)

8 és 5

Szennyvízhőfok
(°C)

12 és 22

Hidraulikai
terhelés
(m3/d)

Befolyó teljes
KOI
(mg/l)

2500

483: alacsony1
660: alacsony2
783: mérsékelt3
900: átlagos4
1200: magas5

Vizsgált
elrendezések
Jelenlegi
Jel.+megemelt DO
BioP
Elő-DN
Elő-utó DN

DO6
(mg/l)
0,5
2,0
2,0
2,0
2,0

Előállhat a különböző szervesanyag tartalmú (KOI: 5200 mg/l 1, 3000 mg/l2 ill. 1500 mg/l3),
kb. 200 m3/d mennyiségű jégkrémgyári terhelés kimaradása miatt
4
A rendelkezésre állt, korábbi adatok alapján a Telepre jellemző átlagos befolyó KOI koncentráció
5
A rendelkezésre állt, korábbi adatok alapján az átlagosnál magasabb érték csak igen ritkán jelentkezett
6
Oldott oxigén koncentráció a levegőztetett medencékben a számítások során
1,2,3

A vizsgálatokat kétféle eleveniszap koncentráció mellett, téli ill. nyári
üzemmódban, 2500 m3/d hidraulikai terheléssel, ötféle befolyó szennyvízminőség esetén
végeztem el. A számítások során ötféle bioreaktor elrendezést/üzemi beállítást
tanulmányoztam, és mindegyik elrendezés/üzemmenet esetén a működési paraméterek
(eleveniszap koncentráció, szennyvízhőmérséklet, hidraulikai és szervesanyag terhelés)
összes kombinációját megvizsgáltam. A Jelenlegi rendszer a profilmérések időszakában
meglévő bioreaktor elrendezést és beállított üzemmenetet jelentette (ld. 24. ábra). A
Jel.+megemelt DO rendszer pedig a jelenlegivel azonos elrendezésű, de a levegőztetett
reaktorokban 2 mg/l-re emelt oldott oxigén szintekkel üzemelt. Az Elő-DN és a kombinált
Elő-utó DN rendszerek (ld. F1 (a) és (b) ábra) kialakítása azt célozta, hogy a befolyó
szennyvíz jól biodegradálható szervesanyag tartalma elsősorban és alapvetően
denitrifikációs szénforrásként – ne pedig a vegyszerrel is helyettesíthető biológiai többlet
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P-eltávolítás folyamán – kerüljön felhasználásra. Továbbá a határértéket meghaladó nitrát
koncentráció magas környezetterhelési díjakat von maga után, amely többszöröse lehet a
foszfor kémiai kicsapására fordított vegyszerköltségnek. A BioP elrendezés lényegében
egy elő-denitrifikációs rendszer, az anaerob reaktorok, és így a biológiai többlet Peltávolítás lehetőségének megtartásával (ld. F1 (c) ábra).
A matematikai szimulációs számítások eredményei (ld. 28-31. ábrák) azt mutatták,
hogy a Jelenlegi elrendezés mellett, a hatékony nitrifikációhoz az oldott oxigén
koncentráció növelése szükséges a 2 mg/l körüli értékre, különösen a téli időszakban. A
téli időszakban az elfolyó NH4-N határérték az 5, és a 8 g/l-es biomassza koncentrációval
is teljesíthető. A legmagasabb KOI terhelés mellett azonban alig képes a telep a 10 mg/les NH4-N koncentráció teljesítésére elegendő levegőztetés és 5 g/l-es biomassza
koncentráció mellett is (ld. 29. ábra). Az 1200 mg/l (kb. 600 mg/l oldott KOI frakcióval)
befolyó teljes KOI koncentráció alapvetően ugyanazt a befolyó szennyvízminőséget
reprezentálja, mint amit a 3. helyszíni profilmérés során mértünk. Az eredmények alapján
a biomassza koncentráció megfelelő levegőztetés esetén 5 g/l-re csökkenthető, és csak a
legnagyobb szerves terheléshez lenne szükség magasabb biomassza koncentrációra az
NH4-N koncentráció biztonságos teljesítéséhez.
Ugyanakkor a denitrifikációs hatékonyság vizsgálata azt mutatta, hogy alacsony
befolyó oldott KOI koncentrációk esetén (befolyó teljes KOI 483 és 660 mg/l, ami az I.
és a II. helyszíni profilmérés során észlelt teljes KOI koncentráció tartományt képviseli,
a BOD5/NH4-N 3,18 ill. 5,46 arányokkal) az elfolyó TN határérték nem teljesíthető külső
C-forrás adagolása nélkül téli és nyári szezonban sem. A legnagyobb mennyiségű pót Cforrásra a Jel.+megemelt DO és a BioP elrendezések esetén lenne szükség (ld. 28-31.
ábrák). A pót C-forrás adagolása egyik vizsgált konfigurációnál sem kerülhető el 650700 mg/l-nél alacsonyabb befolyó teljes KOI koncentráció mellett (azaz 6 alatti
BOD5/NH4-N aránynál). Ezek az eredmények jól összhangban vannak a Grady és
szerzőtársai (2011) által közzétett befolyó BOD5/NH4-N arányokkal. A 4-nél alacsonyabb
BOD5/NH4-N arány esetén súlyos szénhiányról, a 4 és 6 közötti tartomány esetén pedig
szűkös szénforrás elérhetőségről beszélünk a denitrifikáció szempontjából.
Másrészről azonban fontos a tejipari szennyvíz folyamatos minőségi és mennyiségi
analízise, valamint az ipari befolyó megfelelő mennyiségű és egyenletes elosztása a
kommunális telep sokkhatásának elkerülése érdekében.
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Q=2500 m3/d; T=12 °C, MLSS=8 g/l

Q=2500 m3/d; T=12 °C, MLSS=8 g/l
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28. ábra. A szimulációs számítások során kapott (a) elfolyó NH4-N és (b) NO3-N+NO2-N
koncentrációk alakulása téli időszakban, 8 g/l-es iszapkoncentráció mellett.
Q=2500 m3/d; T=12 °C, MLSS=5 g/l
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29. ábra. A szimulációs számítások során kapott (a) elfolyó NH4-N és (b) NO3-N+NO2-N
koncentrációk alakulása téli időszakban, 5 g/l-es iszapkoncentráció mellett.
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Q=2500 m3/d; T=22 °C, MLSS=8 g/l

Q=2500 m3/d; T=22 °C, MLSS=8 g/l
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30. ábra. A szimulációs számítások során kapott (a) elfolyó NH4-N és (b) NO3-N+NO2-N
koncentrációk alakulása nyári időszakban, 8 g/l-es iszapkoncentráció mellett.
Q=2500 m3/d; T=22 °C, MLSS=5 g/l
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31. ábra. A szimulációs számítások során kapott (a) elfolyó NH4-N és (b) NO3-N+NO2-N
koncentrációk alakulása nyári időszakban, 5 g/l-es iszapkoncentráció mellett.

6.1.4. Következtetések
A tanulmány új megközelítése és módszertana egy hatékony innovatív mérnöki
eszközként szolgálhat egyszerű, költséghatékony helyi megoldások megtalálásához. A
Telepen végzett profilmérések eredményei ill. az elvégzett szimulációs modellezések
alapján az alábbi következtetések vonhatók le:
1. A szennyvíztisztító telep ideiglenesen lecsökkent N-eltávolítási hatékonysága nem
tulajdonítható közvetlenül a jégkrémgyártó cég által kibocsátott ipari szennyvíz
esetlegesen toxikus hatásának, sőt bebizonyosodott, hogy a tejipari szennyvíz
biológiailag könnyen lebontható szénforrással rendelkezik, és ez kedvezően
befolyásolja a denitrifikációs hatékonyságot.
2. A Telepen a hatékony szervesanyag eltávolításnak és nitrifikációnak elsősorban a
levegőztetés elégtelensége szabott határt.
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3. A flokkulumok belsejében végbemenő egyidejű nitrifikáció-denitrifikáció érzékeny
folyamat, jó hatékonysággal üzemelő szennyvíztisztító telepet kockázatos erre a
folyamatra tervezni.
4. A levegőztetés hatékonyságának növelése mellett egyértelmű és intenzív
denitrifikációra van szükség.
5. A hatékony denitrifikációhoz szükséges anoxikus környezet kialakítása érdekében
mindenképpen meg kell szüntetni az anoxikus és anaerob medencék nemkívánatos
„levegőztetését”.
6. A jégkrémgyár előtisztítójának megépülése nyomán előállható jelentős befolyó
szervesanyag tartalom csökkenés a bioreaktor elrendezés kialakításától függő
mértékben pót szénforrás adagolást tesz szükségessé a kommunális telepen.
7. A mért adatok és a szimulációs eredmények azt mutatták, hogy a kommunális
szennyvíztisztító telepre befolyó 650-700 mg/l-nél alacsonyabb teljes KOI
koncentráció és változatlan nitrogén terhelés esetén (befolyó BOD5/NH4-N arány
<6 esetén) a denitrifikációs hatékonyság megőrzése érdekében pót szénforrás
adagolás szükséges, továbbá a biológiai többlet P-eltávolításra nem nyílik
lehetőség.
8. Az általános trendekkel ellentétben – miszerint ipari előtisztító megépítése indokolt
– a biztonságos és hatékony denitrifikáció elérése érdekében a tejipari szennyvíz
kommunális szennyvízzel történő együttes kezelése az adott szennyvíztisztító
telepen előnyös. Sokesetben a kommunális szennyvíztisztító telepeken alkalmazott
különböző pót szénforrások használata és vizsgálata helyett az adott esetben
célravezetőbb a tejipari szennyvízzel való együttes tisztítás, hiszen bevezetésével
az átlagos befolyó teljes KOI koncentráció 783 mg/l (BOD5/NH4-N arány: 6,47 és
a COD/TKN arány 8,96), mely a pót szénforrás adagolást már nem teszi
szükségessé.
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6.2. Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep
A Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep (továbbiakban Szegedi Szennyvíztisztító
Telep, ld. 32. ábra) jelenleg kiépített állapotát több lépcsős kivitelezés után érte el. Első
ütemben a végátemelő megvalósítása történt meg 1980-ban, majd ezt követte 1998-ban a
mechanikai szennyvíztisztító 1/A ütemének megvalósítása és végül 2007-ben a
mechanikai fokozat 2/A ütemének, valamint a biológiai fokozat, az iszapkezelési vonal
és a biogáz kezelésének és hasznosításának kiépítése.

32. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep madártávlati képe (forrás: www.szegedivizmu.hu)

A Szegedi Szennyvíztisztító Telepre az összegyűjtött szennyvizek két irányból
érkeznek. Egyrészt Szeged jobbparti városrészekből, a „Vám téri osztóműtárgytól”,
főgyűjtők szállítanak szennyvizet a telepre. Újszeged városrész felől az Újszeged Déli
szennyvízátemelőjéből Tisza alatti átvezetéssel nyomócsövön és szerelvényaknákon
keresztül a belváros, Újszeged városrész és a kistérségi települések (Tiszasziget,
Újszentiván, Deszk, Kübekháza) szennyvizei érkeznek.
A szennyvíztisztító telepeket érő szennyezőanyag terhelés számítására bevezetett
lakosegyenérték alapján a biológiai szennyvíztisztítót 230000 LE-re méretezték. A
gyakorlatban a fajlagos LE a főbb komponensekre: BOI5: 60 g/fő,nap, KOI: 120 g/fő,nap,
öLA: 70 g/fő,nap, TN: 11 g/fő,nap, TP: 3 g/fő,nap.)
A 33. ábra mutatja a Szegedi Szennyvíztisztító Telep vízvonalának
folyamatábráját. Az előmechanikai fokozatot követően – durva- és finomrács, homok- és
zsírfogó, előülepítő – a szennyvíz az osztóművön keresztül kerül szétosztásra a 3
párhuzamos ággal rendelkező biológiai tisztító rendszerbe. Az eleveniszapos tisztító
egység áganként egy anaerob, két anoxikus szelektorból és levegőztető medencéből épül
fel, ahol mindhárom tisztítási ág finombuborékos (membrán) levegőztető rendszerrel van
felszerelve. Lehetőség van a térben nem elválasztott levegőztetett medence 4 részének
eltérő mértékű levegőztetésére is. A nitrát-recirkuláció a levegőztető medence utolsó
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előtti negyedéből kerül visszavezetésre – két-két recirkulációs szivattyúval – az első
anoxikus medencébe. A levegőztető medencékből a kezelt szennyvíz és eleveniszap
szuszpenzió egy bukógáton keresztül a gyűjtőaknába, majd az utóülepítőkbe kerül. Az
egyes tisztítási egységeket jellemző paramétereket az F2. táblázat foglalja össze. A
biológiára jellemző átlagos tartózkodási idő kb. 16 óra (tervezési érték 12 óra).
III. ág

II. ág

17.

16.

I. ág
Anaerob

14.

15.

13.

1340 m3

Anoxikus

12.
1848

Utóülepítők

24a

23a

1340 m3 22a

11.

10.

1848 m3
1340 m3 9.

11a

10a

Nitrát recirkuláció

Mintavételi pontok

9a

6.

7.

8.

Aerob

22.

23.

24.

m3

1340 m3 1309 m3

20.

8/1.

19.

18.

7/1.

5.
Biológiai
osztómű

6/1.

4.
Csurgalékvíz

2.

Homok és
zsírfogó

1.
Finomrács

Durvarács

Befolyó
szennyvíz

3.

~460 m2

Előülepítő
Nyersiszap

Iszaprecirk
Iszapakna

Fölösiszap

Iszap
feldolgozás
(rothasztás,
víztelenítés)

Kezelt iszap

21.

Tisza folyó
33. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep technológiai folyamatábrája a helyszíni
profilmérések mintavételi pontjainak feltüntetésével.

A tisztító telepre érvényes különböző határértékeket a 7. táblázat mutatja. A
tisztított szennyvíz minőségére jelenleg az ún. Üzemeltetési engedély írja elő a
teljesítendő határértékeket. Általánosságban elmondható, hogy bár az érvényes
határértékek az enyhébbek, a telep az üzemeltetés során törekszik – a Létesítési
engedélyben szereplő – alacsonyabb értékek teljesítésére, és így a kibocsátott
szennyezőanyagok után fizetendő ún. vízterhelési díj csökkentésére.
A Szegedi Vízmű Zrt. a megújuló energia minél szélesebb körű felhasználása
érdekében a biogáz villamos energiatermelésre történő alkalmazása mellett hő energetikai
hasznosítására is nagy hangsúlyt fektet. 2018 évben a fűtéshez szükséges hőmennyiség
99,14 %-ban biogáz felhasználásával került biztosításra.
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7. Táblázat. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep tervezett és jelenlegi kibocsátási határértékei.
Paraméter

Koncentráció (mg/l)
Tervezési határérték
Hatályban lévő határérték
(Létesítési Engedélyben) (Üzemeltetési Engedélyben)*

KOI (kémiai oxigénigény)
BOI5 (biokémia oxigénigény)
TN (összes-nitrogén)
NH4-N (ammónia-nitrogén)
NO3-N (nitrát-nitrogén)
TP (összes foszfor)
öLA (összes lebegőanyag)

75
25
10
5
10
1
20

125
70%**
55
20
N/A
10
35

* A befogadóba bocsátott tisztított szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében 4. általános védettségi területi
kategória befogadóra előírt határértékeknek, valamint az összes lebegőanyag, a Dikromátos
oxigénfogyasztás (KOId) és a Biokémiai oxigénigény (BOI5) tekintetében, a I. sz. Melléklet
Technológiai határértékek I. Rész c) pontjában települések szennyvízelvezetésére és
szennyvíztisztítására vonatkozó technológiai határértékeknek (KvVM rendelet, 2004).
** A BOI5 vonatkozásában eltávolítási hatásfok került megállapításra

6.2.1. Telepi kísérletek/mérések
6.2.1.1. A vizsgálat célja és kivitelezése
A hatékony szennyvíztisztítás mellett napjainkban már általános törekvés az, hogy
ez lehetőleg kis ráfordítással, azaz költséghatékonyan legyen elérhető. Az
energiatakarékos üzemeltetés hagyományosan elsősorban a ráfordítások, így pl. a
levegőztetés költségeinek alacsony szinten tartását jelenti, egyre inkább terjedő tendencia
azonban az, hogy a szennyvíztisztítás melléktermékeit energiatermelésre használják fel.
Ennek megfelelően, a tisztító rendszerekben keletkező fölösiszap ill. nyersiszap anaerob
rothasztása során biogáz termelés valósítható meg, sőt szerves hulladékok együttes
rothasztásával ennek mennyisége akár jelentősen növelhető. Szem előtt kell tartani
azonban azt, hogy a rothasztóból többnyire igen magas ammónia tartalmú csurgalékvíz
kerül vissza a tisztító rendszer elejére, ami megfelelő technológia nélkül a
szennyvízminőségtől és a tisztítási előírásoktól függően jelentős határérték túllépéseket
eredményezhet.
Mindezek tükrében az egyik alapvető kérdés tulajdonképpen az, hogy hogyan
lehetne több biogázt termelni a jelenlegi technológián belül vagy annak módosításával.
Amennyiben kívülről beszállított szénforrás nélkül több szervesanyagot kívánunk
küldeni a rothasztásba, az alapvetően a fölösiszap és/vagy a nyersiszap mennyiségének
növelésével lehetséges. Ezért a kutatás során különös figyelmet fordítottunk a biológiai
tisztító egységre jutó denitrifikációhoz felhasználható szénforrás eltávolítandó
nitrogénhez viszonyított arányára, tehát az előülepítés hatékonyságának növelésével
elegendő maradna-e a szerves szénforrás a denitrifikáláshoz.
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6.2.1.2. Eredmények
Befolyó szennyvíz
A befolyó szennyvíz átlagos mennyisége 40 000 m3/d-nak mutatkozott, jelentős
ingadozásokkal (ld. 34. ábra), mely a Tisza mentén lévő nagy infiltrációnak is betudható.
Szembetűnő emellett az, hogy a szennyezőanyag koncentráció értékek már 2009. őszétől
csökkenő tendenciát mutattak, és csupán 2011 őszétől növekedtek meg stabilan (ld. 35.
ábra). A 2009-ben tapasztalt szennyezőanyag koncentráció növekedés részben a
szennyvízmennyiség csökkenésével, részben pedig az ún. homokmosó beépítésével volt
összefüggésbe hozható. A homokfogóbeli denitrifikálható szervesanyag fogyás – a hazai
körülményekre egyre inkább jellemző, szűkös szénforrás mellett – nagyon hátrányos
lehet. Ennek bizonyítása további vizsgálatokat igényel.
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34. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telepre érkező, tisztítandó szennyvíz mennyisége.
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35. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep befolyó teljes KOI koncentráció értékeinek alakulása
a Homokfogó és az Előülepítő után.

63

A befolyó NH4-N és TN koncentráció jelentős mértékű ingadozást mutat, ami
feltételezhetően elsősorban csapadék által történő hígításnak és infiltrációnak
tulajdonítható. Az utóbbi időben azonban ebben a tekintetben is növekedés mutatkozik,
az ammónia koncentráció a 60 mg NH4-N/l koncentrációt (ld. 36. ábra), a TN érték pedig
a 80 mg TN/l értéket is eléri, ill. meghaladja, ami többlet, ill. hatékonyabb levegőztetést
igényel. Ezen legfrissebb értékek elemzésére is lehetőségem nyílt a Szegedi Vízmű Zrt.
és a BME ABÉT Szennyvíztisztítási Biotechnológiák Kutatócsoport közötti töretlen
kutatási együttműködés keretében (ld. F3. táblázat és F4. ábra).
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36. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep befolyó NH4-N koncentráció értékeinek alakulása a
Homokfogó és az Előülepítő után.

A hazai körülményekhez képest a szennyvíz minősége tisztítási szempontból
viszonylag kedvező. Az előülepítést követően a KOI értéke ugyan viszonylag alacsony,
a biodegradálható hányad azonban viszonylag magas, az ammónia koncentráció pedig
ehhez képest viszonylag alacsony. Ennek megfelelően, a kiszámított BOI5/NH4-N
arányok, melyek a denitrifikációhoz rendelkezésre álló szénforrás mennyiségére utalnak,
a hazai szennyvizekre többnyire jellemző szűkösséghez képest kedvezőnek mondhatók,
még az előülepítést követően is (ld. 37. ábra, vö. Grady et al., 2011). Azonban érdemes
az oldott KOI/TN arány megállapítása is, mely sokszor pontosabb képet ad a
rendelkezésre álló szénforrásról. A profilmérések során mért oldott és teljes KOI értékek
alapján került meghatározásra a rendelkezésre álló telepi befolyó oldott KOI 50%-os
arányt feltételezve. Az oldott KOI/TN arány bizonyos esetekben szignifikánsan
lecsökken, mely pontosabb képet adhat a rendelkezésre álló, biodegradálható szénforrás
mennyiségéről. Mindezek alapján tehát fontos, hogy az esetenként előforduló szűkös
szénforrás ne oxigén felhasználással emésztődjön fel, hanem a nitrát és foszfor biológiai
eltávolítására fordítódjon. Másrészt fontos lenne a teljes KOI koncentráció mellett az
oldott KOI értékének meghatározása, amely a denitrifikáció és biológiai P-eltávolítás
szempontjából egy könnyen mérhető, de biztosabb tájékoztató adattal szolgálna.
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37. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep befolyó szennyvíz BOI5/NH4-N és oldott KOI/TN
koncentráció arányának alakulása az Előülepítő után (az oldott KOI/TN arány az összes KOI
átlagosan ~50% közvetlenül biodegradálható oldott KOI értéke alapján került megállapításra a
profilmérések alapján).

Tisztított szennyvíz
A Szegedi Szennyvíztisztító Telep tisztított szennyvizének minősége
összességében jól megfelel az Üzemeltetési engedély által megadott előírásoknak (ld. 7.
táblázat), sőt a legtöbb esetben a Létesítési engedélyben megadott értékeknek is.
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A tisztított szennyvíz minőségének értékelése során szembetűnő az, hogy a szigorú
határértékek gyakorlatilag minden napon teljesültek, ezen belül különösen alacsony az
elfolyó NH4-N koncentráció – ami az esetek döntő többségében a kimutathatósági határon
ingadozik –, de a BOI5 és KOI értékek is, ami a magas iszapkorral és a jó ülepítési
hatékonysággal hozható összefüggésbe (ld. F5. ábra). Az elfolyó TN koncentráció
ugyanakkor megközelíti, esetenként pedig el is éri a Létesítési engedély 10 mg/l-es
határértékét, ami jelentős részben az elfolyó nitrátnak tulajdonítható (ld. 38. ábra).

Dátum

38. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep elfolyó NO3-N és TN koncentrációk alakulása.

65

Fontos kiemelni, hogy az elfolyó nitrát koncentráció növekedése összefüggésben
van a tisztítási hőmérséklet csökkenésével (ld. 39. ábra), mivel ekkor a nitrifikáció a
levegőztetett medencében egyre hátrébb tolódik és így a denitrifikálhatóság csökken.
Elf NO3-N - T kapcsolat
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39. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep elfolyó NO3-N és szennyvízhőmérséklet kapcsolata.

Az elfolyó összes foszfor (TP) koncentráció is jelentősen alatta maradt az előírt
szigorú határértéknek. Ezzel kapcsolatban javaslatot tettünk, hogy lehetőség szerint az
ortofoszfát koncentráció is kerüljön nyomonkövetésre. Speciális, ipari szennyeződés
hiányában ugyanis az ortofoszfát és a lebegőanyag, adott esetben főként az elúszó
biomassza foszfát tartalma adja ki a TP koncentrációt (ld. F5. ábra).

Az eleveniszap koncentráció és az iszap ülepedése
Az eleveniszapos medencékben a biomassza koncentráció viszonylag magas,
többnyire 5 és 6 g/l közé esett, amit mérési eredményeink is alátámasztottak (ld. 40. ábra).
Feltételeztük, hogy az iszapkoncentráció magas szinten tartását a téli nitrifikáció
megköveteli, azonban ezt későbbi a szimulációs számításaink nem támasztották alá.
Másik ok az lehet, hogy alacsony hőmérsékletek mellett az anoxikus medencék ún. ’low
DO’ reaktorokká alakulhatnak az oxigén oldhatóságának megnövekedése következtében,
amit a magas iszapkoncentráció által eredményezett, fokozott mértékű fogyasztás
kordában tarthat. Kutatásaink során ezt a kérdést kiemelt figyelemmel tanulmányoztuk.
Az eleveniszap ülepedési index értékeit, ill. az azt befolyásolható üzemelési
körülmények, így a hőfok, az iszapkoncentráció és a befolyó KOI koncentráció alakulását
együttesen elemeztük. A Telepen mért ülepedési index értékek 2009. év első időszakában,
6 g/l körüli iszapkoncentráció mellett igen kedvezően alakultak, majd az
iszapkoncentráció lecsökkentése nyomán a szennyvízhőfok csökkenésével növekedést
mutattak (ld. 40. ábra). 2009-ben még jelentősebb volt az ülepedés romlása, amelyhez
jelentősen hozzájárulhatott az is, hogy időközben a befolyó KOI értéke is drasztikusan
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lecsökkent (ld. 35. ábra). Feltételezhető az, hogy ezáltal a szelektorhatás jelentősen
romlott, a fonalasodás legerőteljesebb formája, az ún. ‘low S - low DO-Bulking” állt elő.
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40. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep levegőztető medencéiben mért (a) iszapkoncentráció
és iszapülepedési index értékek, valamint (b) a szennyvízhőmérsékletek alakulása.

A későbbiek során a fonalasodást az Üzemeltető vegyszer felhasználással is gátolta,
így a tisztítási hőfok és az iszapkoncentráció ülepedésre gyakorolt hatása egyértelműen
nem volt tovább követhető. Megállapítható ugyanakkor az, hogy a befolyó szervesanyag
tartalom viszonylag magas értéken való stabilizálódásával az SVI értékek drasztikus
csökkenést mutattak, ami a szelektorhatás visszaállásának tulajdonítható. Ettől az
időszaktól kezdve ismét nyomonkövethető az általánosan tapasztalt jelenség, azaz az
ülepedési sajátságok hőfok csökkenésével való romlása, ami többnyire a fonalasodással
hozható összefüggésbe (ld. 41. ábra és F6. ábra).
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41. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep levegőztető medencéinek végén mért hőmérsékletek.

A szimulációs számítás
Az alkalmazott matematikai szimulációs modellt az általános érvényű
következtetéseket célzó számításokhoz a 2009. január - 2011. december közötti időszak
telepi méréseinek átlagértékei, azokat kiegészítve pedig profilméréseink eredményei
alapján végzett számítások segítségével kalibráltuk, a profilmérés során kimutatott oldott
oxigén koncentráció értékeket alkalmazva. A mért és számított eredmények alapján arra
a következtetésre jutottunk, hogy a felállított modell megfelelően leírja a Telep
egységeinek működését, ezért a továbbiakban konkrét számításokat végeztünk a
különböző változtatási, költségcsökkentési és hatékonyságnövelési lehetőségekre.
A szimulációs modellel vizsgáltuk többek között:
1. a fölösiszap mennyiség, azaz a biogáz termelés növelésének lehetőségét
(eleveniszap biorekatorbeli koncentráció csökkentése és a nitrifikációra gyakorolt
hatás figyelembevétele),
2. a helyszíni mérések eredményeinek input paraméterként történő felhasználásával
a levegőztetés átalakítási lehetőségeinek hatását,
3. a nem levegőztetett medencékben az oldott oxigén koncentráció különböző
beállított értékeinek hatását, majd ezen eredmények alapján a ’low S - low DO’
körülmények alaposabb tanulmányozását.
Az első két pont a kutatási jelentés fontos részét képezte (Szeged Kutatási Jelentés,
2013), azonban a dolgozatom szempontjából a 3. pontban vázolt számítások és
vizsgálatok a mérvadók.
Az egyes levegőztetett medencék eltérő levegőztetése és az anaerob egységet
követő anoxikus medencében kialakuló oldott O2 koncentráció megjelenése erőteljesen
befolyásolhatja a nitrifikációt, de különösen a denitrifikáció hatékonyságát és ezáltal a
teljes rendszerből elfolyó nitrát koncentráció értékét (ld. 42. ábra). A számításokhoz
felhasznált input oldott oxigén koncentrációk a profilmérések során kapott értékek
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alapján kerültek beállításra, majd a számítások alapján az Üzemeltetőnek új értékeket
javasoltunk (ld. 43. ábra és F8. táblázat). Az anaerob medencében 0,00 mg DO/l értéket
állítottunk be, bár a mérések során itt is tapasztaltunk magasabb koncentrációkat. Az
anoxikus medence esetén 0,00 és 0,08 mg DO/l értékek mellett végeztük el a
számításokat. A nem levegőztetett medencébe egyrészt a nitrát recirkulációval érkezhet
vissza oxigén, másrészt, feltételezésünk szerint a felszínen keresztül is beoldódik.
Különösen a téli időszakban lehet kimutatni magasabb oldott oxigén koncentrációt,
hiszen az oxigén oldhatósága a hőmérséklet csökkenésével növekszik.

Ae 1-4: levegőztetett
Ae 1: nem levegőztetett, Ae 2-3-4: levegőztetett
Ae 1-2-4: levegőztetett, Ae 3: nem levegőztetett
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A nem levegőztetett medencékben kialakuló oldott oxigén koncentrációk hatása
különösen a befolyó szennyvíz szűkös szénforrása mellett jelentős, hiszen a nem
levegőztetett medencében lévő oldott oxigén koncentráció mellett az oxigén, mint
elektronakceptor fog a szervesanyaggal elreagálni és nem a nitrátion (ld. 1. táblázat).
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Anaerob DO=0 mg/l
Anoxikus 1-2 DO=0 mg/l
Aerob DO=1 mg/l

Mérés helye

Ae 1-4: levegőztetett
Ae 1: nem levegőztetett, Ae 2-3-4: levegőztetett
Ae 1-2-4: levegőztetett, Ae 3: nem levegőztetett

Mérés helye

Anaerob DO=0 mg/l
Anoxikus 1-2 DO=0,08 mg/l
Aerob DO=1 mg/l

42. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep elfolyó NH4-N és NO3-N koncentráció értékeinek
alakulása a szimulációs számítások során: az anoxikus reaktorokban alkalmazott különböző
oldott O2 szintek, valamint az aerob medencék különböző levegőztetési stratégiái mellett.
0,02-0,07

Ax

0,03-0,15
0,04

0,25
0,07

Ax

0,02-1,19
2,10

0,03-0,09

An
0,30-1,76
0,50

Biológiára
befolyó szennyvíz

1,03-2,75
Elfolyó
0,30

Ae

An: Anaerob reaktor
Ax: Anoxikus reaktor
Ae: Aerob reaktor
állítható levegőztetéssel
Nitrát-recirkuláció

43. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telepen mért (felső) és javasolt (alsó) oldott oxigén
koncentrációk.
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Szimulációs számításaink során végezetül részletesen tanulmányoztuk a megfelelő
szelektorhatás biztosíthatóságának feltételeit. A számításokhoz a fonalas és flokkulens
mikroorganizmusokra jellemző paramétereket használtuk fel (ld. 8. táblázat).
8. Táblázat. A ‘low S - low DO’ körülmények vizsgálatához felhasznált fonalas és flokkulens
mikroorganizmusok jellemző paraméterei (van Niekerk et al. (1988); Kappeler & Gujer (1994).
flokkulens

fonalas

µmax (1/d)

5

3

KS (mg KOI/l)

10

1

KO2 (mg O2/l)

0,25

0,1

A számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a fonalas
mikroorganizmusok előnye a flokkulensekkel szemben annál nagyobb, minél kisebb a
rendelkezésre álló könnyen biodegradlható szervesanyag (rbCOD) mennyiség. A helyzet
tovább romlik a mikroaerofil (0,04-0,2 mg DO/l) környezetben (ld. 44. ábra). A
részletesen elemzett adatok tanúsága szerint az ún. ’low DO’ körülmények elsősorban
abban a tartományban befolyásolják az eleveniszap pehely szerkezetet kedvezőtlenül,
amikor a rbCOD reaktorbeli koncentrációja a 20 mg/l körüli tartományba esik. A
profilmérések azt mutatták, hogy a Telepen, a szelektorként kialakított medencékben ezek
a KOI és oldott oxigén koncentráció értékek előfordulhatnak (ld. 43. ábra és F7. ábra).
1,0

μ fonalas - μ flokkulens (1/nap)

0,8
0,6

S = 5 mgKOI/l

S = 15 mgKOI/l

S = 20 mgKOI/l

S = 25 mgKOI/l
S = 45 mgKOI/l

0,4
0,2

0,0
-0,2
-0,4

-0,6
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Oldott oxigén koncentráció (mg/l)

44. ábra. A fonalas és flokkulens mikroorganizmusok fajlagos növekedési sebességének
különbsége oldott oxigén és szubsztrát koncentrációknál.

A Szegedi Szennyvíztisztító Telepre vonatkozó, rendelkezésre álló adatok alapján
további, konkrét számításokat végeztünk a szelektorhatás, a fonalas-flokkulens
mikroorganizmusok szaporodási tulajdonságainak tanulmányozására (ld. 45. ábra).
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Megállapítható, hogy a szelektorhatás a biomassza koncentráció növelésével csökkenhet,
különösen híg szennyvizek esetén. A számításoknál a Szegedi Szennyvíztisztító Telepre
jellemző, korábbi évek és a profilmérések alapján mért ún. oldott biodegradálható KOI
koncentrációt vettük alapul, ami ténylegesen hasznosításra kerülhet a nem levegőztetett
medencékben lezajló denitrifikáció és biológia P-visszanyomás folyamataiban. Ezek
közül kiemeltem a „Kiemelkedően magas KOI értékek”, az „Általános körülmények” és a
„Nagy esőzés” elnevezéssel illetett jellemző értékeket. Megfigyelhető, hogy már az
„Általános körülmények” is abba a tartományba esnek, ahol kis változás mellett már a
fonalas mikroorganizmusok kerülhetnek szaporodási előnybe. Ez a helyzet jelentősen
romlik a sok csapadék okozta felhígulással (ld. 45. ábra, „Nagy esőzés”).

Biomassza növekedés

Nagy esőzés
5-6 mgKOI/l
Fonalas szaporodási
előny → kedvezőtlen
iszapszerkezet

Általános
körülmények
15-25 mgKOI/l

Kiemelkedően
magas KOI értékek
60-80 mgKOI/l

Fonalas előny
növekedés

Flokkulens szaporodási
előny

45. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep anaerob szelektorában jellemző szubsztrát
koncentráció értékek mellett a fonalas és flokkulens mikroorganizmusok szaporodása.

Ugyanakkor a biomassza koncentráció csökkenése kedvez az oldott oxigén
növekedésének, különösen a hideg időszakban, amikor az oldhatóság növekszik.
Nagyobb mennyiségű biomassza esetén a beoldódó oxigént gyorsabban elfogyasztják a
mikroorganizmusok, így főleg hidegben ez segíthet a nem kívánatos oxigén
megjelenésében (gyors elfogyasztásával). Erre irányuló további számításokat végeztem
az Előülepítőben jellemző, különböző oldott KOI koncentrációk felhasználásával.
Vizsgáltam a flokkulens/fonalas mikroorganizmusok szaporodási sebességének hatását
(ld. 9. táblázat) és az előálló, biodegradálható KOI változását a szelektorokban (ld. 10.
táblázat). Fontos megjegyezni, hogy a szelektorban nem elegendő a flokkulens előny,
hanem az is fontos, hogy emellett több szubsztrát fogyjon, mint az ezt követő
reaktorokban, ahol a fonalasok előnyt élveznek az alacsonyabb szervesanyag
koncentráció miatt.
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A flokkulens-fonalas arány megállapításához a következő egyenletet alkalmaztam:
𝜇𝐹𝑙𝑜𝑘𝑘𝑢𝑙𝑒𝑛𝑠
=
𝜇𝐹𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎𝑠

𝑆𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏,𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑á𝑙ℎ𝑎𝑡ó
𝐾𝑆,𝑓𝑙𝑜𝑘𝑘𝑢𝑙𝑒𝑛𝑠 + 𝑆𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏,𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑á𝑙ℎ𝑎𝑡ó
𝑆𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏,𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑á𝑙ℎ𝑎𝑡ó
𝜇𝑚𝑎𝑥,𝑓𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎𝑠 ∙ 𝐾
𝑆,𝑓𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑆𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏,𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑á𝑙ℎ𝑎𝑡ó

𝜇𝑚𝑎𝑥,𝑓𝑙𝑜𝑘𝑘𝑢𝑙𝑒𝑛𝑠 ∙

24. egyenlet

9. Táblázat. A flokkulens/fonalas mikroorganizmusok növekedési sebességének aránya a
különböző körülmények (esőzés, általános állapot stb.) mellett előálló oldott, biodegradálható
KOI koncentrációk esetén.
Flokkulens/Fonalas szaporodási sebesség arány
S0, ténylges számítása az Előülepítő elfolyó és recirkiszappal visszavitt oldott KOI koncentrációi alapján
Kiemelkedően
Általános
2013.02.20
Nagy esőzés
Esőzés
magas KOI
körülmények
profilmérés
(90% tartósság)
44,6

83,0

152,6

184,0

320,0

Anaerob biodegradálható KOI (mg/l)
(S anaerob - S elfolyó )

5-6

8-12

15-25

35-55

60-80

0,68
0,69
0,69
0,71
0,71
0,71
0,72
0,72
0,72
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73

1,17
1,12
1,04
1,16
1,10
1,02
1,16
1,10
1,01
1,16
1,11
1,01
1,16
1,11
1,02

1,28
1,28
1,28
1,29
1,28
1,28
1,29
1,28
1,28
1,29
1,28
1,28
1,29
1,28
1,28

1,39
1,37
1,36
1,38
1,36
1,34
1,37
1,34
1,34
1,36
1,34
1,34
1,35
1,34
1,34

1,54
1,53
1,51
1,53
1,51
1,49
1,52
1,51
1,49
1,52
1,51
1,51
1,52
1,51
1,50

T=24°C T=20°C T=18°C T=16°C T=12°C

Előülepítő elf. oldott KOI (mg/l)

MLSS=4 g/l
MLSS=5 g/l
MLSS=6 g/l
MLSS=4 g/l
MLSS=5 g/l
MLSS=6 g/l
MLSS=4 g/l
MLSS=5 g/l
MLSS=6 g/l
MLSS=4 g/l
MLSS=5 g/l
MLSS=6 g/l
MLSS=4 g/l
MLSS=5 g/l
MLSS=6 g/l

10. Táblázat. Az (S0, tényleges - SAnaerob) / (SAnaerob - Selfolyó) arány változása a különböző körülmények
(esőzés, általános állapot stb.) mellett előálló oldott, biodegradálható KOI koncentrációk esetén.
(S0t-SAna)/(SAna-Self.)
S0, ténylges számítása az Előülepítő elfolyó és recirkiszappal visszavitt oldott KOI koncentrációi alapján
Kiemelkedően
Általános
2013.02.20
Nagy esőzés
Esőzés
magas KOI
körülmények
profilmérés
(90% tartósság)
Előülepítő elf. oldott KOI (mg/l)

T=24°C T=20°C T=18°C T=16°C T=12°C

Anaerob biodegradálható KOI (mg/l)
(S anaerob - S elfolyó )
MLSS=4 g/l
MLSS=5 g/l
MLSS=6 g/l
MLSS=4 g/l
MLSS=5 g/l
MLSS=6 g/l
MLSS=4 g/l
MLSS=5 g/l
MLSS=6 g/l
MLSS=4 g/l
MLSS=5 g/l
MLSS=6 g/l
MLSS=4 g/l
MLSS=5 g/l
MLSS=6 g/l

44,6

83,0

152,6

184,0

320,0

5-6

8-12

15-25

35-55

60-80

3,68
3,60
3,57
3,28
3,27
3,27
3,19
3,19
3,19
3,13
3,14
3,14
3,05
3,06
3,06

1,62
2,05
2,80
1,72
2,19
3,03
1,74
2,18
3,09
1,73
2,17
3,07
1,70
2,15
3,05

1,54
1,57
1,57
1,52
1,54
1,55
1,52
1,54
1,56
1,53
1,55
1,56
1,53
1,54
1,55

1,12
1,26
1,37
1,19
1,37
1,60
1,26
1,52
1,60
1,41
1,53
1,60
1,44
1,55
1,60

0,57
0,68
0,93
0,65
0,96
1,22
0,77
0,98
1,24
0,77
0,98
0,98
0,77
0,92
1,06

72

Az eredmények azt mutatták, hogy különösen csapadékos időben a befolyó,
előülepített oldott KOI már abba a tartományba esett, ahol a fonalasok szaporodási előnyt
élveznek és a nem levegőztetett medencékben alacsony a rendelkezésre álló,
hasznosítható szénforrás. Másrészről, az „Általános körülmények” között előálló értékek
is közel esnek a határvonalhoz, ahol kis változás nagyban befolyásolja a fonalas és
flokkulens növekedés arányát. Ezek szerint nagy terhelések esetén a szelektor
bizonyulhat túlságosan kicsinek, kis terhelések esetén pedig túlságosan nagynak is.
Összességében azt mondhatjuk, hogy az optimális üzemmenet, ezen belül a beállítható
iszapkoncentráció és a levegőztetési stratégia függ a szennyvízminőségtől és a tisztítási
hőmérséklettől, és további körültekintő vizsgálatokon kell alapuljon.

6.2.1.3. Következtetések
1. A fonalas/flokkulens mikroorganizmusok fajlagos szaporodási sebességének
vizsgálata kimutatta, hogy amennyiben a befolyó szennyvízben kifejezetten
alacsony a szervesanyag koncentráció, úgy a szelektoros rendszer esetén sem tud
kialakulni megfelelően nagy szubsztrát koncentráció gradiens. Ennek
következményeként a flokkulens mikroorganizmusok elveszíthetik elvárt
növekedési előnyüket a fonalasokkal szemben.
2. Az oldott oxigén koncentráció a szubsztrát koncentrációhoz hasonlóan erőteljesen
befolyásolja a fonalas és flokkulens mikroorganizmusok fajlagos növekedési
sebességét. Alacsony oldott oxigén koncentrációk esetén alapvetően a fonalas
mikroorganizmusok kerülhetnek növekedési előnybe.
3. Az ún. ’low DO’ körülmény a 0,04-0,2 mg/l oldott oxigén koncentráció
tartományba esik. Ilyen alacsony oldott oxigén szint mellett magasabb szubsztrát
koncentráció értékek esetén is a fonalas mikroorganizmusok juthatnak előnyhöz,
ami az eleveniszap biomassza elfonalasodásához vezethet.
4. A ’low S’ körülmények kifejezetten kedveznek a rossz ülepedést kiváltó fonalas
mikroorganizmusok szaporodásának.
5. Az iszapülepedés – különösen a téli időszakban – tapasztalt kedvezőtlen értékei
kapcsolatba hozhatók a nem levegőztetett medencékben kimutatott ’low S - low
DO’ körülményekkel.
6. Alapkoncepciónk, hogy a rendszerbeli oldott oxigén szint nemcsak a nitrifikáció,
hanem a denitrifikáció és a biológiai többlet P-eltávolítás hatékonyságát, és az
eleveniszap pelyhek összetételét is jelentősen befolyásolja, az oldott oxigén
koncentráció pedig az elérhető szénforrás mellett függ a tisztítási hőmérséklettől.
7. A nem levegőztetett terekben a felszínen keresztül beoldódó oxigén kizárása
érdekében a nem levegőztetett reaktorok felszínének úszó fedlappal történő
lefedése javasolt.
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6.3. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep
6.3.1. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító telep bemutatása
Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep (ld. 46. ábra) 1980-ban kezdte meg
működését. A kezdeti állapotában csupán mechanikai szennyeződések eltávolítására volt
alkalmas, 1986-ban azonban kiépítették a biológiai tisztítást is. Többszörös felújítás és
kapacitásbővítés eredményeként 2011. tavasza óta fogadja Budapest IV., XV., XVI.,
XVII. kerület, részben pedig a III., X., XIII. és XIV. kerület, továbbá az ide tartozó
agglomerációs területek szennyvizeit. A napi 200 000 m3 hidraulikai kapacitású,
1.213.000 LE-re tervezett szennyvíztisztító telep 21 hektáron terül el környezetbarát,
komplex tisztítási és hulladékfeldolgozási, valamint hasznosítási technológiát alkalmazó
berendezéseivel.

Anaerob rothasztó

Új ág

SEDIPAC

Régi ág

Mechanikai
előtisztítás

46. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep madártávlati képe (forrás: www.fcsm.hu).

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre a szenny- és csapadékvíz főként
Újpestről, a magas- és mélyzónai főgyűjtőn keresztül, valamint az Angyalföldi
Szivattyútelepről és a Duna-meder alatt, Óbudáról és az agglomerációból érkezik. A
Telep átlagosan 140 000 m3/d szennyvizet fogad tehát két fő irányból. Az Észak-Pestről
befolyó szennyvíz a mechanikai előtisztítás (kőfogó, durvarács, homokfogó) után,
keveredve az Angyalföld befolyóval jut a finomrácsra, majd a SEDIPAC lamellás
előülepítőre. Az előülepített szennyvizet két részre osztják (Új és Régi ág), így egymástól
kicsit eltérő technológiájú eleveniszapos biológiai tisztítás következik. Általánosságban
elmondható, hogy a befolyó szennyvíz ~ 60%-a az Új ágra, míg ~ 40%-a a Régi ágra jut.
A két tisztítóág utóülepítőiből a tisztított víz perforált csöveken, illetve bukóéleken
keresztül jut a klórozó csatornába, majd a végaknán keresztül a Dunába. A 47. ábra
mutatja az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep vízvonalának folyamatábráját. A
korszerűsítést követően a biológiára jellemző átlagos tartózkodási idő kb. 15-16 óra
(tervezett 13-14 óra).
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D U N A

Á G

10U ~590 m 2
8U

R É G I

9R

7U

6U

9U

5U

Á G

~320 m 2

Ú J

OSZTÓMŰ

4U
8R

7R

6R

5R

3.

4R

OSZTÓMŰ

SEDIPAC
FINOM
RÁCS

Bef. Angyalföld 2.

1.

OSZTÓMŰ

OSZTÓMŰ

OSZTÓMŰ

Anoxikus
HOMOKFOGÓ

DURVA KŐ
RÁCS FOGÓ

Bef. Észak-Pest

Aerob

Aerob/Anoxikus

Csurgalékvíz

Utóülepítő

47. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep technológiai folyamatábrája a helyszíni
profilmérések mintavételi pontjainak feltüntetésével.

A Régi tisztítási ág
A Telepen korábban kiépített „Régi ág” esetén az előülepített szennyvíz 4 külön
osztóműbe kerül, onnantól kezdve a recirkuláltatott iszappal kevert, előülepített
szennyvíz a saját szekciójában marad, amely további 4 folyosóra bontható. Minden
folyosó 2 anoxikus -, 2 aerob medencéből, valamint egy utóülepítőből áll. A levegőztetés
szakaszos üzemben történik, így lehetőség van a denitrifikációs kapacitás növelésére. A
nitrát- és iszaprecirkuláció szekciónként elkülönítve került kiépítésre, így a
szennyvíztisztítási folyamat ezen szakasza a Régi ágon szekciónként teljes mértékben
elkülönül a többitől. A nitrát-recirkuláció (tervezett értéke 220%) az aerob II. térből az
anoxikus I. térbe kerül visszavezetésre.
Az Új tisztítási ág
A később kiépített Új ág esetén az előkezelt szennyvíz egy közös osztóműbe jut,
majd onnan kerül a 4 párhuzamos szekcióba. Az osztómű után a recirkuláltatott iszappal
kevert, előülepített szennyvíz két sorba kapcsolt, anoxikus reaktort követően kerül az
aerob/anoxikus medencébe, amelyet időszakosan levegőztetnek. A nitrát-recirkuláció
(tervezett értéke 220%) az egyes szektorok első anoxikus medencéjébe kerül
visszatáplálásra az aerob/anoxikus térből. Ezután a tisztított szennyvíz-eleveniszap
szuszpenziót a 8 darab utóülepítőbe vezetik. Az Új ág esetén nincs szekciónként
elkülöníthető tisztítási folyamat, az iszapáramok összekeverednek.
75

A 48. ábra az Új és a Régi ág 1-1 szekcióját szemlélteti a recirkulációs áramok
feltüntetésével. Az egyes ágakat részletesen jellemző paramétereket az F9. táblázat
foglalja össze. Az iszaprecirkuláció mindkét ág esetén alapesetben 100%.
Bef. Angyalföld

Bef. Észak-Pest

2.

1.

SEDIPAC
3.

4U

4R

OSZTÓMŰ

V=1109 m3

OSZTÓMŰ

5R

5U

V=328 m 3

6U

V=1109 m3

6R
Iszaprecirkuláció 100%

7R

Nitrátrecirkuláció 220%

V=849 m 3

V=2138 m3

9U

Nitrátrecirkuláció 220%

7U

V=10790 m3

Iszaprecirkuláció 100%

V=328 m 3

8U

8R
A=~320 m 2

A=~590 m 2

10U
Egy szektor az Új ágon

Anoxikus

Aerob

9R
Egy folyosó a Régi ágon

Aerob/Anoxikus

Utóülepítő

48. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi és Új ágának 1-1 szekciója.

A tisztító telepre különböző időszakokban érvényes határértékeket a 11. táblázat
mutatja. A 2010. májusától, az Új ág próbaüzem alatt még az ennél is korábbi, enyhébb
határértékek voltak érvényben, de a Telep már ekkor is a tervezési határértékeket tartotta
szem előtt. Megállapítható. hogy a tervezési határértékek összes-nitrogénre és összes
foszforra előírt értékei szigorúbbak, mint a 2011. nyarától – próbaüzem vége – érvényben
lévő koncentráció értékek.
11. Táblázat. A Telep tervezett és jelenlegi kibocsátási határértékei.
Paraméter

KOI (kémiai oxigénigény)
BOI (biokémia oxigénigény)
NH4-N (ammónia-nitrogén)
TN (összes-nitrogén)
TP (összes foszfor)
öLA (összes lebegőanyag)

Koncentráció (mg/l)
Tervezési határérték
Hatályban lévő határérték
(Létesítési Engedélyben)
(Üzemeltetési Engedélyben)
125
25
10
30
2
35
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125
25
10
35
5
35

6.3.2. A két, eltérő technológiai ág tanulmányozása
6.3.2.1. A vizsgálat célja és kivitelezése
A Telep kapacitás- és hatékonyságnövelése érdekében a 90-es évek eleje óta több
ízben is bővítéseken ment keresztül. 2007-ben pályázatot írtak ki arra, hogy kapacitását
növeljék 120 000 m3/d-ról 200 000 m3/d-ra és egyben a tápanyag (N és P) eltávolítás
hatékonyságát is javítsák. A feladat a meglévő, ún. „régi ág” ennek értelmében való,
megfelelő átalakítása és egy ún. „új ág” létrehozása volt. Mivel a „régi ág” denitrifikáló
térrel gyakorlatilag nem rendelkezett, a technológiai megoldásban mindkét tisztítási ágon
hatékony anoxikus reaktort és ehhez kapcsolódó recirkulációs rendszert kellett létrehozni.
A Telepen a foszfort Fe(III)-klorid adagolásával, kémiai kicsapással távolítják el.
A pályázatot folytonos üzemű, eleveniszapos rendszert tartalmazó megoldásával az
ALTERRA-Passavant-Roediger Consortium nyerte. Az eredetileg tervezett, egyetlen,
tökéletesen kevert jellegű anoxikus reaktort a tárgyalások során elhangzott javaslatnak
megfelelően, kétlépcsős, kaszkád reaktorra alakította át. A Telepen a létrehozott, „új ág”
2010. május óta működik.
A kutatás célja a két, kialakított tisztítási ág hatékonyságának összehasonlító
tanulmányozása volt. Ez magában foglalja a bioreaktor elrendezés vizsgálatát, a két
irányból befolyó szennyvíz minőségének vizsgálatát, a biológiai tisztításra kerülő,
előülepített szennyvíz részletes analízisét, és az eleveniszapos egységekben lejátszódó
folyamatok profilmérésekkel való nyomon követését. Az analitikai méréseket
matematikai szimulációs modellezések egészítették ki, a különböző hatások,
mindenekelőtt a reaktorbeli hőmérséklet változásának tanulmányozása és az
optimalizálási lehetőségek feltárása érdekében.
A kutatás során a Telepen három alkalommal végeztünk helyszíni vizsgálatokat
(2010. december 6. és 20, valamint 2011. október 25.). A különböző szennyezőanyagok
hagyományosan mért befolyó és elfolyó koncentrációjának nyomon követése nem nyújt
megfelelő információt az egyes tisztító egységekben lejátszódó folyamatok alakulásáról.
Ezért a biokonverziós reakciók vizsgálata érdekében a biológiai tisztító egységek mentén,
a befolyótól a tisztított elfolyóig összesen 16 ill. 18 ponton (befolyó – 3; Új ág – 7, Régi
ág – 6 ill. 8) mértük a tisztítási hatékonyságot és a körülményeket jellemző paraméterek
(oldott KOI, NH4-N, NO3-N, NO2-N, TN, PO4, DO, hőmérséklet, pH) alakulását.
A befolyó szennyvizek – Észak-Pest, Angyalföld, SEDIPAC elfolyó (biológiára
befolyó) – megfelelő minősítése ill. a később elvégzett modellezési vizsgálatok input
paramétereinek hatékony meghatározása érdekében a befolyó szennyvizekben a korábban
felsorolt paramétereken túl a teljes és ülepített KOI koncentráció értékeket, összesnitrogén, összes-foszfor és lebegőanyag koncentrációt, valamint a BOI5 értékét is
meghatároztuk. Hasonlóan, a tisztított szennyvízből a biológiai egységekben mért
paramétereken kívül teljes KOI, összes-nitrogén és összes-foszfor koncentrációt is
mértünk. Az eleveniszapos medencében vizsgáltuk az iszapkoncentráció alakulását. Az
eleveniszap ülepíthetőségét Mohlmann-index mérésével.
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A helyszíni profilmérések során a mintákat tartózkodási idő szerint vettük a 47.
ábra szerinti mintavételi pontokon, amibe beszámítottuk a recirkuláltatott áramokat is.
Az Új ág esetén az aerob/anoxikus medencében 3 ponton, levegőztetett (7U/ae, 8U/ae és
9U/ae), valamint nem levegőztetett fázisban (7U/ax, 8U/ax és 9U/ax) is vettünk mintát.
A harmadik mérés alkalmával már a Régi ág aerob bioreaktorai is szakaszos
levegőztetéssel működtek, így a levegőztetett (7R/ae és 8R/ae), valamint nem
levegőztetett (7R/ax és 8R/ax) fázisokat is mintáztuk. A két ág között jelentős különbség
az, hogy míg a Régi ág esetén mindegyik szekció külön utóülepítő térrel rendelkezik,
addig az Új ágban az egyes szektorokból elfolyó biomassza-tisztított szennyvíz
szuszpenzió összefolyva kerül a 8 utóülepítő között szétosztásra. A Telepen a foszfort
Fe(III)-klorid adagolásával, kémiai kicsapással távolítják el. A vas adagolása mindhárom
mérés idején a SEDIPAC elfolyóba történt.

6.3.2.2. Eredmények
Befolyó szennyvíz
A tisztító telepre befolyó szennyvíz mennyiségének alakulását a 2010. július –
2011. július közötti időszakra a 49. ábra szemlélteti, feltüntetve a két ág közötti
megosztást is. A Telepre átlagosan ~ 180 000 m3/d szennyvíz érkezett, melynek elosztása
az Új és Régi ágak között kb. 60-40% arányban alakult 2010. október óta. Emellett 2010.
szeptember 24-től a Régi ág első szekciójának leürítésével csak három szekció üzemelt,
majd 2011. január 18-tól a Régi ágon ismét 4 szekció működött, de már az aerob
medencék szakaszos levegőztetésével.
Régi ág:
3 sor
üzemelt

200 000

Régi ág:
4 sor
üzemelt

Régi ág: 3 sor üzemelt

Tervezett átlag bef. szennyvíz

150 000

100 000

50 000
Össz. bef.

Új ág

Régi ág
2011.01.08

2010.12.29

2010.12.19

2010.12.09

2010.11.29

2010.11.19

2010.11.09

2010.10.30

2010.10.20

2010.10.10

2010.09.30

2010.09.20

2010.09.10

2010.08.31

2010.08.21

2010.08.11

2010.08.01

0
2010.07.22

Befolyó szennyvízmennyiség (m3/d)

250 000

Dátum

49. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre érkező, tisztítandó szennyvíz mennyisége.

Magyarországon a szennyvízhőfok széles hőmérsékleti tartományban változik,
amely jelentősen befolyásolja a szennyvíztisztítás biológiai folyamatait. A próbaüzem
alatt a hőmérséklet 13,5-22°C között változott, de egy esetben a befolyó szennyvíz
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hőmérséklete 11,3°C-nak adódott, feltehetően az intenzív hóolvadás miatt (ld. 50. ábra).
A befolyó, egyesített – Észak-Pest és Angyalföld – szennyvíz pH értéke a 7,9-8,5
tartományba esett. A telep gyűjtőhálózatába számos ipari létesítmény/gyógyszergyár is
tartozik, a magasabb pH értékek utalhatnak ipari eredetű bebocsátásokra.
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50. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen mért szennyvízhőfok értékek.

A befolyó paramétereket összehasonlítva megállapítható, hogy a hidraulikai
terhelés mellett a szennyvíz szervesanyag tartalmát jellemző koncentrációk is
alacsonyabbak, mint a tervezéskor figyelembe vett értékek, melyek alapján a Telep
alulterheltnek tűnik. Ugyanakkor a befolyó N-tartalom – főként NH4-N – tekintetében az
értékek alulbecsültek. A koncentráció értékek mellett, a Telep tényleges terhelését
összehasonlítva az átlagos, tervezési befolyó térfogatáram (182 000 m3/d) mellett számolt
tervezési értékekkel, megállapítható, hogy a szervesanyag esetén alapvetően túl-, míg a
nitrogén (főként NH4-N) esetén alulbecsülték az értékeket (ld. F10. táblázat).
A vizsgált időszakban a befolyó KOI és BOI5 koncentráció értékeket nagy
ingadozás jellemezte, míg a KOI a 100-1235 mg/l, addig a BOI5 a 62-794 mg/l
értéktartományba esett (ld. 51. ábra). A kiugróan magas értékek feltételezhetően az
iszapvonalon történt üzemelési problémákból, a nagyon alacsony értékek az eső hígító
hatásából adódhattak. Az NH4-N a 5,4-121 mg/l, a befolyó TN koncentráció pedig a 6,8149 mg/l tartományba estek (ld. 52. ábra).
A befolyó szennyvíz BOI5/NH4-N arány 4 és 6 között változott, átlagosan 4,9; 80
és 90% kumulatív gyakorisága >3,5-nek és >2,6-nak bizonyultak (ld. 53. ábra), amely a
megfelelő szénforrás hozzáférhetőséget mutatja a denitrifikáció szempontjából (vö.
Grady et al., 2011). Hasonlóan a Szegedi Szennyvíztisztító Telep esetén, érdemes lenne
a befolyó oldott KOI koncentráció meghatározása is, mely biztosabb tájékoztató adattal
szolgálna a rendelkezésre álló szénforrásról.
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53. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep (a) befolyó BOI5/NH4-N aránya és
(b) azok statisztikai elemzése.
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51. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep befolyó KOI és BOI5 koncentrációinak
alakulása.
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52. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep befolyó TN és NH4-N koncentrációinak
alakulása.
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A telepi befolyó összes foszfor, ortofoszfát és összes lebegőanyag koncentrációk
alakulását az 54. ábra szemlélteti. Az összes foszfor koncentráció átlagos értéke 6,2 mg/lnek adódott, csak néhány esetben mutatott kiugró csúcsokat, melyek feltehetően
ugyancsak az iszapvonalon történt átmeneti problémáknak tudhatók be. A befolyó
szennyvíz összes lebegőanyag tartalma széles tartományban változott (36-1664 mg/l,
átalagosan 226 mg/l).

Dátum

54. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep befolyó (a) öLA és (b) foszfor formák
koncentrációinak alakulása.

Tisztított szennyvíz
Az elfolyó, tisztított szennyvíz minőségének értékelése a jelenlegi határértékek
figyelembevétele mellett történt (ld. 11. táblázat). A két, különbözőképpen üzemelő ág
esetén különös hangsúlyt a nitrogénformák (NH4-N, NO3-N, TN) alakulásának
tanulmányozására helyeztünk. Az 55. ábra tanúsága szerint a tisztított szennyvíz KOI
koncentráció értékei az esetek túlnyomó részében bőven a 125 mg/l-es határérték alatt
maradtak, és a fel nem tüntetett elfolyó BOI5 koncentrációk is messzemenően teljesítették
a 25 mg/l-es előírást (értéke az esetek döntő többségében a kimutatási határérték –
10 mg/l – alatt maradt).
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55. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep elfolyó KOI koncentrációinak alakulása.
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Az elfolyó NH4-N, NO3-N és TN koncentrációk alakulását az 56. ábra szemlélteti.
A jelenleg érvényben lévő 10 mg/l-es elfolyó NH4-N ill. 35 mg/l-es elfolyó összes
nitrogén határértékek is nagy biztonsággal teljesíthetőnek mutatkoztak. Azonban a
hőmérséklet egyértelmű csökkenésével (ld. 50. ábra) a Régi ág elfolyó NH4-N
koncentráció értékei 2-3 mg/l-rel alacsonyabbnak adódtak a 2010. december - 2011.
január időszakban, mint az Új ágon kapott adatok. Ugyanakkor az elfolyó NO3-N
koncentrációk az Új ágon bizonyultak 5-6 mg/l-rel alacsonyabbnak. Ez a különbség
feltételezhetően a különbözőképpen történő üzemelésnek tulajdonítható, mivel amíg a
Régi ágon folyamatosan levegőztették az aerob medencéket, addig az Új ágon csupán
szakaszosan, ezáltal lehetőség nyílott az anoxikus üzemmódban való denitrifikálásra.
Az Új ágon tapasztalt alacsonyabb elfolyó NO3-N ill. TN koncentrációk alapján a
Régi ágon is bevezették (2011. január 18.) a szakaszos levegőztetést (3 óra levegőztetést
1 óra nem levegőztetett fázis követ). Ennek hatására hatékonyabb lett a denitrifikáció,
ezáltal 6-7 mg/l értékkel alacsonyabb elfolyó TN koncentráció figyelhető meg (ld. 56.
ábra). A nyár folyamán, a június 6. és 28. közötti időszakban technikai problémák
következtében az Új ágon lévő aerob/anoxikus medencéket folyamatosan levegőztették,
így a nitrifikáció teljes lejátszódása mellett a denitrifikáció hatékonysága visszaesett, amit
a megemelkedett elfolyó nitrát koncentráció is szemléltet. Az üzemzavar elhárítása után
ismét 10 és 12 mg/l között ingadozott az Új ágról kilépő szennyvíz nitrát-nitrogén
koncentrációja.
Az elfolyó összes foszfor ill. lebegőanyag koncentráció értékek az esetek
többségében jelentősen a határérték alatt maradtak, egy-két esetben volt csak kisebb
határérték túllépés tapasztalható. A Telepen alapvetően vegyszeres foszfor eltávolítás
történik.
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56. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep elfolyó (a) NH4-N, (b) NO3-N és (c) TN
koncentrációinak alakulása.

Az eleveniszap koncentráció és az iszap ülepedése

Biomassza (MLSS) koncentráció (g/l)

Az eleveniszap koncentráció ill. az iszap ülepedésére jellemző ülepedési index
(SVI) értékek alapján az Új ágra általában magasabb eleveniszap koncentráció volt
jellemző, és az SVI értékek is magasabbnak adódtak a vizsgált időszak első felében (ld.
57. ábra). Erre a profilmérések során, az Új ág tagolt, anoxikus ill. az aerob/anoxikus
nem levegőztetett üzemmódú medencéiben mért viszonylag magas oldott oxigén
koncentrációk szolgálhatnak magyarázatként (ld. 58. ábra). A mért értékek azt mutatják,
hogy a nem levegőztetett medencék inkább tekinthetők ’low DO’, mint anoxikus
üzeműnek. Ugyanakkor az 57. ábra egyértelműen azt mutatja, hogy alacsonyabb
hőmérsékleteken mindkét rendszerben kedvezőtlenebbül alakulnak az SVI értékek, ami
feltételezhetően a hőfok csökkenésével megemelkedő oldott oxigén szintnek
tulajdonítható. Ekkor ugyanis az oxigén beoldódási sebessége a növekvő telítési
koncentráció következtében magasabb, a mikroorganizmusok oxigén-felhasználási
sebessége pedig csökken. Így az anoxikus medencék ’low DO’ reaktorokká alakulhatnak
át, a fonalas szervezetek előnyösebb szaporodása következtében az SVI értékek nőhetnek.
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57. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep (a) iszapkoncentráció, valamint (b) SVI értékek
összefüggése a szennyvíz hőmérsékletével.
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A profilmérések eredményei
A három profilmérés során célunk a telepen végbemenő bioreakciók pontosabb
felmérése és nyomon követése volt. A tisztítandó szennyvíz hőmérséklete az első két
mérés alkalmával az Észak-Pest befolyó esetén 16,5 és 15,7°C-nak, Angyalföld esetén
pedig 15,9 és 15,2°C-nak adódott, míg a harmadik mérés során rendre 19,7 és 19,8°C
volt. A bioreaktorok szennyvízhőfoka a 14,6-16,7°C, míg a harmadik mérés alkalmával
a 19,7-20,3°C tartományba esett. Megállapítható, hogy a Régi ág bioreaktoraiban
kialakult hőfok mindhárom mérés idején kismértékben alacsonyabbnak mutatkozott.
Az oldott oxigén (DO) koncentráció különböző képet mutatott az Új és a Régi ág
esetén (ld. 58. ábra). Az Új ág anoxikus medencéiben értéke 0,11 és 0,75 mg/l között
változott, és az aerob/anoxikus térben, nem levegőztetett fázisban a három mintavételi
ponton a 0,13-0,17 mg/l, levegőztetett állapotban pedig az 1,97-3,54 mg/l tartományba
esett. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az Új ág nem levegőztetett reaktoraiban ill. az
aerob/anoxikus medence nem levegőztetett állapotában ún. ’low DO’ körülmények
alakultak ki, ami a fonalasok szaporodásának kedvez. Az első mérés idején (2010.
december 6.) az Üzemeltető tájékoztatása szerint a levegőztetési fázisok idejét az eredeti
óránkénti ciklus helyett a magas elfolyó NH4-N koncentráció következtében meg kellett
nyújtani, így aznap 14 és 18 óra között folyamatos levegőztetés volt.
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Ax/Ana
0,11-0,33

Ae/Ax
Ax fázis: 0,13-0,17
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0,50-0,70

Ax/Ana
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Ae/Ax: Aerob/Anoxikus reaktor

Nitrát-recirkuláció

58. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep levegőztetett és nem levegőztetett medencéiben
mért oldott oxigén (DO) koncentrációk alakulása.

A Régi ág esetén a két anoxikus medencében az oldott oxigén koncentrációt az első
mérés alkalmával nullának vehettük a medencét beborító vastag, iszapos hab
következtében. A második és harmadik mérés idején az első anoxikus medencében 0,00
és 0,16 mg/l-es oldott oxigén koncentrációt mértünk, míg a második anoxikus reaktor
felszínét ugyancsak iszapos hab borította. Az első aerob medencében alacsonyabbnak
adódtak az oxigénszintek (0,5-0,7 mg/l), míg a második aerob medencében, 2 és 3,4 mg/l
között alakult. A 2011. október 25-ei mérés során az aerob medencék nem levegőztetett
fázisában is mértünk oldott oxigén koncentrációt, melyek 0,13 és 0,21 mg/l-nek adódtak.
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Az ülepített/teljes és oldott/teljes KOI koncentrációk arányai alapán
megállapítható, hogy a SEDIPAC előülepítő jó hatásfokkal dolgozik, az elfolyó minta
már csak viszonylag kis mértékben volt ülepíthető (ld. 59. ábra és F11. ábra). Az oldott
KOI koncentrációkat a teljes KOI értékekre vonatkoztatva az arány az első két mérés
alkalmával 61%-nak, míg a harmadiknál jelentősen alacsonyabbnak, 42%-nak adódott.
Szembetűnő, hogy az oldott KOI koncentráció értékek már a nem levegőztetett
reaktorokban lecsökkennek az elfolyó szennyvízben jellemző kb. 40 mg/l értékre (ld. 59.
ábra). Ez bizonyítja, hasonlóan a Szegedi Szennyvíztisztító Telep esetén tapasztaltakhoz,
hogy a bioreaktorokban rendelkezésre álló, biodegradálható szénforrás mennyisége
alacsony, a ’low S’ tartományba is beeshet, mely a denitrifikáció ill. a biológiai Pvisszanyomásnak nem kedvez, ugyanakkor előnyös a fonalas mikroorganizmusoknak.
450

Oldott KOI (mg/l)

400
350

SEDIPAC elfolyó

2010.12.06
2010.12.20

tKOI = 747 mg/l

tKOI = 305 mg/l

300

Új ág

Régi ág

250

tKOI (elfolyó) = 35 mg/l

tKOI (elfolyó) = 36 mg/l

200

tKOI (elfolyó) = 36 mg/l

tKOI (elfolyó) = 37 mg/l

150
100
50
9.R

8.R

7.R

6.R

5.R

4.R

10.U

9.U/Ae

8.U/Ae

7.U/Ae

9.U/Ax

8.U/Ax

7.U/Ax

6.U

5.U

4.U

3.

0

Mintavételi hely

59. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep oldott KOI koncentrációk alakulása.

A befolyó lebegőanyag koncentrációkat ugyancsak a függelék F11. ábráján, a
teljes és ülepített KOI adatsorok fölötti piros számok jelölik, az értékek mg/l-ben
értendők. Az első és harmadik mérés alkalmával az Észak-Pest befolyóban rendkívül
magas lebegőanyag koncentrációkat mértünk (hasonlóan a KOI-hoz), de ennek nagy
része leülepíthető formában volt jelen. Feltételezhető, hogy ez döntően a csurgalékvízből
származott. A biológiai tisztítás szempontjából a SEDIPAC elfolyóra jellemző
paraméterek mérvadók, ahol a lebegőanyag koncentrációk 113-360 mg/l között adódtak.
Az NH4-N, NO3-N, NO2-N és TN koncentrációk alakulását a 60. ábra szemlélteti.
Az első mérési alkalommal az Észak-Pest befolyóban az összes nitrogén koncentráció
igen magasnak adódott (119 mg/l), azonban a biológiára kerülő szennyvízben már csak
63 mg/l-t mértünk, tehát jelentős része a lebegőanyaghoz kötött formában volt jelen. A
második méréskor az összes nitrogén koncentráció közel esett a befolyó NH4-N
koncentrációkhoz, amelyek viszonylag magas értékek voltak, a biológiára bejutó
szennyvízben is közel 75 mg/l-es NH4-N koncentrációt mértünk. A nitrát-nitrogén
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koncentrációk a 0,3-0,8 mg/l-es, míg a nitrit-nitrogén koncentrációk a 0,6-1,2 mg/l-es
tartományba estek. A harmadik mérés alkalmával ugyancsak magas – valószínűleg a
csurgalékvízből eredő – befolyó ammónia-nitrogén koncentrációk adódtak az Észak-Pest
befolyóban (104,7 mg/l), de a biológiára érkező szennyvízben is 100,7 mg/l értéket
mutattunk ki. Az előülepített szennyvíz BOI5/NH4-N aránya az első mérés kivételével
rendkívül alacsonynak adódott (~ 2,5), ami a denitrifikáció szempontjából nem kedvező.
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60. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep NH4-N, NO3-N és TN koncentrációk alakulása.

Az elfolyó NO3-N koncentrációk az első két mérés alkalmával az Új ág esetén
alacsonyabbnak mutatkoztak (7,8; 8,4 mg/l), mint a Régi ágnál (15,7; 19,9 mg/l), tehát az
Új ág hatékonyabban denitrifikált. Ez feltehetően az üzemmenet optimalizálásával
(levegőztetés mértéke, recirkulációs arányok) magyarázható. Szembetűnő, hogy a 6R
(Régi ág második nem levegőztetett medence) mérési ponton az NH4-N ill. az oldott KOI
koncentráció többé-kevésbé megemelkedik. A 2011. októberi mérésnél már a Régi ágon
is szakaszos levegőztetési üzemmenet volt, tehát az elfolyó NO3-N koncentráció –
hasonlóan az Új ágéhoz – is alacsonyabbnak adódott.
A szennyvíz foszfor tartalmára vonatkozó értékeket a 61. ábra tünteti fel.
Megfigyelhető, hogy az első és a harmadik mérés alkalmával az Észak-Pest befolyóban
– a magas KOI és lebegőanyag-tartalom mellett – a teljes foszfor koncentráció is igen
magas volt, míg a szűrt mintából meghatározott ortofoszfát mennyisége csak az összes
foszfor töredékének adódott. Feltételezhetően a csurgalékvíz ill. egy esetleges ipari
bebocsátás okozhatta ezeket a magas értékeket. A második mérés alkalmával sokkal
kisebb koncentrációkat mértünk. A szűrt mintákból meghatározott összes foszfor
koncentrációk a második mérés alkalmával magasabbnak adódtak mint az ortofoszfát
koncentráció értékek, ezért nem zárható ki alapvetően ipari eredetű, ún. foszfonátok
jelenléte. Az ülepített mintákból meghatározott szintek jól tükrözik, hogy a lebegőanyag
leülepítésével a foszfortartalom jelentős része is eltávolítható volt.
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61. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep foszfor koncentrációk alakulása.

A szimulációs számítás
A matematikai szimulációs modellt a 2010. december 20-ai mérési eredmény ill. a
2010. szeptember 20. - október 20. közötti időszak átlagértékei alapján végzett
számítások segítségével kalibráltuk. A kalibráció során az Új ág aerob/anoxikus medence
levegőztetési ciklusainak modellezése érdekében dinamikus szimulációt végeztem, az
általános üzemeltetésre jellemző 1 óra aerob/1 óra anoxikus ciklusidőket és a Telepen
mért oldott oxigén koncentráció lefutást alkalmazva. A Régi ág esetén az állandósult
állapot statikus vizsgálatát végezem el a profilmérés során kimutatott DO értékeket
alkalmazva. A mért és számított eredmények alapján a felállított modell megfelelően
leírja a Telep egységeinek valós működését, ezért a továbbiakban konkrét számításokat
végeztünk a két ág összehasonlítása és optimalizálása érdekében. A Régi ágon a statikus
vizsgálat után dinamikus szimulációt is végeztünk azért, hogy az üzemeltetési
eredményekkel való összehasonlítás után optimalizálhassuk a levegőztetési és nem
levegőztetési fázisok arányát, hasonlóan az Új ághoz.
A szimulációs számításokat a levegőztetési fázisok arányának (Ax: anoxikus, Ae:
aerob) változtatásával – 1Ax/1Ae; 1,5Ax/1Ae; 2Ax/1Ae; 3Ax/1Ae; 4Ax/1Ae –, állandó
(3,5 g/l) iszapkoncentráció mellett végeztük el. A befolyó paraméterekhez a 90%-os
tartóssághoz tartozó értékeket használtuk fel (ld. F10. táblázat) a SEDIPAC eltávolítási
hatásfokát figyelembe véve. Az így előálló bemeneti paraméterek értékeit a 12. táblázat
foglalja össze. Célunk az optimális aerob/anoxikus arány megkeresése volt, melynek
alapfeltételeként a hatékony nitrifikáció mellett a hatékony denitrifikációt tartottuk szem
előtt, valamint másodsorban az energiahatékonyságot (levegőztetési költségek
csökkentése). Kiegészítésképpen fontos megjegyezni, hogy a kisebb elfolyó határérték
fenntartása az Üzemeltetőnek azért is érdeke, mivel a vízterhelési díj is csökkenthető.

88

12. Táblázat. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep modellezése során használt befolyó értékek.
Paraméter

90%-os tartóssághoz tartozó érték

Mértékegység

159 000

m3/d

KOI (Kémiai Oxigénigény)

370

mg/l

BOI5 (Biokémiai Oxigénigény)

235

mg/l

TN (Teljes/Összes nitrogén)

68

mg/l

NH4-N (Ammónium-nitrogén)

60

mg/l

TP (Teljes/Összes foszfor)

7.3

mg/l

öLA (Összes lebegőanyag)

165

mg/l

Befolyó térfogatáram

Az Új ág esetén kapott modellezési eredményeket a 62. ábra foglalja össze.
Megállapítható, hogy a hőmérséklet csökkenésével a levegőztetési idő megnövelése
szükséges a hatékony nitrifikáció – pl. a kritériumként alkalmazott 8 mg/l-es elfolyó
NH4-N koncentráció – érdekében. Az év nagy részében azonban még a 1,5Ax/1Ae
üzemállapot mellett is hatékony a nitrifikáció, csak a ritkán előforduló, 13°C alatt lépi túl
a tisztított szennyvíz NH4-N tartalma a 8 mg/l-es koncentrációt.
Az eredmények azt tükrözik, hogy nitrifikáció szempontjából a jelenlegi rendszer
túlméretezett, ezért nyílik a részidős levegőztetésre, és ezáltal a denitrifikációra lehetőség,
minek következtében az elfolyó TN értékek jelentősen a 35 mg/l-es határérték alatt
maradhatnak.
A Régi ág vizsgálata során, az Új ágon már hatékonyan üzemeltetett, szakaszos
levegőztetés lehetőségét vizsgáltam 4 ág működése esetén. Előzetesen különböző
iszapkoncentrációk és csökkentett (3 ág) melletti üzemmenetet is tanulmányoztam. Ezek
az eredmények is alátámasztották a korábbi következtetéseket, amely alapján a Régi ág
alulterhelt. Mivel a nitrifikáció tökéletesen végbemegy, így lehetőség nyílt a Régi ágon
is az aerob medencék szakaszos levegőztetésére 4 ág egyidejű üzemeltetésével,
különböző anoxikus/aerob időarányok beállításával.
A korábbi tapasztalatok alapján a Régi ágon is különböző – (pl. 0Ax/1Ae: az aerob
medencék levegőztetése folytonos, 3,5 g/l-es iszapkoncentráció) – anoxikus/aerob
arányokkal végeztem számításokat. 2011. január 18-tól a Telepen már szakaszos volt a
levegőztetés, 3 óra aerob üzemmódot 1 óra anoxikus követett (adatsorokon 1Ax/3Ae
jelöléssel). A szimulációs számítások azt mutatták, hogy még az 1Ax/1Ae, sőt 1,5Ax/1Ae
arányok esetén, alacsony hőmérsékleten is hatékonyan működik a nitrifikáció, és a
megnövelt nem levegőztetett térrel az elfolyó NO3-N, és egyúttal a TN koncentráció is
csökkenthető (ld. 63. ábra). Az arány további növelésével, a téli időszakban már
megjelenik, sőt a határértéket is túllépi az elfolyó NH4-N koncentráció. Mindezek alapján
tehát megállapítható, hogy a Régi ág esetén is hatékonyabbá tehető a biológiai nitrogén
eltávolítás az 1Ax/1Ae vagy 1,5Ax/1Ae nem levegőztetett/levegőztetett arányok
alkalmazásával, s így az elfolyó összes nitrogén koncentráció 20 mg/l alá csökkenthető.
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62. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág modellezése során kapott elfolyó
(a) NH4-N, (b) NO3-N+NO2-N és (c) TN koncentrációk szakaszos levegőztetés mellett.
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63. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ág modellezése során kapott elfolyó
(a) NH4-N, (b) NO3-N+NO2-N és (c) TN koncentrációk szakaszos levegőztetés mellett.
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6.3.2.3. Következtetések
Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep két, eltérő tisztítási ágának tanulmányozása
során a következő következtetések állapíthatók meg:
1. Az év egyes részeiben (különösen a nyári időszakban) a levegőztetett térrész
túlméretezett.
2. A telep tervezési értékei alapján túlméretezett az év egyes részeiben. Azonban, a
széles hőfoktartománynak (11-28°C) való megfelelést szem előtt tartva a nitrogén
terhelés alapján, kifejezetten a téli időszakban, szükséges a rendelkezésre álló
bioreaktor térfogat.
3. A levegőztetett medencék szakaszos levegőztetése jelentős elfolyó paraméter (TN
– összes nitrogén) javulást, és energia (levegőztetés) megtakarítást is
eredményezhet az év egyes részeiben.
4. A matematikai szimulációs számítások azt mutatták, hogy a hőmérséklet
csökkenésével a levegőztetett periódusok hosszának növelése szükséges az Új ágon
a hatékony nitrifikációhoz. Ugyanakkor a levegőztetés növelése a denitrifikáció
hatékonyságában visszaesést eredményezhet.
5. A Régi ág matematikai modellezése is azt mutatta, hogy a telep jelenleg alulterhelt,
tisztítási ág kiiktatása és/vagy iszapkoncentráció csökkentése sem okozna az
elfolyóban romlást. Ennek alapján, és a szakaszos üzemű levegőztetés Új ág
üzemeltetésében hozott pozitív eredménye folytán a szakaszos levegőztetés a Régi
ágon is bevezetésre került.
6. A levegőztetett és nem levegőztetett medencékben mért oldott oxigén
koncentrációk és az alacsony oldott KOI koncentráció értékek arra engednek utalni,
hogy elsősorban a téli időszakban a szándék szerint anoxikus vagy anaerob
medencékben inkább ún. ’low S - low DO’ körülmények állhatnak elő. A kialakuló
’low S - low DO’ körülmények mellett a rendelkezésre álló, könnyen
biodegradálható szénforrás nem az anaerob foszfor-visszanyomásra vagy a
denitrifikációra fordítódik, hanem a metabolikus előnyt élvező oxigénnel reagálhat
el, melyet a továbbiakban vizsgáltam.
6.3.3. A megnövelt N terhelés hatása a tisztításra
6.3.3.1. A vizsgálat célja és kivitelezése
Az Új és a Régi ágak optimális üzemelésének modellezésén túl vizsgáltuk az
esetleges N-terhelés növekedésének hatását is a tisztítás hatékonyságára.
Magyarországon a hulladékok hasznosítással történő ártalmatlanítása érdekében a
biogáztermelésre használt rothasztókba olyan anyagok kerülhetnek együttes
feldolgozásra, ún. korothasztásra, melyekből a tisztító rendszerbe recirkuláltatott
csurgalékvízbe az eredetileg nyersanyagként felhasznált szennyvíztisztítási nyersiszapból
és fölösiszapból származó ammónián felül viszonylag nagy többlet mennyiség jut. Az
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Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen már az Új ág megépülése előtt az iszapkezelésben
– anaerob rothasztás és biogáz termelés – történtek fejlesztések, így a nyers- és fölösiszap
kezelésén kívül élelmiszeripari ill. egyéb hulladékok anaerob úton történő együttes
lebontására is sor kerül, mely esetben a csurgalékvízzel visszakerülő, főként NH4-N
koncentráció még inkább megemelkedhet. Ezáltal a bioreaktorokba érkező szennyvíz
C:N aránya is megváltozhat a denitrifikáció szempontjából a szűkös szénforrás irányába.
A számításoknál az eredeti – 90%-os tartóssághoz tartozó – értékeket vettem alapul
(Alap), ill. az NH4-N és TN koncentrációkat emeltem meg 20 ill. 40%-kal (Alap+20%;
Alap+40%). A növekedés mértékének megállapításához figyelembe vettem, hogy
általánosságban viszonylag magas ammónia (700-1300 mg/l) és foszfor (150-300 mg/l)
koncentrációk érkeznek az anaerob rothasztás és iszapkezelés egységeiről, azonban
mennyiségük – a telepre befolyó szennyvízmennyiséghez viszonyítva – alacsony (kb. 0,52%), és nagymértékben függ az adott iszapkezelési eljárástól. A 40%-os terhelés
növekedés esetén számításba vettem a korothasztás folyamatát is.
Pl. a következő befolyó és iszapvíztelenítőről visszaérkező szennyvízáramok esetén
a nitrogén kb. 20%-os növekedése tapasztalható (Qbef = 40 000 m3/d, NH4-Nbef = 60 mg/l,
Qcsurgalék = 500 m3/d, NH4-N csurgalék = 1000 mg/l):
𝑁 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑒𝑙é𝑠 𝑛ö𝑣. = 1 − [

𝑁 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑒𝑙é𝑠𝐵𝑒𝑓 + 𝑁 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑒𝑙é𝑠𝐶𝑠𝑢𝑟𝑔
2900 (𝑘𝑔/𝑑)
] = [1 −
] ∗ 100 = ~20%
𝑁 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑒𝑙é𝑠𝐵𝑒𝑓
2400 (𝑘𝑔/𝑑)

Az alkalmazott befolyó paraméterértékeket a 13. táblázatban foglaltam össze a
denitrifikáció szempontjából fontos BOI5/NH4-N arányt is feltüntetve.
13. Táblázat. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep N-terhelés modellezés paraméterei.
Paraméter

Alap

Alap+20%

Alap+40%

Mértékegység

KOI (Kémiai Oxigénigény)

370

370

370

mg/l

BOI5 (Biokémiai Oxigénigény)

235

235

235

mg/l

TN (Teljes/Összes nitrogén)

68

81,6

95,2

mg/l

NH4-N (Ammónium-nitrogén)

60

72

84

mg/l

TP (Teljes/Összes foszfor)

7,3

7,3

7,3

mg/l

öLA (Összes lebegőanyag)

165

165

165

mg/l

BOI5/TN

3,5

2,9

2,5

-

BOI5/NH4-N

3,9

3,3

2,8

-

Megállapítható, hogy a 13. Táblázat adatai alapján már az Alap nitrogén-terhelés
esetén is a szűkös szénforrás tartományába sorolható a BOI5/NH4-N arány, a megemelt
befolyó NH4-N és TN koncentráció értékek esetén pedig már súlyos szervesanyag hiány
léphet fel. A számításokat külön végeztem el az Új ill. a Régi ág esetén. Az
anoxikus/aerob arányok a jelenlegi üzemelés (Új ág: 1Ax/1Ae; Régi ág: 1Ax/3Ae)
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alapján beállított értékekkel vettem alapul, hiszen már ebben az esetben sem optimális a
befolyó szennyvízzel érkező szénforrás a hatékony denitrifikációhoz.
A szimulációs számítások során a következő lehetőségeket vettem figyelembe az
elfolyó összes nitrogén koncentráció csökkentése érdekében:
•
•
•
•

az anoxikus és a levegőztetett (Ax/Ae) periódusok arányának növelése,
a nitrát recirkuláció elő-denitrifikációs térbe történő mennyiségének növelése
külső szénforrás adagolása
és az előzőek kombinációi.

6.3.3.2. Eredmények
Az alapul vett (jelenlegi) üzemeltetési beállítások – 1Ax/3Ae arány és 120%-os
nitrát-recirkuláció – mellett az NH4-N koncentráció <1 mg/l alatt maradt még a
megnövekedett N-terhelések ellenére is. Még alacsony hőmérsékleten (12°C) is
teljesítette az előírt határértéket (10 mg/l), bár az NH4-N koncentráció már 5-6 mg/l-re
megemelkedett. Azonban az elfolyó NO3-N koncentráció 17 mg/l-ről 30, valamint 43
mg/l értékre emelkedett a 20 ill. 40%-os befolyó N-terhelés mellett. A >20% N-terhelés
mellett az elfolyó TN koncentráció 35 mg/l-es határértéke már nem tartható. Másrészről
a viszonylag magas 2Ax/1Ae anoxikus arány melletti üzemelés esetén jelentősen
csökkenhet az aerob SRT, és ezáltal az elfolyó ammónia koncentráció növekedésével
párhuzamosan az elfolyó TN is emelkedhet 18°C alatti hőmérsékleten (ld. 64. ábra).
A befolyó BOI5/NH4-N arány csökkenése a denitrifikáció szempontjából külső pót
szénforrás adagolás szükségességét indokolhatja az összes nitrogén határérték alatt való
tartása érdekében. A pót szénforrás (pl. metanol) mennyisége lényegesen csökkenthető a
nitrát recirkuláció – pl. 120%-ról 220%-ra – történő növelésével. A befolyó szennyvíz
szénforrása jobban hasznosulhat a denitrifikáció során, mivel a nagyobb nitrátrecirkulációval nagyobb mennyiségű NO3-N érkezik vissza az anoxikus medencékbe.
Tehát az eredmények arra utalnak, hogy 20%-nál kisebb N-terhelés növekedése
tolerálható, mindenekelőtt akkor, ha a recirkulációs arány növelésével a szénforrás aerob
felhasználását lehetőség szerint kizárjuk ill. minimalizáljuk.
A megnövelt anoxikus/aerob (2Ax/Ae) arány melletti üzemeltetéssel
hozzávetőlegesen akár 12-16 m3/d metanol is megtakarítható a befolyó N-terhelés és a
nitrát-recirkuláció nagyságától függően. Azonos elfolyó TN koncentrációk tartása mellett
az adagolandó metanol igényt a 65. ábra mutatja, ahol a +40% N-terhelés és a 120%
nitrát-recirkuláció beállítások mellett kapott metanol igényt tekintettem 100%-nak.
Ennek megfelelően, figyelembe véve a 2Ax/1Ae levegőztetési beállítást, a nyári
időszakban a metanolra fordított összeg miatt az üzemeltetési költségek évi ~0,4-0,6
millió euróval csökkenthetők, ~200 euró/m3 metanol árral számolva. Ezenkívül jelentős
további megtakarítások is lehetnek a levegőztetési költségek tekintetében.
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64. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep különböző levegőztetési/nem levegőztetési
arányok mellett kapott elfolyó (a-b) NH4-N, (c-d) NO3-N és (e-f) TN koncentrációk.
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65. ábra. Az elfolyó TN koncentráció változatlan értéken tartásával (a) az elfolyó TN
koncentráció és (b) a metanol igény eltérő nitrát-recirkuláció arányok mellett.
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6.3.3.3. Következtetések
1. Az iszapkezelő folyamatokról visszaérkező csurgalékvíz magas N-tartalma –
különösen korothasztás esetén – a biológiai nitrogén- és foszfor-eltávolítás
folyamataihoz szükséges C:N arányt kedvezőtlen irányba befolyásolja.
2. Az elő-denitrifikációban a szennyvíz C-forrása teljesebben hasznosul, mivel az
alternatívan levegőztetett medencékben egy része biztosan oxigénnel fogy el.
3. A szimulációs számítások azt mutatták, hogy a visszatérő csurgalékvízzel a
hatékony denitrifikációhoz sok esetben kevés a könnyen biodegradálható
szénforrás, szükségessé válhat pót szénforrás adagolása az elfolyó összes nitrogén
(TN) koncentráció változatlan értéken tartásához.
4. A metanol-igény csökkenthető a befolyó szénforrás minél nagyobb arányú, előanoxikus zónában történő felhasználásával, tehát a nitrát-recirkuláció növelésével.
6.3.4. Az Új Ág nem levegőztetett medencéinek lefedése
6.3.4.1. A vizsgálat célja és kivitelezése
A közvetlenül biológiai tisztításra kerülő szennyvíz viszonylagos szénforrás hiánya
több szempontból is növelheti a tisztítás költségeit:
•

Pót szénforrás adagolás igénye léphet fel annak érdekében, hogy a tisztított
szennyvízzel szemben támasztott N-határértéknek megfelelő mértékű legyen a
denitrifikáció hatékonysága. Azonban a pót szénforrás viszonylag könnyen
előálló túladagolása ráadásul növelheti az elfolyó KOI és BOI értékét.

•

Megfelelő szervesanyag mennyiség hiánya mellett leeshet a biológiai többlet Peltávolítás hatékonysága, ami megnövekedett mértékű vegyszeradagolást tehet
szükségessé. Az adagolási helytől függően a vegyszer bejuttatása a szénforrás
mennyiségét tovább csökkentheti.

•

Alacsony befolyó szervesanyag koncentráció esetén növekszik a valószínűsége
annak, hogy a szelektorként kialakított medencékben alacsony szubsztrát
koncentráció mellett folyik a biodegradáció. Az általános feltételezés szerint ez
nem okoz különösebb üzemeltetési problémát akkor, ha ezek a szelektorok
anaerob vagy anoxikus körülmények között üzemelnek, mivel így alapvetően az
ülepedést segítő, ún. flokkulens („floc-forming”) mikroorganizmusok
szaporodnak el.

•

Minden más elektron akceptorral szemben a mikrobiális reakciók energia hozama
aerob úton a legnagyobb. Az oldott oxigén már viszonylag alacsony koncentráció
mellett is jelentősen gátolhatja a denitrifikáció sebességét. Az oxigén jelenléte
egyrészt metabolikus (a szénforrás előnyösebb fogyasztása révén), másrészt
kinetikai (a nitrát bontó enzim termelésében) gátlást eredményez.

•

Fentieknek megfelelően, általánosan elfogadott megállapítás az, hogy a
rendszerbe bejutó oxigén az anaerob és anoxikus szelektorokban a cél rovására
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fogy el, ezek a medencék mégis nyitottak. Az oxigén behatolása és előnyösebb
elfogyasztása nem veszélyezteti a denitrifikálás és a biológiai többlet P-eltávolítás
hatékonyságát – és ezek által a biomassza szerkezetét – akkor, ha egyértelmű
szénforrás többletre számíthatunk, és ez ún. tagolt szelektorokban fogy el. Ekkor
– legalábbis a rendszer elején – a magas szubsztrát koncentráció következtében
előálló nagy reakciósebesség mellett az oxigén koncentrációja gyakorlatilag
nullára csökken. Ha azonban a szénforrás befolyó mennyisége alacsony vagy az
alacsony szennyvízhőfok következtében az oxigén fogyasztása lelassul, a
reaktorbeli oxigén koncentráció megemelkedhet.
•

Az iszap ülepedésére gyakorolt hatás szempontjából a legkedvezőtlenebb, ha az
ún. ’low S - low DO’ körülmény áll elő, amikor az anaerob vagy anoxikus
üzeműnek szánt reaktorban alacsony a szubsztrát koncentráció és egyben a
kimutathatóság szintjére emelkedik az oldott oxigén koncentráció. Ennek kapcsán
feltételezhető az, hogy a téli időszakban előálló lehűlés és hígulás, pl. hóolvadás
nyomán tapasztalt iszapszerkezet romlásban a nem levegőztetett szelektorokba
beoldódó oxigén is jelentős szerepet játszhat.

A fenti megfontolásokat és eredményeket szem előtt tartva, a kutatás azt a célt
szolgálta, hogy az Észak-pest Szennyvíztisztító Telepen fedőlapok telepítésével lezárt
anoxikus medencék üzemét összevessük a vonatkozó, fedetlen reaktorok üzemével. A
nemzetközi viszonylatban is úttörőként kialakított úszó fedlapokat (ld. Wanner &
Jobbágy, 2014) a Karsai Műanyagtechnikai Holding Zrt. készítette és telepítette. Az
FCsM Zrt. és a BME ABÉT által közösen elvégzett kutatási feladatok a hatások analitikai
vizsgálatára és az üzemmenet adaptálására terjedtek ki, a hatékonyságnövelés
lehetőségeinek feltárását célozva.
A kutatás során feldolgoztuk és értékeltük az FCsM Zrt. vonatkozó megfelelő telepi
mérési adatait, speciális mintavételi technikát alakítottunk ki, a hatások analitikai
vizsgálatát helyszíni mérések adatainak felhasználásával értékeltük, melyek a kísérleti és
referencia rendszerekben a szennyvízhőmérséklet, pH, oldott oxigén koncentráció, oldott
KOI, NH4-N, NO3-N és NO2-N, TN ill. PO4-P koncentráció, eleveniszap koncentráció és
ülepedés mérésén alapultak.

6.3.4.2. Az úszó fedlapok telepítése
Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen először két, egymást követő anoxikus
medence került lefedésre az Új ág 1. szekciójában (ld. részletesebben Vánkos, 2015). A
kísérletek során a továbbra is nyitott, 3. szekciót vettük referenciaként. A telepítés során
a hatszögletű tömör műanyag elemek a szárazföldön előre összeszerelésre kerültek,
ügyelve arra, hogy a keverőknél, valamint a medencébe lógó szondák vezetékeinél és
tartóelemeinél megfelelő méretű hely maradjon fedetlenül. Az így elkészült egybefüggő
felület fokozatosan került a víz felszínére (ld. 66. ábra).
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(a)

(b)

66. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág I. szekciójának (a) lefedésekor a
szárazföldön összeszerelt elemek vízre engedése és (b) a szennyvíz ráfolyása a burkolatra.

A telepítést követően a második medencénél a fedlap az eredetileg alkalmazott
kivitelben, sérülés- és változásmentesen üzemelt. Az első medencében, a vízbelépés
pontjánál az áramlás igen erőteljes és esetenként nagymértékben változott. Ennek
tulajdoníthatóan a vonatkozó szegélynél a szennyvíz a burkolatra kezdetben részben
ráfolyt, azt több helyen meg is bontotta (ld. 66. ábra). Ezen a helyen bukóélek kerültek
kialakításra, majd kiegészítésképpen a peremeket kis mértékben megemeltük, ügyelve
arra, hogy a fedlap továbbra is a víz felszínén ússzon (ld. 67. ábra).

(a)

(b)

67. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág I. szekcióján (a) a bukó élek kiépítése és
(b) a peremek megemelése.

Időközben bebizonyosodott, hogy a széleknél keretmerevítés szükséges, amit az
elemek fix egymáshoz rögzítésével oldottunk meg az esetleges megbontások elkerülése
végett. A továbbiakban az esetlegesen elváló elemek pótlása már a helyszínen, a borítólap
megbontása nélkül is lehetséges. Az első anoxikus medence lefedésének helyszínre
adaptálása 2013. szeptember 1-én fejeződött be.
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6.3.4.3. A helyszíni mérések kivitelezése és eredményei
A helyszíni mérések kivitelezése
A fedőlapok telepítésének hatásvizsgálatához az Új ág két tanulmányozott
medencesorának részletes analitikai vizsgálatát végeztük el. A Kísérleti rendszer (Duna
felőli első eleveniszapos szekció) 6, míg a Referencia rendszer (Duna felőli harmadik
szekció) 5 pontjáról ill. az osztóműből vettünk mintát (ld. 68. ábra). A biológiai tisztításra
kerülő szennyvíz tényleges kiindulási koncentrációinak (S0) meghatározása érdekében
vizsgáltuk a recirkuláltatott szuszpenzió (nitrát-recirkuláció, 3/a mérési pont) minőségét
is. A Referencia rendszer 6. mintavételi pontjának megközelíthetősége balesetvédelmi
szempontból nem volt kivitelezhető. Az egyes minták lecentrifugálása után az oldott KOI,
NH4-N, NO3-N, NO2-N és PO4-P paraméterek értékeit határoztuk meg. Ezen kívül mértük
a szennyvíz hőmérsékletét, az oldott oxigén (DO) koncentrációt, valamint az eleveniszap
koncentrációját és az ülepedési sajátosságait (V30, SVI). Mindezek mellett az FCsM Zrt.
ecetsav koncentrációt is mért az átadott mintákból.
1/1

1/3

OSZTÓMŰ

Kísérleti rendszer

1

4 2

Nitrátrecirkuláció

5+5sz 3
3a

Iszaprecirkuláció

6

7

Referencia rendszer

Forrás: www.fcsm.hu

68. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág Kísérleti és Referencia rendszerek és az
egyes mintaételi helyek elhelyezkedése (1, 1/1 és 1/3: osztómű; 2-6: anoxikus medence; 3a:
nitrát recirkuláció belépése; 5sz: mérőszonda szintje; 7: elfolyó).

Az anoxikus medencék egyes helyein történő mintavételezést (2., 3., 4., 5., a
Kísérleti rendszer 6. pontja ill. a nitrifikáló terekben a 3a) mélységi mintavevő
segítségével, 2 méteres mélységből, szivattyú alkalmazásával valósítottuk meg (ld. 69.
ábra). A két szekcióban – az azonos befolyó szennyvíz biztosítása érdekében – azonos
időben történt a mintavételezés, a Kísérleti rendszer aerob terének levegőztetett és nem
levegőztetett üzemállapotában is. A homogén és releváns minta érdekében a szivattyú
segítségével a szuszpenziót pár percig átvezettük a 2 m hosszú mintavételi csövön (ld.
69. ábra), ezután történt csak meg a mintavételezés, mely összesen kb. 3-5 percet vett
igénybe. A mintavétel után azonnal elkezdtük az egyes minták feldolgozását:
centrifugálás, szűrés, a nitrát méréshez már a helyszínen be is pároltuk az elegyeket.
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Szivattyú

Mintavevő, PVC cső

69. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág Kísérleti és Referencia rendszerén
kidolgozott mintavételezési eljárás kivitelezéséhez felhasznált eszközök.

A helyszíni mérések eredményei
Az átfogó értékelés során megjegyzendő, hogy a felhelyezett úszó fedlap a felszín
lezárására alkalmasnak bizonyult, a viszonylag egyenletesebb hidraulikai terheléssel
üzemelő, második medencében gyakorlatilag beavatkozás nélkül, az első medencében az
élek kiemelésének biztosításával zökkenőmentesen látta el feladatát.
A mérések során a medencék szennyvizének hőmérséklete viszonylag magas volt
(ld. 70. ábra), a tél kevés csapadékkal, enyhének bizonyult. Ez kedvez a nem levegőztetett
medencékben kialakulható ’low S - low DO’ állapot elkerülésének. A mért, oldott KOI
értékek alapján ugyanakkor feltételezhető, hogy már a nem levegőztetett medencékben is
viszonylag alacsony volt a közvetlenül biodegradálható szubsztrát koncentrációja.

Szennyvíhőfok (°C)

30
25

20
15

10

Dátum

70. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep bioreaktoraiban mért átlagos szennyvízhőfok
értékek alakulása az egyes mérési napokon.
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Az oldott oxigén koncentráció nem levegőztetett reaktorbeli meghatározása az
alacsony és gyorsan változó értékek következtében elsősorban a tartomány megadására
terjedhetett ki. Az összefoglalt adatok azonban azt tükrözik (ld. 14. táblázat), hogy a
nyitott, Referencia rendszerben előfordulhatnak – a korábbi mérésekhez hasonlóan (ld.
58. ábra) – ’low DO’ körülményekre jellemző oldott O2 koncentrációk (0,05-0,2 mg/l).
Kiemelendő az is, hogy a nitrát recirkuláció átvezetésénél (a 3/a mérési pontokon)
az oldott oxigén koncentráció a nitrifikáló medence levegőztetett és nem levegőztetett
üzemállapotában egyaránt változhat tendenciózusan, az átállás következtében (ld. 14. és
15. táblázat, F12. ábra), vagy véletlenszerűen, egy-egy lökésszerűen érkező víz- és/vagy
levegőmennyiség esetén. Részben ezzel összefüggésben időről időre változhat a
recirkuláció által visszaszállított nitrát és foszfát mennyisége is.
14. Táblázat. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág Kísérleti (K) és Referencia (R) rendszer
egyes mintavételi pontjain mért oldott oxigén koncentráció értékek alakulása a mérési napokon.

Kísérleti

2014.08.04

1,01

0,54-1,2

0,02-0,04

2K
3K/a

1,15

7K

0,5-1,05

2R

0,01

3R/a

1,7-1,8

3R

0,01

4R

0,03

5R

0,03-0,09

7R

1,42

Elnevezés

2014.02.25

1,8-2

0,04-2,86

2014.05.22

2014.07.17

1'

0,4-0,5

Kísérleti

Referencia

2014.07.17

Osztómű

2'K

0,03-0,04

3'K/a

0,04-0,08

Referencia

Nem levegőztetett fázis

Levegőztetett fázis

Elnevezés

Oldott oxigén koncentráció (mg/l)
2014.02.25
2014.05.22

2014.08.04

0,00-0,02
0,00-0,01

3'K
2'R

0,02-0,05

0,04-(0,1)

3'R/a

0,02-0,1

0,03-0,04

3'R

0,04-0,1

0,02-0,03

4'R

0,04-0,2

5'R

0,03-0,15
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0,02-0,4

15. Táblázat. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág egyes mintavételi pontjain mért oldott
oxigén koncentráció értékek alakulása a 2014.08.04-i mérés alkalmával.

Elnevezés
Nem
levegőztetett

Levegőztetett

Oldott oxigén koncentráció (mg/l)
5. perc
25. perc
45. perc

3/a'

0,02

0,00-0,01

3'

0,00

0,01

Referencia

3/a'

0,02-0,4

0,01

0,00-0,01

Kísérleti

3/a

0,54

0,9-1,2

0,9-1,2

Referencia

3/a

0,04

0,42

2,86

Kísérleti

Megállapítható, hogy a vizsgált időszakban alkalmazott üzemmenet mellett
viszonylag kevés nitrát került recirkuláltatásra, ami általában már az első anoxikus
szelektorban elfogyott (ld. 71. ábra). A recirkuláltatott nitrát akkor is teljesen
eliminálhatónak bizonyult az anoxikus szelektorokban, amikor koncentrációja 2-3szorosa volt az általában tapasztalt értéknek annak következtében, hogy a 2. profilmérési
napon (2013.10.24.) a nitrátterhelés növelése érdekében az Üzemeltető a nitrifikáló
reaktorokat a mérést megelőzően több órán keresztül és ezt követően egészen a
mintavételezés végéig folyamatosan levegőztette.
Az ortofoszfát visszanyomás mértékének feltüntetéséhez szükséges volt a tényleges
S0 értékek kiszámítása, ami az osztóműből belépő és a recirkuláltatott elegy keverékéből
adódik. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a Kísérleti rendszer
előnyösebbnek mutatkozott a biológiai többlet P-eltávolítás első lépésének, a Pvisszanyomás által kísért tápanyagfelvételnek a szempontjából (ld. 72. ábra). Mivel a
foszforakkumulálásra képes PAOk mindenekelőtt anaerob bioreakciók termékeinek
felvételére képesek, feltételezhető, hogy a lefedés ezek keletkezését, ill. az oxigén
kizárásával azok oxigénnel történő eliminálódását csökkenti. Az ortofoszfát befolyó
koncentrációhoz képesti növekedéssel szemben a második profilmérés alkalmával
egyértelmű oldott foszfát koncentráció csökkenést mutattunk ki (ld. 72. ábra).
Feltételezhető, hogy ez a mérési eredmény a vegyszeres kicsapásnak tulajdonítható. A
vegyszeres foszfor kicsapás hatását, illetve túlzott mértékű adagolását több mérési
alkalommal is tapasztaltunk és vizsgáltunk (Bakos, 2016).
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71. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág Kísérleti és Referencia rendszerében mért NO3-N koncentrációk alakulása a 2-5. profilmérési napokon
(jelmagyarázat: „Levegőztetett” – levegőztetett fázis az aerob medencékben; „Nem levegőztetett” – nincs levegőztetés az aerob medencékben).
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72. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág Kísérleti és Referencia rendszerében a PO4-P visszanyomás alakulása az 1-5. profilmérési napon
(jelmagyarázat: „Levegőztetett” – levegőztetett fázis az aerob medencékben; „Nem levegőztetett” – nincs levegőztetés az aerob medencékben).
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2014. december 11-én a mérési pontok közül az adott időponthoz köthető előülepítő
előtti és utáni pontokról, valamint az osztóműből, a két szekció első anoxikus reaktorába
belépő (5), ill. a nitrátrecirkuláció (3a) pontjáról vettünk minták az ortofoszfát
visszanyomás kimutatására koncentrálva. A mérés során kapott eredmények alapján
megállapítható, hogy a lefedett Kísérleti szekció ebben a tekintetben a vizsgálati napon is
előnyösebbnek bizonyult (ld. 73. ábra). Az utolsó oszloppár az 5. mérési ponton mért (5)
és a számított (S0) PO4-P koncentrációk különbségét (ΔPO4-P) mutatja. Az adatértékelés
során figyelembe veendő az, hogy az Új ág eleveniszapja összekeveredve jut vissza az
osztóműbe, tehát a Kísérleti és Referencia ágon tapasztalt értékeket torzíthatja. Azonban
méréseink alapján megállapítottuk, hogy az úszó fedlap alkalmazása és ezáltal a felszínről
beoldódó oxigén csökkentése kedvez a PAOk-nak az oxigénnel el nem reagált szénforrás
hasznosítása következtében.

73. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág Kísérleti és Referencia rendszer egyes
mintavételi pontjain a PO4-P, valamint a ΔPO4-P koncentráció alakulása 2014.12.11-én.
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Összességében megállapítható, hogy az Új ág Kísérleti rendszerén alkalmazott
speciális úszó fedél kedvezően hatott a denitrifikációra, és a biológiai P-eltávolításra is.
Azonban, egyrészt az utóülepítőből visszaérkező iszap összekeveredése nem tette
lehetővé az egyes ágak szeparált értékelését, másrészt a foszfor vegyszeres kicsapása,
különösen a túlzott mértékű adagolás mellett torzította a Kísérleti és Referencia ág közötti
különbségeket. A túlzott vegyszeradagolás mellett a két rendszer között nem volt
számottevő PO4-P koncentrációban kifejezett különbség. Ugyanakkor az Üzemeltetővel
való hatékony együttműködés lehetővé tette a mérések előtti vegyszeradagolás
szüneteltetését. Ennek hatására a Kísérleti rendszerben a nitrát-nitrogén koncentráció
előbb lecsökkent kimutathatósági határ alá, majd szignifikáns eltérés mutatkozott a
Kísérleti és Referencia rendszerben tapasztalt P-visszanyomásban (ld. 74. ábra).
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74. ábra. A PO4-P koncentráció egyértelmű különbségei (a) vegyszeres P-kicsapás és (b) az Új
ág fedett, nem levegőztetett reaktoraiban tapasztalt kedvező biológiai P-visszanyomással.

6.3.4.4. Következtetések
1. A nyitott, nem levegőztetett medencékben előfordulnak ’low DO’ körülményekre
jellemző oldott oxigén koncentráció szintek (0,04-0,2 mg/l).
2. Sikeres volt az Új ág nem levegőztetett anoxikus szelektorainak úszó fedlappal
történő lefedése a Kísérleti rendszeren.
3. A Kísérleti rendszer előnyösebbnek mutatkozott a biológiai többlet P-eltávolítás
első lépésének, a foszfor-visszanyomás által kísért tápanyagfelvételnek a
szempontjából.
4. Az úszó fedlap alkalmazása következtében a felszínről beoldódó oxigén kizárható,
így a PAOk hasznosíthatják a nitráttal és az oxigénnel el nem reagált szénforrást.
5. A (túlzott) vegyszer adagolás az egyes mérési napokon torzította az eredményeket,
ill. az utóülepítőből visszaérkező iszap összekeveredése nem tette lehetővé az egyes
ágak szeparált értékelését, ezért a továbbiakban (ld. 6.3.5 fejezet) a Régi ág
vizsgálatára helyeztük a hangsúlyt, amiben az Üzemeltető partnerünk is volt.
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6.3.5. Az Régi Ág nem levegőztetett medencéinek lefedése
6.3.5.1. A vizsgálat célja és kivitelezése
Az Új ágon elvégzett kísérletek után a továbblépés érdekében szükségesnek
mutatkozott az, hogy a Kísérleti és Referencia szekciók biomasszája ne keveredjen össze,
így megakadályozható az esetleges beoltás a Kísérleti rendszerben elszaporított
mikroorganizmusokkal, ill. a szekciók közötti kölcsönös átoltás miatt az átalakuló
mikroba populációkból eredő hatásoknak az eltűnése/tompulása. Az elkülönített
biomasszák tevékenysége esetén – a N- és P-eltávolítás mélyebb tanulmányozása mellett
– lehetőség nyílhat a beoldódó oxigén eleveniszap ülepedésre és elválaszthatóságra
gyakorolt hatásának vizsgálatára is. A szennyvíz szervesanyag koncentrációjának
csökkenése, ill. hideg és csapadékos időjárás elősegítheti a lefedett rendszer előnyeinek
erőteljes jelentkezését. Ennek érdekében tehát a továbbiakban (2014. november 10-től) a
Szennyvíztisztító Telep Régi ágán folytattuk a méréseket.
Az Új ágon szerzett tapasztalatokat felhasználva, a Régi ág két szekciójának
részletes analitikai felmérését végeztük el a fedőlapok telepítésének hatásvizsgálatához.
A biológiai folyamatok részletesebb megismerése érdekében egy szekció több pontjáról
vettünk mintát (ld. 75. ábra). A Kísérleti rendszer (Új ághoz közelebbi, III. eleveniszapos
szekció) és a Referencia rendszer (irodaépülethez közelebbi, II. szekció) 10 pontjáról, ill.
az előülepítő előtti és előülepítő utáni pontokat is mértük. Az egyes minták centrifugálása
és szűrése után az oldott KOI, NH4-N, NO3-N, NO2-N és PO4-P paraméterek értékeit
határoztuk meg. Ezen kívül mértük a szennyvíz hőmérsékletét, az oldott oxigén
koncentrációt, a pH-t, valamint az eleveniszap koncentrációját és ülepedési sajátosságait.

75. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ág Kísérleti és Referencia rendszerek és az
egyes mintaételi helyek elhelyezkedése (1: osztómű; 2, 3: nitrát-recirkuláció belépése; 4, 5: első
anoxikus medence átfolyás; 6, 7: második anoxikus medence átfolyás; 8, 9: második aerob tér
nitrát-recirkuláció kiindulása; 10: iszaprecirkulációs akna).
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A két szekcióban – az azonos befolyó szennyvíz biztosítása érdekében – azonos
időben történt a mintavételezés, a Kísérleti rendszer aerob terének levegőztetett és nem
levegőztetett üzemállapotában is. A mintavétel után azonnal elkezdtük az egyes minták
feldolgozását: centrifugálás, szűrés, valamint a nitrát méréshez már a helyszínen be is
pároltuk az elegyeket (ld. 76. ábra). Az analitikai mérések előkészületével párhuzamosan
a levegőztetett fázisokból iszapmintát vettünk: a 30 perces ülepedés helyszíni
vizsgálatához, és az eleveniszap szuszpenzió iszapkoncentrációjának meghatározásához.

76. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ág Kísérleti és Referencia rendszerén
minták centrifugálásának, szűrésének és az analitikai mérések előkészületének helye.

6.3.5.2. A helyszíni mérések kivitelezése és eredményei
A helyszíni mérések kivitelezése
A 4 szekció közül az I. szekció a többitől eltérően üzemelt, ott a biológiai Peltávolítás hatékonyságának növelése érdekében a nitrát-recirkulációt nem az első, hanem
a második nem levegőztetett medencébe vezették vissza. A többi szekció közül a II. és a
III. hidraulikai terhelése állt legközelebb egymáshoz, így azok között kellett döntenünk.
Az előzetes kísérletek eredményei alapján úgy ítéltük, hogy a III. szekciót fedjük le. Így
a továbbiakban az lesz a Kísérleti, míg a II. szekció a fedetlen, Referencia rendszer.
A III. szekció nem levegőztetett medencéinek felszínén 2014. decemberben
azonban egy vékony habszerű iszapréteg volt megfigyelhető, mely a fedlapok
telepítésének elhúzódásával egyre nagyobb mértéket öltött (vastagabb és összefüggőbb
lett). A felszínen úszó iszapréteg alapvetően nem okoz üzemeltetői problémát, amíg
mértéke nem jelentős, hiszen természetes fedést képez. A telepítést 2014. december 19én kezdték el. A fedelet a jelenlévő felszíni iszapréteg tetejére helyezték (a fénykép
készítésekor az anoxikus medence két hátsó része még nem volt befedve, ott
megfigyelhető a hab). A fedél telepítését 2014. december 27-én fejezték be (ld. 77. ábra).
A Régi ág anoxikus medencéjének lefedésekor az Új ágon szerzett kivitelezői és
üzemeltetői tapasztalatok alapján, a körülményekhez igazított, módosított fedél került
telepítésre. Az új fedél négyszög alapú, levegővel töltött elemekből áll, melyeket több
rugalmasságot biztosító kapcsokkal lehet egymáshoz rögzíteni.
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(a)

(b)

77. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ág III. szekció anoxikus medencékre
telepített fedlapok.

Hat alkalommal végeztünk profilméréseket. Az első 3 profilmérés még a fedél
telepítése előtt történt, többek között ezek alapján döntöttük el, hogy melyik szekció
kerüljön lefedésre.
A továbbiakban a Régi ág két szekciójának vizsgálatát hajtottuk végre. A biológiai
folyamatok részletesebb vizsgálatához a tényleges befolyó, ún. keverék koncentrációkat
is kiszámítottuk, melyek az előülepített szennyvíz és az iszaprecirkuláció (S0), valamint
az osztóművet elhagyó szuszpenzió és a nitrát-recirkulációval visszaérkező elegy (SAX)
keveredéséből jönnek létre.
A Régi ág szekcióinak levegőztetése automatikus rendszerben működik, ami azt
jelenti, hogy alapesetben az aerob terek egy óra levegőztetését maximum egy óra nem
levegőztetett fázis követi. Azonban az elfolyó ammónia koncentráció emelkedése esetén
a rendszer további légbevitelre kapcsol át, tehát a nem levegőztetett fázis helyett is
levegőztetés valósul meg. A 2014. november 27-i mérés során a Referencia rendszer (II.
szekció) a nem levegőztetett fázis előtti mintavételezése előtt a magas elfolyó ammónia
koncentráció miatt két órán keresztül folyamatosan levegőzött, amit az adatok
értékelésénél figyelembe vettem.

A helyszíni mérések eredményei a lefedés előtt
A 2014.11.27-i méréskor a tisztítás hőfoka átlagosan 18,1°C volt. Az anoxikus
reaktorok felszínén tapasztaltunk habszerű iszapréteget, ami a Referencia rendszer esetén
jelentősen kiterjedtebbnek bizonyult (ld. 78. ábra).
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(a)

(b)

78. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ág (a) Referencia anoxikus terének felszíne
szinte teljes egészében iszapréteggel borított, (b) a Kísérleti rendszer csupán részlegesen.

Az eredményekből megfigyelhető, hogy az oldott KOI-ban kifejezett könnyen
biodegradálható szénforrás mennyisége már gyakorlatilag az anoxikus medencében
lecsökkent arra az értékre (<50 mg/l), amely a rendszer többi egységében is jellemző volt
(ld. 79. ábra). Hasonló eredményeket mutatott az FCsM Zrt. Észak-pesti
Szennyvíztisztító Telep laboratóriumában mért ecetsav koncentráció érték is (ld. F13.
ábra). Ennek jelentősége abban nyilvánul meg hogy a lefedéssel célunk az oldott KOI
lehető legnagyobb hányadának az anaerob P-visszanyomásra és a denitrifikációra történő
fordítása.
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79. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ágán mért oldott KOI koncentráció
alakulása a 2014.11.27-i mérési alkalom során.

A Referencia rendszerben a NO3-N koncentráció mindkét (levegőztetett, nem
levegőztetett) üzemállapot mellett magasabbnak bizonyult teljes nitrifikáció mellett (ld.
80. ábra és F14. ábra). Ennek feltételezhető oka az, hogy a nem levegőztetett fázis
mintázása előtt két órán keresztül folyamatosan levegőzött az elfolyó magasabb ammónia
tartalom miatt. Ezzel ellentétben, a Kísérleti rendszer anoxikus tereiben a NO3-N
koncentráció közel 0,00 mg/l-nek adódott.
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80. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ágán mért NO3-N koncentráció alakulása
a 2014.11.27-i mérési alkalom során.

A Kísérleti rendszer nem levegőztetett reaktoraiban P-visszanyomás ennek ellenére
egyáltalán nem volt tapasztalható, az ortofoszfát koncentráció kismértékű emelkedése az
osztóműben volt kimutatható (ld. F15. ábra). A Referencia rendszerben viszont
egyértelmű P-visszanyomás jelentkezett a levegőztetett üzemmód mellett végzett
vizsgálatok során, és kismértékben a nem levegőztetett üzemmód mellett is. A tisztított
szennyvíz kilépő PO4-P koncentrációja is a Referencia rendszerben mutatkozott
alacsonyabbnak (~2 mg/l a >3 mg/l Kísérleti rendszerbeli értékkel szemben).
Figyelemre méltó az, hogy a biomasszával gyakorlatilag teljesen lefedett
Referencia rendszer nem levegőztetett szelektoraiban a kismértékű P-visszanyomás
mellett jelentős mértékű NO3-N koncentráció csökkenés (6 mg/l-ről 2 mg/l-re) is előállt.
Megállapítható végül az is, hogy az osztóműben ez esetben is jelentős mértékű
oldott KOI csökkenés volt tapasztalható (ld. 79. ábra), és ugyancsak csökkenést mutatott
az oldott szervesanyag-tartalom az előülepítőben is. Ezzel egyidejűleg az előülepítőben
kimutatható volt kismértékű P-visszanyomás, az ecetsav koncentráció pedig csökkent. Az
osztóműben jelenlevő 1,15-1,38 mg/l-es oldott oxigén koncentrációhoz viszonyítva az
anoxikus medencékben alacsonyabb (0,03-0,12 mg/l) értékeket mértünk.
A másik kettő profilmérés hasonló eredményei, továbbá a párhuzamosan futó
szakaszos kísérletek (ld. 6.3.6. fejezet) alapján úgy döntöttünk, hogy a III. szekciót
(Kísérleti rendszert) fedjük le – melyen kisebb mértékű P-visszanyomás volt
tapasztalható –, annak reményében, hogy amennyiben a III. szekció lefedés a
későbbiekben a II. szekciónál nagyobb P-visszanyomást eredményezne, a hatás teljesen
egyértelműen látszódhasson. A könnyebb érthetőség kedvéért az előzőekben is
Referencia és Kísérleti rendszernek neveztem a II. illetve III. szekciót, holott csak a
mérések kiértékelése után döntöttünk róla. A további két szekcióval nem foglalkoztunk,
mert az I. szekció üzeme valamelyest eltér a többitől (a nitrát-recirkuláció nem az 1.
hanem a 2. nem levegőztetett medencébe kerül visszavezetésre), míg a IV. szekció a
többihez képest magasabb terhelést kap, mivel ez helyezkedik el legközelebb az
előülepítőkhöz. A II. és III. szekciónál volt közel azonos terhelés és üzemelési körülmény.
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A helyszíni mérések eredményei a lefedés után
A Kísérleti rendszer anoxikus medencéinek lefedése 2014. decemberében
fejeződött be, amely után további 3 profilmérést végeztünk. Ezen méréseket hátráltatta a
Referencia rendszer tetején folyamatosan jelen lévő habszerű iszapréteg, mely
természetes fedést biztosított az anoxikus medencéknek. Mindhárom profilmérés során
azonban megfigyelhető volt a Kísérleti rendszer 2. mérési pontján jelentkező kiugró érték
a PO4-P és oldott KOI koncentrációk esetében, függetlenül a rendszerek levegőztetett
vagy nem levegőztetett üzemmódjától (ld. 81. ábra és F16-F18. ábrák).
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81. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ágán mért oldott KOI és PO4-P
koncentrációk alakulása a 2015.03.03-i mérési alkalom során.

A megfigyelhető kiugró értékek számunkra bíztató folyamatokra utaltak, ugyanis azt
feltételezik, hogy az úszó fedél alatt a felszínéhez közel hidrolízis révén keletkezhet a
heterotróf mikrobák számára hasznosítható oldott KOI. Jó kiindulási információként, a
további szakaszos kísérletek megtervezéséhez nagyon is igen, de kvantitatív
következtetések levonására nem alkalmasak ezek az eredmények, ugyanis a vastag
felszíni iszapréteg miatt a reprezentatív és reprodukálható mintavétel nem volt
biztosítható úgy, mint ahogy korábban az Új ág esetében. Ezen mintavételekkor a
szivattyús mélységi mintavevőt nem tudtuk használni. Az elvégzett profilmérések
eredményeiként kapott tendenciák alátámasztására, a biológiai nitrogén és biológia
többlet P-eltávolításának részletesebb tanulmányozása érdekében végeztünk a
profilmérések eredményeire támaszkodva és különböző szempontok alapján
laboratóriumi szakaszos kísérleteket.

6.3.5.3. Következtetések
1. Az eredményekből megfigyelhető, hogy az oldott KOI-ban kifejezett könnyen
biodegradálható szénforrás mennyisége már gyakorlatilag az anoxikus medencében
lecsökkent (<50 mg/l) a rendszer többi egységében jellemző értékre.
2. Az osztóműben jelentős mértékű oldott KOI csökkenés volt tapasztalható, és
ugyancsak csökkenést mutatott az oldott szervesanyag-tartalom az előülepítőben is.
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3. A profilmérések eredményei és a párhuzamosan futó szakaszos kísérletek (ld. 6.3.6.
fejezet) alapján úgy döntöttünk, hogy a III. szekciót (Kísérleti rendszert) fedjük le
– melyen kisebb mértékű P-visszanyomás volt tapasztalható.
4. A lefedést követően a Kísérleti rendszer 2. mérési pontján (anoxikus medence)
kiugró PO4-P és oldott KOI koncentráció értékeket mértünk függetlenül a
rendszerek levegőztetett vagy nem levegőztetett üzemmódjától.

6.3.6. Szakaszos üzemi laboratóriumi kísérletek
A denitrifikáció ill. a biológiai többlet P-eltávolítás lépéseihez az oxigénmentes
környezetet az ún. „Zero-Headspace” reaktorok felhasználásával biztosítottuk (ld. 82.
ábra; Plósz et al., 2003). Ez a 12,5 cm belső átmérőjű, 25 cm magas átlátszó műanyagból
készült dugattyús szerkezetű, henger alakú reaktor két elzárható nyílással rendelkezik, az
egyik a dugattyún, a másik a reaktor oldalának alján helyezkedik el. A dugattyú és az
edény fala közötti tömítést o-gyűrűvel oldották meg, lehetővé téve ezzel a levegő
oxigénjének teljes kizárását. A dugattyún lévő nyílás a levegő kieresztésére szolgál,
miközben lezárjuk a mintával megtöltött reaktort, és ezen keresztül végezhetjük el a
biodegradáció során keletkező „gáztermékek” (pl. N2 gáz) szabadba bocsátását. A reaktor
alsó nyílásán keresztül van lehetőség a mintavételre, ami a dugattyú lenyomásával úgy
oldható meg, hogy a reaktorba nem kerül levegő. A dugattyún kialakított további
nyílásokban különböző, esetleg az adott folyamat nyomon követéséhez szükséges
mérőeszközök (pH, oxigén elektród, hőmérsékletmérő, stb.) helyezhetők el ill.
esetlegesen adagolandó anyagok (jelen esetben acetát) juttathatók be.

82. ábra. A „Zero-Headspace” reaktor az anoxikus és anaerob körülmények között lejátszódó
reakciók tanulmányozására.

A szakaszos kísérlet egyes lépéseit a 83. ábra szemlélteti. A kísérleti rendszereket
– az oxigénmentes környezet fenntartása érdekében – dugattyúval zártuk le, és mágneses
keverőkkel homogenizáltuk a kísérlet időtartama alatt. A megfelelő szénforrás biztosítása
érdekében a kísérletek során 25, 50, 100, ill. 200 mg/l-nek megfelelő acetátot adagoltunk
az egyes szuszpenziókhoz. A mintavételeket bizonyos idő (30, 60, 90, 180, 240 perc,
majd másnap, az indítástól kb. 20-24 óra) eltelte után végeztük el, és a kivett mintákból
PO4-P és NO3-N koncentrációt határoztunk meg.
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83. ábra. A kísérleti rendszerek beüzemelésének lépései (1: a kivett eleveniszapos minta
fellevegőztetése, 2: az egyes szuszpenziók és a NaAc betöltése; 3: lefedés dugattyúval;
4: oxigéntől elzárt biológiai folyamatok lejátszódása; 5: mintavétel)

Célunk annak felderítése volt, hogy az egyes vizsgált szekciókban az eleveniszap
tartalmaz-e foszforakkumuláló mikroorganizmusokat (PAO), és működésüket hogyan
befolyásolja a szerves szénforrás mennyisége. Elegendő-e a szénforrás a denitrifikációs
és a biológiai többlet P-eltávolítás folyamatainak hatékony lejátszódásához.
A korábbi profilmérések arra utaltak, hogy a rendszerekben előállhat Pvisszanyomás. Ezért szakaszosan üzemeltetett, kísérleti reaktorokban, biztonságosan
oxigéntől elzárt körülmények mellett vizsgáltuk a P-visszanyomás alakulását úgy, hogy
külső szénforrást adagoltunk annak előidézésére. A P-visszanyomás vizsgálata előtt a
mintákat meglevegőztettük a többlet P-felvétel biztosítása érdekében. A kísérlet első
oxigénmentes szakaszában lehetőség nyílt arra is, hogy a rendszerben lévő nitrát-nitrogén
N2 gázzá való átalakítása (denitrifikáció) megtörténjen, ill. a NO3-N elfogyásával
megindulhasson a P-visszanyomás. A foszforakkumuláló mikroorganizmusok csupán a
könnyen biodegradálható szénforrást, egyes hivatkozások szerint szinte kizárólag csak
ecetsavat képesek felhasználni (ld. 2.5.3 fejezet). Ezért nátrium-acetát (NaAc) adagolását
választottuk annak tanulmányozására, hogy a rendszerben foszforakkumuláló
mikroorganizmusok milyen mértékben vannak jelen.
A kísérletek során 4, illetve 6 darab „Zero-Headspace” reaktort üzemeltettünk
eltérő körülmények között, egyidejűleg. A P-visszanyomás alakulását az alábbi
szempontok és hatások alapján vizsgáltuk:
•
•
•

a különböző nagyüzemi szekciókban (Kísérleti és Referencia) kialakult
eleveniszap tenyészet eltéréseinek hatása
az oxigén felszíni beoldódásának hatása (laboratóriumi kísérleti reaktorok fedett
vagy fedetlen állapota)
a beadagolt Na-acetát mint rendelkezésre álló szénforrás mennyiségének hatása.

A 84. ábrán látható fajlagos P-visszanyomás értékek azon szakaszos kísérletek
eredményei, melyek során 200 mg/l reaktorbeli kiindulási koncentrációnak megfelelő
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acetátot adagoltunk a reaktorokba, és úgy vizsgáltuk a Kísérleti és Referencia
rendszereken jelentkező P-visszanyomást. Az ábrázolt oszlopok minden esetben a fedett
reaktorra vonatkoznak, és a kísérletek 180. percében mért eredményét mutatják.
2,5

Lefedés

2,0
1,5
1,0

0,5

-0,01

0,0
-0,5
-1,0

0,0

(b)

(a)

84. ábra. A szakaszos kísérletek során jelentkező (a) fajlagos P-visszanyomások és
(b) P- visszanyomás különbségek alakulása.

A fedél telepítése előtt végzett kísérletek alapján döntöttünk úgy, hogy a III.
szekciót fedjük le. Ekkor még kisebb P-visszanyomás mutatkozott a III. szekcióból
származó iszap esetében. Akkori elképzelésünk szerint a lefedés foszfor visszanyomásra
gyakorolt kedvező hatása egyértelművé válhat, amennyiben ez a különbség
megfordítható, amely később az eredmények tükrében be is igazolódott. A lefedés utáni
első mérési alkalommal már szinte azonos P-visszanyomást mértünk, majd a későbbi
mérésekkor már egyértelműen látszott a különbség a Kísérleti (III.) szekció javára. Ez a
különbség azonban fokozatosan csökkent (ld. 84. ábra), amely azzal magyarázható, hogy
az idő előrehaladtával a Referencia rendszer anoxikus medencéi is nagymértékben fedetté
váltak a felszínükön felgyűlt iszapszerű habtól.
A különböző szekciókról vett minták (eleveniszap tenyészet) közötti különbség jól
észrevehető a lefedést követő, 2015. január 23-án elvégzett kísérlet eredményein is (ld.
85. ábra). Négy „Zero-Headspace” reaktort üzemeltettünk azonos, 200 mg/l-es kiindulási
Na-acetát koncentrációval, melyekbe 1-1 liter Referencia és Kísérleti szekcióból vett
mintákat töltöttünk. A reaktorok közül kettőt lefedtünk, és így végeztük a méréseket.
Referencia (II.) - 200 NaAc nyitott
Kísérleti (III.) - 200 NaAc nyitott
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85. ábra. A 2015.01.23-án végzett szakaszos kísérlet során mért (a) fajlagos P-visszanyomás és
(b) NO3-N koncentrációk alakulása.
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A legnagyobb fajlagos P-visszanyomást (a visszanyomott PO4-P az
iszapkoncentrációra vonatkoztatva) a Kísérleti rendszerből származó iszappal feltöltött,
fedett reaktorban mértünk. A NO3-N koncentráció kiindulási értéke számottevően
magasabb volt a Kísérleti szekció iszapjával működtetett nyitott rendszer esetében, ami
okozhatott némi késést a P-visszanyomásban. Az eredmények arra utalnak, hogy a
szénforrás hasznosítás a Kísérleti szekció iszapjával működtetett reaktorokban
hatékonyabbnak bizonyult, mint a Referencia iszappal zajló rendszerekében.
A Referencia rendszer anoxikus medencéin a rendszeres leszívások ellenére is
folyamatosan újratermelődött a hab, március második felétől kezdve folyamatos,
természetes fedést biztosítva ezzel a Referencia (II.) rendszeren is. Mivel ez a hab sokszor
egészen kemény, teljes reaktorfelületet lefedő réteget képzett, így az utolsó szakaszos
kísérletünkkor (2015. április 28.) a Referencia (II.) és a Kísérleti (III.) rendszerek mellett
a IV. szekcióból is vettünk mintát. Ez a három szekció hasonló beállításokkal üzemelt, a
IV. szekció nem levegőztetett medencéi a II. szekcióhoz hasonlóan nem voltak lefedve,
azonban a IV. szekció anoxikus medencéinek felületén nem volt észlelhető összefüggő
habréteg (ld. 86. ábra). Így ezzel a kísérlettel vizsgáltuk a természetes fedés hatását.

86. ábra. Természetes hab a Referencia (II.) szekción, és annak hiánya a IV. szekción.

PO4-P visszanyomás eredmények jól szemléltetik, hogy az anoxikus medencéken
kialakuló vastag, kéregszerű habréteg a mesterséges műanyag fedélhez hasonló
körülményeket biztosít. Míg a Referencia (II.) és a Kísérleti (III.) szekcióban – azonos
mennyiségű elérhető szénforrás mellett – közel azonos PO4-P visszanyomás
tapasztalható, addig a viszonylag tiszta felszínű IV. szekcióból származó minták esetén
ez az érték kisebb (ld. 87. ábra). Feltételezhető, hogy ha a Referencia (II.) szekción nem
marad rajta tartósan a természetes fedőréteg, akkor a kísérleteink még nagyobb
különbségeket mutattak volna a Kísérleti szekcióhoz képest.
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87. ábra. A Referencia (II.) és a Kísérleti (III.) szekcióban közel azonos PO4-P visszanyomás, a
viszonylag tiszta felszínű IV. szekcióból származó minták esetén alacsonyabb.

Szakaszosan üzemelő kevert reaktorban, sok elérhető szénforrás esetén a szubsztrát
fogyás az oxigénnek, a nitrátnak és a PAOk-nak tulajdonítható. A foszforakkumuláló
mikroorganizmusok azonban csak akkor tudják visszanyomni a foszfátot, ha oxigén és
nitrát mellett még maradt szubsztrát. Szervesanyag felhasználásban a nitrát felhasználó
mikroorganizmusok metabolikus előnnyel rendelkeznek a PAO-kal szemben, így szűkös
szénforrás kínálat esetén mindenekelőtt a biológiai többlet P-eltávolítás válik kétségessé.
A szűkös szénforrás elérhetőség tartományban a NO3-N eltávolítás lassabban megy
végbe, a P-visszanyomás nem, vagy csak a NO3-N elfogyása után, amennyiben még
marad könnyen biodegradálható szénforrás.
A 2015. február 9-i kísérletünk alkalmával nagyobb szénforrás különbséggel
üzemeltettük a reaktorokat. Két-két reaktort üzemeltettünk 50, illetve 200 mg/l-es
kiindulási NaAc koncentrációval. A negyed annyi elérhető szénforrás esetén egy fedett
rendszerben tapasztalt P-visszanyomás szignifikánsabb, sőt közelít a sokkal több
rendelkezésre álló szénforrás mellett üzemeltett, de nyitott rendszerben mért értékekhez
(ld. 88. ábra).
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88. ábra. A 2015.02.09-én végzett szakaszos kísérlet során jelentkező fajlagos P-visszanyomás.
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Összességében tehát elmondható, hogy a szakaszos kísérletek által vizsgálni kívánt
feltételezéseink megerősítést nyertek. A telepi Referencia és Kísérleti szekciókról hozott
minták tartalmaztak PAO-kat, és azok működését az elérhető szerves szénforrás
mennyisége, illetve a reaktor kialakítása (fedett, illetve nem fedett) számottevően
befolyásolták. A szennyvíztisztító telep Referencia szekciójához képest – a kialakult
felszíni hab réteg, mint természetes fedél miatt – a Kísérleti rendszerben nem mindig
mértünk jelentős különbséget, de az április-május folyamán tisztább vízfelszínű IV.
szekcióval összevetve már jóval kedvezőbb eredményeket mutattunk ki, amely szintén
jól igazolta, hogy a vízfelszínen keresztüli oxigénbeoldódás nem elhanyagolható a
biológiai többlet P-eltávolítás szempontjából.

6.3.7. A medencék lefedésének hatása
6.3.7.1. A nem levegőztetett szelektorok oxigén kizárására kidolgozott úszó fedlap
Az ún. ’low S - low DO’ körülmények között igen jelentős a fonalas
mikroorganizmusok növekedési előnye. Ezt rendszerint a befolyó szennyvízben mérhető
alacsony, jól biodegradálható KOI koncentráció és a felszínről beoldódó oxigén együttese
okozza. A nem levegőztetett szelektorokba beoldódó oxigén tovább fogyasztja a szűkösen
rendelkezésre álló, jól biodegradálható szerves anyagot. Az oxigén jelenléte a nem
levegőztetett szelektorokban a denitrifikációt és a biológiai többlet P-eltávolítást is gátolja.
Ezeknek a következménye az eleveniszap ülepíthetőségének romlása a fonalas
mikroorganizmusok elszaporodása miatt.
Télen jobb az oxigén oldhatósága az alacsonyabb szennyvízhőmérsékletnek
megfelelően. Mindemellett a biológiai folyamatok lassabbak, így a beoldódó oxigén sem tud
megfelelő mértékben elfogyni, magasabb oldott oxigén koncentrációk is előfordulnak. A
befolyó szennyvízben mérhető magas jól biodegradálható szervesanyag koncentráció esetén
a beoldódó oxigén hamar elfogy és nem alakul ki ’low S’ körülmény sem, így általában nem
jelentkezik fonalasodás. Azonban a hazai szennyvíztisztító telepek több mint felénél szűkös
a rendelkezésre álló szénforrás mennyisége (Tardy et al., 2012), a fonalasodáshoz
kapcsolható iszap ülepíthetőségi problémák így számos szennyvíztisztító telepen
előfordulhatnak. Mindezekből kiindulva, Dr. Jobbágy Andrea ötlete alapján 2013-ban az
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen lett a világon elsőként alkalmazva az úszó fedlap, ami
a vízre simulva lefedi a bioreaktorokat, így nem engedi az oxigént beoldódni (ld. 66. ábra).

Folytonos üzemű szennyvíztisztító telepeken, a kutatócsoport által gyűjtött
tapasztalatok szerint az úszó fedlap alkalmazása számos előnnyel járt. Az ülepedési index
értékek egészen 30 cm3/g különbségig javultak, megnövekedett a biológiai többlet Peltávolítás során az anaerob reaktorban mérhető P-visszanyomás (ld. 6.3.5.2 és 6.3.7.5
fejezetek). Az anoxikus szelektorból elfolyó nitrát koncentráció is csökkenést mutatott.
Megállapítást nyert, hogy a befolyó, előülepített szennyvízre vonatkoztatva 60 mg/l jól
biodegradálható KOI megtakarítást jelentett az anaerob szelektor lefedése (Jobbágy et al.,
2019). Ez a KOI mennyiség megfelelő formába hozva a biológiai többlet P-eltávolításra,
ill. nitrogén-eltávolításra használható fel.
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6.3.7.2. Az alkalmazott úszó fedlap jellemzői
Az úszó fedlapnak számos követelménynek kell megfelelni:
•
•
•
•
•

A víz felszínére tapadva kövesse a vízszintváltozásokat
Ne süllyedjen el, a szél ne tudja elfújni, maradjon feszes
Engedje távozni a gázokat de az oxigént ne engedje bejutni a szennyvízbe
Strapabíró legyen, biztosítson szigetelést hosszú távon
Szabad ki-és beáramlást biztosítson a szennyvíznek

6.3.7.3. Az úszó fedlap temperáló hatása
A Tanszéken végzett további kutatások eredményei alapján megállapítható, hogy a
szennyvíz az úszó fedlap alatt kevésbé hűl le, ill. kevésbé melegedik fel (Szombathy,
2019). A szennyvíz hőmérsékletének csökkenésével a fedett ág 1-1,5°C értékkel
melegebb maradt. A magasabb hőmérséklet a téli időszakban kedvez a biológiai
folyamatok lejátszódásának, azok nagyobb sebességgel zajlanak. Különösen fontos ez a
nitrifikáló mikroorganizmusok számára, melyek szaporodási sebessége a vízhőfok
csökkenésével drasztikusan csökken.
A hatékony nitrifikáció fenntartása érdekében a biomassza tartózkodási idejét a
hőfok csökkenésével növelni szokták. A biomassza tartózkodási idő növelésének azonban
az utóülepítő kapacitása határt szabhat. Egy másik megoldásként, a hőfok csökkenésével,
különösen télen, gyakran emelik meg az oldott oxigén szintet ugyancsak a nitrifikálók
szaporodási sebességének növelése érdekében. A lefedésnek köszönhetően kevésbé kell
növelni a biomassza koncentrációját és az ezzel is összefüggő oldott oxigén bevitelt. Így
a kevésnek tűnő hőfokkülönbség is jelentős energiamegtakarítást eredményezhet.
Melegedő szennyvízhőmérséklet esetén 0,5-1 °C-kal alacsonyabb maradt a fedett
ág szennyvízhőmérséklete a fedlap hőszigetelő hatásának köszönhetően. Nyáron előnyös
lehet a szennyvíz alacsonyabb hőmérsékleten tartása, ezáltal elkerülhető a biomassza
szétesése a hidrolízis következtében. Az alacsonyabb hőmérséklet kedvez az oxigén
oldhatóságának is, így a fúvók energiafogyasztása szintén csökkenhet. A temperáló hatás
következménye a kisebb évszakos ingadozás a hőmérséklet tekintetében. A fedlap
hőszigetelő hatása tehát télen a nitrifikációt segítette, nyáron pedig a levegőztetéssel
bejuttatott oxigén nagyobb oldhatóságát, ill. a szennyvíz túlmelegedésének az elkerülését.

6.3.7.4. Energiafogyasztás a kísérlet során
Jelen dolgozat keretein belül nem volt lehetőségem az általam vizsgált telepeken a
felhasznált energia összevetésére. Azonban a Tanszék által végzett további kutatás
keretében kapott eredmények azt mutatták, hogy körülbelül 10% energia megtakarítás is
elérhető az úszó fedlappal fedett rendszer javára (Szombathy, 2019). A lefedés hatására
a befolyó szénforrás nagyobb része fordítódhat denitrifikációra, sőt biológiai Peltávolításra (ld. 74. ábra), a szerves anyag nem oxigénnel kerül eltávolításra.
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6.3.7.5. Az iszapülepedésre gyakorolt hatás
Az anoxikus medencék lefedésének egyik hatása az iszapszerkezet kedvező
változása, így az ülepedési index (SVI) csökkenése. Ehhez az iszap ülepedésének
javulása, a fonalas mikroorganizmusok túlszaporodásának megakadályozása és a
flokkulens baktériumok előnyben részesítése szükséges. Az ülepedés szempontjából
fontos flokkulens baktérium a foszforakkumuláló mikroorganizmus. A PAOk
szaporodása – a biológiai többlet P-eltávolításban nyújtott szerepe mellett – további
előnyökkel jár, ugyanis ezek a mikroorganizmusok flokkulens szerkezetűek, jobban
ülepedő biomasszát és csökkenő fonalas sejt részarányt eredményeznek.
A kapott SVI és DSVI értékek a Kísérleti és a Referencia szekciók 4-4 folyosójáról
külön-külön megvett mintákra mért 30 perces ülepedési térfogatok, ill. az egyenként
hozzájuk tartozó, ugyanabból a mintából mért iszap koncentráció értékekből, a
szekciónkénti 4 mérés átlagolásával kerültek kiszámításra, hogy a véletlen mérési hiba
teljes mértékben kizárható legyen (ld. 89. ábra, Vánkos, 2015; Bakos, 2016). Minden
esetben egy időpontban vettük a mintát a hígítatlan és a hígított méréshez. A lefedés előtti
időszakban közel azonos iszapindex jelentkezett a két szekcióban.

89. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen az ülepedési- és a hígított ülepedési index
alakulása a Kísérleti és Referencia rendszerekben.

Az iszap ülepedésére gyakorolt hatás szempontjából a legkedvezőtlenebb, ha az ún.
’low S - low DO’ körülmény áll elő, amikor az anaerob vagy anoxikus üzeműnek szánt
reaktorban alacsony a szubsztrát koncentráció és egyben a kimutathatóság szintjére
emelkedik az oldott oxigén koncentráció (Weinpel et al., 2014). Különösen a téli
időszakban előálló lehűlés és hígulás, pl. hóolvadás nyomán tapasztalt iszapszerkezet
romlásban a nem levegőztetett szelektorokba beoldódó oxigén is jelentős szerepet
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játszhat. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ágán a fedlapok telepítésekor
(2014. december 27.) már több fonalast tartalmazó, kedvezőtlenebb iszapszerkezet volt
jelen mindkét szekcióban. Ennek megfelelően a lefedés hatása nem mutatkozott meg
olyan mértékben, mintha a lefedés még korábban, az eleveniszap szerkezetének őszi
fonalasodása előtt (ideális közeli iszapszerkezet mellett) megtörtént volna.
A fedőlapok hatására a Kísérleti rendszer értékei ennek ellenére rövid időn belül
jobbnak bizonyultak. Az Üzemeltető 2015. január 6-án az anoxikus medencékben
található keverőket körülbelül 1 méterrel magasabbra helyezte. Ennek következtében
valószínűsíthető, hogy a szennyvíz felszínén levő hab jelentős mértékben belekeveredett
a reaktor szuszpenzióba. Ahogy korábban is megjegyeztem, a Kísérleti (III.) szekcióra
telepített fedél nem optimális időpontban került telepítésre, így már a medencékben jelen
volt a felszaporodott fonalasok alkotta hab, és a fedél annak tetejére került telepítésre.
Ennek bekeveredése az akkori időszakban már egyébként sem ideális iszapszerkezetet a
további fonalasodás irányába befolyásolta, így az iszapindex emelkedni kezdett, a két
szekció értékei közelítettek egymáshoz. A Kísérleti rendszerben a lefedéskor fedél alá
került hab nem tűnt el, a kísérlet során mindvégig jelen maradt. Kérésünkre 2015. február
2-től március 15-ig hétvégenként a Referencia rendszer nem levegőztetett medencéinek
felszínén felgyűlt hab elszívásra került. Ennek eredményeként a szekción időszakosan
megszűnt a természetes fedés, és a mesterségesen lefedett Kísérleti rendszeren mért SVI
értékek újra kedvezőbbnek bizonyultak. Sajnos azonban a hab folyamatosan
újrakeletkezett, sokszor egészen vastag, kérges (a téli hidegben akár megfagyott) réteget
kialakítva a medence felszínén. Március közepétől nem történt habeltávolítás a
Referencia rendszer reaktorainak felszínéről, és a keverőt is visszaengedte az Üzemeltető
az eredeti mélységébe.
A Referencia rendszeren végzett felszíni hableszívások kezdete (február 2-től) óta
mindkét rendszerben fokozatosan csökkenő tendenciát mutató indexekben február végén
– március elején hirtelen zuhanás tapasztalható, melynek eredményeképpen a két vizsgált
szekció értékei nagymértékben, és közel azonos értékre csökkentek, majd egy ideig
körülbelül együtt haladtak. Ennek a hirtelen és rendkívüli csökkenésnek ez idáig nem
találtuk meg a magyarázatát, előzetes feltételezésünk a vegyszeradagolás mértékében vélt
üzemeltetési változás bekövetkezése volt, ez azonban nem kapott megerősítést az
Üzemeltető részéről. A március 3-án mért kiugróan alacsony SVI érték azért is érdekes,
mert ezt a napot követően újra visszaemelkedett a mért index, holott január vége óta
folyamatos javuló tendenciát mutatott az ülepedés, ami a hígítatlan indexek értékei
mentén igen jól nyomon követhető. Április közepén mind a hígítatlan, mind pedig a
hígított indexek értékei szétváltak egymástól, a Kísérleti rendszer értékei jelentősen
kisebbnek adódtak. A görbék szétválása egybeesik az eleveniszap szerkezet javulásának
azon időszakával, amikor a nem levegőztetett medencéken folyamatosan felgyűlő
habszerű iszap nagymértékben csökkenni kezdett. Az eredmények alapján azt
feltételezzük, hogy az iszapszerkezet átalakulásának ebben az intenzív fázisában a
Kísérleti szekció iszapszerkezet javulása gyorsabb ütemben tudott lejátszódni. Ezzel egy
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időben megfigyeltük, hogy a váltakozó üzemben levegőztetett medencék felszínén a
Kísérleti rendszer esetében sokkal kevesebb hab úszott, mint a Referencia rendszer
esetében, azaz a fonalasok okozta habzás nagyobb mértékben szorult vissza.
Összességében megállapítható, hogy az április közepe – május közepe időszakban
a Kísérleti rendszer iszapszerkezetének javulása gyorsabb tendenciájú, mint a Referencia
rendszeré. Méréstechnikai szempontból megállapítható, hogy a hígított és hígítatlan
minták egyre közelebb kerültek egymáshoz, ami alátámasztja azon feltételezésünket és
korábbi megfigyeléseinket, hogy ideális, ill. ideális közeli iszapszerkezet esetében az
adott eleveniszap koncentráció tartományban az SVI és a DSVI értékek közel vannak
egymáshoz, de abundánsabb fonalas jelenlét esetén az SVI felülmúlja a DSVI értékeket.
A lefedést követően a Kísérleti szekció SVI értékei mindvégig a Referencia szekció
mért értékei alatt futottak, és a Kísérleti szekció javára mutatkozó eltérés többször is
meghaladta a 30 cm3/g különbséget (ld. 90. ábra). Ugyanez a tendencia a DSVI
értékekben tompított mértékben hasonlóképpen jelentkezett.

90. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen az iszap ülepedési index különbségek
alakulása a Kísérleti és Referencia rendszerekben.

Az iszapülepedés vizsgálata mellett időközönként mikroszkópos vizsgálatokat is
végeztünk a Kísérleti és Referencia rendszerek iszapszerkezetében fellelhető különbség,
és a foszfor akkumuláló mikroorganizmusok jelenlétének felderítésére. A fonalas
mikroorganizmusok kimutathatósága érdekében Gram-festést, míg a polifoszfátok
kimutatásához Neisser-festést alkalmaztunk (ld. 91. ábra).
Megállapítható, hogy túlzott elfonalasodás nem jellemezte az egyes rendszereket.
A mintavétel idején (2015.02.16) a Kísérleti rendszer SVI értéke 144 cm3/g, a Referencia
rendszeré 179 cm3/g volt. Az illusztrált mikroszkópos képek (ld. 91. ábra) alapján a
Gram-festés mindkét rendszerben mutat fonalas szervezeteket (domináns egyedek:
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Microthrix parvicella és Type 0092), azonban mennyiségi következtetést, számottevő
különbséget ezek alapján nem tudtunk levonni.
A Neisser-festés után készített mikroszkópos képek jól mutatják a polifoszfátok
jelenlétét (lilás, tetraéderes forma), ugyanakkor a Kísérleti és Referencia rendszerben
egyaránt megtalálhatók voltak, szignifikáns különbséget – hasonlóan a Gram-festésnél –
nem tudtunk kimutatni. Annak ellenére, hogy a helyszíni profilmérések és a szakaszos
laboratóriumi kísérletek jelentős különbséget mutattak a Kísérleti és a Referencia
rendszerekben mind a PO4-P visszanyomás, mind az SVI értékek tekintetében, a
mikroszkópos vizsgálattal ezt nem tudtuk egyértelműen alátámasztani.

91. ábra. Az Észak-pesti Telep Kísérleti és Referencia rendszer eleveniszap vizsgálata
(a-b) Gram- és (c-d) Neisser-festéssel.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS
Magyarország fejlődésének az Európai Unió irányelveihez történő felzárkóztatása
érdekében fontos teendői közé tartozik a környezet védelme és a természeti értékek
megőrzése. Kiemelt figyelmet kap a vízbázis védelme, megőrzése és javítása, tehát a
keletkező szennyvizek minél nagyobb hányadának a megtisztítása, és a meglévő telepek
korszerűsítése, optimalizálása is. Különösen fontos az eutrofizációt okozó tápanyagok (N
és P) túlzott megjelenésének elkerülése természetes befogadóinkban, ezért a
szennyvíztisztítás ún. tápanyageltávolító (N- és P-eltávolítás) képessége ma már
alapkövetelmény.
A hazai szennyvizekre sokesetben jellemző, szűkös szénforrás (alacsony C:N
arány) mellett különösen fontos, hogy a denitrifikációra, sőt a biológiai többlet Peltávolításra minél több szervesanyag jusson. A helyzetet nehezíti a szennyvíztisztító
telepeken keletkező biomassza (szennyvíziszap) anaerob rothasztása, sőt annak
élelmiszeripari hulladékokkal történő együttes kezelése még tovább emeli az
eleveniszapos térbe visszaérkező N-terhelést, ezzel még kedvezőtlenebbül alakítva a C:N
arányt a denitrifikáció folyamatához.
PhD munkám során különböző szennyvíztisztító telepek állapotfelmérése (korábbi
üzemeltetői adatok elemzése, helyszíni profilmérések) alapján, a beruházási és az
üzemeltetési költségek alacsony szinten tartását előtérbe helyezve, hatékonyságnövelési
lehetőségeket vizsgáltam matematikai szimulációs modell segítségével, majd ezen
eredmények tükrében a változtatások okozta eredmények kiértékelését, és nagyüzemben
hasznosítható és megvalósítható eljárást dolgoztam ki.
Általános gyakorlat az, hogy a kommunális tisztító telepek problémáit a befolyó,
ipari hányadra vezetik vissza. Szinte minden esetben ipari előtisztító létesítését írják elő.
A dolgozatomban rámutattam arra, hogy bizonyos esetekben a N- és P-hiányos
élelmiszeripari szennyvizek és a szerves C-forrásban szűkös kommunális szennyvizek
együttes tisztítása célravezetőbb és költséghatékonyabb. Nemzetközi szinten sok kutató
vizsgálja a denitrifikációra hasznosítható különböző, akár ipari eredetű szervesanyag
tartalmú anyagokat (pl. ipari melléktermékek). Szemben ezzel a szemlélettel, kimutattam
azt, hogy az adott esetben a tápanyag hiányos tejipari szennyvíz előtisztításához
költséges N- és P, míg a szénforrás hiánnyal küzdő kommunális telepen pót C-forrás
adagolása helyett az együttes tisztítás célravezetőbb. A tejipari szennyvíz nem toxikus,
könnyen biodegradálható szénforrás tartalmának felhasználása mindkét üzem esetén
előnyös, jelentős költségmegtakarítás elérését teszi lehetővé.
Mindezek mellett megállapítottam, hogy a szennyvíztisztító telepek nagy részén
előállhat ún. ’low S - low DO’ körülmény, amikor a nem levegőztetett üzeműnek szánt
reaktorokban alacsony a szubsztrát koncentráció és egyben a kimutathatóság szintjére
emelkedik az oldott oxigén koncentráció. Ezt a tartományt sokesetben nem veszik
figyelembe, ugyanakkor jelentősen ronthatja az iszap ülepedési jellemzőket, különösen a
befolyó szennyvíz felhígulása esetén (nagy esőzés, hóolvadás, erős infiltráció), és
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szükségessé teszi ilyenkor a fonalas mikroorganizmusok vegyszeres visszaszorítását, ami
költséges. Ezen tartományok elkerülését jelentősen elősegítheti a nem levegőztetett
medencék természetes, úszó fedlappal történő lefedése.
Kiemelt figyelmet fordítottam az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében –
az egyre elterjedtebben alkalmazott – egy térben lejátszódó nitrifikációt és denitrifikációt
megvalósító, időszakaszosan (part-time) levegőztetett eleveniszapos rendszerekre.
Megállapítottam ugyanakkor, hogy a technika azonban, különösen a megfelelő,
könnyen biodegradálható C-forrás szűkében, az elfolyó nitrát és/vagy ammónia
koncentráció megemelkedését okozhatja a hőmérséklet csökkenésével.
Különösen Magyarországon a szennyvízhőmérséklet tág határok között változhat
(~12-28°C), így a téli nitrifikáció végbemeneteléhez illesztett térfogat túlméretezettnek
bizonyulhat és előfordulhat, hogy a nyári időszakban nagyobb aerob reaktorterek állnak
rendelkezésre (alulterhelt telepek). Kimutattam, hogy a hőmérséklet csökkenésével az
aerob térfogat növelésére van szükség. Ugyanakkor az anoxikus medencék ’low DO’
üzemállapotának elkerülése (pl. tagolt anoxikus medencék létrehozása) kiemelt
fontosságú az eleveniszap ülepedésére jellemző SVI (Sludge Volume Index) érték
alacsony szinten való tartása érdekében.
A hozzáférhető szénforrás mennyiségének részletesebb tanulmányozása érdekében
számításokat végeztem az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen az anaerob
iszaprothasztás során az eleveniszapos térbe visszavezetett csurgalékvíz hatásának
felderítésére. Kimutattam, hogy a nitrogénre vonatkozó határértékek teljesítése
érdekében szükségessé válhat pót szénforrás adagolása. Ugyanakkor arra is rámutattam,
hogy az elő-denitrifikációt megvalósító, anoxikus szelektorok előnyben részesítésével
és a befolyó szennyvíz széntartalmának hatékonyabb felhasználásával, valamint a
nitrát-recirkuláció növelésével a nitrogéneltávolítás utolsó lépéséhez szükséges
metanol-igény csökkenthető, mely jelentős költségmegtakarítást jelent.
Munkám során nagy hangsúlyt fektettem az adott körülményekre vonatkozó –
Monod-kinetika – alapján meghatározott fonalas/flokkulens arányra, ami különösen ’low
DO’ körülmény mellett az iszapszerkezet kedvezőtlen alakulását okozhatja.
Megállapítottam, hogy alacsony szervesanyag terhelés esetén a denitrifikációhoz
szükséges szénforrás biztosítása kiemelt fontosságú, ami a medencék megfelelő
tagolásával, lefedésével és üzemeltetésével biztosítható. Az anoxikus reaktorok
lefedése a biológiai P-eltávolítás hatékonyságát is növeli és az anaerob körülmények
között szaporodó, ún. PAO-k (Phosphorus Accumulating Microorganisms) szerkezete az
iszapülepedésnek is kedvez. Az anaerob és anoxikus reaktorterek lefedése a beoldódó
oxigén koncentráció kizárása következtében – megszüntetve vagy csökkentve az oxigén
kinetikai és metabolikus gátlását – kedvezően befolyásolja az anoxikus/anaerob
folyamatok lejátszódását, különösen a téli időszakban.
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Az elvégzett kutatások a következő új tudományos és technológiai
eredményekhez vezettek (közlemények felsorolását ld. 8. fejezet „Az értekezés alapját
képező közlemények”):
1.

Nagyüzemi körülmények között kimutattam, hogy a N és P tápanyag hiányos,
ugyanakkor szénforrásban gazdag tejipari szennyvíz és az adott szénforrás hiányos
kommunális szennyvíz együttes tisztítása jelentősen célravezetőbb és
költséghatékonyabb, mint az elterjedten alkalmazott költséges külön tisztítás. Ezzel
a megoldással, elkerülhetővé válhat a N és P költséges adagolása a tejipari szennyvíz
tisztítása során és a pót szénforrás bejuttatása a szénhiányos rendszerbe.
Meghatároztam azt a kommunális szennyvíztisztító telepre befolyó, megfelelően
biodegradálható szervesanyag koncentrációt, amely a kommunális és tejipari
szennyvíz különálló tisztítása esetén, a tejipari szennyvíz nélkül már nem lenne
elégséges a hatékony denitrifikációhoz. [II. és VII. közlemény]

2.

Megállapítottam, hogy a szennyvíztisztító telepek nagy részén előállhat az ún.
’low S - low DO’ körülmény, ami akadályozza a biológiai P-eltávolítást, esetleg a
denitrifikációt is különösen a befolyó szennyvíz felhígulása esetén (nagy esőzés,
hóolvadás, erős infiltráció). Ez a mikroaerofil körülmény jelentősen ronthatja az
iszap ülepedési jellemzőket, szükségessé teszi a fonalas mikroorganizmusok
vegyszeres visszaszorítását. Rámutattam, hogy ezen tartományok elkerülése
érdekében az oxigén kizárandó. [I., V., VI. és X. közlemény]

3.

Laboratóriumi és nagyüzemi kísérletben egyaránt kimutattam, hogy szűkös szerves
szénforrás elérhetőség mellett a nem levegőztetett reaktorok felszínének speciális
úszó fedlappal való lefedése nélkül minimális oxigén mennyiség is gátolhatja
kinetikailag és metabolikusan egyaránt a denitrifikáció hatékonyságát és a biológiai
többlet P-felvételt. Az úszó fedlappal lefedett kísérleti rendszerben kimutatott magas
oldott ortofoszfát koncentráció és oldott KOI értékek azt bizonyították, hogy a
felszínről beoldódó oldott oxigén koncentráció okozta mikroaerofil körülmény
elkerülhető. Ennek nyomán megállapítottam, hogy a lefedett anoxikus medencékben
nitrát-nitrogén már nem volt kimutatható, teljes egészében elfogyott, ugyanakkor a
biológiai P-eltávolítás első lépéseként ismert P-visszanyomás dominánsabban
jelentkezett. [I., V. és VIII. közlemény]

4.

Megállapítottam, hogy a lefedés nyomán előálló oxigén kizárás következtében akár
60 mg/l értékű, könnyen biodegradálható szerves szénforrás tartalom többlet is
előállhat, ami megfelelő formába hozva felhasználható a denitrifikáció ill. a biológiai
P-eltávolítás hatékonyabbá tételére. [I. és V. közlemény]
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10. FÜGGELÉK
Nitrát recirkuláció 300%

Ax1 Ax2 Ax3
85

m3
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m3

85
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Ax4
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143
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Ae2

Ae3

Utóülepítő

555 m 3

555 m 3

~300 m 2
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555
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(a)

Iszapelvétel
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Ax2
80% 85Ax1
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Alt2
143

m3

Alt3
143

Ae1

m3

143

Ae2

m3

555 m3

Ae3
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UtóAe4
DN 412 m3
3

143 m

Utóülepítő
~300 m2

Iszaprecirkuláció 150%
Befolyó 20%

Iszapelvétel

(b)
Belső recirkuláció
110%

80%

An1 An2 An3
85

m3

85

m3

85

m3

Befolyó 20%

Nitrát recirkuláció 300%

Ax1
143

m3

Ax2
143

m3

Ax3
143

Ae1

m3

555

m3

Ae2
555

m3

Iszaprecirkuláció 110%

Ae3
555 m3

Utóülepítő
~300 m 2

Iszapelvétel

(c)
F1. ábra. A Törökbálinti Szennyvíztisztító Telep hatékonyságnövelési lehetőségeinek
tanulmányozása során vizsgált (a) Elő-DN, (b) kombinált Elő-utó DN és (c) BioP elrendezések.
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F2. Táblázat. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep egységeinek jellemző paraméterei.
A 3 PÁRHUZAMOS ÁG JELLEMZŐI
Anaerob medencék
17 m x 14 m,
mélység: 5,5 m

Ágak száma

3 db

Méret

Medence áganként

1 db

Összes térfogat

3 927 m3
(1 309 m3/medence)

Anoxikus medencék
24 m x 14 m,
mélység: 5,5 m

Ágak száma

3 db

Méret

Medence áganként

2 db

Összes térfogat

11 088 m3
(1 848 m3/medence)

Levegőztető medencék
Ágak száma

Medence áganként

3 db

17 m x 14 m,
mélység: 5,5 m

Méret

1 db
(felosztható 4 részre
a levegőztetés
Összes térfogat
szabályozás
szempontjából)

16 089 m3
(5 363 m3/ág
~1 340 m3/medence)

Utóülepítők
Száma

8 db
55 m x 10 m, mélység: 4,6 m
(a teljes vízmélység 2/3-nál)

Mérete (utóülepítőként)

20 240 m3
(2 530 m3/utóülepítő)

Összes térfogat
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F3. Táblázat. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep befolyó koncentráció és terhelés értékei a vizsgált 2014-2019 időszakokban.

2014-2019

Paraméterek

Homokfogó után

Előülepítő után

Tervezett

Átlag

80% tartósság

90% tartósság

Átlag

80% tartósság

90% tartósság

KOI (mg/l)

500

700

865

963

575

760

890

BOI5 (mg/l)

230

475

609

676

393

536

638

NH4-N (mg/l)

33

36,1

44,3

47.7

34

43,3

46,9

TN (mg/l)

41,7

52,5

63,1

68,3

50

58,9

65,8

TP (mg/l)

8

8.8

10,6

11,5

8,1

9,9

11,2

266

287

364

412

175

216

261

BOI5/NH4-N

–

13,6

>9,9

>8,3

12,4

>8

>7

KOI (kg/d)

30 000

27 715

33 540

37 790

22 690

29 670

33 890

BOI5 (kg/d)

13 800

18 750

23 220

26 350

15 525

20 675

25 270

NH4-N (kg/d)

1 980

1 430

1 685

1 805

1 330

1 600

1 760

TN (kg/d)

2 502

2 090

2 450

2 660

1 905

2 250

2 470

TP (kg/d)

480

350

406

444

320

385

427

15 960

11 395

14 260

16 200

6 880

8 405

10 140

öLA (mg/l)

2014-2019

Telepre érkező

öLA (kg/d)
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2

0

400

20
24,6 21,3
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6

4

Homokfogó után
Előülepítő után

2014.01.01
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2014.06.30
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2014.12.27
2015.03.27
2015.06.25
2015.09.23
2015.12.22
2016.03.21
2016.06.19
2016.09.17
2016.12.16
2017.03.16
2017.06.14
2017.09.12
2017.12.11
2018.03.11
2018.06.09
2018.09.07
2018.12.06
2019.03.06
2019.06.04
2019.09.02
2019.12.01
2020.02.29
2020.05.29

600

BOI 5/NH4-N

Előülepítő után
Átlag - Előülepítő után

35

30

800

200

0

0

Dátum
31,6

Dátum
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2020.05.29

BOI5 koncentráció (mgO 2/l)

1 000
Homokfogó után
Átlag - Homokfogó után

Összes lebegőanyag koncentráció (mg/l)
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2014.04.01
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2019.09.02
2019.12.01
2020.02.29
2020.05.29

TP koncentráció (mg/l)

1 200

Szűkös szénforrás
Megfelelő szénforrás hozzáférhetőség
hatékony denitrifikációhoz
40,2

Dátum

1360
1262
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5
Súlyos szénforrás hiány

HOMOKFOGÓ UTÁN
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Előülepítő után
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Dátum

F4. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep befolyó BOI5, homokfogó utáni BOI5/NH4-N arány, TP és öLA koncentráció értékeinek alakulása.
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Üzem. eng. NH4-N határérték → 20 mg/l

5

2014.01.01
2014.04.01
2014.06.30
2014.09.28
2014.12.27
2015.03.27
2015.06.25
2015.09.23
2015.12.22
2016.03.21
2016.06.19
2016.09.17
2016.12.16
2017.03.16
2017.06.14
2017.09.12
2017.12.11
2018.03.11
2018.06.09
2018.09.07
2018.12.06
2019.03.06
2019.06.04
2019.09.02
2019.12.01
2020.02.29
2020.05.29

Üzem. eng. KOI határérték → 125 mg/l

2014.01.01
2014.04.01
2014.06.30
2014.09.28
2014.12.27
2015.03.27
2015.06.25
2015.09.23
2015.12.22
2016.03.21
2016.06.19
2016.09.17
2016.12.16
2017.03.16
2017.06.14
2017.09.12
2017.12.11
2018.03.11
2018.06.09
2018.09.07
2018.12.06
2019.03.06
2019.06.04
2019.09.02
2019.12.01
2020.02.29
2020.05.29

100

Lét. eng. KOI határérték → 75 mg/l

Elfolyó BOI5 koncentráció (mgO 2/l)

Elf. KOI

Elfolyó TP koncentráció (mg/l)

2014.01.01
2014.04.01
2014.06.30
2014.09.28
2014.12.27
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120
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2019.06.04
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2020.05.29

Elfolyó NH4-N koncentráció (mg/l)

140

40

0
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0
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0
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Dátum

Lét. eng. BOI5 határérték → 25 mg/l

Dátum

12

10
Elf. TP

Lét. eng. TP határérték → 1 mg/l

4

Üzem. eng. TP határérték → 10 mg/l

2

0

Dátum

F5. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telep elfolyó KOI, BOI5, NH4-N és TP koncentráció értékeinek alakulása.
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PIRAL4
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PAC

T

F6. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telepen adagolt vegyszer és a fonalas mikroorganizmusok mennyisége az Üzemeltető feljegyzései alapján.
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T (C°)

Mennyiség (darab; liter)

30.00

F7. ábra. A Szegedi Szennyvíztisztító Telepen az oldott KOI koncentrációk alakulása az egyes
mintavételi helyeken 2013.02.20-án.
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F8. Táblázat. A Szegedi Szennyvíztisztító Telepen mért oldott oxigén (DO) koncentráció értékek.
Oldott oxigén (DO) koncentrációk (mg/l)
2012.07.25 2012.09.19 2012.12.04 2013.02.20 2013.04.26
I. Anaerob eleje
I. Anaerob vége
II. Anaerob eleje
II. Anaerob vége
III. Anaerob eleje

0,08
0,06
0,06
0,06
0,06

0,04
0,06
0,06
0,07
0,04

0,07
0,06
0,04
0,04
0,03

0,09
0,07
0,05
0,04
0,07

III. Anaerob vége
I. Anoxikus a nitrát betápláló helyen
II. Anoxikus a nitrát betápláló helyen
III. Anoxikus a nitrát betápláló helyen
I. Ax közepe falnál
I. Anoxikus kilépő

0,06
0,06
0,08
0,06

0,04
0,03
0,08-0,12
0,04

0,03
0,04
0,04
0,08

0,05

0,05

0,03

0,05

0,06

0,05

0,05-0,07

0,05

0,05

II. Ax közepe falnál
II. Anoxikus kilépő
III. Ax közepe falnál
III. Anoxikus kilépő
I. Ae1 alter
II. Ae1 alter
III. Ae 1 alter
I. Ae 2 közepe
II. Ae 2 közepe
III. Ae 2 közepe
I. Ae3 eleje (22 és 9a között félúton)
II. Ae3 eleje (23 és 10a között félúton)

0,07
0,18
0,31
0,04

0,08
0,06
0,07
0,50

0,02
0,02-0,07
0,70

0,07
0,02
2,10

0,07
0,06
1,19

0,08

0,03-0,08

0,03

0,05
0,42
0,75 1,38-1,80
0,58
1
0,96
1,52
1,2
1,36

2,5
0,22

III. Ae3 eleje (24 és 11a között félúton)
I. Ae 3 nitrát átvezetés előtt
II. Ae 3 nitrát átvezetés előtt
III. Ae 3 nitrát átvezetés előtt
I. Eleveniszapos medencék kilépés
II. Eleveniszapos medencék kilépés

2,80
1,76
0,96
2,75
1,66

0,85
0,89
0,30
1,34
1,79

0,15
0,10
0,20
2,20
2,20

1,15
0,72
0,70
1,03
1,54

2,2
0,3-0,7
1,3
1,8
0,3
1,48

III. Eleveniszapos medencék kilépés

1,37

1,45

2,09

1,41

1,75

Anoxikus üzem
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F9. Táblázat. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új és Régi ág jellemző paraméterei.
ÚJ ÁG

RÉGI ÁG

Anoxikus medencék

Anoxikus medencék

Szektorok száma

4 db

Szekciók száma

4 db

Medence rektoronként

2 db

Folyosók szekciónként

4 db

12,75 m x 11,30 m,
Méret
mélység: 7,70 m
8 875 m3
Összes térfogat
(1 109 m3/medence)

Méret
Összes térfogat

Levegőztető medencék

~9,8 m x 8,8 m,
mélység: ~3,8 m
10 500 m3
(328 m3/medence)

Levegőztető medencék

Szektorok száma

4 db

Szekciók száma

4 db

Medence szektoronként

1 db

Folyosók szekciónként

4 db
~25,4 m x 8,8 m
mélység: ~3,8 m
45 m x 8,8 m
mélység: 5,4 m
47 800 m3
(~849 m3/Ae I.
~2 138 m3/Ae II.
11 950 m3/szekció)

62,25 m x 22,60 m,
Méret
mélység: 7,67 m

Méret

43 162 m3
Összes térfogat
(10 790 m3/medence)

Összes térfogat

Utóülepítők
Száma

Utóülepítők
8 db

Száma

Mérete (utóülepítőként)

9 m x 66 m, mélység:
Mérete (utóülepítőként)
4,85 m

Összes térfogat

23 047 m3
Összes térfogat
(2 881 m3/utóülepítő)
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16 db
8,6 m x 47 m,
mélység: 4,77 m
30 800 m3
(1 928 m3/utóülepítő)

F10. Táblázat. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre befolyó szennyvíz tervezési és tényleges minősége (2010.07.22 – 2011.07.22).

Koncentráció (mg/l)
Paraméter

Tervezett

Átlag

Terhelés (kg/d)

80%
tartósság

90%
tartósság

Tervezett

Average

80%
tartósság

90%
tartósság

(182 000 m3/d)*

KOI

733

376

465

550

133 406

54 313

65 000

75 000

BOI5

400

221

275

335

72 800

31 600

38 000

50 000

NH4-N

34

38

48

60

6 188

5 497

7 000

8 250

TN

56.1

47.8

57

68

10 210

6 867

8 250

9 750

TP

10.9

5.4

6.2

7.3

1 984

777

850

1 150

öLA

348

178

215

270

63 336

25 761

31 000

42 000

átlag: 182 000

145 000

152 000

159 000

Befolyó
térfogatáram (m3/d)

* Tervezett terhelési értékek 182 000 m3/d befolyó térfogatáram mellett
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Bef. szerves- és lebegőanyag frakciók - 2010.12.06
3500
1130

Lebegőanyag koncentráció [mg/l]

KOI, BOI5 [mg/l]

3000

Teljes
Ülepített

2500

Oldott

300

BOI5
2000
1500
1000

328
370

500

140
130

0
Bef. Észak-pest

Bef. Angyalföld

Elf. SEDIPAC

Mintavétel helye

a)

Bef. szerves- és lebegőanyag frakciók - 2010.12.20
800
478

Lebegőanyag koncentráció [mg/l]

700

Teljes
Ülepített

KOI, BOI5 [mg/l]

600

Oldott

288

BOI5

108

500

67

400

113

300

72

200
100
0
Bef. Észak-pest

Bef. Angyalföld

Elf. SEDIPAC

Mintavétel helye

b)

Bef. szerves- és lebegőanyag frakciók - 2011.10.25
1800
1240

Lebegőanyag koncentráció [mg/l]

1600

Teljes
Ülepített

KOI, BOI 5 [mg/l]

1400

Oldott

1200

BOI5

1000
800
140

600

320
95

360
100

400
200
0
Bef. Észak-pest

c)

Bef. Angyalföld

Elf. SEDIPAC

Mintavétel helye

F11. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre befolyó és előülepített szennyvizek KOI,
BOI5 és lebegőanyag koncentrációnak alakulása a mérések során.

150

0,20

DO (mg/l)

3,50

Nem levegőztetett üzemállapot

3,00

Kísérleti rendszer
Referencia rendszer

0,15
0,10

Levegőztetett üzemállapot
Kísérleti rendszer

2,50

DO (mg/l)

0,25

Referencia rendszer

2,00

1,50
1,00

0,05

0,50
0,00

0,00
5. perc

25. perc

5. perc

45. perc

25. perc

45. perc

A levegőztetett üzemállapot indításától eltelt idő

A nem levegőztetett üezemállapot indításától eltelt idő

F12. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Új ág nitrát-recirkuláció átvezetési pontján
(3/a) mért oldott oxigén koncentráció értékek alakulása a 2014.08.04-i profilmérés alkalmával.

F13. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ágán mért ecetsav koncentráció értékek
alakulása a 2014.11.27-i mérési alkalom során.

F14. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ágán mért NH4-N koncentráció alakulása
a 2014.11.27-i mérési alkalom során.

F15. ábra. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Régi ágán mért PO4-P koncentráció alakulása
a 2014.11.27-i mérési alkalom során.
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F16. ábra. Az Észak-pesti SzVTT Telep Régi ágán mért oldott KOI és PO4-P értékek alakulása a
2015.01.08-i mérési alkalom során, levegőztetett és nem levegőztetett üzemállapotok mellett.

F17. ábra. Az Észak-pesti SzVTT Régi ágán mért oldott KOI és PO4-P értékek alakulása a
2015.01.23-i mérési alkalom során, levegőztetett üzemállapot mellett.

F18. Az Észak-pesti SzVTT Régi ágán mért oldott KOI és PO4-P értékek alakulása a
2015.03.03-i mérési alkalom során, levegőztetett és nem levegőztetett üzemállapotok mellett.
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NYILATKOZAT

Alulírott Weinpel Tamás kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és
abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint,
vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás
megadásával megjelöltem.

Budapest, 2020. november 25.
………………………………
Weinpel Tamás, doktorjelölt
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