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1. Bevezetés, a kutatás célja 

Hazánk környezetvédelmének az Európai Unió irányelveihez történ  felzárkóztatása 

érdekében napjaink legéget bb teend i közé tartozik a tisztított szennyvizek hányadának jelent s

növelése. A világszerte legelterjedtebb eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia 

Magyarországon is széles körben alkalmazott mind kommunális, mind ipari szennyvizek 

kezelésére. Az eleveniszapos szennyvíztisztítás során a nitrogén és a foszfor eltávolítása 

kulcsfontosságú, mivel ezek a tápelemek az eutrofizáció f  el idéz i. Az érzékeny befogadók 

védelmére az utóbbi évtizedekben bevezetett szigorú határértékek betartása, a befogadóba távozó 

tisztított szennyvíz szennyez anyag tartalmának csökkentése érdekében az eredetileg els sorban 

szervesanyag eltávolításra kialakított eleveniszapos rendszerek további kémiai ill. biológiai 

kezeléssel való kiegészítése vált szükségessé. 

Doktori tevékenységem során a biofilm reaktorokkal kiegészített eleveniszapos 

rendszerek m ködését és optimalizálási lehet ségeit tanulmányoztam. A vizsgálatokat a Délpesti 

Szennyvíztisztító Telepen végeztem, ahol a nagyterhelés  eleveniszapos rendszert 1999-ben 

BIOFOR® technológiájú biofilmes utó-nitrifikáló és utó-denitrifikáló egységekkel egészítették 

ki (ld. 1. ábra). Az általános nemzetközi gyakorlatban ezek az egységek egymás után, szerves 

kapcsolat nélkül üzemelnek.  

A BME Mez gazdasági Kémiai Technológia Tanszékének az 1997-ben lefolytatott 

tendertárgyalások során tett javaslata alapján a Délpesti Szennyvíztisztító Telepen az 

eleveniszapos rendszer elején lehet ség nyílik a nitrifikáló sz r r l (N-sz r ) recirkuláltatott 

nitrát denitrifikálására a szennyvíz szénforrásának felhasználásával. Ennek el nyei a következ k:

A denitrifikáló sz r n (DN-sz r ) alkalmazott metanol pótszénforrás helyett a 

recirkuláltatott nitrát mennyiség eleveniszapos denitrifikációja során a befolyó szennyvíz 

szennyez anyag tartalma hasznosul szénforrásként.  

Az anoxikus medencében a denitrifikálódó nitrát elektron akceptorként hasznosul, és 

ezáltal a leveg ztetett medencékben zajló aerob szervesanyag-eltávolításból ekvivalens 
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mennyiség  oxigént vált ki. 

A denitrifikáló sz r re jutó nitrát terhelés ill. ezáltal a telepi elfolyó nem denitrifikált 

nitrát hányad is csökken. 

A beadagolandó metanol mennyiség abszolút csökkenése révén az esetleges 

túladagolásból adódó telepi elfolyó KOI növekedés visszafogható. 
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1. ábra. A Délpesti Szennyvíztisztító Telep technológiai sémája 

A kutatás során célom annak tanulmányozása volt, hogy az eredetileg különálló 

egységként összekapcsolt eleveniszapos és biofilm reaktorok hogyan kombinálhatók a 

hatékonyság és a gazdaságosság egyidej  növelésével. Ennek megvalósítására a nitrifikáló 

sz r r l visszavezetett nitrát recirkuláció növelése mellett, azon túlmen en és feltétlenül 

el nyösebben, az eleveniszapos rendszerben történ  nitrifikáció által kínálkozott lehet ség.

Amennyiben nitrifikáció zajlik az eleveniszapos rendszerben, az iszaprecirkuláció segítségével 

az anoxikus reaktorokba nitrátot lehet recirkuláltatni az utóülepít  terhelésének növelése nélkül. 

A Délpesti Szennyvíztisztító Telepen uralkodó alacsony (2-2,5 napos) biomassza tartózkodási 

id  azonban nem kedvez a nitrifikációnak. Feltételeztük azonban azt, hogy a nitrifikáló sz r r l

leöblített és az eleveniszapos rendszeren keresztül eltávolított fölös autotrof biomassza 

hatékonyan beolthatja nitrifikáló mikroorganizmusokkal az eleveniszapos rendszert. Az 

eleveniszapos és a biofilmes technológia ilyen módon történ  kombinációját mindeddig a 

nemzetközi gyakorlatban sehol sem alkalmazták, s t a rendszer ezirányú üzemeltetése sok 

esetben kifejezetten ellenjavallt volt az üzemmenet feltételezett bizonytalansága miatt. 
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2. Alkalmazott kutatási módszerek 

2.1. Matematikai szimulációs modell kifejlesztése a kombinált rendszer 
leírására

Azok a korábbi vizsgálatok, amelyek a nitrifikáló mikroorganizmusokkal való beoltás 

lehet ségét tanulmányozták, nem adtak megfelel  támpontot annak megítélésére, hogy 

beoltás nélkül és hatékony beoltással hogyan üzemelne a rendszer. A kutatás els  lépése ezért 

egy olyan matematikai szimulációs modell kifejlesztése volt, ami alkalmas a kombinált 

eleveniszapos-biofilmes rendszer leírására. A modell alapjaként és egyben az eleveniszapos 

egység leírására az Activated Sludge Model No. 1. (ASM1) rendszert alkalmaztam. A teljes 

rendszer modellezése az ASM1 modellrendszer és a biosz r  leírására kidolgozott modell 

megfelel  kombinációjával vált lehetségessé. 

2.2. Helyszíni modellkísérlet a visszaoltás lehet ségének igazolására 

Mivel a nagyüzemi rendszer eleveniszapos egységében a próbaüzem egy rövid 

id szakát kivéve nem zajlott nitrifikáció, szükséges volt annak bizonyítása, hogy a visszaoltás 

kihasználásával az adott befolyó szennyvízmin ség mellett hatékony nitrifikáció alakítható ki 

az eleveniszapos rendszerben. Ennek érdekében összehasonlító helyszíni modellkísérletet 

végeztünk. A befolyó el ülepített szennyvíz és a recirkuláltatott nitrát ill. a biofilm 

reaktorokról leöblített iszap közvetlen felhasználásával elvégzett kísérlet során két 

laboratóriumi méret  rendszer egyidej  üzemeltetésével modelleztük a nagyüzemi 

körülményeket.  

2.3. Koncentráció profil mérések a Telep üzemének vizsgálatára 

2004. július 22. és december 2. között kilenc alkalommal végeztünk koncentráció 

profil méréseket a Délpesti Szennyvíztisztító Telepen lejátszódó biodegradációs folyamatok 

tanulmányozására. 13 mérési ponton mind a 9 mérési napon meghatároztuk a KOI és TOC 

értékeket ill. a nitrogénformák (NH4-N, NO3-N, NO2-N) és a PO4
3- koncentráció értékeit. 
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Mértük továbbá az oldott oxigén koncentráció, a lebeg anyag- és iszapkoncentráció, a BOI5

valamint az ülepedési index nagyságát. A koncentráció profil mérések során kapott 

eredményeket a kidolgozott matematikai modellel értékeltük. Az iszapszerkezet alakulását 

mikroszkópos vizsgálatokkal követtük nyomon. Az eleveniszap mikrobiológiai vizsgálatát a 

Szingapúri Egyetemmel együttm ködésben FISH-módszerrel (Fluorescent In Situ 

Hibridization)  végeztük el. A STOWA utóülepít  modell segítségével megvizsgáltuk hogy a 

utóülepít k kapacitása tolerálja-e a kés bbi nagyüzemi kísérletben tervezett nitrát recirkuláció 

növelést.

2.4. Nagyüzemi kísérlet a kombinált rendszer optimalizálására 

A nagyüzemi kísérlet során a nitrát recirkuláció emelésének, és az eleveniszapos 

denitrifikációs kapacitás ezúton történ  kihasználásának lehet ségét tanulmányoztuk. Az 

optimalizálási lépések nitrifikációra ill. denitrifikációra gyakorolt hatásainak nyomonkövetése 

érdekében minden egyes üzemállapot-változást követ en megvizsgáltuk a nitrogénformák 

koncentrációját a befolyó és az elfolyó szennyvízben, a recirkulációs áramokban, valamint az 

anoxikus medencékben. 
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3. Eredmények 

3.1. A matematikai modell kidolgozása 

A kombinált eleveniszapos-biofilmes szennyvíztisztító rendszerek leírására alkalmas 

matematikai szimulációs modellt fejlesztettünk ki, mely – szemben a szakirodalomban 

leírt bonyolult, és a gyakorlatban igen nehézkesen használható modellekkel – az üzemi 

paraméterek ismeretében könnyen kezelhet .

A biosz r  modellben a nitrogénmérleget a mért adatokból állítottuk fel, a sz r n

keletkezett biomassza mennyiségét pedig a nitrifikálódott ammónia ill. a 

denitrifikálódott nitrát mennyiség ismeretében hozam értékek segítségével számítottuk 

ki. Az eleveniszapos egység és a biosz r  egység egymásra hatásának megfelel

modellezése érdekében a modellrendszerbe iterációs rutint iktattunk be. 

Bevezettük a túlélési faktor fogalmát, mely megadja sz r r l recirkuláltatott 

eleveniszapos rendszerben aktívan növeked  biomassza és a teljes recirkuláltatott 

biomassza hányadosát. 

3.2. Matematikai szimulációs vizsgálatok 

A kidolgozott matematikai modell alkalmazhatóságát modell- és nagyüzemi kísérletek 

eredményeinek szimulációs leírásával bizonyítottuk. 

A különböz  technológiai ill. üzemeltetési lehet ségek esetén végzett szimulációs 

vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a visszaoltás kihasználásával hatékony 

nitrifikáció érhet  el az eleveniszapos rendszerben. A leger teljesebb nitrifikációs 

hatékonyság növekedést a 15-t l 21 °C-ig terjed  h mérséklet tartományban 

tapasztaltuk. A számítások eredményei ugyanakkor azt is valószín sítették, hogy a 

modellezett befolyó szennyvíz szervesanyag tartalma megfelel  szénforrást képes 
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biztosítani a hatékony denitrifikációhoz, és ezáltal jelent s mennyiség  metanol 

takarítható meg.  

A kombinált rendszer 1999 szén végzett technológiai próbaüzeme során egy rövid 

id szakban hatékony nitrifikációt tapasztaltunk a Délpesti Szennyvíztisztító Telep 

eleveniszapos rendszerében. A vonatkozó id szak szimulációs modellezésének 

eredményei azt támasztották alá, hogy az el álló nitrifikáció a nitrifikáló sz r r l az 

eleveniszapos reaktorokba visszamosott biomassza oltó hatásának volt tulajdonítható. 

3.3. A helyszíni modellkísérlet eredményei 

A helyszíni modell kísérlet egyértelm en alátámasztotta azt a feltételezést, hogy az 

adott körülmények között a visszaoltás kihasználásával az adott kis biomassza 

tartózkodási id  érték mellett is hatékony nitrifikáció valósítható meg az eleveniszapos 

rendszerben. 

A megfelel en leveg ztetett kísérleti rendszerekben tapasztalt gyakorlatilag teljes 

nitrifikáció, és a leveg ztetés csökkentésének hatására bekövetkez  nitrifikációs 

hatékonyság csökkenés arra utalt, hogy a Telepen az elégtelen oxigén ellátás lehet a 

nitrifikáció visszaesésének f  oka. 

3.4. A koncentráció profil mérések eredményei 

Az el ülepít t elhagyó szennyvíz kémiai és biokémiai oxigén igény mérési 

eredményei azt mutatták, hogy a befolyó szervesanyag jelent s hányada 

biodegradálható, és ilyen módon az eleveniszapos denitrifikáció során szénforrásként 

hasznosulhat.

Az ammónia és nitrát koncentráció profilok azt tükrözték, hogy az eleveniszapos 

medencékben nem zajlott nitrifikáció. Az anoxikus medencékben sem volt 
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kimutatható jelent s mennyiség  nitrát, azaz az N-sz r r l visszavezetett mennyiség 

már az els , nem leveg ztetett medencében denitrifikálódott. Mindez arra utalt, hogy a 

szennyvíz denitrifikációs kapacitása nincs kihasználva, azaz az adott körülmények 

között a két medencében jóval nagyobb mennyiség  NO3-N is denitrifikálható lenne. 

A mikroszkópos vizsgálatok, és a Szingapúri Egyetemmel közösen végzett 

mikrobiológiai vizsgálatok azt mutatták, hogy a rendszerben – az anoxikus medencék 

parciális anaerobitásának, valamint a foszfor eltávolításra alkalmazott vegyszer 

túladagolása nyomán el álló relatív foszfor hiánynak tulajdoníthatóan – ún. glikogén 

akkumuláló mikroorganizmusok szaporodtak el, amelyek anaerob módon eliminálják 

az egyébként denitrifikációra fordítható szénforrást, csökkentve ezzel az eleveniszapos 

denitrifikációval végezhet  optimalizáció lehet ségét.

A koncentráció profil mérési eredmények matematikai szimulációs vizsgálatával 

kimutattuk, hogy megfelel  mennyiség  leveg  eleveniszapba való juttatásával az 

eleveniszapos rendszerr l elfolyó ammónia koncentráció érték az összes modellezett 

esetben jelent sen csökkenthet  lett volna. Az eredmények azt mutatták, hogy az N-

sz r r l visszamosott autotrof nitrifikáló biomassza ilyen módon történ

elszaporításával még a hidegebb id szakokban is nitrifikációt lehetne fenntartani az 

eleveniszapos bioreaktorokban.

A szimulációs számítások útján kimutattuk továbbá azt, hogy a visszaoltás 

kihasználásával elérhet  eleveniszapos nitrifikációval, a mérési napokon el álló 

szennyvíz min ség mellett az eleveniszapos rendszerr l elfolyó teljes szervetlen 

nitrogén tartalom értékek szignifikánsan csökkenthet k lettek volna, és ezáltal 

jelent sen (jellemz en 20-40%-kal) csökkenthet nek mutatkoztak a metanol 

felhasználásra és a szennyvíz szervesanyag tartalmának eltávolításához szükséges 

leveg ztetésre fordítandó költségek. 
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Megállapítottuk, hogy minél nagyobb az eleveniszapos rendszerre befolyó szennyvíz 

denitrifikálható KOI értékének ammónia koncentrációhoz viszonyított aránya, annál 

nagyobb költségmegtakarítás érthet  el, mivel az eleveniszapos rendszer anoxikus 

reaktoraiban növekszik az el ülepített szennyvíz szénforrásával eltávolítható nitrát 

mennyisége.  

A holland STOWA utóülepít  modell segítségével elvégzett számításokkal a mért 

iszapkoncentráció és iszapindex értékek felhasználásával kimutattuk, hogy az adott 

ülepedési sajátságok mellett a nitrifikáló sz r r l visszavezetett nitrát recirkuláció 

mértékét közel háromszorosára lehet emelni.  

3.5. A nagyüzemi kísérlet eredményei 

A kísérletek során a nitrát recirkuláció térfogatáramát az Üzemeltet vel

együttm ködésben négy lépésben a 2004. évi 24000 m3/d átlagértékr l 42288 m3/d-ra 

emeltük. Az üzemmenet változtatását követ  mérések alapján a nitrát koncentráció 

még a legmagasabb recirkuláltatott nitrát mennyiség mellett is, valamennyi normál 

üzemmenetben m köd  ág els  anoxikus medencéjének kilépésénél, a nap valamennyi 

vizsgált id szakában gyakorlatilag nullának adódott. A szennyvíz szénforrása tehát 

még a közel kétszeresére növelt recirkuláltatott nitrát terhelés mellett sem volt 

kihasználva és így alkalmasnak bizonyult a teljes mennyiség eliminálására, emellett 

további kihasználatlan denitrifikációs kapacitás maradt fenn. 

A nitrát recirkuláció növelésének nyomán, az eleveniszapos rendszerr l elfolyó 

ammónia koncentráció a 2004-ben mért 31,6 mg/l-es átlag értékr l 15,3 mg/l-re 

csökkent annak ellenére, hogy a befolyó nitrogén terhelés jelent sen nem változott. A 

nagyüzemi kísérlet paramétereivel végzett szimulációs vizsgálatok során igazoltuk, 

hogy a denitrifikációs kapacitás nagyobb arányú kihasználása következtében, 
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egyébként a szervesanyag eltávolítására fordítandó oxigén felszabadult, és ebb l

adódóan a hatékony visszaoltás következtében a nitrifikáció a két utolsó mérési 

alkalommal beindult, alacsony eleveniszapos elfolyó ammónia nitrogén koncentráció 

értékeket eredményezve. 

A nitrifikáló sz r r l visszavezetett recirkuláció növelésének, valamint a beinduló 

eleveniszapos nitrifikációnak együttes hatására, a biofilmes utó-denitrifikáció 

számított metanol igénye – közel állandó befolyó min ség mellett – 4400-5700 kg/d 

értékr l 2500-3200 kg/d értékre csökkent. Kizárólag a metanol megtakarításból adódó 

~7,5 MFt/hó költség megtakarítás a Délpesti Szennyvíztisztító Telep üzemeltetési 

költségeit 15-20%-kal csökkentette. A metanol megtakarítással összefüggésben 

további el ny a túladagolás mérséklésével járó elfolyó KOI korábbi 40-70 mg/l-r l

<30-40 mg/l-re történ  csökkenése ill. a kisebb mennyiség  nitrát utó-

denitrifikációjából fakadó elfolyó nitrát koncentráció csökkenés. A kisebb mérték

utó-denitrifikáció ill. kötöttágyas nitrifikáció végül a biofiltereken kisebb ütem

biomassza szaporodást eredményez, ami hatékonyabb üzemmenetet és az ritkább 

visszaöblítés következtében további energia megtakarítást jelent. 
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