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Szimbólumjegyzék
Megjegyzés: M: tömeg egység; T: idő egység; L: hosszúság egység
Szimbólum

Jelentés

Mértékegység általában
[leggyakoribb konkrét]

bA

autotróf mikroorganizmusok pusztulási
koefficiense eleveniszapban
heterotróf mikroorganizmusok pusztulási
koefficiense eleveniszapban
összes biodegradálható kémiai oxigénigény
ötnapos biokémiai oxigénigény
húsznapos biokémiai oxigénigény
hígítási faktor
oldott oxigén koncentráció
oldott szerves szén koncentráció
hígított iszap ülepedési index
a hígított eleveniszap minta 30 perc ülepítés
utáni iszaptérfogata az 1 literes
mérőhengerben
a nehezen biodegradálható biomassza frakció
részaránya
1-f_BOD_In: a húsznapos BOI (BOI20)
részaránya az összes biodegradálható KOIban
az ötnapos BOI (BOI5) részaránya a
húsznapos BOI (BOI20) -ban
az aktív heterotróf biomassza részaránya a
befolyó szennyvíz összes nem oldott
szervesanyag tartalmában
az XND részaránya az összes biodegradálható
szerves nitrogén tartalomban
az XS részaránya az összes nem oldott
szervesanyag tartalomban
fajlagos iszapterhelés

T-1 [d-1]

bH
BKOI
BOI5
BOI20
d
DO
DOC
DSVI
DV30

fP
f_BOD_In

f_BODint_In
f_X_BH

f_X_ND
f_X_S
F/M
HRT
iXB
iXD
ISS
ka
kh
KI
KS
KNH
KNO

hidraulikai tartózkodási idő
biomassza nitrogén tartalma (részarány)
biomassza nitrogén tartalma a lízist követően
(részarány)
összes lebegőanyag tartalom szervetlen
hányada
ammonifikációs arány
maximális fajlagos hidrolízis arány
inhibíciós koefficiens
szubsztrát féltelítési állandó
ammóniára vonatkozó féltelítési állandó
nitrátra vonatkozó féltelítési állandó

T-1 [d-1]
M L-3 [mg O2 l-1]
M L-3 [mg O2 l-1]
M L-3 [mg O2 l-1]
M L-3 [mg O2 l-1]
M L-3 [mg l-1]
L3 M-1 [cm3 g-1]
L3 L-3 [cm3 l-1]

-

-

M M-1 T-1 [kg BOI5 kg-1 MLSS d1
]
T [h]
M L-3 [mg l-1]
L3 M-1 T-1
T-1
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]

Szimbólum

Jelentés

Mértékegység általában
[leggyakoribb konkrét]

KO
KO,A

oldott oxigénre vonatkozó féltelítési állandó
autotróf mikroorganizmusok oxigénre
vonatkoztatott féltelítési állandója
heterotróf mikroorganizmusok oxigénre
vonatkoztatott féltelítési állandója
(denitrifikáció esetében inhibíciós
koefficiens)
XS hidrolízisének féltelítési állandója
kémiai oxigénigény
lakosegyenérték
biomassza (eleveniszap) koncentráció a
bioreaktorokban
a hígított eleveniszap minta ülepítés előtti
kiindulási iszapkoncentrációja
biomassza (eleveniszap) koncentráció az
utóülepítő aljáról elvett fölösiszapban
bioreaktorra befolyó szennyvíz térfogatáram
fölösiszap elvétel térfogatárama
szubsztrát koncentráció
lúgosság
inert oldott szervesanyagok koncentrációja
NH4N koncentráció
oldott oxidált nitrogénformák
(NO2N+NO3N) koncentrációja
Oldott oxigén koncentráció
Oldott oxigén koncentráció a befolyó
szennyvízben
oldott biodegradálható szusztrát koncentráció
oldott biodegradálható szusztrát koncentráció
(ugyanaz, mint SS)
oldott szusztrát koncentráció az elfolyóban
iszapkor
iszap ülepedési index
eltelt idő
hőmérséklet
iszap szárazanyagra vonatkoztatott összes
kiterjesztett fonalas hosszúság
iszap térfogatra vonatkoztatott összes
kiterjesztett fonalas hosszúság
összes kiterjesztett fonalas hosszúság 1,0 cm3
hígított eleveniszap mintában
összes szerves szén koncentráció
összes lebegőanyag koncentráció
összes lebegőanyag koncentráció a tisztított
szennyvízben
összes szervetlen nitrogén koncentráció
összes Kjeldahl nitrogén koncentráció
összes nitrogén koncentráció
bioreaktor térfogat

M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]

KO,H

KX
KOI
LE
MLSS
MLSSdil
MLSSF
Q
QF
S
SALK
SI
SNH
SNO
SO
S_O_In
SS
S_COD
S_COD_effl
SRT
SVI
t
T
TEFLmass
TEFLvol
TEFLdil
TOC
TSS
TSSelf.
TIN
TKN
TN
V

M L-3 [mg l-1]

M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg O2 l-1]
M BOI5 T-1 [60 g BOI5 d-1]
M L-3 [g l-1]
M L-3 [g l-1]
M L-3 [g l-1]
L3 T-1 [m3 d-1]
L3 T-1 [m3 d-1]
M L-3 [mg l-1]
mol L-3 [mol CaCO3 l-1]
M L-3 [mg KOI l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg KOI l-1]
M L-3 [mg KOI l-1]
M L-3 [mg KOI l-1]
T [d]
L3 M [cm3 g-1]
T
[°C]
L M-1 [μm g-1 MLSS]
L L-3 [μm cm-3 MLSS]
L [μm]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg N l-1]
M L-3 [mg N l-1]
M L-3 [mg N l-1]
L3 [m3]

Szimbólum

Jelentés

Mértékegység általában
[leggyakoribb konkrét]

V30

L3 L-3 [cm3 l-1]

YX/S

a 30 perc ülepítés utáni iszaptérfogat az 1
literes mérőhengerben
összes lebegőanyag tartalom szerves hányada
tömegszázalék
mikroba tömeg (szárazanyag tartalom)
aktív autotróf biomassza
az aktív autotróf biomassza tartalom a
befolyó szennyvíz összes nem oldott
szervesanyag tartalmában
aktív heterotróf biomassza koncentrációja
nehezen biodegradálható szerves nitrogén
konc.
szuszpendált, biológiailag bontható szerves
nitrogén koncentráció
inert szuszpendált szervesanyagok
koncentrációja
nem oldott, szuszpendált termékek
(biomassza bomlásából származnak)
koncentrációja
biomassza bomlásból származó nem oldott,
szuszpendált termékek mennyisége a befolyó
szennyvízben
biológiailag nehezen bontható szervesanyag
tartalom
biomassza hozam

YA

autotróf biomassza hozam

YH

heterotróf biomassza hozam

ηg
ηh

az anoxikus növekedés korrekciós faktora
hidrolízis korrekciós faktora anoxikus
környezet esetén
fajlagos mikroba növekedési sebesség
nitrifikálók fajlagos növekedési sebessége
nitrifikálók maximális fajlagos növekedési
sebessége
flokkulensek fajlagos növekedési sebessége
fonalasok fajlagos növekedési sebessége
heterotróf mikroorganizmusok fajlagos
növekedési sebessége
heterotróf mikroorganizmusok maximális
fajlagos növekedési sebessége
maximális fajlagos mikroba növekedési
sebesség

VSS
w/w%
X
XB,A
X_BA_In

XB,H
XND
XN,S
XI
XP

X_P_In

XS

μ
μa
μA
μflokkulens
μfonalas
µh
µ H:
μmax

M L-3 [mg l-1]
M M-1*100 [w/w%]
M [g]
M L-3 [g l-1]
M L-3 [mg l-1]

M L-3 [g l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg KOI l-1]
M L-3 [mg l-1]
M L-3 [mg l-1]

M L-3 [mg KOI l-1]
M biomassza M-1 szubsztrát
[g biomassza g-1 szubsztrát]
M biomassza M-1 szubsztrát
[g biomassza g-1 szubsztrát]
M biomassza M-1 szubsztrát
[g biomassza g-1 szubsztrát]
T-1 [d-1]
T-1 [d-1]
T-1 [d-1]
T-1 [d-1]
T-1 [d-1]
T-1 [d-1]
T-1 [d-1]
T-1 [d-1]

Rövidítések jegyzéke
Rövidítés Kiírt név (angol)

Jelentés (magyar)

AOB
Anammox
ANOVA
AS
ASM
BKSZTT

ammónia oxidáló baktériumok
anaerob ammónia oxidáció
varianciaanalízis
eleveniszap
eleveniszapos modell
Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep
Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep
biokémiai oxigénigény
biokémiai oxigénigény
szén-nitrogén arány
hagyományos eleveniszapos rendszer
vegyszeresen intenzifikált előülepítés
kémiai oxigénigény
oldott oxigén
oldott szerves szén
hígított iszap ülepedési index
biológiai többletfoszfor eltávolítás

BIASZTT
BOD
BOI
C/N
CAS
CEPT
COD
DO
DOC
DSVI
EBPR
EPS

Ammonium Oxidizing Bacteria
Anaerobic Ammonium Oxidation
Analysis of variance
Activated sludge
Activated Sludge Model

Biochemical Oxygen Demand
carbon-to-nitrogen (ratio)
Conventional Activated Sludge
Chemically Enhanced Primary Treatment
Chemical Oxygen Demand
Dissolved Oxygen
Dissolved Organic Carbon
Diluted Sludge Volume Index
Enhanced Biological Phosphorus
Removal
Extracellular Polysaccharides

EWC
F/M
GAO
GMP
HRT
ISS
IWA
KOI
LE
low DO
low S
MBR
MLE
MLSS
NOB
PAO
PHA
SBNR

European Waste Catalogue
Food-to-microorganism (ratio)
Glycogen Accumulating Organisms
Good Modelling Practice
Hydraulic Retention Time
Inorganic Suspended Solids
International Water Association

SBR

Sequencing Batch Reactor

SCADA
SND

Supervisory Control and Data Acquisition
Simultaneous Nitrification and
Denitrification

low Dissolved Oxygen concentration
low Substrate concentration
Membrane Bioreactor
Modified Ludzak-Ettinger
Mixed Liquor Suspended Solids
Nitrite Oxidizing Bacteria
Phosphorus Accumulating Organisms
Polyhidroxi-alcanoates
Shortcut Biological Nutrient Removal

extracelluláris poliszacharidok
EU-ban érvényes hulladék katalógus
Fajlagos iszapterhelés
glikogén akkumuláló mikroorganizmusok
jó/megfelelő tervezési gyakorlat
hidraulikai tartózkodási idő
összes lebegőanyagok szervetlen hányada
Nemzetközi Vízügyi Szervezet
kémiai oxigénigény
lakosegyenérték
alacsony oldott oxigén koncentráció
alacsony szubsztrát koncentráció
membrán bioreaktor
módosított Ludzak-Ettinger technológia
eleveniszapos biomassza
nitrit oxidáló baktériumok
foszfor akkumuláló mikroorganizmusok
polihidroxi-alkanoátok
rövid útvonalú biológiai nitrogén
eltávolítás
ciklikusan váltakozó üzemű fed batch
reaktor
folyamatellenőrző és –irányító rendszer
egyidejű nitrifikáció és denitrifikáció

Rövidítés Kiírt név (angol)

Jelentés (magyar)

SRT

Sludge Retention Time

Iszap tartózkodási idő, iszapkor

SSSP

Simulation of Single-Sludge Processes on
carbon oxidation, nitrification, and
denitrification

Eleveniszapos rendszerek szimulációs
vizsgálata szén és nitrogén eltávolítási
folyamatokra

SVI
TEFL
TIN
TOC
TN
TSS
UCT

Sludge Volume Index
Total Extended Filament Length
Total Inorganic Nitrogen
Total Organic Carbon
Total Nitrogen
Total Suspended Solids
University of Cape Town

VSS

Volatile Suspended Solids

iszap ülepedési index
összes kiterjesztett fonalas hosszúság
összes szervetlen nitrogén
összes szerves szén
összes nitrogén
összes lebegőanyagok
a Fokvárosi Egyetem (-ről elnevezett
eleveniszapos technológia)
összes lebegőanyagok szerves (illékony)
hányada

1. BEVEZETÉS, A KUTATÁS JELENTŐSÉGE
Hazánkban a szennyvíztisztítási tervezési gyakorlatban még ma is sok esetben
ökölszabályok alkalmazása az uralkodó, azaz standardizált paraméterekre (pl.
lakosegyenérték, LE) tervezett, külföldön vagy más hazai helyszíneken bevált
technológiákat alkalmaznak. Ez a gyakorlat sok esetben nem hozza meg a várt sikert.
Szükség van arra az új szemléletre, amely képes a vizsgálandó rendszer egyedi
sajátságait, és azok általános és helyi befolyásoló tényezőit egyaránt szem előtt tartani.
Sok esetben a korábban szabványokba foglalt módszereken felül is szükséges lehet új
metodika kifejlesztése, amely az adott rendszerre, vagy hasonló problémakörben akár
széleskörűen is jól alkalmazható. A szennyvíztisztítás területén fordulóponthoz
érkeztünk: az egységes szennyvízminőség fogalma, a szennyvíztisztító telep
csatornahálózattól, ill. a befolyó szennyvizet érhető bármely egyedi hatásoktól, a
vízgyűjtő terület lokális jellegzetességeitől, esetleges ipari kibocsátásoktól elszigetelt
vizsgálatának - még ma is általános gyakorlata - tarthatatlan.
A befolyó szennyvíz a tisztítást végző mikroorganizmus tenyészet (eleveniszap)
számára szükséges szubsztrátokat (szénforrás) és ún. tápanyagokat (nutrients, N és P
források) szállítja a biotechnológiába (Grady et al., 1999), ahol jó hatékonyságú irányított
biodegradáció elérése a cél. Az ehhez szükséges mikroorganizmusok szelekciója – a
bioreaktor elrendezés és az üzemeltetési beállítások megfelelő kialakítása mellett – csakis
a befolyó szennyvíz minőségének mélyreható ismeretével tervezhető. Ennek megfelelően
a szennyvíztisztító telep és vízgyűjtő területe tervezési (és üzemeltetési) szempontból
integrált ipari ökoszisztémának tekintendő. Amennyiben a befolyó szennyvíz
minőségének és a vizsgált technológia egyedi sajátságainak felmérése és figyelembe
vétele nem megfelelő, az igen költséges beruházások nem érik el céljukat, nagymértékű
üzemeltetési plusz-költségeket, vagy újabb megvalósítandó hatékonyság növelési
beruházás igényét támasztva.
A nitrogén- és foszfortartalmú vegyületek az élővizekbe kerülve eutrofizációt
okozhatnak, így ezek megfelelő hatékonyságú eltávolítása kiemelt cél a
szennyvíztisztításban. Mindemellett az eleveniszapos technológia hatékonyságát
nagymértékben meghatározza az eleveniszap ülepíthetősége, ugyanis nem megfelelő
eleveniszap pehely szerkezet esetén a tisztított szennyvíz szinte összes minőségi
jellemzőjét határérték túllépés fenyegeti, valamint a rossz ülepíthetőség okozta nem
megfelelő tömörödés és végső soron iszap elúszás a biodegradációs folyamatok
hatékonyságának jelentős csökkenését, akár teljes ellehetetlenülését eredményezhetik.
A doktori munkám keretében végzett sokirányú kutatás egyik célja az volt, hogy
széleskörű felmérés eredményeképpen átfogó képet adjak a hazai szennyvizek
minőségéről, és azt nemzetközi adatokkal összevetve felhívjam a figyelmet a külföldön
bevált technológiák itthoni alkalmazhatóságának határaira. A befolyó szennyvíz minőség
alapvetően meghatározza a tervezési és hatékonyság növelési számítások eredményeinek
kimenetelét, így reprezentatív mintázása és mérése kulcsfontosságú. Kutatásaim egy
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része arra irányult, hogy a szennyvíz és biomassza mintavétel látens hibáit feltárjam, és
új eljárások kidolgozásával korszerű megoldásokat kínáljak.
A befolyó szennyvíz szén és tápanyag (N és P) elérhetőségének, avagy C/N (pl.
BOI5/NH4N) arányának függvényében új eljárások kidolgozását céloztam meg az
eleveniszap ülepíthetőségének és a szennyvíztisztító telepek biológiai nitrogén
eltávolítási hatékonyságának költségkímélő javítása érdekében. A célok eléréséhez
laboratóriumi
modellkísérleteket,
helyszíni
szennyezőanyag
koncentráció
profilméréseket és matematikai (biokinetikai) szimulációs vizsgálatokat egyaránt
alkalmaztam.

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1.

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás története

A világon legelterjedtebben alkalmazott biológiai szennyvíztisztítási eljárás
kommunális szennyvizek tisztítására az eleveniszapos technológia. Az ún. eleveniszap
olyan heterogén mikroorganizmus tenyészet, amely a bioreaktorokban szuszpendált
részecskékbe, ún. iszappelyhekbe (flokkulumokba) tömörödve keveredik a szennyvízzel,
aminek szennyező komponenseit biológiailag lebontja. A több mint 100 éves technológia
magyar nevét az angol activated sludge (AS), ill. német der Belebtschlamm
kifejezésekből kapta, amely a technológia kialakításának eredetére és módjára utal.
Az ókori Rómában a Cloaca Maxima nyitott szennyvízelvezető csatornaként a
Tiberis folyóba vezette a nagyváros összegyűjtött szennyvizeit. Később a középkorban különösen a nagyobb városokban - komoly problémát jelentett szennyvízelvezetés hiánya
vagy rendezetlen megoldása, amely melegágya volt a tömegeket pusztító járványoknak
is. Így nem meglepő, hogy az első csatornázási és vízellátási szakemberek az orvos
társadalom képzett és felvilágosult tagjaiból tűntek ki. Az Egyesült Királyságból kiinduló
ipari forradalom az iparosodás révén fokozottan szembe találta magát a megnövekedett
mennyiségű nagyvárosi szennyvizek problémájával, így vezető szerepe volt a városi
szennyvízelvezetés kiépítésében, amely az angol nagyvárosok esetében már a XVIII.
században megkezdődött.
A szennyvízáramok háztartásokból való összegyűjtése és szabályozott elvezetése
mellett a természetes befogadók védelme is fontos szemponttá vált, így már a XIX. század
elejétől nagy erőfeszítésekkel kutatták, hogyan lehetne a szennyvizeket megtisztítani. Az
1860-as években néhány nagyváros közelében (Berlin, Párizs) ún. „szennyvízlerakó
telepeket” hoztak létre, ahol a szennyvizeket hatalmas területen szikkasztották a talajba.
Ez a technológia azonban óriási területigénye és a talaj korlátozott vízfelvételi képessége
– különösen csapadékos klíma esetében – csak átmeneti szükségmegoldást jelentett. Így
az Atlanti óceán mindkét oldalán intenzíven keresték a korszerű alternatív technológiát
az egyre égetőbb probléma megoldására (Schneider, 2011).
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Az első próbálkozások (pl. Imhoff medencék) a szennyvíz anaerob kezelésén
alapultak (Schneider, 2011), később azonban Angus Smith révén megpróbálkoztak az
aerob tisztítással is (Alleman és Prakasam, 1983). A csatornahálózat mentén tapasztalható
anaerob körülmények között kialakuló bűzproblémák és azok sokfélesége kapcsán
gondoltak arra, hogy a szag- és bűzképződés bizonyos – akkor még ismeretlen –
csatornabeli folyamatokkal lehet összefüggésben. Az kísérletek során a szennyvíz
fellevegőztetésével azonban csak a bűzproblémát sikerült megszüntetni, de a
szervesanyag lebontás nem működött (ma már tudjuk, hogy ennek oka a biomassza
megfelelő mennyiségének hiánya volt). Az Amerikai Egyesült Államokbeli
Massachusetts-ben levegőztetett biofilterekkel jobb eredményeket értek el.
A csatornahálózatból kivett, és levegőztetéssel „aktivált” biomasszát (activated
sludge) is tartalmazó szennyvízzel végzett kísérletek még 31 éven keresztül nem jártak
sikerrel, ugyanis a kísérleti rendszerek üzemének folytonosításával a tisztítási
hatékonyság lecsökkent (ma már tudjuk, hogy a biomassza kimosódása miatt). A
szuszpendált lebegőanyagokat tartalmazó rendszerekhez képest emiatt számos 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, a Manchester Sewage Works vezető mérnöke és a
Manchesteri Egyetem tanára, Gilbert John Fowler volt, aki a New Yorki öböl
vízszennyezési problémáin is dolgozott, és amerikai kísérletekben is részt vett.
Az amerikai Lawrence Experimental Station kutatóközponttal (Clark és Gage
kutatókkal) folytatott közös kutatások révén 1912-ben Fowlerék eljutottak arra a
következtetésre, hogy a levegőztetett szennyvízhez szuszpendált biomassza kultúrát kell
adni, miután azonban akkoriban a lejátszódó biokémiai folyamatokkal nem voltak
tisztában, ill. a főszereplő mikroorganizmus tenyészet működése és igényei sem voltak
ismertek, nem jöttek rá a folytonos üzem fenntarthatóságának megoldására (Alleman és
Parakasam, 1983). Ezek a rendszerek tulajdonképpen folytonos kemosztátként működtek,
amelyben a biomassza tartózkodási ideje a szennyvízével megegyezett.
1914. április 3-án Fowler két tanítványa, Edward Ardern és William T. Lockett szintén a Manchester Sewage Works mérnökei - először mutatták be felfedezésüket.
Laborjukban üveglombikokból felépített levegőztetett reaktorokból álló, olyan
félfolytonos (fed batch) módban üzemeltetett rendszert építettek fel, amelyben a
szuszpendált lebegőanyagot (biomasszát) recirkulációval visszaforgatták a reaktorokba.
A szennyvíz tartózkodási idejét sikerült 24 óra körülire beállítani, ami a nagyüzemi
alkalmazást is lehetővé tette (Ardern és Lockett, 1914a). Következő publikációikban
(Ardern és Lockett, 1914b, 1915) beszámoltak a fed batch üzem folytonosításáról,
valamint számos egyéb figyelembe veendő fontos üzemi szempontról (pl. iszapkezelés,
energia hatékonyság, nitrifikáció pH és hőfok függése, stb.).
Bár az ő nevükhöz fűződik a ma is legelterjedtebben alkalmazott szennyvíztisztítási
biotechnológia alapja, tulajdonképpen számos más kutató korábbi eredményeihez sikerült
egy kulcsfontosságú elemet hozzátenniük. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy tőlük
függetlenül mások is eljutottak ugyanerre az eredményre (pl. Melling ugyanabban az
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évben először alkalmazta az angliai Salfordban nagyüzemben a biomassza recirkulációt
is alkalmazó technológiát kb. 300 m3/d szennyvíz tisztítására) (Daigger, 2014).

Az eleveniszapos szennyezőanyag lebontás kinetikája

2.2.

2.2.1. Monod kinetika
A biológiailag bontható, nem toxikus anyagok (szubsztrátok) lebontási, és a hozzá
kapcsolható mikroba növekedési folyamatok leírására Jaques Monod 1942-ben publikálta
a róla elnevezett kinetikai összefüggéseit (Monod, 1949; Grady et al., 1999, Sevella,
2011).
Az eleveniszapos szennyvíztisztításban biodegradálható, nem toxikus szennyezőanyagok
esetén a Monod kinetika 1-4. egyenletekben összefoglalt összefüggései érvényesek.
dx
x
dt

   max 
Yx / S  

1. egyenlet

SS
K S  SS

2. egyenlet

dx
dS S

3. egyenlet

dS S
SS
1

  max 
x
dt
Yx / S
K S  SS

4. egyenlet

ahol
x

mikroba tömege [g]

μ

fajlagos mikroba növekedési sebesség [d-1]

t

eltelt idő [d]

SS

biodegradálható szubsztrát koncentráció [g l-1]

KS

szubsztrát féltelítési állandó [g l-1]

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, ilyen a Tessier, Moser vagy a Contois modell (Sevella, 2011).
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.
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   max

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 ugyanis 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).
2.2.3. Szubsztrát inhibíciós, vagy ún. Andrews kinetika
Amennyiben a szubsztrát biológiailag bontható, de toxikus, akkor kis
koncentrációban ugyan serkentheti a mikroba növekedés, de nagyobb koncentrációk
mellett gátló hatást fejthet ki. Ennek megfelelően a szubsztrát fogyási és mikroba
növekedési folyamatok sebességi egyenletei módosulnak, a John Andrews által leírt
kinetika szerint (ld. 6. egyenlet, Grady et al., 1999).

   max

SS

6. egyenlet

S2
KS  SS  S
KI

ahol KI az ún. inhibíciós koefficiens, az a szubsztrát koncentráció (g l-1), 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 Monod
kinetika 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.

2.3.

Az eleveniszapos technológia, mint módosított folytonos kemosztát

Az 1. ábra egy hagyományos eleveniszapos (Conventional Activated Sludge, CAS)
rendszer szennyvíz- és iszapkezelési technológiai vonalát egyaránt tartalmazza. A nyers
szennyvízből a rácsokon leválasztják a nagyobb darabos szennyezőanyagokat, majd a
durva buborékokkal levegőztetett homok- és zsírfogó műtárgyban alulról a kiülepedő nagyrészt szervetlen - szilárd szemcséket, a felszínről pedig a zsíros-olajos
szennyezéseket távolítják el. Ezt követően az előülepítőben a nagyrészt szerves
lebegőanyagok fizikai vagy fiziko-kémiai (t.i. az előülepítés bizonyos szennyezők
vegyszeres kicsapásával is intenzifikálható) leválasztása után kerül az ún. előülepített
szennyvíz az eleveniszapos reaktorokra. A bioreaktorokban – amelyek lehetnek
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levegőzetett vagy nem levegőztetett (mechanikusan kevert) üzeműek, és a technológiai
céltól függő elrendezésűek –, ahol az eleveniszap tökéletesen keveredik a beérkező
szennyvízzel megtörténik a szén, nitrogén és foszfor vegyületek lebontása. A tisztított
szennyvízből az eleveniszap az utóülepítőben kerül leválasztásra. Az utóülepítő aljáról
elvett biológiai iszap túlnyomó többségét recirkuláltatják a bioreaktorokra, ezáltal
megnövelve a biomassza tartózkodási idejét a szennyvízéhez képest.
Az iszap szaporulatnak megfelelő mennyiségű ún. fölösiszap elvételre kerül, hogy a
bioreaktorokban állandó iszap koncentráció legyen fenntartható. A tisztító telep
iszapkezelési vonalán az előülepítőből elvett nyersiszap és az utóülepítőben leválasztott
fölösiszap áramokat térfogat csökkentési célú elősűrítést követően összekeverik, és az ún.
kevertiszapot anaerob rothasztókban biogáz (metán és szén-dioxid keveréke) termelésre
hasznosítják. A rothasztott iszapot víztelenítést követően a tisztító telepről kiszállítják és
EWC (European Waste Catalogue) kódja, valamint az iszap minőségének, ill. az
üzemeltető hatósági engedélyének és szerződésinek megfelelően szállítják el (t.i. lerakás,
rekultiváció, mezőgazdasági tovább hasznosítás, komposztálás, égetés).
A 2. ábra egy hagyományos eleveniszapos szennyvíztisztító telep
szennyvíztisztítási vonalát szemlélteti. A technológia ún. módosított kemosztát
felépítésű, amelyben az iszap recirkuláció révén az iszap tartózkodási idejét (Sludge
Retention Time, SRT, vagy ún. iszapkor, sludge age) a szennyvízéhez képest (ún.
hidraulikai tartózkodási idő, Hydraulic Retention Time, HRT) jelentősen
meghosszabbítják.

1. ábra. Eleveniszapos szennyvíztisztító telep általános technológiai folyamatábrája (Jobbágy és Bakos, 2014)
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2. ábra. Az eleveniszapos technológia víztisztítási vonalának általános elrendezési rajza (Jobbágy és Tardy, 2008)

A hidraulikai tartózkodási idő és az iszapkor a 7. és 8. egyenletek összefüggéseivel
írható le.
n

HRT 

V
i 1

i

7. egyenlet

Q
n

SRT 

 Biomassza

 Biomassza  elvétel



 Vi  MLSSi
i 1

QF  MLSS F  Q  TSS elf .

n



 V  MLSS
i

i 1

i
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 V    MLSS
i 1

i

1
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8. egyenlet

ahol
V

bioreaktor térfogat [m3]

Q

befolyó szennyvíz térfogatárama [m3 d-1]

QF

fölösiszap elvétel térfogatárama [m3 d-1]

MLSS biomassza (eleveniszap) koncentráció a bioreaktorokban (Mixed Liquor Suspended Solids) [kg m 3
]
MLSSF biomassza (eleveniszap) koncentráció az utóülepítő aljától elvett iszapáramban [kg m -3]
TSSeffl. összes lebegőanyag koncentráció (Total Suspended Solids) a tisztított szennyvízben [kg m-3]

Míg a hidraulikai tartózkodási idő szennyvíztisztító telepek esetében óra
nagyságrendű (általában 12-36 h), addig az iszapkor több tíz nap is lehet (általában 5-6
d-tól, kommunális telepeken 10-15 d-ig, ipari szennyvíztisztítóknál pedig akár 80-100 dig).
Fontos kiemelni, hogy az iszapkor az eleveniszapos tisztítás hatékonyságát
meghatározó kulcsparaméter, mert amint az a 8. egyenlet reciprok-összefüggéséből
tükröződik, alapvetően meghatározza, hogy mely mikroorganizmusok maradhatnak bent
a rendszerben. A kis fajlagos mikroba növekedési sebességgel rendelkező mikrobák nagy
7

iszapkor igényűek. Az eleveniszapos rendszer stabil és hatékony üzemének
alapkritériuma, hogy a tisztítási folyamat szempontjából fontos leglassabban szaporodó
mikrobák (általában az autotróf nitrifikálók) iszapkor igénye biztonsággal teljesüljön (ld.
9. egyenlet összefüggése).

SRT 

2.4.

1

9. egyenlet

 max,autotróf

Az eleveniszap, mint heterogén mikroorganizmus tenyészet

Az eleveniszap olyan heterogén biomassza tenyészet, amely nagyrészt a befolyó
szennyvíz szubsztrátjain növekedő mikroorganizmusokat tartalmaz. Összetétele
nagymértékben függ a befolyó szennyvíz minőségétől, valamint az irányított
biodegradáció lejátszódását biztosító bioreaktorok üzemmódjától és elrendezésétől. A
mikroorganizmusok telepeket alkotnak, azaz sejten kívülre kiválasztott poliszacharidok
révén összetapadva ún. iszappelyhekbe (flokkulumok) tömörülnek. Az eleveniszap
flokkulumokon kívül szabadon úszó, vagy a flokkulumokhoz kapcsolódó egysejtű
baktériumok, protozoák, esetenként nagyobb szervezetek is jelen lehetnek, valamint a
mátrix tartalmazhat kicsapódott sókat vagy zárványokat alkotó szervetlen részecskéket és
oldott állapotban levő szerves és szervetlen anyagokat is (Eikelboom, 2000; Jenkins et
al., 2004).
A tisztítási folyamat olyan multi-szubsztrát konverziónak tekinthető, amelynek során
a különböző mikroorganizmusok a szennyvízben levő szén, nitrogén, foszfor források
ásványi anyagok és nyomelemek felhasználásával és átalakításával fenntartják
életfunkcióikat, energiát termelnek és a körülményeknek megfelelő ütemben növekednek
(Sevella, 2011).
Az eleveniszapban előforduló pehelyképző (flokkulens) szervezetek, valamint a
fonalas mikroorganizmusok mellett pelyheket nem, vagy csak kevéssé képző
szuszpendált mikrobák, valamint szabadon úszó vagy iszappelyhekhez kapcsolódó
szervezetek is előfordulnak. Utóbbiakat indikátor törzseknek is nevezik, ugyanis
jelenlétük, ill. gyakoriságuk változása vagy éppen hiányuk különböző biokémiai
folyamatok lejátszódásának hatékonyságára utalhat.
Az 1. táblázat az eleveniszapban megtalálható főbb mikroorganizmus csoportokat
foglalja össze.
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1. táblázat. Az eleveniszapban előforduló főbb miroorganizmus csoportok (Rossetti et al., 2006)

Mikroorganizmus
Flokkulensek
Heterotrófok

Aerob baktériumok:
Zoogloea, Flavobacterium,
Alcaligenes, Aeromonas,
Pseudomonas, Bacillus
Denitrifikálók:
Pseudomonas, Bacillus, Xantomonas,
Alcaligenes, Thiobacillus
Polifoszfát felhalmozó szervezetek
(PAO):
„Candidatus Accumulibacter
Phosphatis” – CAP (a Rhodocyclus
nemzetségben)
G-baktériumok (tetrádot képzők):
Amaricoccus kaplicensis
Glikogén felhalmozó szervezetek
(GAO):
Candidatus „Competibacter
phosphatis”
Ammónium-oxidálók:
Nitrosomonas, Nitrosospira,
Nitrosococcus, Nitrosocystis
Nitrit-oxidálók:
Nitrobacter, Nitrospina, Nitrococcus
Anaerob ammónium oxidáció
(Anammox):
Brocadia, Kuenenia, Scalindua

Autotrófok

Microthrix parvicella, Thiothrix sp.,
Nostocoida limicola, Type 021N,
Sphaerotulus natans, stb.

Fonalas
baktériumok
Mikrofauna
(Protozoa
Metazoa)

2.5.

Funkció

és

Ostoros és csillós véglények,
Rotifera, Nematoda, stb.

Forrás

szerves szén oxidációja

Pike, 1972

nitrát redukciója
nitrogén gázzá

Pike, 1972

biológiai
többletfoszforeltávolítás

Hesselmann et
al., 1999;
Crocetti et al.,
2000

szerves szén eltávolítás

Seviour et al.,
2003

PAO-versenytársak,
többletszén eltávolítás

Crocetti et al.,
2002

ammónia nitritté
történő oxidációja

Mobarry et al.,
1996

nitrit nitráttá történő
oxidációja
ammónium nitrogénné
történő oxidációja nitrit
respirációval
szerves szén oxidációja
HS- oxidációja
P eltávolítás (nem
bizonyított)

Mobarry et al.,
1996

eleveniszap
bioindikátorai

Jetten et al.,
2003
Seviour et al.,
1999

Madoni, 1994

Az eleveniszap pehelyszerkezete és kialakulásának befolyásoló
tényezői

2.5.1. Az eleveniszap főbb pehelyszerkezet típusai, a bioreaktor tagolás jelentősége
Az eleveniszapban kialakuló iszappelyhek különböző morfológiájúak lehetnek. A
flokkulumszerkezetet alapvetően az ún. flokkulens és fonalas mikroorganizmusok
gyakoriságának aránya határozza meg. A különböző jellemző iszappehely szerkezeteket
a 3. ábra mutatja be és jellemzi.
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Iszapszerkezet
Ülepedés
Szűrőkapacitás

Flokkulens
Jó
Rossz

Fonalas
Rossz
Jó

Ideális
Jó
Jó

3. ábra. Az eleveniszap flokkulum szerkezet morfológiája, ülepíthetősége és szűrőképessége (Jobbágy és Tardy, 2008)

Amennyiben a szuszpenzióban nem található fonalas szervezet, akkor flokkulens
(ún. tűhegy flokkulumok, pin point flocs) iszapszerkezet, ha pedig túlzott a fonalasok
gyakorisága (t.i. sok, hosszú fonál, ami behálózza a flokkulensek közti teret), akkor
fonalas szerkezet a jellemző. Amennyiben a kétféle megjelenésű mikroorganizmus
csoport gyakorisága kiegyenlített, azaz a flokkulensek között kisszámú, rövidebb fonalak
találhatók, akkor ideális iszapszerkezetről beszélhetünk. A flokkulensek ülepedési
sebessége nagyon jó, de a kisebb rosszul ülepedő részecskék zavaros felülúszót
eredményeznek, így az elfolyó összes lebegőanyag koncentráció nagy lehet. A fonalasok
nagyon rosszul ülepednek, így az utóülepítőben magas iszapszint állhat elő, de jó
szűrőkapacitásuk miatt a felülúszó alig tartalmaz lebegőanyagot. Az ideális szerkezet jól
ülepíthető, és a szűrőképessége is megfelelő.
Az ideális iszapszerkezet kialakításához szükséges lehet a bioreaktorok tagolása
(Chudoba et al., 1973a,b,c). Az ún. szelektorok olyan megfelelően kis térfogatúra
kialakított bioreaktor terek (a bioreaktor sor elején), amelyek kisebb tartózkodási
idejüknek köszönhetően magasabb szubsztrát koncentráció mellett a flokkulensek
növekedési előnyét biztosítják. Mindez Chudoba és munkatársai azon felfedezéséből
következik, hogy a flokkulenseknek mind a KS, mind μmax értéke jellemzően jelentősen
nagyobb a fonalas szervezetekénél, amint azt a 4. ábra diagramja szemlélteti.
Fontos megjegyezni, hogy az ideális iszapszerkezet kialakítása érdekében a
megfelelő szubsztrát koncentráció biztosítása azt is jelenti, hogy a szelektorban kell, hogy
elfogyjon a szubsztrát nagyobbik hányada. Így a szervesanyag nagyobb része flokkulens
növekedés mellett kerül hasznosításra. Bizonyos esetekben azonban éppenhogy a
fonalasok növekedésének elősegítése a cél az elfolyó lebegőanyag koncentráció
csökkentésére. Ilyenkor a betáplálás megosztásával a fonalasok számára kedvezően
módosítható a szubsztrát koncentráció profil (Jobbágy et al., 2000a).
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4. ábra. A bioreaktor tagolás (szelektor kialakítás) hatása az eleveniszap szerkezetére (Chudoba et al., 1973b; Jobbágy
és Tardy, 2008; a képek Jobbágy Andrea felvételei)

2.5.2. Az iszapszerkezet kialakulásának befolyásoló tényezői
2.5.2.1. Befolyó szennyvíz összetétel
A szennyvíz szubsztrátokat (szerves szénforrást) és tápanyagokat (N és P), valamint
mikroorganizmusokat egyaránt tartalmazó szuszpenzió, összetevőinek arányai, és
minőségének változása folyamatosan hatással van a tisztító telep eleveniszap tenyészetére
(Wanner és Jobbágy, 2014).
2.5.2.2. Jól biodegradálható szervesanyag elérhetőség
A kis molekulasúlyú oldott (hozzáférhető) szerves szubsztrátok közvetlenül
hasznosíthatók a mikroorganizmusok számára. Ezek a kémiai oxigénigény (KOI) kis
hányadát kitevő szubsztrátok, amennyiben a reaktorban kis koncentrációban állnak
rendelkezésre, az a fonalasok növekedését serkenti (pl. Type 021N, Sphaerotilus natans,
N. limicola vagy H. hydrossis). A redukált kénvegyületek a kén-felhasználó fonalasok
növekedését segítik elő (pl. Type 021N, Thiothrix vagy Beggiatoa spp.). Mindezek
elkerülésére érdemes nagy koncentráció gradienst alkalmazni a jól biodegradálható KOIra (kémiai oxigénigény) nézve (szelektorok, reaktor tagolás), és elegendően magas oldott
oxigén koncentrációt fenntartani a levegőztetett reaktorokban (Wanner és Jobbágy,
2014).
2.5.2.3. Lebegőanyaghoz kötött, lassan biodegradálható szervesanyag elérhetőség
A befolyó szervesanyag nagyobbik hányada lebegőanyaghoz kötődve, vagy
nagyobb molekulasúlyú kolloidok formájában van jelen. Ezek a vegyületek közvetlenül
nem hozzáférhetők, extracelluláris enzimekkel végbemenő hidrolízis révén át kell, hogy
alakuljanak felvehető oldott KOI frakcióvá. A magas nem oldott (nem hozzáférhető)
szubsztrát tartalom kedvez a fonalasodásnak, így érdemes nagy iszapkor fenntartásával a
hidrolízist elősegíteni (Wanner és Jobbágy, 2014). Bizonyos szubsztrátok specifikusan
segítik egyes fonalasok növekedését. A zsírok és olajok a Mycolata-nak, a hosszú láncú
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zsírsavak pedig a Microthrix parvicella-nak kedveznek (Andreasen és Nielsen, 1997,
2000; McIlroy et al., 2013). A biológiai fokozat előtti hatékony zsírfogással előzhető meg
a probléma.
2.5.2.4. F/M arány
Az iszap relatív szervesanyag terhelése, az ún. F/M arány (Feed-to-microoganism
ratio) az egységnyi biomassza szárazanyag tömegre eső napi szubszrát (szervesanyag)
terhelést adja meg a 10. egyenlet összefüggése szerint (Tchobanoglous et al., 2004).
F/M 

Q  BOI 5
V  MLSS

10. egyenlet

ahol
Q

bioreaktorra befolyó térfogatáram [m3 d-1]

BOI5

a bioreaktor befolyó szennyvizének 5 napos biokémiai oxigénigénye [kg m-3]

V

bioreaktor térfogat [m3]

MLSS iszap koncentráció a bioreaktorban [kg m-3]

A túl nagy és a túl kicsi F/M arány egyaránt kedvezőtlen a jó ülepedésű iszapszerkezet
kialakulására nézve. Túl nagy iszapterhelés esetén diszperz pelyhek jöhetnek létre nagy
elfolyó lebegőanyag koncentrációt eredményezve, a túlzottan kis iszapterhelés pedig
fonalasodáshoz vezethet (Tchobanoglous et al., 2004).
2.5.2.5. Oldott oxigén koncentráció
A fonalasoknak kisebb az oldott oxigénre (Dissolved Oxygen, DO) vonatkozó
féltelítési állandója (KO) is (pl. Sphaerotilus natans, Type 1701, H. hydrossis), így <0,5
mg DO/l oldott oxigén koncentráció mellett, ill. az alatt megnövekszik az ún. low DO
(alacsony oldott oxigén koncentráció melletti) fonalasodás veszélye (Jenkins et al., 2004;
Wanner 1994a). A folyamat nagymértékben függ a befolyó jól biodegradálható KOI
mennyiségétől is, miután a nagyobb befolyó szervesanyag terhelés az oldott oxigén
koncentráció csökkenését idézheti elő (Palm et al., 1980).
2.5.2.6. Szubsztrát és oldott oxigén koncentráció együttes hatása
A nyitott nem levegőztetett reaktorokban különböző okokból (pl. felszínről való
beoldódás, rosszul beállított keverő okozta tölcsér képződés, nem megfelelő - pl.
bezubogó - szennyvíz bevezetés, stb.) előállhat alacsony oldott oxigén koncentráció (ún.
low DO körülmények), amely - a tápanyag eltávolítási hatékonyság csökkenése mellett mikroaerofil fonalasodáshoz vezethet. Hasonló körülmény állhat elő kis intenzitással
levegőztetett aerob reaktorokban is. Ha az oxigén beoldódása mellett a befolyó jól
biodegradálható szervesanyag mennyiség is kevés, és a low DO reaktorban ún. low S
körülmények is előállnak (t.i. alacsony szubsztrát koncentráció), az a fonalasodást tovább
serkentheti (ld. 5. ábra, konstans hozam feltételezése mellett), ún. low DO - low S
medence jön létre (Weinpel et al., 2014; Jobbágy et al., 2015).
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5. ábra. Fonalas növekedési előny ún. low DO – low S körülmények között, konstans hozam (YX/O) feltételezése
mellett (Weinpel et al., 2014)

2.5.2.7. Hőmérséklet, pH és toxikus anyagok
A hőmérséklet és pH extrém változása, valamint a toxikus anyagok jelenléte
nagymértékben befolyásolhatják az iszap szerkezetet. A hőmérséklet szezonális változása
is közvetett hatást fejthet ki. Pl. csökkenésével növekszik az oxigén oldhatósága, ami nem
levegőztetett medencékben low DO fonalasodáshoz vezethet. Ugyanez a probléma
fordulhat elő a hőfok növekedésével – és így az oldott oxigén koncentráció csökkenésével
– kis intenzitással levegőztetett bioreaktorokban (Wanner és Jobbágy, 2014).
2.5.2.8. Iszapkor
A fonalasok nagy része nagy iszapkor igényű, így az iszapkor csökkentésével
növekedésük visszaszorítható. Ugyanakkor az ammónia oxidációjáért felelős nitrifikálók
is hasonlóan nagy iszapkor igényük miatt szintén kimosódhatnak, hacsak a rendszerben
tartásukat speciális mellékáramú tenyésztéssel (Krhutková et al., 2006; Parker és Wanner,
2007) nem segítik elő.
2.5.2.9. Tápanyagok (N és P vegyületek) elérhetősége
A fonalasok általában könnyebben veszik fel a tápanyagokat is. Így elsősorban olyan
élelmiszeripari (pl. boripar, tejipar, nagy cukortartalmú üdítőital/szörp gyártás)
szennyvizek esetében, amelyek tápanyaghiányosak, különös figyelmet kell fordítani a pót
N és P források adagolására. Az adagolást úgy érdemes beállítani, hogy a tisztított
szennyvízben előálló koncentrációk ≥1 mg szervetlen N/l és ≥0,2 oldott P/l legyen
(Wanner, 1994a).
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2.6.

Az eleveniszap ülepíthetőségének lehetséges problémái és azok
kiváltó okai
2.6.1.

6. ábra. Diszperz mikropelyhek, 250szeres nagyítás (Eikelboom, 2000)

A folyadék főtömegében elszórtan vannak jelen
egyedülálló sejtek vagy nagyon kisméretű (≤10 μm)
aggregátumok, igen rossz ülepedést és magas elfolyó
lebegőanyag koncentrációt eredményezve (ld. 6. ábra).
A zavaros tisztított szennyvíz miatt egyúttal jelentős
mennyiségű biomassza mosódhat ki a rendszerből,
amely különösen a lassan szaporodók elvesztéséhez
vezethet (Eikelboom et al., 2000; Jenkins et al., 2004,
Wanner és Jobbágy, 2014). Kialakulásának oka lehet a
nagy szervesanyag terhelés, ill. toxikus hatás (pl. ipari
szennyvíz beérkezése).

2.6.2.

7. ábra. Nehezen ülepedő mikroflokkulumok, 100-szoros nagyítás [saját
felvétel]

Diszperz növekedés

Flokkulens mikropelyhek

Nagyon rosszul ülepedő kisméretű (50-100 μm)
pelyhek jelenléte a jól ülepedő, nagyobb méretű
flokkulensek mellett, a fonalasok általában teljesen
hiányoznak (ld. 7. ábra). Nagyon jó ülepedés, de
magas elfolyó lebegőanyag tartalom jellemzi.
Kialakulásának oka lehet a nagyon magas iszapkor
miatti sejtszétesés, ill. erőteljes nyíróhatás.
(Eikelboom et al., 2000; Jenkins et al., 2004, Wanner
és Jobbágy, 2014).

2.6.3.

8. ábra. Extracelluláris poliszacharidok
kimutatása tussal való festéssel, 100-szoros
nagyítás [saját felvétel]

Viszkózus iszappuffadás

Az ún. viszkózus iszap túlzott mennyiségű
sejten kívülre kiválasztott poliszacharidot
(extracellular polisaccharide, EPS) tartalmaz,
ami nyálkás-nyúlós ragasztóanyagként veszi
körbe a flokkulumokat és tölti ki a közöttük levő
teret. Az EPS fekete tussal való festéssel
látványosan kimutatható (ld. 8. ábra). A nyúlós
állagú, nyálkás ragasztóanyagtól a flokkulumok
szubsztrát hozzáférése nehezebb lesz, ill.
ellehetetlenedik, az iszap ülepíthetetlenné válik.
Elsősorban súlyos tápanyaghiány (N és P) esetén
jelentkezik a probléma.
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2.6.4.

9. ábra. Túlzott fonalas gyakoriság, 100-szoros
nagyítás [saját felvétel]

Fonalas iszappuffadás

A túlzott fonalas növekedés, azaz amikor
nagymennyiségű hosszú fonál teljesen behálózza
a flokkulens pelyhek közötti teret (ld. 9. ábra),
nagyon rossz ülepedéshez vezet, aminek
következtében az utóülepítő iszapszintje
megemelkedik és iszapelúszást eredményezhet.
Okozója lehet az alacsony reaktorbeli szubsztrát,
ill. tápanyag (N és P) koncentráció, a kis F/M
arány, az ún. low S és/vagy low DO körülmények
(Wanner és Jobbágy, 2014).

2.6.5. Mikrobiális habképződés
A habképzést olyan elszórtan elhelyezkedő fonalas mikroorganizmusok
tevékenysége okozza, amelyeknek a sejtfala erősen hidrofób és extracelluláris felületaktív
anyagokat is termelhetnek. Így a levegőztetett medencékben a levegő buborékokhoz
tapadva felúsznak a felszínre és habot képeznek. Ez nemcsak esztétikai problémát jelent,
hanem a tisztított szennyvíz minőséget is ronthatja, ill. a habhoz kötődő iszappelyhek
miatt iszap elúszást is okozhat (Jenkins et al., 2004; Wanner és Jobbágy, 2014).
2.6.6. Iszapfelúszás
Az utóülepítőben az iszap felszínre való felúszását jelenti, amelyet a spontán
denitrifikáció következtében keletkező nitrogén buborékok okoznak. Az utóülepítőben
anoxikus körülmények között megkezdődhet a nitrát spontán redukciója akár endogén
módon, akár széteső sejtekből felszabaduló másodlagos szénforrás segítségével. Az
elúszó iszap egyrészt rontja az elfolyó szennyvízminőséget, másrészt a biomassza
kimosódását okozhatja. Különösen a magas elfolyó nitrát koncentráció, a nyári magas
hőmérséklet, és a nagy utóülepítőbeli iszap tartózkodási idő kedvez a kialakulásának
(Jenkins et al., 2004; Wanner és Jobbágy, 2014).

2.7.

Az eleveniszap ülepedés mérési módszerei és mikroszkópos
vizsgálata

2.7.1. Iszap ülepedési indexek
2.7.1.1. Mohlman-féle iszap ülepedési index (SVI)
Az eleveniszap ülepíthetőségének és tömöríthetőségének jellemzésére használt
legáltalánosabb módszer a Mohlman-féle ülepedés mérés (Mohlman, 1934), amely során
a homogén eleveniszap mintát 1 literes mérőhengerben ülepítik és 30 perc eltelte után
leolvassák az iszaptérfogatot. Az iszap ülepedési index számítása a 11. egyenlet szerint
történik.
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SVI 

V30
MLSS

11. egyenlet

ahol
a 30 perc ülepítés utáni iszaptérfogat az 1 literes mérőhengerben [cm3 l-1]

V30

MLSS a kiindulási homogén eleveniszap minta iszapkoncentrációja [g l-1]

Az iszap ülepedési index (Sludge Volume Index, SVI) értéke minél kisebb, annál jobb az
iszap tömöríthetősége. A módszert máig elterjedten használják.
A későbbiekben kimutatták, hogy a mérőhengerben mért SVI értéke 250 cm3/l alatti
indexig nem, de afelett nagymértékben függ az iszapkoncentrációtól (Dick és Vesilind,
1969).
Általánosan az eleveniszap ülepíthetőségét úgy szokták jellemezni, hogy





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

minősítik (Wanner, 1998, Ekama et al., 1997).
2.7.1.2. Hígított iszap ülepedési index (DSVI)
Az SVI mérést ért kritikáknak megfelelően annak érdekében, hogy az
iszapkoncentráció
befolyásoló
hatását
csökkentsék,
Mohlman
módszere
továbbfejlesztésre került (Stöbbe, 1964). Eszerint az ülepedés mérést úgy kell végezni,
hogy az ülepítés megkezdése előtt az eleveniszap mintát úgy kell hígítani, hogy a V30
értéke a 150 - 250 cm3/l tartományba essen. A hígítást ugyanazon technológia
(fertőtlenítés előtti) tisztított szennyvízével végzik, mint ahonnan az iszap származik, és
a hígított iszap ülepedési indexet (Diluted Sludge Volume Index, DSVI) a 12. egyenlet
szerint számítják (Lee et al., 1983; Jenkins et al., 2004).

DSVI 

DV30
MLSSdil

12. egyenlet

ahol
DV30
l-1]

a hígított eleveniszap minta 30 perc ülepítés utáni iszaptérfogata az 1 literes mérőhengerben [cm3

MLSSdil. a hígított eleveniszap minta ülepítés előtti kiindulási iszapkoncentrációja [g l -1]

2.7.1.3. Lassú kotrás közben mért iszap ülepedési index (SSVI3,5)
A mérőhenger falhatásának csökkentésére a Mohlman-féle mérést kiegészítették egy
speciális, a mérőhenger fala mentén forgó kotró pálcával, amely az ülepítés közben lassú
kotrással (1-2 rpm) folyamatos mozgásban tartja az iszappelyheket (White, 1976). Az
SSVI3,5-t (Stirred Specific Volume Index at 3.5 MLSS g/l) mérését a javaslat szerint
standardizált módon, 3,5 g/l-re beállított iszapkoncentrációjú eleveniszappal kell végezni,
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azaz a mérés előtt az eredeti iszapkoncentrációtól függően koncentrálás céljából
dekantálni, vagy tisztított szennyvízzel hígítani szükséges (White, 1975, 1976; Ekama és
Marais, 1984; Wahlberg és Keinath, 1988).
2.7.2. Az eleveniszap flokkulum szerkezetének mikroszkópos vizsgálata
Általános megfontolások a fonalas gyakoriság meghatározásának
módszereihez
A fonalas gyakoriság meghatározása és számszerűsítése általában mikroszkópos
vizsgálatokkal történik. Több módszer is létezik a fonalasok számának becslésére, de az
eleveniszapnak ez a jellemzője nem egyértelműen meghatározható, nehéz a vizuális kép
kvantitatív kiértékelése, az eredmények mindenképpen valamilyen mértékben
szubjektívek. A közelmúltban megjelentek olyan megoldások, ami az emberi szem
szubjektív bizonytalanságait próbálja kiküszöbölni (pl. a mikroszkópos képek szoftveres
optikai kiértékelésével). Ugyanakkor az továbbra is kérdéses – akár szabad szemmel, akár
valamilyen eszköz segítségével történik is a kiértékelés -, hogy a tárgylemezre felvitt egy
csepp minta mennyire képviseli reprezentatívan a sokaságot, valamint a vizsgált minta
végigpásztázása kellő alapossággal történik-e, a felvételek pedig a minta minden jellemző
részletéről arányos súllyal készülnek-e el. Ennek megfelelően a korszerűbb kiértékelési
módszerek megjelenése ellenére is a gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott eljárás a
Jenkins-féle kiértékelési módszer.
2.7.2.1.

Natív minták vizsgálata a fonalasság mértékének meghatározására a
Jenkins-féle szubjektív skála szerint
A fonalasság mértékének meghatározására széleskörűen alkalmazott mikroszkópos
vizsgálati módszer az eleveniszap minta Jenkins-féle fonalassági skála szerinti értékelése
(Jenkins et al., 2004). A módszer lényege, hogy a natív minta mikroszkópos vizsgálata
során a 10. ábrán látható fonalas gyakoriságoknak megfelelően vizuálisan besoroljuk a
mintát abba a kategóriába, amihez szemre a legközelebb esik. A módszer egyszerű, gyors,
de mindenképpen szubjektív, így érdemes a vizsgálatot mindig ugyanannak a személynek
végezni a minták lehetőség szerinti reprezentatív összehasonlíthatósága érdekében. A
Jenkins-skála bővebb leírását a 2. táblázat foglalja össze.
2.7.2.2.
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10. ábra. A Jenkis-féle fonalassági skála (felvételek: Jenkins et al., 2004), 100-szoros nagyítás (fázis kontraszt).
Fonalas gyakoriság: a) Kevés-1, b) Néhány-2, c) Közepes, mérsékelt-3, d) Általános-4, e) Gyakori-5, f) Túlzott-6

2. táblázat. A Jenkins-skála szerinti fonalas gyakoriság (Jenkins et al., 2004)

Jenkins-féle skála
szerinti kategória

Fonalas
gyakoriság

0

Nincs

Nincs benne fonalas mikroorganizmus.

1 – a)

Kevés

Elvétve található néhány fonál, ezek többnyire
rövidek, általában csak 1-1 flokkulumon figyelhetők
meg.

2 – b)

Néhány

3 – c)

Közepes, mérsékelt

4 – d)

Általános

5 – e)

Gyakori

6 – f)

Túlzott

Magyarázat

A fonalak kis számban jelen vannak, rövidek és a
flokkulumokhoz kötöttek, több pelyhen is
megfigyelhetők.
A rövid fonalak jelenléte általános, nagyjából
minden
flokkulumon
megfigyelhetők,
de
mennyiségük mérsékelt (pelyhenként 1-5 fonál),
helyenként hídképződés látható.
A fonalak jelenléte általános, minden pelyhen
megfigyelhetők (pelyhenként 5-10 fonál), és
hosszabb fonalak is megjelennek. Általános a
hídképződés is.
A hosszú fonalak is nagy gyakorisággal vannak
jelen, behálózzák a flokkulumok közti tereket is.
Minden pelyhen megfigyelhető >20 fonál.
Fonalas iszappuffadás (filamentous bulking), a sűrű
fonálháló keresztülszövi a pelyheket, és a
flokkulumok közti tereket egyaránt.
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2.7.2.3. A fonalasság mértékének meghatározása TEFL méréssel
A TEFL (Total Extended Filament Length) mérési módszer (Sezgin et al., 1978) arra
tesz kísérletet, hogy a fonalasok mennyiségét megpróbálja pontosabban számszerűsíteni
a következő módon:







2 ml ismert iszapkoncentrációjú homogén eleveniszap mintát pipettázunk 1 l
desztillált vízbe, majd 95 rpm fordulatszám mellett 1 percen keresztül keverjük
homogenizálás céljából.
Az így hígított mintából 1,0 ml-t pipettázunk a mikroszkóphoz tartozó kalibrált
számláló kamrába, amit fedőlemezzel letakarunk.
Binokuláris mikroszkóppal 100-szoros nagyításban számba vesszük a fonalasokat
megbecsülve a fonalak összes hosszát az egész számlálókamrában (rekeszről
rekeszre végigpásztázva), vagy annak egy meghatározott részében. A fonalak
hosszát a következők szerint osztályozzuk: 0-10 μm, 10-25 μm, 25-50 μm, 50100 μm, 100-200 μm, 200-400 μm, 400-800 μm, ill. a még hosszabbakat
egyénileg becsüljük.
Az eredményt végül a μm-ben kifejezett teljes hosszal adjuk meg (TEFL, összes
kiterjesztett fonalas hosszúság) g vagy ml iszap szárazanyagra (MLSS)
vonatkoztatva a 13-14. egyenletek összefüggései szerint.

TEFLmass 

TEFLdil  d
MLSS

13. egyenlet

TEFLvol  TEFLdil  d

14. egyenlet

ahol
TEFLmass

iszap szárazanyagra vonatkoztatott összes kiterjesztett fonalas hosszúság [μm/g MLSS]

TEFLvol

iszap térfogatra vonatkoztatott összes kiterjesztett fonalas hosszúság [μm/cm3 MLSS]

TEFLdil

összes kiterjesztett fonalas hosszúság 1,0 cm3 hígított eleveniszap mintában [μm]

d

hígítási faktor

MLSS

eleveniszap koncentráció az eredeti mintában [g/l]

2.7.2.4. Fekete tussal való reverz festés extracelluláris poliszacharidok kimutatására
A natív mintára fekete tust (India ink) cseppentve és azt a mintán átfolyatva feketére
festi a flokkulumok közti mátrix teret. Az így előállt festett mintát áteső fényben vizsgálva
csak a flokkulumok láthatók világos, kontrasztos szélű foltokként a fekete hattérben.
Amennyiben EPS is van az iszappelyhek körül, ill. a pelyhek közötti térben, ott a minta
szintén világos marad, a tus a biopolimereket nem tudja megfesteni (Jenkins et al., 2004).
A világos EPS foltok élénkebbek és kevésbé kontrasztosak, mint a sejtekből felépülő
flokkulumok.
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2.8.

A szénforrás és a tápanyag elérhetőség meghatározása: a mintavétel,
minta tárolás és mérés kihívásai a szennyvíztisztításban

A szennyvíz és az eleveniszap több fázisú szuszpenzió (oldott anyagok, kolloid
részecskék, könnyebben és nehezebben ülepedő lebegőanyagok), amelynek összetétele a
mikrobák jelenléte miatt kialakuló biokémiai folyamatok hatására állandó környezetben
is akár nagymértékben megváltozhat. A mintavételi pontok kijelölése, a mintavétel módja
(átlagminta/pontminta/minősített pontminta), a vett minták tárolása, tartósítása,
előkésztése, a heterogén fázisú minták analízis előtti megfelelő homogenizálása nagy
kihívást jelent, és rengeteg hibalehetőséget rejt magában (Rieger et al., 2010). Márpedig
a befolyó szennyvízre vonatkozó adatsorok, ill. a vizsgálat céljától függően bizonyos
technológia közi, ill. a tisztított szennyvíz adatai kulcsfontosságú paraméterek a
tervezéshez, és alapjaiban meghatározzák a tisztítási hatékonyságra vonatkozó
számítások kimenetelét (Jobbágy és Bakos, 2006). A szennyvíz és az eleveniszap
reprezentatív mintázása és minőségének mérése tehát alapvető fontosságú a technológia
tisztítási hatékonyságának adekvát meghatározásához. Amennyiben a mérési adatok nem
megfelelőek, a nagyüzemi rendszerre vonatkozó számításokban hibák keletkezhetnek,
amely komoly plusz költségeket okozhat, ill. a tervezési folyamat hibája miatt rosszul
működő technológiához vezethet (ld. 11. ábra).
Annak érdekében, hogy a technológia tervezés során elkövetett hibák
minimalizálhatók legyenek, jó szakértelemmel és nagy körültekintéssel megtervezett
mintavételi kampányokra, megfelelő felkészültséggel végzett szennyvíz-analitikai
mérésekre, és az adatok korszerű statisztikai és anyagmérleg számítási módszerekkel
történő kritikus kiértékelésére van szükség (Barker és Dold, 1995; Thomann, 2008; Puig
et al., 2008). A korszerű technológia tervezés nemzetközi gyakorlatában ma már a
biokinetikai szimulációs szoftverek használata elengedhetetlen, a vizsgálatokhoz pedig
rengeteg mérési és üzemeltetési adatra van szükség (Rieger et al., 2008). Reprezentatív
és jó minőségű adatok nélkül a szimulációs számítások sem végezhetők felelősen.
Nemcsak a modell illesztés, hanem egyáltalán a vizsgálathoz alkalmazandó modell
megfelelő kiválasztásának sikere is a befolyó szennyvíz minőségétől, valamint a
technológiára vonatkozó helyszíni mérési adatoktól függ (Hauduc et al., 2013).

11. ábra. A befolyó szennyvízminőség tervezési kulcsparaméter [saját ábra, Bakos, 2015]
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A potenciális hibalehetőségek száma a végtelenbe mutat, mégis érdemes őket
rendszerezni és számba venni, hogy a tervezési folyamat során az elkövetett hibák
mértéke minimalizálható legyen. Szennyvíztisztító telepeken a mintázásra és mérésre
vonatkozó lehetséges hibák típusait a következő kategóriákba sorolhatjuk (Rieger et al.,
2010):





Térfogatáram mérésből adódó hibák
Mintavételből adódó hibák
Minta tárolásból, előkészítésből és analitikai mérésből adódó hibák
Online szenzorok és analizátorok működéséből adódó hibák

Fontos azt is kiemelni, hogy a gyakorlatban a hibák elkerülése, az elkövetett hibák
felderítése és észrevétele, a hibás adatok szűrése azért is nagyon nehéz, mert általában az
adatsorok mögött nem áll rendelkezésre megfelelő részletességű dokumentáció (pl. az
adott paramétert milyen módszerrel mérték, a minta milyen módon lett megvéve, a mérési
eredmény napján volt-e valamilyen üzemzavar, stb.).
A befolyó szennyvíz minőség alapvetően meghatározza a technológiában kialakított
mikroorganizmus tenyészet elérhető, valamint az anyagcsere, és egyúttal a
biodegradációs folyamatokban felhasználható szén, nitrogén és foszfor források
minőségét és mennyiségét, ill. arányát. Amennyiben a kiindulási adataink tévesek, vagy
nem egyértelműek, akkor az irányított biodegradáció tervezése súlyos hibákkal lehet
terhelt.

2.9.

A szénforrás, a tápanyag elérhetőség és a bioreaktor elrendezés
hatása az eleveniszap szerkezetre és a tisztítási hatékonyságra

2.9.1. Általános megfontolások
A szennyvíztisztítási nomenclatura-ban szubsztrátokon elsősorban a szerves
szénforrásként szolgáló vegyületeket értjük, míg általánosan a biotechnológiában tágabb
értelemben véve bármely a mikrobák számára tápanyagként szolgáló vegyület ide
tartozhat. A szennyvíztisztításban tápanyagokon (nutrients) elsősorban a nitrogén- és
foszforvegyületeket értjük. Így tehát a biológiai szennyvíztisztítás folyamataiban a
szerves szénforrást szubsztrátként, a N- és P-vegyületeket pedig tápanyagként nevezzük
(Grady et al., 1999).
A következő (2.9.2 – 2.9.4.) alfejezetekben annak bemutatására kerül sor, hogy a befolyó
szennyvíz szubsztrát és tápanyag elérhetőségétől függően (t.i. befolyó
szennyvízminőségtől) az eleveniszapos rendszerben milyen folyamatok játszódhatnak le,
és milyen technológiai lehetőségek mentén lehetséges a befolyó tisztítási célnak és a
rendelkezésre álló befolyó szennyvíz minőségnek megfelelően bizonyos
mikroorganizmus csoportok növekedését serkenteni vagy elnyomni, azaz irányítani a
biodegradáció folyamatát.
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2.9.2. A biológiai nitrogén eltávolítás folyamatai és technológiai megvalósításuk
2.9.2.1. A biológiai nitrogén eltávolítás folyamatai
A nitrogén körforgalmának (ld. 12. ábra) folyamatai közül a szennyvíztisztítás során
lejátszódó lebontó folyamatokat mutatom be a következőkben.

12. ábra. A nitrogén körforgalom folyamatai (Grady et al., 1999; Tardy, 2006)

A nitrogén az élővizekben hozzájárulhat az eutrofizáció kialakulásához, ezért olyan
esetben, amikor a szennyvíz az új sejtanyag növekedéséhez szükséges mennyiségnél több
nitrogént tartalmaz, annak eltávolítását a szennyvíztisztító telepen meg kell oldani. A
vízvirágzás problémáján kívül a szabad ammónia a halakra erősen toxikus hatású lehet
már 1 mg NH3N/l koncentrációban is (Verstraete és Vaerenbergh, 1986).





Ammonifikáció: A fehérjék, peptidek és aminosavak formájában jelen levő
szerves nitrogén biodegradációja, melynek során ezek döntő része ammóniává,
ill. ammónium-vegyületekké alakul át. Az ammonifikáció anaerob körülmények
között nagyrészt már a csatornarendszerben lejátszódik, és a szerves N
ammóniává alakítása a szennyvíztisztító telepen fejeződik be (Grady et al., 1999).
Ennek megfelelően a befolyó szennyvíz nitrogén tartalmának nagyobb része
ammónia formájában jelenik meg a befolyó szennyvízben (kommunális
szennyvíz esetében akár a 85-90%, de ipari szennyvíz esetén is általában >50%).
Nitrifikáció: Az ammónia oxidációja nitritté és nitráttá aerob körülmények között,
amelyet lassan szaporodó autotróf baktériumok végeznek.
Denitrifikáció: az a biokémiai folyamat, amelynek során a nitrát, mint terminális
elektron akceptor több lépcsőben redukálódik molekuláris nitrogénné, és kijut az
atmoszférába (Grady et al., 1999). A hatékony denitrifikáció révén a nitrogén
mineralizációja olyan végtermékkel zárul, amely nem káros a környezetre.

A kommunális szennyvizek nitrogéntartalma a sejtek növekedéséhez szükséges
mennyiségnél általában jóval nagyobb mennyiségű nitrogént tartalmaz, így a biológiai
nitrogén eltávolítási folyamatok hatékony biztosítása fontos technológiai cél a
szennyvíztisztításban.
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2.9.2.2. A nitrifikáció folyamata és hatékonyságának befolyásoló tényezői
A nitrifikáció két lépéses folyamatát, amelynek során a vízben oldott ammónia végső
soron nitráttá oxidálódik, a 15-17. egyenletek mutatják be. A biológiai szennyvíztisztító
rendszerekben lejátszódó nitrifikációs folyamatokért alapvetően két autotróf
mikroorganizmus csoport, az ammónium oxidáló baktériumok (Ammonium Oxydizing
Bacteria, AOB, leggyakrabban a Nitrosomonas nemzetség törzsei) és a nitrit oxidáló
baktériumok (Nitrite Oxydizing Bacteria, NOB, leggyakrabban a Nitrobacter nemzetség
törzsei) felelősek.
AOB
NH 4  1,5O2 
 NO2  2H   H 2O  275KJ

15. egyenlet

NOB
NO2  0,5O2 
 NO3  75KJ

16. egyenlet

és NOB
NH 4  2O2 AOB


 NO3  2 H   H 2O  350kJ

17. egyenlet

Ismeretes, hogy egyes heterotróf mikrobatörzsek is képesek a nitrifikációra (Verstraete
és Alexander, 1972), szerepük azonban a szennyvíztisztításban elhanyagolható.
A folyamat során felszabaduló energia a sejtek szintézisére fordítódik. Az autotróf
mikroorganizmusok fajlagos növekedési sebessége és a jellemző hozam is nagyon
alacsony. Ennek megfelelően a nitrifikáció általában elhanyagolható mennyiségű iszap
szaporulatot eredményez. Emellett fontos megjegyezni, hogy a nitrifikáció protonok
felszabadításával járó folyamat, ami a pH-t lefelé tolhatja (Randall et al., 1992).
A nitrifikálók növekedési sebessége a Monod kinetika szerint a 18. egyenlettel írható fel
(Grady et al., 1999), ami azt mutatja, hogy a nitrifikáció sebesség meghatározója lehet az
ammónia (SNH) vagy az oldott oxigén koncentráció (SO). Emellett elvileg a szén-dioxid
is limitáló lehetne, de a gyakorlatban szennyvíz magas karbonát tartalma miatt ezzel nem
kell számolni.

a   A 

S NH
SO

K NH  S NH K O  SO

18. egyenlet

ahol
μa

nitrifikálók fajlagos növekedési sebessége [1/d]

μA

nitrifikálók maximális fajlagos növekedési sebessége [1/d]

SNH

NH4N koncentráció [mg/l]

SO

Oldott oxigén koncentráció [mg/l]

KNH

Ammóniára vonatkozó féltelítési állandó [mg/l]

KO

Oldott oxigénre vonatkozó féltelítési állandó [mg/l]
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Az iszapkor hatása
Korábban, a 8. egyenletben leírt reciprok összefüggés szerint (ld. emlékeztetésképpen a
19. egyenlet összefüggését) az iszapkor alapvetően meghatározza, hogy mely
mikroorganizmusok tarthatók bent a rendszerben.

SRT 

1
a

19. egyenlet

Miután a nitrifikálók fajlagos növekedési sebessége igen alacsony (<1 1/d 20°C-on;
Downing és Hopwood, 1964; US EPA, 1975; Painter és Loveless, 1983), magas iszapkort
kell biztosítani a rendszerben, hogy kimosódásuk biztonsággal elkerülhető legyen.
A hőmérséklet hatása
A hőmérséklet csökkenésével a biológiai folyamatok sebessége is csökken, ez
különösen érzékenyen érinti a lassan szaporodó mikrobák által végzett nitrifikáció
sebességét, amint azt a 3. táblázatban feltüntetett adatok is bemutatják. A 13. ábra
tanúsága szerint a hazánkban jellemző téli (10-15°C) és nyári (22-27°C) bioreaktor
hőmérsékletek melletti fajlagos mikroba növekedési sebességek közötti arányszám akár
3-4-szeres is lehet, tehát a téli üzemben a hatékony nitrifikációhoz a nyári igényhez képest
többszörös iszapkor biztosítása szükséges. Ennek megfelelően a nitrifikálók iszapkor
igénye a heterotrófokénál többszörösen nagyobb.
3. táblázat. A nitrifikáló baktériumok maximális növekedési sebességének hőmérséklettől való függése különböző
szerzők adatai alapján

Szerzők

Függvénykapcsolat

Downing (1964)

μA [d-1]
10°C

15°C

20°C

(0,47)e0,098(T-15)

0,29

0,44

0,77

Downing (1964)

(0,18)e0,116(T-15)

0,1

0,18

0,32

Hultman (1971)

(0,50)e0,033(T-20)

0,23

0,34

0,5

Barnard (1975)

(0,18)e0,0729(T-15)

0,1

0,18

0,37
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13. ábra. A Nitrosomonas és a Nitrobacter nemzetségek fajlagos növekedési sebessége különböző hőmérsékleteken
(Charley et al., 1980)

A pH hatása
A biológiai szennyvíztisztító rendszerek szervesanyag eltávolításának – viszonylag
tág határon belüli – pH toleranciája azzal magyarázható, hogy ebben a folyamatban
nagyszámú és sokféle, eltérő pH-optimummal rendelkező mikroorganizmus vesz részt,
ráadásul a biodegradáció során képződő szén-dioxid jelentős pufferkapacitást képvisel.
Ezzel szemben a nitrifikáció hatékonysága mindössze néhány, hasonló pH optimummal
rendelkező mikroorganizmus csoport tevékenységén múlik, így ez esetben a pH
változásának hatása sokkal erőteljesebb. A Nitrosomonas és különösen a Nitrobacter
tiszta kultúrákban mért nitrogén oxidáló képesség a szűk pH-optimumtól (Nitrosomonas
esetén kb. 7,2-8,1, Nitrobacter esetén kb. 7,5-8,1) távolodva (ld. 14. ábra) nagymértékben
csökken (Srinath et al., 1976).

14. ábra. A Nitrosomonas és Nitrobacter nemzetségek biokémiai aktivitása a pH függvényében (Grady et al., 1999)

Az oldott oxigén koncentráció hatása
Amint a 18. egyenletben korábban feltüntettem, a nitrifikáció hatékonysága
nagymértékben függ az oldott oxigén koncentrációjától. A KO értéke viszonylag széles
tartományban ingadozhat (0,4-1,5 mg DO/l; Verstraete és Vaerenbergh, 1986;
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Loosdrecht, 1986), a szimulációs számításokban a 0,75 mg DO/l értéket alkalmazzák
(Henze et al., 1987), amely igen magas érték a heterotrófokéhoz képest (0,2 mg DO/l).
A 15. ábra 18. egyenleten alapuló Monod diagramjai a következőkről tanúskodnak:





Ha a nitrifikálók növekedési sebességét állandó értéken tartjuk, akkor a
reaktorbeli oldott oxigén koncentráció csökkenése a reaktorbeli (és így az elfolyó)
ammónia koncentráció növekedését okozhatja.
Az oldott oxigén koncentráció csökkenése adott ammónia koncentráció mellett a
fajlagos növekedési sebesség csökkenését eredményezi.
A 2 mg/l reaktorbeli oldott oxigén koncentráció alatt a nitrifikálók fajlagos
növekedési sebessége nagymértékben függ az oldott oxigén szinttől, efölött az
érték fölött lényegesen azonban már nem növekszik a μA értéke.

15. ábra. Az autotróf nitrifikálók növekedési sebessége az ammónium koncentráció függvényében különböző oldott
oxigén szintek mellett (μA=0,032 1/h, KNH=1,0 mg N/l, KO=0,5 mg DO/l; Grady et al., 1999)

Hatékony nitrifikáció eléréséhez intenzíven levegőztetett bioreaktorokra van szükség.
A befolyó szervesanyag terhelés hatása
A nitrifikálók autortóf metabolízisüknek köszönhetően nem igényelnek szerves
szénforrást növekedésükhöz. Nagy befolyó szervesanyag terhelés esetében ugyanakkor
megnövekszik a heterotróf biomassza szaporulata. Korábban, a 8. egyenletben leírt
reciprok összefüggés szerint (és ld. emlékeztetésképpen itt a 20. egyenlet összefüggését)
amennyiben a bioraktorokban a stabil üzem érdekében a megnövekedett befolyó
szervesanyag terhelés mellett is állandó iszapkoncentrációt (MLSS) kívánunk fenntartani,
növelni kell a fölösiszap elvételt. Miután az autotrófok aránya a heterotrófok számának
növekedése miatt az összes iszapmennyiségben lecsökken, a fokozott iszapelvétel a
nitrifikálók kimosódásához vezethet. Ennek elkerülésére szükséges lehet a befolyó
szervesanyag terhelést csökkenteni pl. előülepítő alkalmazásával, vagy vegyszeresen
intenzifikált előülepítéssel (Chemically Enhanced Primary Treatment, CEPT).
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20. egyenlet

n

 V    MLSS
i 1

i

i

Toxikus anyagok hatása
Az ipari eredetű szervesanyagok (pl. 8-hidroxi-kinolin, merkapto-benztiazol, tiourea,
alil-tiourea, fenol- és klór-fenol származékok, stb.) már akár néhány mg/l
koncentrációban jelentős gátló hatást fejthetnek ki a nitrifikációra. Ugyanakkor a
kommunális szennyvízbe is kerülhetnek olyan vegyületek (pl. festék- vagy olajszennyeződés, növényvédő szer, nagyobb mennyiségű háztartási vegyipari termék, stb.),
amelyek inhibíciós hatással lehetnek a nitrifikációra, ugyanis a nitrifikálók különösen
érzékenyek bizonyos szerves toxikus anyagokra. Ilyen anyag befolyó szennyvízzel való
beérkezésének legjellegzetesebb jele az, ha annak ellenére, hogy a befolyó szennyvíz
minőségében az általánosan vizsgált paraméterekre (pl. pH, KOI, BOI5) semmilyen
kiugró értéket nem tapasztalnak, ugyanakkor az aerob medencék levegőztetésének
fokozása ellenére sem sikerül a megnövekedő elfolyó ammónia koncentrációt mérsékelni.
Lökésszerű toxikus hatás esetén a probléma csak átmenetileg jelentkezik, néhány nap
múlva az üzem hatékonysága helyreállhat, így az esetek nagy részében a nitrifikáció teljes
lemérgezése nem, csak részleges gátlása történik meg. Egyes szerves szennyezők (pl.
tipikusan a szerves tio-vegyületek) 0,1 ppm nagyságrendű koncentrációban is akár 75%os nitrifikáció gátlást okozhatnak (Tomlinson et al., 1966).
A toxikus hatású szervesanyagok mellett fontos megemlíteni a szabad ammónia és
salétromossav (HNO2) gátló hatását a Nitrosomonas és a Nitrobacter nemzetségekre,
amely nagymértékben pH-függő (Anthonisen et al., 1976).
2.9.2.3. A denitrifikáció folyamata és hatékonyságának befolyásoló tényezői
A nitrát oxigénmentes, ún. anoxikus környezetben terminális elektron akceptorként
szolgál a fakultatívan aerob denitrifikáló mikroorganizmusok számára. Ennek
megfelelően denitrifikáció során a 21. egyenlet többlépéses folyamata szerint végső soron
molekuláris nitrogénné redukálódik, és a légkörbe jut (Grady et al., 1999).

NO3  NO2  NO  N 2O  N 2

21. egyenlet

A hatékony denitrifikációhoz a következő feltételek szükségesek (Grady et al., 1999):
•
•

•

A nitrogén nitrát, vagy nitrit formában legyen jelen az adott környezetben.
Ne legyen jelen oxigén, azaz az oldott oxigén koncentráció értéke nulla
legyen.
(A fenti két feltétel teljesülésekor beszélhetünk ún. anoxikus környezetről.)
Álljon rendelkezésre jól biodegradálható szerves szénforrás.
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Hatékony denitrifikációval az eutrofizáció elkerülése mellett üzemeltetési előnyök is
elérhetők:
•
•

Megelőzhető az utóülepítőben a spontán denitrifikáció okozta iszapfelúszás.
Az anoxikus medencében a befolyó szervesanyag döntő többségének nitráttal
való eltávolításával levegőztetési energia takarítható meg.
A nitrifikáció okozta pH csökkenés valamilyen mértékben kompenzálható.

•

A denitrifikáló mikroorganizmusok anoxikus növekedését a 22. egyenlet írja le (Henze
et al., 1987), amely szerint az oxigén jelenléte gátló hatással van a denitrifikációra.

h   H 

SS
K OH
S NO


 g
K S  S S K OH  SO K NO  S NO

22. egyenlet

ahol
µh

a heterotróf mikroorganizmusok fajlagos növekedési sebessége [1/d]

µ H:

a heterotróf mikroorganizmusok maximális fajlagos növekedési sebessége [1/d]

SS

a rendelkezésre álló denitrifikációra hasznosítható szerves szénforrás [mg/l]

KOH

a heterotróf mikroorganizmusok oxigénre vonatkoztatott féltelítési állandója (jelen esetben
inhibíciós koefficiens) [mg/l]

SNO

NO3N koncentráció [mg/l]

KNO

nitrátra vonatkozó féltelítési állandó [mg/l]

ηg

az anoxikus növekedés korrekciós faktora.

Jól biodegradálható szervesanyag elérhetőség
A denitrifikáló mikroorganizmusok heterotrófok, így szervesanyag felvétellel
biztosítják szénforrás és energia igényüket. A denitrifikáció tehát elsősorban megfelelő
mennyiségű jól biodegradálható szerves szénforrás (pl. ecetsav, etanol, metanol, cukrok)
mellett hatékony, ami a mikrobák számára jól hozzáférhető, oldott állapotban levő
szervesanyagot jelenti (Grady et al., 1999). A folyamat szervesanyag nélkül endogén úton
is végbe mehet, de csak jóval kisebb hatékonysággal és sebességgel.
Oldott oxigén koncentráció
A denitrifikáció anoxikus körülmények között megy végbe, azaz ahol az oldott
oxigén koncentráció nulla (vagy nullához nagyon közeli), és jelen van nitrit és/vagy nitrát.
Aerob vagy mikroaerofil körülmények között a denitrifikáció csak nagyon ritkán és
általában éppen csak kimutatható mértékben játszódik le (Szabó, 1989).
Az oxigén jelenléte a denitrifikáció hatékonyságát nagymértékben leronthatja (Jobbágy
et al., 2000b), 0,2 mg/l-es oldott oxigén koncentráció a denitrifikáció hatékonyságát 50%kal is visszavetheti. A szűkös szerves szénforrás elérhetőség mellett az oxigén anoxikus,
ill. anaerob folyamatokra gyakorolt gátló hatása fokozottan érvényesül (Plósz et al.,
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2003). Az oxigén jelenléte a fakultatívan aerob mikroorganizmusok számára
energetikailag kedvezőbb oxidatív szubsztrát lebontás miatt metabolikus gátlást okoz.
Másrészt a részben oxigénnel történő szubsztrát fogyasztás szénforrás elérhetőséget
csökkentő hatása miatt az oxigén jelenléte egyúttal kinetikusan is gátolja a denitrifikációt.
Laboratóriumi kísérletek igazolták, hogy a gátló hatás csak szerves szénforrás felesleg
esetében elhanyagolható (Plósz et al., 2003).
A denitrifikáló reaktorokba bekerülhet oxigén a következő módokon:
•
•
•
•
2.9.2.4.

az általában nyitott reaktorok felszínéről való beoldódással.
a levegőztetett reaktorból visszavezetett nitrát recirkulációval.
a reaktorba történő nem megfelelő (pl. bezubogó) szennyvíz be-, ill.
átvezetéssel.
felszínhez túl közel elhelyezett keverő tölcsérképzése révén.
A biológiai nitrogén eltávolítás alapvető technológiai megoldásai

Utó-denitrifikáció
Az utó-denitrifikáló rendszerekben a levegőztetett reaktorban lezajló nitrifikációt
követően a nitrát redukciója egy utánkapcsolt anoxikus térben történik, amint azt a 16.
ábra szemlélteti (US EPA, 1993). Az utó-denitrifikáló medence után viszonylag kis
tartózkodási idejű levegőztetett térben a N2 buborékokat kihajtják az eleveniszapból az
utóülepítés előtt. Miután azonban a befolyó szennyvízzel érkező szerves szénforrás a
levegőztetett reaktorban elfogy, az utó-denitrifikáló reaktorba pót szénforrás adagolás
szükséges, ami üzemeltetési plusz-költséget okoz, így a gyakorlatban ezt a megoldást
csak nagyon ritkán alkalmazzák.

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

Elő-denitrifikáció
Az ún. MLE (Modified Ludzack-Ettinger) technológia elő-denitrifikációval távolítja
el az aerob térben nitrifikáció révén keletkező nitrátot a 17. ábra technológiai sémája
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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
fokozható, viszont és 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.
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 elődenitrifikáló térbe. Ugyanakkor ilyenkor is
fontos, hogy az eleveniszap utóülepítőbe vezetése a levegőzetett 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.

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

Kombinált elő-, utó-denitrifikáció
Amennyiben elődenitrifikáció útján a befolyó szennyvíz szűkös szerves szénforrása
miatt nem valósítható meg megfelelően hatékony nitrát eltávolítás, a levegőztetett
medence után utó-denitrifikáló bioreaktor kapcsolható, amint azt a 18. ábra szemlélteti
(Barnard, 1976; Gardy et al., 1999). A hatékony utó-denitrifikációhoz azonban pót
szénforrás adagolása szükséges. A pót szénforrást (pl. metanol) azért érdemes az utódenitrifikáló térbe adagolni (és nem a rendszer elejére), mert úgy annak 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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18. ábra. A kombinált elő-, utó-denitrifikáló eleveniszapos rendszer elrendezési rajza (Jobbágy és Tardy, 2008)

2.9.2.5.

Alternatív megoldások a nitrogén eltávolítás megvalósítására

Egyidejű nitrifikáció és denitrifikáció (SND)
A nitrifikáció és a denitrifikáció egy reaktortérben is lejátszódhat, ez az ún. egyidejű
nitrifikáció és denitrifikáció (Simultaneous Nitrification and Denitrification, SND;
(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 (Dissolved Oxygen, DO) 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.
2.

3.

Makro környezet: a nem túl intenzíven levegőztetett bioreaktor tökéletlen
keveredése révén kialakulhatnak spontán anaerob/anoxikus terek is.
Mikro környezet: a flokkulumok belseje felé haladva az oxigén koncentráció
csökken, így az iszappelyhek centruma anoxikussá vagy anaerobbá válhat (ld.
19. ábra)
Eddig ismeretlen mikroorganizmusok jelenléte és működése.
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19. ábra. A flokkulum sugara mentén kialakuló koncentráció profilok (Seng-bing et al., 2009)

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/NH4N 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 (Seng-bing et al., 2009).
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 (Insel et al., 2011; Sarioglu et al., 2009).

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 és Jobbágy, 2014), így az ilyen üzemű
hagyományos eleveniszapos rendszerekben igen gyakori probléma az eleveniszap rossz
ülepíthetősége.
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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 és 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. 20. ábra) folyamat révén a levegőztetési költségek 25%kal, a denitrifikáció szerves szénforrás igénye pedig akár 40%-kal is csökkenthető (Turk
és Mavinic, 1987; Guo et al., 2009).

20. ábra. Az SBNR folyamat mechanizmusa [ábra: Tardy Gábor]

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
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.
Anammox
Az anaerob ammónia oxidáció (Anaerobic Ammonia Oxydation, Anammox) 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.,
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2003; ld. 21. ábra). Ilyenformán az ammónia oxidációja nem igényel oxigén bevitelt,
ahogy a nitrit redukciójához sem szükséges szerves szénforrás.

21. ábra. Az anaerob ammónia oxidáció (anammox) folyamata [ábra: Tardy Gábor]

2.9.3. A biológiai többletfoszfor eltávolítás folyamata és technológiai megvalósítása
A foszforakkumuláló mikroorganizmusok működési mechanizmusa
A foszforvegyületek az élővizekbe kerülve eutrofizációt okozhatnak, így megfelelő
mértékű eltávolításuk igen fontos. Az ún. foszforakkumuláló mikroorganizmusok
(Phosphorus Accumulating Organisms, PAOs) képesek az anyagcseréjükhöz és
növekedésükhöz szükséges mennyiségen felüli többlet foszfor felvételére és annak
sejtjeiken belüli eltárolására. Így a sejtek foszfortartalma szárazanyag tömegre
vonatkoztatva akár a 7%-ot is elérheti, míg ugyanez az arány más heterotróf
mikroorganizmusoknál mindössze 1,5-2%. Ennek megfelelően a 22. ábrán bemutatott
folyamatot biológiai többletfoszfor eltávolításnak nevezzük, amelyet arra alkalmas ún.
EBPR (Enhanced Biological Phosphorus Removal) technológiákban valósítanak meg.
A mechanizmus lényege, hogy a PAOk anaerob környezetben (jellemzően nem
levegőztetett szelektor, ahova nem vezetünk nitrátot, vagy csak keveset) az intracelluláris
foszfát raktáraiban tárolt poli-foszfátok hidrolízisével energiát termelnek, és a
felszabaduló PO43- ionokat sejten kívülre a vízfázisba adják le (ún. foszfor visszanyomás).
Mindeközben jól biodegradálható szubsztrátokat vesznek fel, amit intracellulárisan
polihidroxi-alkanoátok (PHA) formájában eltárolnak. A folyamat legkedvezőbb
szénforrásai az anaerob fermentációs termékek, illékony zsírsavak (pl. és elsősorban
ecetsav). Ezt követően a levegőztetett bioreaktorban a PHA lebontásából energiát
termelnek, valamint új sejttömeg keletkezik, miközben a környezetükből (víz fázis) nagy
mennyiségű többletfoszfort vesznek fel, amit polifoszfátként eltárolnak sejtjeikben.
Ennek megfelelően a 22. ábra diagramján látható módon a vízfázisbeli oldott foszfát
koncentrációja az anaerob térben megemelkedik (akár a befolyó foszfor koncentráció
többszörösére), majd az aerob térben nagymértékben, a befolyó koncentráció alá
lecsökken (Comeau et al., 1986; Maurer et al., 1997; Barnard és Comeau, 2014).
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22. ábra. A foszforakkumuláló mikroorganizmusok (PAOk) működési mechanizmusa

A foszfor eltávolítása a szennyvizekből vegyszeres kicsapással is megoldható (pl.
vas-klorid, vas-szulfát vagy más flokkuláló szerek alkalmazásával). Miután a PAO-k a
jól biodegradálható szénforrásért versengenek a szintén heterotróf denitrifikálókkal, akik
nitrát jelenlétében (anoxikus körülmények között) metabolikus előnyben vannak, így
alapvetően a befolyó szennyvíz szerves szénforrás elérhetősége határozza meg, hogy a
denitrifikáció mellett, milyen hatékonysággal megy végbe a foszfor biológiai eltávolítása.
Kommunális szennyvíztisztító telepeken szigorúbb elfolyó összes foszfor (<2 mg TP/l)
határértékek mellett általában szükség van a biológiai többletfoszfor eltávolítás mellett
vegyszer adagolásra is.
Az A/O (Phoredox) technológia
A Phoredox technológia (ld. 23. ábra) alapjaiban nagyon hasonlít az elő-denitrifikáló
rendszerhez (ld. 17. ábra), azzal a különbséggel, hogy ez esetben nagymennyiségű nitrát
visszavezetése kerülendő. A PAOk aktivitását alapvetően az határozza meg, hogy az első
nem levegőztetett reaktorban anoxikus vagy anaerob környezet alakul ki, az pedig attól,
hogy mennyi nitrát kerül visszavezetésre. Amennyiben a nem levegőztetett reaktor akár
csak részben is anaerobbá válhat és a denitrifikálók tevékenysége mellett marad még jól
biodegradálható szerves szénforrás, akkor a PAOk is növekedhetnek. A technológia tehát
alapvetően megengedi a denitrifikálók növekedési előnyét, de lehetőséget ad a befolyó
C/N aránytól függően a biológiai többletfoszfor eltávolításra is.
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23. ábra. A Phoredox technológia elrendezési rajza (Jobbágy és Tardy, 2008)

UCT technológia
A nitrogén és foszfor együttes biológiai eltávolítására alkalmas lehet az ún. UCT
(University of Cape Town) technológia (Ekama et al., 1983; Randall, 1990). A 24. ábrán
látható módon a nitrát iszap recirkuláció és belső recirkuláció révén való visszavezetése
a második nem levegőztetett reaktorba történik.

24. ábra. Az UCT technológia elrendezési rajza (Jobbágy és Tardy, 2008)

Ugyanakkor a befolyó szennyvíz szerves szénforrását az első nem levegőztetett
reaktor fogadja, aminek állandó iszapkoncentrációja és stabil működése a második
reaktorból történő recirkulációval válik biztosíthatóvá. Ennek megfelelően a PA-k
látszólagos előnyben részesülnek, ugyanis a szerves szénforrás először a többletfoszfor
eltávolítás anaerob folyamataira fordítódhat, és csak az első reaktorból átfolyó maradék
szénforrás jut a denitrifikálóknak. Így mindkét folyamat nagy hatékonysággal játszódhat
le, elkülönített reaktorterekben. Ez azonban csak akkor hatékony, ha a befolyó szennyvíz
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elegendő jól biodegradálható szervesanyagot tartalmaz mindkét folyamat számára.
Ugyanis amennyiben szűkös befolyó szénforrás mellett a második reaktorra nem jut
elegendő szerves szén a hatékony denitrifikáció biztosítására, ott a nitrát redukciója nem
tud kielégítően megvalósulni, és így az első reaktorba az anoxikus recirkulációval nitrát
kerül visszavezetésre, aminek következtében az anaerob medence anoxikussá válhat, és
a denitrifikálókat hozza növekedési előnybe a PAOk-kal szemben. Szűkös befolyó
szénforrás elérhetőség mellett ez a technológia tehát mindkét folyamat hatékonyságát
gyengíti.
2.9.4. A biológiai többletszén eltávolítás folyamata és technológiai megvalósítása
Míg a kommunális befolyó szennyvizek jellemzően szűkös szerves szénforrással
jellemezhetők, bizonyos élelmiszeripari szennyvizek (pl. boripar, cukoripar, tejipar,
üdítőital és szörpgyártás, stb.) jellemzően tápanyag (N és P) hiányosak. A boripari
szennyvizek elsősorban a borkészítés és palackozás folyamataiban termelődnek (pl.
hordók, palackok mosása, szűrés, kádak mosása, stb.). A boripari szennyvizek általában
súlyosan tápanyaghiányosak, jellemző N:KOI arányuk igen alacsony (<0,05) (Grady et
al., 1999). Ezek a szennyvizek elsősorban cukrokat és szerves savakat (pl. ecetsavat)
tartalmaznak, de minőségük nagyon különböző lehet, erősen függ a helyi technológiától,
az üzemi időszaktól, és a termelt bor fajtájától (Mosse at al., 2011). A szűkös tápanyag
elérhetőség fonalasodáshoz vezethet (Wanner és Jobbágy, 2014), míg a súlyos
tápanyaghiány teljesen aerob rendszerekben az extracelluláris poliszacharidok
túltermelését, és így nyálkás, viszkózus és ülepíthetetlen iszapszerkezet kialakulását
okozhatja (Jobbágy et al., 2002, Jenkins et al., 2004), amit a 25. ábra fényképei
szemléltetnek.

25. ábra. a) és c) Levegőztetett rendszer viszkózus iszappuffadása [saját felvételek a kísérlet elején és végén]; b) extracelluláris poliszacharid mikroszkópos képei reverz tusfestéssel b) ideális és d) viszkózus iszapszerkezet esetén (Jobbágy
és Tardy, 2008)

A probléma hagyományos kezelése pót nitrogén és foszfor forrás adagolásával
történik, ez azonban komoly költségeket jelent (Wanner és Jobbágy, 2014), ráadásul
éppen emiatt törekednek a minimálisan szükséges dózis hozzáadására, amit ingadozó
befolyó szervesanyag tartalom mellett igen nehéz megfelelően szabályozni. Amennyiben
a kiegészítő tápanyag bevitelt túladagolják, a felesleges mennyiség eltávolítására is
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szükséges volna nitrifikáció és denitrifikáció révén, azonban ezek a technológiák
általában erre nem alkalmasak.
A költséges és nehezen kézben tartható hagyományos megoldás alternatívája lehet
az a korszerű biotechnológiai eljárás, amely során az ún. glikogén akkumuláló
mikroorganizmusok (Glycogen Accumulating Organisms, GAOs) felszaporítása történik.
A GAOk anyagcsere folyamatának mechanizmusa a 26. ábrán szemléltetett módon
történik, amely során a mikroorganizmusok anaerob környezetben a sejtjeiken belül tárolt
glikogén bontásával energiát termelnek, amit nagy mennyiségű jól biodegradálható
szerves szénforrás felvételére, valamint azokból történő polihidroxi-alkanoátok (PHA)
szintézisére fordítanak (Cech és Hartman, 1993). Ezt követően aerob környezetben pedig
az eltárolt PHA egy részét növekedésre fordítják, valamint energiát termelnek, másik
részét pedig glikogénné alakítják és intracellulárisan eltárolják. A jelenséget úgy vették
észre, hogy anaerob szelektorral rendelkező EBPR rendszerekben bizonyos esetekben a
biológiai többletfoszfor eltávolítás hatékonysága visszaesett, ugyanakkor továbbra is
nagymértékű acetát fogyasztás volt tapasztalható az anaerob reaktortérben (Liu et al.,
1994). A GAO-k a biológiai többletfoszfor eltávolítást kompetitív módon gátolják.

26. ábra. A glikogén akkumuláló mikroorganizmusok (GAOk) működési mechanizmusa (Jobbágy és Tardy, 2008)

Laboratóriumi kísérleti (Jobbágy et al., 2002) és nagyüzemi (Jobbágy et al., 2006)
eleveniszapos rendszerekben egyaránt beigazolódott, hogy a levegőztetett medence elé
helyezett anaerob szektorral a GAOk növekedése serkenthető, és hogy ez a technológia
alkalmas pót tápanyag források adagolása nélkül pl. boripari szennyvíz tisztítására (Kiss
et al., 2011).

2.10. Korszerű mintavevő- és mérőeszközök és a biotechnológiai
folyamatok nyomon követése az eleveniszapos szennyvíztisztításban
A korszerű szennyvíztisztító rendszerek esetében egyre elterjedtebbé válik a
technológia folyamatainak valós idejű, egyre pontosabb és széleskörűbb nyomon
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követése. Az analitikai technikai háttér igen gyors ütemben fejlődik. Hazánkban az
újonnan épülő, vagy rekonstrukciós beruházáson átesett (megújult) szennyvíztisztító
telepek ma már egyre több korszerű mérőberendezéssel vannak felszerelve. Ilyenek az
automata mintavevők, az online analizátorok, vagy szenzorok (pl. ion szelektív
elektródok). A mérőeszközök távadókon keresztül kapcsolatban vannak a vezérlőterem
folyamatellenőrző- és irányító (SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition)
rendszerével.
Ma már számos technika létezik a szennyvíz és az iszapáramok monitorozására (pl.
Raman spektroszkópia, Ianoul et al., 2002, Henderson et al., 2009), amelyek segítségével
nemcsak a valós idejű nyomon követés, hanem online mérőeszközök mérési adataira
alapozó automatikus szabályozási folyamatok (pl. kidolgozott algoritmusok alapján) is
felépíthetők (pl. váltakozó üzemű levegőztetés szabályozás kialakítása ammónium, nitrát
és oldott oxigén szenzorok valós időben mért értékei alapján). Mindjárt a helyszíni
telepítésnél igen fontos szakmai kérdés, hogy hova érdemes elhelyezni az adott szenzort,
hogy reprezentatív információt szolgáltasson. Az online mérési technikák egyik
legnagyobb kihívása, hogy a szennyvíz és iszap áramok heterogén fázisúak, valamint a
beérkező szennyvíztől, a rendszerbe adagolt vegyszerektől és a lejátszódó folyamatoktól
függően nagymértékben változhat az összetétel. Ennek megfelelően a mért értékek
időnként kieshetnek a kalibrálási tartományból, ill. sok ismert vagy ismeretlen vegyület
jelenléte zavarhatja a mérőeszközök működését (pl. ún. kereszt-érzékenység ion szelektív
szenzorok esetében). Szükséges a drágán beszerezhető eszközök helyszíni telepítése után
azok kalibrációja az adott szennyvíz- vagy iszapáramhoz (ezt nem helyettesíti a gyári
kalibráció). Az eszközök ezt követően is rendszeres ellenőrzést és kalibrációt igényelnek,
valamint fogyó, ill. kimerülő alkatrészeik cseréje is jelentős költségű. Sok esetben a
gyakorlatban nincs megfelelően képzett személyzet a telepített eszközök kalibrálására,
ellenőrzésére és karbantartására.
Bár az online mérések alkalmazásának sok előnye van és körültekintő
felhasználásukkal számos esetben igen jó eredményt lehet elérni, a technika pedig
folyamatosan fejlődik, mégis vannak olyan paraméterek, amelyek valós idejű mérése nem
ad megbízható eredményt. Pl. ilyen a biodegradálható szervesanyag tartalom
meghatározása: a technikai fejlesztés próbál szoros korrelációt találni bizonyos jól
mérhető paraméterek és a BOI5 között, ugyanakkor a biodegradálható frakció
meghatározása ily módon azért igen nehéz és pontatlan, mert a BOI5 pontos
meghatározásának éppen az lényege, hogy standard körülmények között hosszabb ideig
tartó vizsgálat történjen mikrobák jelenlétében.

2.11. A szennyvíztisztításban alkalmazott egyéb korszerű technológiák
Az eleveniszapos rendszerek mellett sok egyéb hatékony biotechnológia kerül ma már
nagyüzemi alkalmazásra a szennyvíztisztításban. Ilyen a kötött-ágyas reaktorok (Jobbágy
et al., 2008), vagy hibrid és diszperz biofilm rendszerek (IFFAS: integrated fixed film
activated sludge; MBBR: moving bed bioreactor, Kim et al., 2010, Mahendran et al.,
2012) alkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy adott reaktortérfogatban nagyobb tisztítási
hatékonyság legyen elérhető, mint a hagyományos eleveniszapos rendszerben. A
biofilmes rendszerek alkalmazásával a szükséges utóülepítő kapacitás jelentősen
csökkenthető, ill. biofilterek esetén az utóülepítés elhagyható.
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Egyre több kutatás foglalkozik a nanotechnológia szennyvíztisztításban történő
alkalmazásával (Qu et al., 2013). Bár az eljárások alkalmazhatóságának szűk
keresztmetszete a nagy költség igény, valamint az alkalmazott adszorbens visszatartása
és visszanyerése, korunk legújabb felmerülő problémáinak tükrében (pl.
mikroszennyezők eltávolítása a szennyvizekből) ezzel a témával is szükséges foglalkozni.
Doktori értekezésemben azonban elsősorban az eleveniszapos rendszerekben lejátszódó
biokémiai folyamatokra fókuszáltam.

2.12. Eleveniszapos rendszerek matematikai modellezése
2.12.1. Az ASM modell-család és a ráépülő szimulációs szoftverek
Az Activated Sludge Model (ASM) olyan strukturális modell (Sevella, 2011), amely
a szubsztrát fogyás és a mikroba növekedés leírására a Monod kinetikát (Monod, 1949,
Grady et al., 1999) alkalmazza eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek folyamatinak
modellezésére.
A biokinetikát alkalmazó matematikia 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 folyamtok 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 modellt
kidolgozása volt az eleveniszapos rendszerek leírására, amely segítséget nyújhat a
szennyvíztisztító telepek tervezésében és üzemeltetésében egyaránt.
A következőkben az ASM modell-családot az ASM1 (Henze et al., 1987) felépítésén
keresztül mutatom be. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ma már ennek számos
továbbfejlesztett változata létezik (pl. ASM2: Henze et al., 1995; ASM2d: Henze et al.,
1999; ASM3: Gujer et al., 1999), sőt a rész-technológiák modelljeinek
összekapcsolásával - így almodellek és azokat összekötő ún. szupermodell
alkalmazásával - nagyon nagymértékben bővült az eleveniszapos, és más alternatív
szennyvíztisztítási biotechnológiák (pl. biofilm rendszerek) folyamatainak szimulációs
eszköztára.
A matematikai modellek alkalmazására sokféle szimulációs szoftvert fejlesztettek és
fejlesztenek, ezek közül a teljesség igénye nélkül néhányat az alábbiakban soroltam fel:





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., 1999)
BioWin (Envirosim Ltd., Hamilton, Ontario, Canada)
GPS-X (Hydromantis Environmental Software Solutions Inc., Hamilton, Ontario,
Canada)
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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
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 kezdeti szoftverek esetében (pl. SSSP) ez a folyamat – bár a modellezés
kimenetelének kulcsfontosságú lépése –a felhasználóra volt bízva bizonyos
iránymutatások mellett (STOWA, 1996; Roeleveld and Loosdrecht, 2002). A mai
szoftverek (pl. BioWin 4.1) saját frakcionáló modellel is rendelkeznek, ami a felhasználót
segíti a frakcionálás megfelelő elvégzésében, mindazonáltal ez a folyamat nagyon nagy
körültekintést és szakértelmet igényel. Vannak olyan szoftverek is (pl. WEST), amelynél
a vizsgálat elején megválasztható az alkalmazni kívánt biokinetikai modell (pl. ASM2d)
és a hozzá tartozó frakcionáló modell is. A szoftver továbbá lehetőséget ad a frakcionáló
modell módosítására, vagy a felhasználó által készített új modell alkotására, ez azonban
ritkán indokolt, és nagyon nagy körültekintést igényel. Mindazonáltal egy módosított
frakcionáló modell nagyon jó eszköz lehet olyan esetben, ha a szoftver alap (default)
beállításai szerint igényelt beviteli adatok előállításához nagyon bizonytalan vagy
hiányos mérési eredményeink vannak. Ilyen esetekben körültekintő és hozzáértő
frakcionáló modell alkotással/módosítással a valósághoz közelebb álló befolyó szennyvíz
frakcionálást végezhetünk el.
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. Bizonytalan
összetételű, az irodalmi adatoktól nagymértékben eltérő értékekkel jellemezhető
szennyvizeknél, vagy a technológia szűk lehetőségei esetén bonyolult modellek
használata kockázatos lehet. Sok esetben az egyszerűbb modell alkalmazása
célravezetőbb és megbízhatóbb eredményeket ad.
2.12.2. Az Activated Sludge Model 1 (ASM1) bemutatása
Az ASM1 modell a szén és nitrogén eltávolítás folyamatait írja le, biológiai
többletfoszfor eltávolítást nem tartalmaz. A strukturális modell összesen 13 komponens
figyelembe vételével 8 folyamatot ír le, és ehhez 5 sztöchiometriai és 14 kinetikai
paramétert használ fel (Henze et al., 1987; Grady et al., 1999).
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2.12.2.1. A modellezett folyamatok
Az ASM1 modell a szervesanyag és a nitrogén eltávolítás (nitrifikáció, denitrifikáció)
folyamatait írja le, azaz a 4. táblázat összefoglaló matematikai mátrixa szerint a
következőket veszi figyelembe (Henze et al., 1987; Grady et al., 1999):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

heterotróf mikroorganizmusok aerob növekedése
heterotróf mikroorganizmusok anoxikus növekedése
autotróf mikroorganizmusok aerob növekedése
heterotróf mikroorganizmusok sejtpusztulása (és szétesése)
autotróf mikroorganizmusok sejtpusztulása (és szétesése)
oldható, szerves nitrogén ammonifikációja
biomasszához kötött szervesanyag hidrolízise
biomasszához kötött szerves nitrogén hidrolízise

2.12.2.2. Az ASM1 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., 1999).
1.
SS: Biológiailag könnyen bontható KOI. Oldott szerves szubsztrát, amely az
fenntartáshoz és a sejtnövekedéshez közvetlenül felhasználható a heterotrófok számára.
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.
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 N-forrásként
felvesznek ammóniát a sejtszintézishez és anoxikus körülmények között a nitrátot N2
gázzá redukálják.
4.
XB,A: Aktív autotróf biomassza. Azon mikroorganizmusok tömege, amelyek CO2ot használnak szénforrásként, és ammóniát oxidálnak nitritté majd nitráttá, hogy energiát
nyerjenek. Kizárólag aerob körülmények között növekednek. Az aerob növekedés Nforrásaként 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.
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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 (NO2,3N). 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.
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.
2.12.2.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az ASM1 modell által alkalmazott kinetikai paraméterek
Hetrotróf növekedés és pusztulás: μH, KS, KO,H, KNO, bH
Autotróf növekedés és pusztulás: μA, KNH, KO,A, bA
A heterotrófok anoxikus növekedésének korrekciós faktora: ηg
Ammonifikáció: ka
Hidrolízis: kh, Kx
A hidrolízis anoxikus korrekciós faktora: ηh

2.12.2.4.
1.
2.
3.
4.
5.

Az ASM1 modell által alkalmazott sztöchiometriai paraméterek
Heterotróf sejthozam: YH
Autotróf sejthozam: YA
Nehezen biodegradálható biomassza hányad aránya: fP
N/KOI tömegarány a biomasszában: iXB
N/KOI tömegarány a sejtlízis termékekben: iXP
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2.10.2.5. Az ASM1 strukturális modell matematikai mátrixának értelmezése
A 4. táblázatban összefoglalt matematikai mátrix a gyakorlatban úgy
értelmezendő, hogy amennyiben egy adott komponens valamely folyamat során
történő időbeli koncentráció változását célozzuk kiszámolni, akkor ez úgy hajtható
végre, hogy az adott komponens adott folyamatra vonatkozó (táblázatban szereplő)
együtthatójával beszorozzuk az utolsó oszlopban feltüntetetett folyamat sebességi
egyenletet.
Pl. az oldott oxigén koncentráció (SO) változása az idő függvényében a heterotrófok
növekedési folyamatában a 23. egyenlet szerint írható fel, a mátrix megfelelő sorát
alkalmazva.

dS O 
1
 1 
dt
 YH


SS
SO
  H
 X BH
K S  S S K OH  S O


23. egyenlet

Ma már ezeket a számításokat a szoftverek elvégzik.
Az autotrófok aerob növekedésénél (3. sor, 8. oszlop) a 4,57 szorzószám a nitrifikáció
sztöchiometriájából adódik a következőképpen:


NH 4  2O2  NO3  H 2 O  2H 

24. egyenlet

A 24. 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 25-26. egyenletek sztöchiometriája szerint a
következőképpen:
Denitrifikáció (anoxikus szerves szén fogyasztás):


5CH 2 O  4 NO3  4H   CO2  2 N 2  7 H 2 O

25. egyenlet

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):
CH 2 O  O2  CO2  H 2 O

26. 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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2.12.3. Egyéb eleveniszapos modellek bemutatása
Az eleveniszapos rendszerek korszerű modellezése az ASM1 modell
megalkotásával indult el a ’80-as években. Azóta természetesen újabb modellek
fejlesztése jelent meg és a fejlődés folyamatosan zajlik ezen a területen, így ezeket
felsorolni és bemutatni szinte lehetlenség lenne. Az 5. táblázat a teljesség igénye nélkül
az ASM1 melletti, további fontosabb alkalmazott modellek jellemzőit foglalja össze.
Látható, hogy a vizsgált folyamatok, szubsztrátok, paraméterek és komponensek száma
nagymértékben eltér egymástól. Alapvetően olyan modellt érdemes a vizsgálatokhoz
választani, ami a vizsgálati célnak megfelelő bonyolultságú és pontosságú, azaz lehetőleg
a legegyszerűbb alkalmasat.
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4. táblázat. Az ASM1 strukturális modell Monod kinetikán alapuló matematikai mátrixa (Henze et al., 1987; Grady et al., 1999)
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5. táblázat. A különböző eleveniszapos modellek összefoglaló táblázata (Hauduc et al., 2013)

OHO: heterotróf mikroorganizmusok (Ordinary Heterotrophic Organisms)
ANO: autotróf nitrifikáló mikroorganizmusok (Autotrophic Nitrifiying Organisms)
PAO: foszforakkululáló mikroorganizmusok (Phosphorus Accumulating Organisms)

3. A KUTATÁS CÉLJA
A doktori munkám keretében végzett kutatások célja az volt, hogy széleskörűen
felmérjem a hazai befolyó szennyvizek jellemzőit, feltárjam a befolyó szennyvízminőség
meghatározásának hibáit és bizonytalanságait, és új eljárásokat dolgozzak ki a
reprezentatív szennyvízminőség meghatározásra, valamint a befolyó szén és tápanyag (N
és P) elérhetőség függvényében az eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek
költségkímélő hatékonyság növelésére.
Magyarországon ma is bevett gyakorlat a szennyvíztisztító telep tervezésben és
hatékonyság növelésben külföldön vagy más hazai helyszínen bevált technológiák
közvetlen átvétele, valamint bizonyos, más helyeken jó eredményt adó koncepció
ökölszabályként való alkalmazása.


Célom volt hazánk tényleges szennyvízminőség viszonyainak hiánypótló,
széleskörű és mélyreható felmérése és elemzése, összehasonlítása a bővebb
irodalommal publikált nyugat-európai, ill. észak-amerikai körülményekkel.
Munkám rámutat a különbségek jelentőségére az eleveniszapos technológia
tervezésre vonatkozóan.

A szennyvíz és az eleveniszap olyan heterogén mátrix, amelynek reprezentatív
mintázása, a minták megfelelő tárolása és előkészítése, valamint mérése nagy kihívást
jelentő feladat. A gyakorlatban sok látens hiba viszi félre az eredményeket, márpedig a
tervezési és üzemeltetési folyamatok fontos döntéseinek alapját képezik a mért adatsorok.


Célom volt a szennyvíz és biomassza mintavétel és mérés hibáinak és
bizonytalanságainak feltárása, és a tervezésben fontos kulcsparaméterek
vonatkozásában keletkező hibák hatásainak vizsgálata az eleveniszapos tisztítási
hatékonyság meghatározására. Kiemelt célom volt rámutatni arra, hogy a
technológia tervezés a mintavételi terv megalkotásánál kezdődik, és a folyamat
elején elkövetett hibák vagy elmulasztott feladatok az egész tervezési folyamatot
nagymértékben félrevihetik. Egyúttal cél volt új hatékony eljárások kidolgozása
és javaslatok megfogalmazása a hibák elkerülésére, ill. minimalizálására.

A biológiai szennyvíztisztító rendszerek irányított biodegradáció révén a beérkező
szennyezőanyagokat az elfolyó kritériumoknak megfelelő mértékben lebontják. A
befolyó szennyvíz a tisztítást végző biomassza számára szén és tápanyag (N és P) forrást
jelent. Ezek aránya ugyanakkor meghatározó a kialakuló mikroorganizmus tenyészet és
annak szennyezőanyag eltávolítási hatékonysága szempontjából, amely azonban a
bioreaktor elrendezés optimalizálásával a tisztítási célnak megfelelően nagymértékben
alakítható.
Doktori munkám során célom volt


a szerves szénforrás hiány, az alacsony befolyó BOI5/NH4N arány, és a low S low DO körülmények áthidalása a biológiai nitrogén eltávolítási hatékonyság és
az eleveniszap ülepíthetőségének javítása érdekében.
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új eljárások kidolgozása és sikeres alkalmazása a biológiai nitrogén eltávolítási
hatékonyság növelése és az eleveniszap szerkezet javítása érdekében
nagymértékben ingadozó befolyó BOI5/NH4N arány mellett, amely pl. kiterjedt
vízgyűjtő területtel rendelkező és ipari szennyvízhányadot is fogadó regionális
szennyvíztisztító telepek esetében általános és nagy üzemeltetési kihívásokat
támasztó adottság.
a szélsőségesen nagy befolyó BOI5/NH4N arány, azaz a tápanyaghiány hatásának
vizsgálata az eleveniszap flokkulum szerkezetének alakulására, és a mérsékelt
nitrogén- és foszforadagolás veszélyeinek bemutatása és kísérleti igazolása.
Javaslattétel az ilyen szennyvizek (pl. boripari szennyvíz) tisztításának korszerű
biotechnológiai módszerrel való megoldására.

Doktori munkám során kiemelt célom volt, hogy a sokirányú kutatás
eredményeinek révén olyan új eljárások és javaslatok szülessenek, amelyek
gyümölcsözően alkalmazhatók a fejlesztési tender kiírások és a tervezési folyamat
során, valamint az üzemeltetési gyakorlatban egyaránt, hozzájárulva az eleveniszapos
rendszerek költségkímélő hatékonyság növeléséhez.

4. A KUTATÁSOK SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
4.1.

Szennyvíz-analitikai és eleveniszap mérési 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 oxigénigény (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. Flokkulált-szűrt KOI esetén Mamais
módszerét használtuk (Mamais et al., 1993). Ennek lényege, hogy 100 ml szennyvíz
mintához hozzácseppentünk 1 ml ZnSO4 (100 g/l) oldatot, és 1 percig intenzív keverésben
tartjuk mágneses keverővel. Ezt követően a minta pH-ját 6 M NaOH oldattal pH 10,5
értékre állítjuk be, majd a keletkező csapadékot hagyjuk kiülepedni néhány percig. A
tiszta felülúszót ezt követően 0,45 μm pórusátmérőjű membrán szűrőn átszűrjük, és a
KOI-t a szűrletből mérjük.
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A biokémiai oxigénigény (BOI) meghatározása elektrokémiai módszerrel, valamint
annak keveréssel kiegészített módosítása
A biokémiai oxigénigény elektrokémiai módszerrel való meghatározását az MSZ EN
1899-1,2:2000 szabvány szerint (megegyezik: Standard Methods No. 5210B., membrán
elektród alkalmazásával; Standard Methods, APHA, 1999) végeztük. A mérés során a
hígításos és oltásos módszert alkalmaztam allil-tiokarbamid hozzáadásával. A keveréssel
kiegészített módosítás esetén az mérőreaktorokba mágneses keverőbabát tettünk és a
mérőreaktorokat keverőtálcára helyezve folyamatos keverést biztosítottunk. Az oldott
oxigén koncentrációt a mérés elején és a végén (5 nap elteltével) WTW pH/Oxi 340i
CellOx 325 oxigén elektróddal mértük meg.
A biokémiai oxigénigény (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. Oldott BOI
mérés esetén a mintát 12 000 rpm fordulatszámon 10 percig centrifugáltuk, majd a tiszta
felülúszót redős szűrőpapíron leszűrtük, a mérést pedig a szűrletből végeztük ráoltásos
módszerrel.
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.
Összes és oldott szerves széntartalom meghatározása
A centrifugált és szűrt mintákból a kisavazott mintatartókba kb. 40 ml-t töltöttünk,
minden mintából 2 ismétlést mérettünk az automata mintaadagolóval ellátott Elementar
High TOC típusú analitikai berendezéssel. Az összes szerves széntartalmat (TOC, Total
Organic Carbon) a homogén szűretlen mintából, az oldott szerves széntartalmat (DOC,
Dissolved Organic Carbon) pedig a centrifugált (12 000 rpm, 10 perc) és redős
szűrőpapíron szűrt minták szűrletéből határoztuk meg.
Az ammóniumion 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 nitrátion 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.
Az 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
nitrogénformák
mg
N/l-ben
kifejezett
koncentrációinak
összeadásával
(TN=TKN+NO3N+NO2N).
Összes szervetlen nitrogén (TIN, Total Inorganic Nitrogen) koncentráció
meghatározása
A nitrogénformák külön-külön való meghatározása után az összes szervetlen
nitrogén koncentrációt az MSZ 260-12:1987 szabvány szerint számítottuk ki az egyes
nitrogénformák
mg
N/l-ben
kifejezett
koncentrációinak
összeadásával
(TIN=NH4N+NO3N+NO2N).
Az ortofoszfát koncentráció meghatározása
A mérést az MSZ 448-18:1977 szabvány alapján hajtottuk végre 12 000 rpm
fordulatszámon 10 percig centrifugált, majd redős szűrőpapíron szűrt mintákból.
Az összes foszfor 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 27. egyenlet szerint történt.
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SVI 

V30
MLSS

27. egyenlet

ahol
V30

a 30 perc ülepítés utáni iszaptérfogat az 1 literes mérőhengerben [cm3 l-1]

MLSS a kiindulási homogén eleveniszap minta iszapkoncentrációja [g l-1]

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 28. egyenlet szerint számoltuk ki.

DSVI 

DV30
MLSSdil

28. egyenlet

ahol
DV30
l-1]

a hígított eleveniszap minta 30 perc ülepítés utáni iszaptérfogata az 1 literes mérőhengerben [cm3

MLSSdil. a hígított eleveniszap minta ülepítés előtti kiindulási iszapkoncentrációja [g l-1]

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 fekete tussal való reverz festéssel
A tárgylemezre cseppentett homogén eleveniszap mintát fedőlemezzel láttuk el, majd
a tárgylemezre a fedőlemez egyik sarkához fekete tust (India ink) cseppentettünk. A
fedőlemez átellenes sarkához nagy nedvszívó képességű papírt érintve a tust a mintán
átszivárogtattuk a tárgylemez és a fedőlemez között, majd Olympus CX41 típusú
binokuláris mikroszkóppal 100-szoros és 200-szoros nagyításban áteső fényben
vizsgáltuk (a tus a flokkulomok közti teret feketére festi, de az iszap pelyheket, valamint
az extracelluláris poliszacharidokat nem, így fekete háttérben világos foltokként jelennek
meg áteső fényben).
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4.2.

Matematikai szimulációs vizsgálatok általános kivitelezése

A matematikai szimulációs vizsgálatokat SSSP (Clemson University, SC USA),
Biowin
(Envirosim,
Hamilton,
Ontario,
Canada)
és
WEST
(http://www.mikepoweredbydhi.com/, DHI, Horsholm, Denmark) szoftverek
segítségével végeztem el. Olyan esetekben, amikor a biológiai többletfoszfor eltávolítás
folyamatainak vizsgálata nem volt cél, ASM1 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
válasszam (Hauduc et al., 2013). A szennyvíztisztító telepekre elvégzett szimulációs
számítások megkezdése előtt szükséges volt a tisztító telep megismerése (és általában
bejárása is), 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, amit a 27. ábra foglal össze (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 WEST szoftver esetében lehetőség nyílt
egyedi frakcionáló modell fejlesztésére is.
A modell illesztést követő validálást az illesztés során vizsgált (ugyanarra a) telepre
végeztük el (t.i. 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.
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27. ábra. Az IWA GMP Task Group egységes protokolljában szereplő modellezési metodika összefoglaló folyamatábrája (Rieger et al., 2013)

5. A KUTATÁS MENETE ÉS EREDMÉNYEI
5.1.

A hazai szennyvizek minőségének és tisztíthatóságának vizsgálata, a
kommunális szennyvíztisztításban leggyakrabban alkalmazott
technológiák tükrében

5.1.1. Helyzetelemzés, célkitűzés, elvégzett feladat
A szennyvíztisztításban általánosan elerjedt az a szokás, hogy más országokban,
ill. egyéb helyszíneken jól bevált technológiákat közvetlenül vesznek át, ill. ezeket
használják hazánkban is referenciaként, sok esetben kevés sikerrel. A kutatás célja az
volt, hogy egy átfogó országos tanulmány készítésével feltárjuk hazánk jellemző
szennyvízminőség viszonyait és biológiai szennyvíztisztítási körülményeit, és
összehasonlítsuk azokat a Nyugat-Európára és Észak-Amerikára jellemző adatokkal.
További cél volt, hogy konkrét technológiák vizsgálatán keresztül rávilágítsunk a
tipikus hazai szennyvíztisztítási kihívásokra és nehézségekre, valamint rámutassunk a
körültekintő tervezői munka fontosságára, mivel a helyi körülmények különbözősége
komoly kockázatot jelent egy máshol jól bevált technológia alkalmazási sikerére.
A hazai szennyvíztisztító telepek általános felmérésére részletesen kidolgozott
kérdőívet állítottunk össze az F1. Táblázat szerint (ld. Függelék). A kérdőív a következő
főbb témákat érintette:
a) Tisztító telepi alapadatok – kapacitás, természetes befogadó besorolási
kategóriája, beüzemelés éve.
b) Befolyó szennyvíz paraméterek adatai a 2007-2008. évekre vonatkozóan –
szennyvízmennyiségre és –minőségre vonatkozó tényleges és tervezett adatok.
c) Tisztított szennyvíz paraméterek adatai a 2007-2008. évekre vonatkozóan –
tényleges minőségi adatok és elfolyó határértékek.
d) Előkezelési technológia – homok- és zsírfogás, előülepítés.
e) Biológiai tisztítási fokozat – eleveniszapos medencék elrendezése, recirkulációs
áramok, biofilmes reaktorok, stb.
f) Vegyszeres kezelés – alkalmazott vegyszerek (mennyiség, adagolási stratégia).
g) Utóülepítés – az ülepítő típusa és felülete, jellemző SVI (Sludge Volume Index,
iszap ülepedési index) értékek.
h) Üzemeltetési problémák, nehézségek.
A kérdőívet közel 80 kommunális szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének küldtük ki
az országban. A megkérdezettek közül 55 telepre vonatkozóan érkezett vissza kitöltött
kérdőív, amelyek hidraulikai kapacitása igen széles tartományt ölelt fel (ld. 28. ábra). Az
általános magyarországi kapacitás eloszláshoz képest az 5 000 m3/d-nál nagyobb
szennyvíztisztító telepek a tanulmányban nagyobb súllyal szerepeltek, mivel a
felmérésben kifejezetten ezen nagyobb tisztító telepek működésének feltérképezése volt
a cél. Az esettanulmányok során a legjellemzőbb technológiákat és üzemeltetési
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nehézségeket vizsgáltuk, amihez a kiválasztott tisztítótelepek üzemeltetőitől további
kiegészítő adatokat kértünk, valamint helyszíni méréseket is végeztünk.

28. ábra. A vizsgált tisztító telepek hidraulikai kapacitás eloszlása

5.1.2. Eredmények és értékelésük
5.1.2.1. A hazai tisztító telepekre beérkező szennyvíz általános jellemzői
A 29. ábra tanúsága szerint a vizsgált 55 tisztító telepből mintegy 14 esetében a
vízgyűjtő területre jellemző egy főre jutó átlagos vízfogyasztás kevesebbnek adódott 100
l/fő/nap-nál, ami főként arra vezethető vissza, hogy a megelőző 20 évben a víz- és
szennyvízdíjak igen nagymértékű emelkedése a vízfogyasztás csökkenését
eredményezte. Ennek következtében a telepek hidraulikailag általánosan alulterheltek, a
tényleges befolyó mennyiség a tervezetthez képest átlagosan mindössze 60 %.
A telepek jellemző befolyó KOI koncentrációja a 600 – 1200 mg/l tartományban
mozgott (ld. 30. ábra), és 55 %-uk esetében 800 mg/l feletti átlagos KOI koncentráció
volt jellemző, ami nagy szervesanyag terhelésnek számít (Tchobanoglous, 2004).
Egyharmaduk esetében pedig a befolyó KOI koncentráció az 1000 mg/l-t is meghaladta,
amely a közcsatornába bocsáthatóság határértéke a 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 4.
sz. melléklete szerint ( (28/2004(XII.25.)). Jellemzően a KOI viszonylag nagy hányada
(az összes KOI 50-70 %-a) lebegőanyag formájában jelent meg.
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29. ábra. Egy főre jutó átlagos vízfogyasztás a vizsgált tisztító telepek vízgyűjtő területén

30. ábra. A vizsgált telepek befolyó KOI koncentrációinak eloszlása

A 31. ábrán bemutatott befolyó ammónia koncentrációk jellemzően a 45 - 65 mg NH4N/l
tartományba estek, a vizsgált telepek 76 %-a 45 mg/l-nél magasabb NH4N koncentrációt
fogadott, amely nagyterhelésű befolyó szennyvíznek számít (Tchobanoglous, 2004).

57

31. ábra. A vizsgált telepek befolyó NH4N koncentrációinak eloszlása

A 32. ábra tanúsága szerint igen magas, 80 mg NH4N/l átlagos befolyó ammónia
koncentrációk jellemzően a kisebb telepeken fordultak elő. Öt 1000 m3/d-nál kisebb
kapacitású szennyvíztisztító telep átlagos befolyó NH4N koncentrációja meghaladta a 100
mg/l-t, amelyek vízgyűjtő területén az átlagos napi vízfogyasztás 100 l/fő alatti volt. A
befolyó szennyvíz NH4N/TKN aránya jellemzően 0,7-0,8 közöttinek adódott, tehát a
befolyó összes nitrogén szerves hányada 20-30 % volt jellemzően. Összességében az
mondható, hogy az alacsony lakossági vízfogyasztás igen magas befolyó nitrogén
koncentrációkhoz vezet a hazai szennyvíztisztító telepeken. Magyarországon a befolyó
szennyvíz hőmérséklet széles tartományban változik, a téli akár 10 °C alatti szennyvíz
hőmérsékletektől nyáron 26 °C fölé is emelkedhet (ld. 33. ábra). Ennek megfelelően a
hatékony nitrifikációhoz a kritikus hideg időszakokban (főként 8 – 12 °C közötti
hőmérsékleteken) magas (10 – 20 napos) iszapkor biztosítása szükséges.

32. ábra. A vizsgált telepek befolyó ammónia
koncentrációja
a
hidraulikai
terhelés
függvényében.

33. ábra. A vizsgált telepek tipikus befolyó
szennyvíz hőmérséklete (minimum, átlag,
maximum)

Másfelől pedig jól működő nitrifikáció esetén a keletkező nagy mennyiségű nitrát
eltávolítására is szükség van hatékony denitrifikálással, amelynek alapvető
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meghatározója a befolyó szennyvíz C/N aránya (Kujawa és Klapwijk, 1999). Márpedig
az alacsony lakossági víz felhasználás, valamint a hosszú csatornahálózatbeli tartózkodás
(különösen pl. a Balaton déli partjának térségében) következtében lejátszódó biokémiai
folyamatok miatt az eltávolítandó nitrogén koncentrációja megnő, míg a jól
biodegradálható szervesanyag tartalom lecsökken, és így a tisztító telepre beérkező
szennyvíz rossz denitrifikációs kapacitása gátja lehet a hatékony nitrát eltávolításnak.
A vizsgált telepekre befolyó szennyvizre jellemző, jól biodegradálható szervesanyag
- eltávolítandó nitrogén koncentrációk g BOI5/g NH4N tört formájában kifejezett arányát
a 34. ábra szemlélteti. Szűkös szerves szénforrás elérhetőség jellemzően a BOI5/NH4N
arány 4 és 6 közötti tartományában, súlyos szervesanyag hiány pedig 4 alatti befolyó
aránynál mutatkozik (Grady et al., 1999). A 34. ábra tanúsága szerint a vizsgált hazai
szennyvíztisztító telepek igen nagy hányada (42%) küzd a szerves szénforrás
elérhetőségének elégtelenségével, 26%-uk szűkös szerves szénforrás, 16 %-uk pedig
súlyos szervesanyag hiány mellett üzemel, amely alapvető okozója lehet a denitrifikáció
nem megfelelő hatékonyságának. A 35. ábra hisztogramján látható, hogy nem ritka a
magas elfolyó nitrát koncentráció. Ez komoly problémát jelenthet főként olyan esetekben,
amikor szigorú az összes nitrogén határérték (különösen I. kategóriába tartozó befogadó
esetén, TN = 10 mg/l).

34. ábra. A vizsgált telepek jellemző befolyó BOI5/NH4N
aránya

35. ábra. A vizsgált telepek jellemző elfolyó NO3N
koncentrációi (átlagos és maximum értékek)

5.1.2.2. Hazánkban leggyakrabban alkalmazott technológiák
Az 55 vizsgált szennyvíztisztító telep közül 10 esetében csak nitrifikáció valósult
meg a denitrifikáció technológai lehetősége nélkül, 27 tisztító telepen viszont a biológai
nitrogén eltávolítás mellett a biológiai többletfoszfor eltávolítás lehetősége is adott volt.
A felmérés alapján hazánkban a következő eleveniszapos technológiákat
alkalmazzák leggyakrabban a kommunális szennyvíztisztításban:
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Nitrifikáló rendszerek denitrifikálás nélkül (jellemzően IV. kategóriájú befogadó
esetében).
Tagolt elő-denitrifikáló rendszer (módosított Ludzak-Ettinger technológia), a
levegőztetett medencék állandó, intenzív levegőztetésével.
Tagolt elő-denitrifikáló rendszer (módosított Ludzak-Ettinger technológia), a
levegőztetett medencék váltakozó üzemben megvalósított levegőztetésével
valamilyen beállított ciklikus levegőztetési szabályozás szerint.
Tagolatlan, váltakozó anoxikus-aerob üzemben levegőztetett – nem levegőztetett
eleveniszapos rendszer valamilyen beállított ciklikus levegőztetési szabályozás
szerint.
Tagolatlan, egyidejű nitrifikálásra és denitrifikálásra tervezett low DO üzemű
rendszer.
Kombinált biológiai nitrogén és többletfoszfor eltávolításra tervezett tagolt
rendszerek.

Ezeken felül megjelennek a tápanyag eltávolítás hatékonyságának növelését célzó
speciális (nem kizárólag eleveniszapos, hibrid, ill. kombinált) technológiák is:






Kombinált eleveniszapos - biofilm rendszer (utánkapcsolt nitrifikáló és
denitrifikáló bioszűrők alkalmazása)
Kombinált eleveniszapos – diszperz biofilm, ill. ún. flok-film rendszerek (egy
reaktorban megvalósított kombinált eleveniszapos – kötött ágyas alkalmazások)
MBR (Membrane Bioreactor) rendszerek
SBR (Sequencing Batch Reactor) rendszerek valamilyen ciklikus üzembeállítás
szerinti alkalmazással.
Speciális kiegészítő mellékáramú technológiák, anammox rendszerek (pl.
DEMON®)

5.1.3. Következtetések
Az 55 hazai kommunális szennyvíztisztító telep befolyó szennyvízminőségének,
technológiájának és kapcsolódó üzemeltetési problémáinak felmérését magába foglaló
vizsgálat főbb következtetései a következők:




Magyarországon a szennyvízhőmérséklet igen széles tartományban (<10 °C-tól
>26 °C-ig) változhat. Ez a téli időszakban különösen a lassan szaporodó
autotrófok által végzett nitrifikáció szempontjából, nyáron pedig magas elfolyó
nitrát koncentrációk esetén a spontán denitrifikáció utóülepítőbeli kialakulása
szempontjából jelentős, figyelembe veendő körülmény a tervezési folyamat során.
A hazai kommunális szennyvíztisztító telepek nagy része nagyterhelésűnek
mondható mind befolyó KOI, mind pedig NH4N paraméterekre vonatkozóan
összevetve a Nyugat-és Észak-Európára, valamint Észak-Amerikára jellemző
adatokkal.
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5.2.

A vizsgált tisztító telepek 26%-a a befolyó szerves szénforrás szűkösségével, 16
%-uk pedig súlyos szervesanyag hiánnyal küzd, ami denitrifikációs kapacitás
szempontjából komoly problémát jelent a szigorúbb elfolyó összes nitrogén
határértékek teljesítésében, valamint főként a nyári időszakban utóülepítőbeli
iszap felúszást idézhet elő, ami még jó eleveniszap flokkulum szerkezet esetén is
a tisztított szennyvíz minőségének leromlását okozhatja.
A szennyvízminőség nagymértékben különbözhet kommunális szennyvíztisztító
telepek esetében is, tehát az egységes lakossági szennyvízminőség fogalma
meghaladottnak tekinthető. Ebből következően a lakosegyenérték (LE) fogalma
is újragondolandó, merev alkalmazása megkérdőjeleződik és nem javasolt. A
tervezési gyakorlatban a szennyvízminőség alapos helyi feltérképezése
elengedhetetlennek
mutatkozik
megfelelő
helyszíni
szennyezőanyag
koncentráció profilmérések és körültekintő vizsgálatok révén.

A szennyvíz és a biomassza mintázási és mérési hibáinak feltárása,
új eljárások kidolgozása

5.2.1. Helyzetelemzés
A szennyvíz és az eleveniszap egyaránt heterogén közeg, így reprezentatív
mintázásának biztosítása nagy körültekintést igénylő feladat. A bonyolult mátrixból
eredően a nem a legnagyobb hozzáértéssel és gondossággal végzett mintavétel hibája a
vizsgálatok eredményeit nagymértékben torzíthatja. Miután a minták biológiailag aktív
anyagot is tartalmaznak, a mintavétel és az analízis között szükséges a minták megfelelő
tárolásának és előkészítésének biztosítása a félrevezető eredmények elkerülése
érdekében. A gyakorlatban előforduló probléma az is, hogy a szennyvíz-analitikai
adatsorok eredményei mögött nem látszanak az alkalmazott mintavételi, -tárolási, feldolgozási, valamint a mérési módszerek, azaz a tisztítási hatékonyság felméréséhez,
ill. tervezéshez és a hatékonyság növeléshez felhasznált adatbázis az adatértékelés
szempontjából releváns adatoktól hiányos, ill. nem transzparens, ami a tisztítási
hatékonyság téves felméréséhez vezethet és a tervezői munka sikerét veszélyeztetheti,
vagy meghiúsíthatja.
A kutatás célja két, tervezés szempontjából fontos kulcsparaméter a gyakorlatban
gyakran elkövetett mérési hibájának kimutatása volt, amelyek közül az egyik a jól
biodegradálható szénforrás elérhetőségről, a másik az eleveniszap szerkezet és
ülepíthetőség jellemzéséről ad fontos információt.




A biokémiai oxigénigény (BOI) igen jó mutatója a mintában levő szervesanyag
jól biodegradálható hányadának, mert a biokémiai folyamatok számára legjobban
hasznosítható szénforrás mennyiségről ad információt. Heterotróf folyamatok (pl.
denitrifikáció,
biológiai
többletfoszfor
eltávolítás)
hatékonyságának
vizsgálatához, a biodegradáció alapú KOI frakcionáláshoz elengedhetetlen háttér
paraméter.
Az iszap ülepedési index (SVI) az eleveniszap ülepíthetőségét és tömöríthetőségét
jellemzi, az utóülepítő tervezésben igen fontos bemeneti paraméter.
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5.2.2. A folyamatos szennyvíz mintavétel problémái és látens kihívásai
Az automata mintavevők és a mintavételi edények kiegészítő bioreaktorokként
működhetnek és nemkívánatos biokémiai reakciók játszódhatnak le bennük, amelyek
meghamisítják a szennyvízminőségre vonatkozó eredményeket. A 36. ábrán bemutatott
nagyüzemi példa szerint a szennyvízminőség nagymértékben megváltozhat az automata
mintavevő csőrendszerében, ill. mintavevő edényzetben, és ez nemcsak a jól
biodegradálható szénforrás, nitrát vagy foszfát koncentrációk megváltozásával járhat,
hanem a mintavétel előtti kifúvatást alkalmazó mintavevő szerkezetekben akár hatékony
nitrifikáció lejátszódásával is számolni kell.

36. ábra. Spontán nitrifikáció az automata mintavevőben és a javító intézkedések eredményei

A nagyüzemi szennyvíztisztító telepen a befolyó mintavételi pont (automata
mintavevő berendezés csövének meghosszabbításával történő) áthelyezését követően a
befolyó szennyvíz minőség nagymértékben megváltozott. Az összes KOI és az összes
lebegőanyag koncentrációk növekedése mellett az oldott KOI koncentráció észrevehető
mértékben csökkent. Az átlagos befolyó ammónium koncentráció megelőző hónaphoz
képesti közel 30 %-os átlagos csökkenése mellett a nitrát viszonylag magas
koncentrációkat ért el (az egyéb esetben 0-1 mg NO3N/l koncentráció kb. 5 mg NO3N/lig is megemelkedett), valamint nitrit is megjelent a befolyó szennyvízből vett 24 órás
átlagmintában. A probléma észrevételét követően a mintavevő cső alapos kimosása és
fertőtlenítése után a korábbi időszakra jellemző szennyezőanyag koncentrációk azonnal
visszaálltak. A jelenséget a meghosszabbított mintavevő csőben lezajló biokémiai
folyamatok okozták a hosszú csőszakaszban pangó és kiülepedő szennyvízen kinövő
biofilm, valamint a mintavevő rendszeres és automatikus csőkifúvatási tevékenységének
köszönhető intenzív levegőztetéssel beinduló nitrifikáció következtében. A hosszú-távú
megoldást a mintavevő szekrény mintavételi pont mellé helyezése (t.i. a mintavevő cső
minimális szükséges hosszúságúra való lerövidítése), valamint a felszívó cső rendszeres
tisztítása biztosította.
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5.2.3. A biokémiai oxigénigény mérés problémái, és azok hatása a tisztítási hatékonyság
meghatározására
5.2.3.1. Célkitűzés, elvégzett feladatok
A biokémiai oxigénigény (BOI) tervezési kulcsparaméter a bioreaktorok
méretezésében, valamint meghatározó háttérparamétere az ASM (Activated Sludge
Model) biokinetikai modell számítások biodegradálhatóság alapú befolyó KOI
frakcionálásához, ugyanis a jól biodegradálható szénforrás elérhetőségről ad információt.
A gyakorlatban kétféle, mérési elvében nagymértékben különböző szabványos, széles
körben alkalmazott BOI mérési eljárás is érvényben van, ugyanakkor a szimulációs
vizsgálatokhoz, valamint a tervezéshez szolgáltatott BOI adatsorok mögött általában
nincs feltüntetve az alkalmazott eljárás. Célunk volt megvizsgálni, hogy a két,
gyakorlatban leginkább alkalmazott szabványos eljárás eredményei között van-e
szignifikáns különbség, és ha igen, akkor a kimutatott eltérés milyen hatással van a
biokinetikai számítások eredményeire.
A BOI5 koncentrációkra vonatkozó összehasonlító mérésekhez az elektrokémiai
(MSZ EN 1899-1,2:2000; Standard Methods No. 5210B., membrán elektróddal; Standard
Methods, APHA, 1999) és a manometrikus (MSZ E 21420-9:2004; Standard Methods
No. 5210D.; Standard Methods, APHA, 1999) módszereket alkalmaztuk. A
manometrikus módszerhez WTW OxiTop Control rendszereket (WTW GmbH,
Weilheim, Németország) használtunk. A BOI5 koncentráció méréseket nem szűrt és 0,45
µm pórusátmérőjű szűrőn szűrt, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepről
származó előülepített szennyvízmintákkal egyaránt elvégeztük 5 alkalommal, mintánként
és mérési módszerenként 5 ismétlés alkalmazásával. A szimulációs számításokhoz
szükséges frakcionáló modell illesztésére ugyanezen mintákból végső BOI (20 napos
BOI, BOI20) mérést is végeztünk (Standard Methods No. 5210C.; Standard Methods,
APHA, 1999), és a biodegradálható KOI hányad meghatározása ezen eredményekből,
vonatkozó szakirodalmi útmutatás mentén történt (STOWA, 1996; Roeleveld and
Loosdrecht, 2002).
A mért BOI koncentrációk statisztikai kiértékeléséhez a Dell StatisticaTM szoftvert
használtuk (Dell Inc., 2015, version 12, software.dell.com).
Mivel a biológiai többletfoszfor eltávolításra gyakorolt hatás vizsgálata nem volt cél, a
szimulációs számításokhoz ASM1 (Activated Sludge Model 1) alapú WEST szoftvert
használtunk (http://www.mikepoweredbydhi.com/). A szimulációs számításokat a
Budapesti Központi és a Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telepre végeztük el. A
számításokhoz szükséges kiegészítő szennyvíz-analitikai, valamint nagyüzemi
paramétereket a tisztító telepek Üzemeltetője bocsátotta rendelkezésünkre. A számítások
során BOI alapú KOI frakcionáló modell került kifejlesztésre (STOWA, 1996; Roeleveld
and Loosdrecht, 2002), amelynek illesztéséhez flokkulált-szűrt KOI és oldott BOI5
koncentrációk mérését is elvégeztük. A szimulációs számításokat a váltakozó üzemben
levegőztetett bioreaktorok levegőztetésének ciklikus változásait leszámítva, állandó
befolyó szennyvízminőség mellett, 20 °C-os hőmérsékleten, állandósult állapotra
végeztük el.
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A szimulációs vizsgálatokhoz szükséges KOI, szűrt KOI, flokkulált-szűrt KOI, az
összes lebegőanyag koncentráció, összes lebegőanyag szerves hányada, az ammónia,
nitrit, nitrát és orto-foszfát koncentrációk mérése a Magyar Szabvány vonatkozó
módszerei, valamint a 4. fejezetben részletesen leírtak szerint történt.
A két BOI mérési módszer összehasonlítása során kapott különbségek hatásait
megvizsgáltuk két nagyüzemi szennyvíztisztító telep (Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep és Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep) denitrifikációs
hatékonyságának számítási eredményeire, amit matematikai szimulációval végeztünk.
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) hazánk legnagyobb
kapacitású szennyvíztisztító létesítménye (max. hidraulikai kapacitás: 350 000 m3/d,
átlagos hidraulikai terhelés: 220 000 m3/d). Az eleveniszapos technológiában a
finomrácsot, valamint az ún. Sedipac 3D kompakt műtárgyakban megvalósított homokés zsírfogást, valamint előülepítést követően az előülepített szennyvíz a 37. ábrán látható
módon először egy anoxikus zónába kerül bevezetésre, amely anaerob labirintreaktorban
folytatódik. Az anaerob zónát egy váltakozó üzemben levegőztetett 8 m mély bioreaktor
követi, amely a vizsgálat idejében 3 órás ciklusokban 2 óra levegőztetett és 1 óra anoxikus
(kevert) üzemmódban üzemelt. Az iszaprecirkuláció az anoxikus zóna elejére, míg a
nitrát recirkuláció az anaerob zónába kerül vissszavezetésre. A telep biológiai fokozata
összesen 18 db, a 37. ábrának megfelelő bioreaktor elrendezésű párhuzamosan kapcsolt
biológiai ágból áll közel 200 000 m3 összes bioreaktor térfogattal, amelyből 155 000 m3
levegőztetett reaktortér. A vizsgálat ideje alatt a 18 ágból csak 14 üzemelt, így a
szimuláció során arányosan csökkentett térfogatokkal számoltam. A befolyó átlagos
szennyvíz terhelés a vizsgálat ideje alatt kb. 220 000 m3/d volt.
A Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep (BIASZTT) 2 000 m3/d maximális hidraulikai
kapacitású, és a vizsgálat ideje alatt kb. 1 950 m3/d átlagos befolyó terhelést kapott. A
biológiai fokozat két igen kis térfogatú nem levegőztetett reaktorból (összesen kb. 200
m3), ill. 2 db párhuzamosan kapcsolt, váltakozó üzemben levegőztetett (egyenként 2268
m3 térfogatú) caroussel típusú medencéből épül fel. A levegőztetés órás ciklusa a
vizsgálat idején 50 perc levegőzetett és 10 perc nem levegőztetett fázisokat tartalmazott.
A 38. ábrán feltüntetett biológiai fokozatot mindössze a darabos szennyeződéseket
leválasztó rács előzi meg, így a bioreaktorokra érkező szennyvíz magas, de változó
ammónia tartalma miatt (jellemzően 65 – 95 mg NH4N/l) a jellemző BOI5/NH4N arány
nagymértékű ingadozást mutat (3,5 < BOI5/NH4N < 10), időnként szénforrásban hiányos
vagy szűkös, máskor viszont a hatékony denitrifikációhoz elegendő jól biodegradálható
szervesanyagot tartalmaz.
A szimulációs számításokhoz a szennyvízminőséget illetően mindkét telep esetében
az Üzemeltetőtől kaptam adatokat (pH, összes KOI, oldott KOI, BOI5, TSS, NH4N,
NO2N, NO3N, TKN, PO4P, TP) ill. 3 alkalommal saját méréseket is végeztem a befolyó
és elfolyó szennyvízminőségre további paraméterek kiegészítő mérésével is (oldott BOI5,
BOI20, flokkulált-szűrt KOI), hogy a frakcionáló modellt illeszteni tudjam.
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37. ábra. A BKSZTT biológiai fokozatának technológiai rajza

38. ábra. A BIASZTT biológiai fokozatának technológiai rajza

5.2.3.2. Eredmények és értékelésük
A vizsgált mérési módszerek összehasonlítását a 6. táblázatban foglaltam össze.
A mérések előtt az volt a feltételezésünk, hogy az eredményekben várható eltérések
leginkább a hígításból és a minta keveréséből adódnak. Az elektrokémiai módszer
esetében ugyanis a befolyó (előülepített) szennyvíz várható BOI5 koncentrációja miatt
szükséges a méréshez felhasználandó minta 100-szoros hígítása. Ez - különösen a nem
szűrt minta esetében - fokozza a mérési hibát. Ugyanakkor elektrokémiai módszer
esetében a szabvány szerint nincs a mérés ideje alatt keverés biztosítva. Lebegőanyagot
is tartalmazó minta esetében (nem szűrt minták) a biodegradációs folyamatot ez
nagymértékben befolyásolhatja, várhatóan kisebb BOI5 koncentrációt kapunk, hiszen a
lebegőanyagok a mérés során nem egyenletesen eloszlatva, hanem az edény alján
kiülepedve foglalnak helyet a mérőreaktorban. Szűrt minták esetében sem szűnik meg ez
a probléma, hiszen ilyen esetben kis mennyiségű biomasszával be kell oltani a rendszert
elindítás előtt, az oltóanyag pedig szintén kiülepszik amennyiben nincs keverés. Ennek
megfelelően azt vártuk, hogy elektrokémiai módszerrel jelentősen alacsonyabb BOI5
koncentrációkat kapunk, mint manometrikus módszerrel, ugyanazon mintákra.
6. táblázat. Az elektrokémiai és a manometrikus BOI5 mérési módszerek összehasonlítása

Mérési jellemzők

Mérés elve
Szükséges mérőeszköz
A kísérleti reaktor
tartalmaz-e légteret
Minta hígítás
Minta keverés
Előzetes levegőztetés
Hozzáadott tápsóoldat
Nitrifikáció gátlás
Mintaelőkészítés ideje
Adatkezelés

Elektrokémiai

Manometrikus

Térfogatos analízis (titrálás) vagy
elektrokémiai módszer
Büretta vagy oldott oxigénmérő
elektród
Nem

Manometrikus módszer

Van
Nincs
Van
Van
Van
Hosszú
Papíralapú, csak a végpont
regisztrálható

Pl. OxiTop mérőrendszer
(mérőfej és kontroller)
Igen
Nincs (csak a bemért minta
mennyiség változó)
Van
Nincs
Nincs (Nem feltétlenül)
Van
Gyors és egyszerű
Korszerű, digitalizálható, teljes
BOI-görbe nyerhető

Előzetes várakozásainknak megfelelően a vizsgált előülepített szennyvíz minták
esetében a manometrikus mérési módszerrel mért BOI5 koncentrációk szignifikánsan
nagyobbnak adódtak (ld. 39. ábra), mint az elektrokémiai módszerrel mért értékek, nem
szűrt minták esetében kb. 23 %-os, szűrt mintákra pedig kb. 15 %-os eltérést mutatva. Az
eredményeket ANOVA (Analysis of Variance) módszerrel statisztikailag is kiértékeltük
a mérési módszert (t.i. manometrikus vagy elektrokémiai) rögzített, a mintavételi napot
pedig véletlen faktornak megválasztva. 5 %-os szignifikancia szint mellett a hatások és
kölcsönhatások szignifikánsnak bizonyultak, amint azt a 40. ábra diagramjai mutatják. A
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7. táblázat eredményei azt mutatják, hogy az elektronikus módszerrel kapott eredmények
szórása jelentősen nagyobbnak adódott a manometrikus módszerrel mérteknél.

39. ábra. A nem szűrt előülepített szennyvízmintákra kapott BOI5 koncentrációk elektrokémiai és manometrikus
módszerekkel

7. táblázat. A nem szűrt előülepített szennyvízminták esetében mért minimum, átlag és maximum BOI 5 koncentrációk
és a tapasztalati szórások

Mérési nap
1
2
3
4
5

Nem szűrt minták
Elektrokémiai
Ismétlés Átlag Minimum Maximum Szórás
Mérési nap
5
179
169
188
7,8
1
5
185
161
215
24,1
2
5
117
99
139
14,6
3
5
69
60
76
7,0
4
5
153
143
165
9,8
5

Ismétlés

Manometrikus
Átlag Minimum Maximum Szórás

5

211

205

217

4,7

5

207

197

214

6,5

5

212

205

217

4,9

5

79

77

81

1,4

5

203

194

212

6,8

40. ábra. Az ANOVA elemzés eredményei nem szűrt előülepített szennyvíz mintákra (p minta=0,026; pminta*módszer≈0;
pmódszer=0,048, ill. olyan esetben, ha a mérési módszer hatása tervezett összehasonlítással vizsgáltuk: pmódszer≈0)

67

Hogy az okokat mérésekkel is feltárjuk, végeztünk meghatározást elektrokémiai
módszerrel úgy is, hogy a szabványtól annyiban eltértünk, hogy a mérés során folyamatos
keverést biztosítottunk a mérőreaktorokban a manometrikus módszerhez hasonló módon.
Az eredmények így átlagosan nem szűrt előülepített szennyvíz mintákra 15%-os, szűrt
mintákra 8%-os különbséget adtak, azaz igazolták azt a feltételezésünket, hogy a két
módszer eredményei közti eltérés jelentős mértékben a keverésnek tulajdonítható.
Mindemellett a mért adatok azt is mutatták, hogy az elekrokémiai módszerrel mért
eredmények szórása sokkal nagyobb a manometrikusan mért koncentrációkénál, aminek
hátterében feltételezésünk szerint elsősorban a 100-szoros hígítás okozta mérési hiba
növelő hatása állhat.
Az Üzemeltetőtől kapott adatok és az elvégzett kiegészítő analitikai vizsgálatok
segítségével ASM1 modellbe illeszthető, BOI alapú KOI frakcionáló modellt dolgoztam
ki, amely alapvetően abban tért el az ASM1 modell default frakcionáló modelljétől (ld.
Függelék F1. ábra), hogy a mért BOI5 és oldott BOI5 koncentrációkból számítással
becsülte a biodegradálható KOI frakciókat (ld. Függelék F2. ábra). Ennek megfelelően, a
közvetlenül nem mérhető (ill. nem rendelkezésre álló) KOI frakciókat (XS ill. SS), a többi
mérhető és mért KOI (Si és Xi), ill. BOI koncentrációkból (oldott és teljes BOI5 ill. BOI20)
számoltam a vonatkozó irodalmi protokoll módszerének megfelelően (ld. Függelék F3.
ábra; STOWA, 1996; Roeleveld and Loosdrecht, 2002), de az általam mért konkrét
értékek alapján. Ehhez szükség volt az f_BOD_In (a húsznapos BOI az összes
biodegradálható KOI-ban jellemző részarányához kapcsolódó paraméter) és f_BODint_In
(az ötnapos BOI részaránya a húsznapos BOI-ban) hányadosok tapasztalati
meghatározására. A helyszíni mérések alkalmával az előülepített (ill. befolyó)
szennyvízre vonatkozó értékek a következő tartományokba estek: f_BOD_In=0,1-0,15;
f_BODint_In=0,7-0,85. A kifejlesztett frakcionáló modell (ld. Függelék F2. ábra) jó
illeszkedését a három alkalommal megmért flokkulált-szűrt KOI koncentrációkkal
ellenőriztem olyan módon, hogy a mért BOI (BOI5, oldott BOI5, BOI20) koncentrációkból
a Függelék F2. ábra szerinti módon kiszámoltam a flokkulált-szűrt KOI koncentrációkat
és összevetettem a mért értékekkel (ld. példa a BKSZTT-re: Függelék F4. ábra). Az
illesztésnél a mért és a számolt flokkulált-szűrt KOI koncentráció értékek max. 5%-os
különbségét engedtem meg. Saját frakcionáló modell fejlesztését ritkán alkalmazzák,
mert súlyos hibák elkövetésére ad lehetőséget, kivitelezése kiegészítő méréseket és nagy
körültekintést igényel. Ugyanakkor egy jól illesztett, az adott telepen rendszeresen mért
paraméterekre konfigurált egyedi frakcionáló pontosabb számításokat tesz lehetővé, mint
a default beállítások alkalmazása. Az adott telepek esetében az egyedi frakcionáló modell
fejlesztésének azért láttam értelmét, mert a vizsgált telepeken a BOI5 és az oldott BOI5,
az összes KOI és a szűrt KOI koncentrációk mérése rutinszerű, ugyanakkor szűrtflokkulált KOI-t egyáltalán nem mérnek az üzemeletetési gyakorlatban. A kidolgozott
frakcionáló alkalmazásával sikerült illesztenem az ASM1 alapú modellt úgy, hogy a
nitrogénformák koncentrációinak tisztító telepekre számított és mért elfolyó értékei
közötti különbség a mért érték 10%-ánál kisebbnek adódott (ld. példa a BKSZTT-re:
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Függelék F5. ábra). Ezt követően végeztem el a szimulációs számításokat a telepekre
különböző befolyó BOI5/NH4N arányok mellett.
A két tisztítótelepre elvégzett szimulációs vizsgálatok eredményeit a 41. ábra
diagramjain tüntettem fel. Az eredmények azt mutatták, hogy a szennyvíz analízishez
alkalmazott BOI mérési módszertől nagymértékben függ a számított denitrifikációs
hatékonyság, mivel az alkalmazott biokinetikai modell beállított bemenő paramétereinek
(KOI frakciók) értékeit meghatározóan befolyásolják a mért BOI koncentrációk, amelyek
az alkalmazott mérési módszertől függően akár 23 %-kal is eltérhetnek egymástól. A 41.
ábrán szembetűnő, hogy a hatások akkor a legerőteljesebbek a befolyó szennyvíz szűkös
szerves szénforrással rendelkezik, vagy súlyos szervesanyag hiányt mutat.

41. ábra. A számolt elfolyó nitrát koncentrációk a biológiai befolyó KOI frakcionálásához alkalmazott BOI
koncentrációk mérési módszerétől függően különböző befolyó C/N arányok esetén a) a BKSZTT b) a BIASZTT
nagyüzemi rendszerére. (A diagramok tengelyén feltüntetett BOI5/NH4N arányok a manometrikus módszerrel mért
értékek szerint kerültek meghatározásra.)

A tisztítótelepekre kapott számított eredményeket összevetve a jellemző
denitrifikációs hatékonyságukkal, megállapítható volt, hogy a manometrikus módszer
jobban közelíti a mintában levő szervesanyag valós biodegradálhatóságát.
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5.2.3.3. Következtetések
Kísérleti úton elvégeztük az elektrokémiai (MSZ EN 1899-1,2:2000; Standard
Methods No. 5210B., membrán elektróddal) és a manometrikus (MSZ E 21420-9:2004;
Standard Methods No. 5210D.) öt napos biokémiai oxigénigény (BOI5) mérési
módszerek eredményeinek összehasonlítását.












Megállapítható, hogy a két, szennyvíz analitikai gyakorlatban használt mérési
módszer eredményei között szignifikáns különbség adódik 5%-os szignifikancia
szint mellett.
Az 5 alkalommal 5-5 ismétléssel elvégzett kísérlet eredményei azt mutatták, hogy
előülepített szennyvíz esetén nem szűrt mintákra átlagosan 23, szűrt mintákra
pedig 15%-kal mérhető nagyobb BOI5 koncentráció manometrikus módszerrel,
mint elektrokémiai meghatározással.
Az összehasonlító mérések tapasztalatai azt valószínűsítik, hogy az elektrokémiai
módszerrel mérhető szignifikánsan kisebb BOI5 koncentráció fő oka a mérés alatti
keverés hiányában rejlik. Folyamatos keveréssel való kiegészítéssel az
elektrokémiai módszer eredményei nem szűrt mintákra átlagosan 15, szűrt
mintákra pedig mindössze 8%-kal adódtak kisebbnek a manometrikusan mért
adatoknál. Ezek a különbségek is jelentősnek mondhatóak, de jóval kisebbek a
szabványnak mindenben megfelelő módszerek összehasonlításánál kapottaknál.
Emellett az eredmények arra utaltak, hogy az elektrokémiai módszerrel mért
adatok nagyobb szórása az előülepített szennyvízminta szükségszerű 100-szoros
hígításából adódhatott.
ASM alapú biokinetikai szimulációs vizsgálatokkal kimutattam, hogy a
gyakorlatban használt szabványos módszerekkel mért BOI5 koncentrációk közötti
különbség jelentős eltérést eredményez nagyüzemi szennyvíztisztító telepek
denitrifikációs hatékonyságának meghatározásában, hiszen az alkalmazott mérési
módszertől függően a befolyó szennyvíz - látszólagos - BOI5/NH4N (C/N) aránya
jelentősen eltolódhat. A BOI5 adatok felhasználásával végzett biodegradálhatóság
alapú KOI frakcionálás eltéréséből adódó hatás különösen szűkös szerves
szénforrás elérhetőség mellett jelentkezik markánsan. Elektrokémiai módszerrel
mért BOI5 koncentráció alkalmazása a denitrifikáció hatékonyságának
alulbecsléséhez vezethet a manometrikus módszerrel nyerhető eredményekhez
képest.
A telepi mérési adatok és a számított hatékonyság összevetése azt mutatta, hogy
a manometrikus módszerrel mért BOI5 közelíti jobban a mintában levő
szervesanyag valós biodegradálhatóságát, így – valamint más praktikus előnyei
miatt is – ennek alkalmazása javasolt az elektrokémiai módszerrel szemben.
A kísérletek eredményeinek tükrében javasolt, hogy a tervezés, ill. hatékonyság
növelés alapjául szolgáló BOI5 adatsorok mellett érdemes az alkalmazott mérési
módszert is feltüntetni. Miután ma már a manometrikus módszer a legelterjedtebb,
lehetőség szerint azt érdemes mindenhol alkalmazni, de mindenképpen érdemes
külön felhívni a figyelmet, ha nem azzal történt a BOI5 meghatározása.

70



Miután a befolyó szennyvíz BOI5 koncentrációja alapvető információt ad a
biodegradálható szerves szénforrás elérhetőségről, amennyiben az adatok és a
mérési módszerek nem transzparensek, számos komoly tervezési hiba
következhet be. Így előfordulhat a denitrifikáló medencék térfogatának, a nitrát
recirkuláció térfogatáramának, a levegőztetési beállításoknak, ill. a fúvókapacitás
méretezésének, valamint az esetlegesen szükséges pót szénforrás mennyiségének
téves meghatározása, ami komoly üzemeltetési pluszköltségeket, vagy újabb
szükséges beruházást eredményezhet.

5.2.4. Az eleveniszap ülepedés mérés befolyásoló tényezői és gyakorlati problémái, új
mérési eljárás kidolgozása
5.2.4.1. Helyzetelemzés, célkitűzés, elvégzett feladatok
Az iszap ülepedési index kulcsfontosságú paraméter az eleveniszap
ülepíthetőségének jellemzéséhez, valamint az utóülepítő tervezéshez. Számos
módszert dolgoztak ki és alkalmaznak az eleveniszap ülepedésének mérésére, de
néhány lehetséges, a méréseket zavaró, bizonytalanságot okozó és a megtévesztő
mérési eredményekhez vezető probléma kielégítő feltárása a mai napig nem történt
meg. A gyakorlatban az egyes szennyvíztisztító telepeken végzett mérések protokollja
nem kellőképpen pontos és rögzített és/vagy a mérési eredmények mögött álló
alkalmazott módszer nem ismert az adat elemző számára. Bár a denitrifikáció
utóülepítőbeli kialakulására voltak kutatások (Dupont and Henze, 1992; Henze et al.,
1993) a biokémiai folyamatokat befolyásoló faktorok hatásait keveset vizsgálták az
iszap ülepedési index méréssel való összefüggésben.




A kutatás célja volt eddig keveset vizsgált lehetséges befolyásoló tényezők így a hígítás, a hőmérséklet, az eleveniszap szerkezet, a nitrát és oldott oxigén
koncentrációk, és az ülepítendő eleveniszap biokémiai állapota - eleveniszap
ülepedés mérés eredményeire gyakorolt hatásának vizsgálata.
Emellett kombinált, a mért SVI és DSVI értékek összehasonlításán alapuló
mérési módszert dolgoztunk ki az eleveniszap szerkezet változásainak
jelzésére.

A külső helyszíni és laboratóriumi munka során a nitrát és oldott oxigén
koncentrációk, valamint az SVI és DSVI mérése a Magyar Szabvány vonatkozó
módszerei, valamint a 4. fejezetben részletesen leírtak szerint történt.
A helyszíni és laboratóriumi mérésekhez négy különböző nagyüzemi, váltakozó
üzemben levegőztetett bioreaktort is tartalmazó eleveniszapos szennyvíztisztító telepről
származtak a minták: Budapesti Központ Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT, max.
hidraulikai kapacitás: 350 000 m3/d, hazánk legnagyobb szennyvíztisztító létesítménye)
Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep (BIASZTT, max. hidraulikai kapacitás: 2 000 m3/d),
és még két másik szennyvíztisztító telepről (átlagos hidraulikai terhelések: 150 000 m3/d,
ill. 22 000 m3/d). A mintákat a váltakozó üzemben levegőztetett bioreaktorok
levegőztetett fázisának 30. és 60. perce között vettem. A DSVI méréshez minden esetben
az adott telep tisztított szennyvízét használtam hígító-vízként.
71

A helyszíni mérések alkalmával a mintázott reaktorokból további 10 l eleveniszap
mintát vettem a laboratóriumi kísérletekhez. A laboratóriumban a minták homogenizálást
követően négy kétliteres laboratóriumi modellreaktorba kerültek szétosztásra. Két órán
keresztül ezekből kettőt nem levegőztetett üzemmódban, mechanikus keverés mellett (ún.
nem elő-levegőztetett minták), kettőt pedig intenzív levegőztetéssel inkubáltam (ún. előlevegőztetett minták). A kísérleteket 20, ill. 25 (±1) °C-os hőmérsékleten végeztem el,
amelyet a kísérleti helyiség előzetes termosztálásával és a hosszú inkubálási idővel (2
óra) biztosítottam. Két óra elteltével ellenőriztük a minták hőmérsékletét, valamint
megmértük a szuszpenziók nitrát koncentrációját. Közvetlenül az ülepítési mérések
megkezdése előtt a mért nitrát koncentrációktól függően beállítottam a minták NO3N
tartalmát egy alacsonyabb és egy magasabb koncentrációra (t.i. 10, ill. 25 mg NO 3N/l)
megfelelő mennyiségű KNO3 oldat hozzáadásával. Minden nitrát koncentráció
beállításhoz alkalmaztam egy nem elő-levegőztetett és egy elő-levegőztetett rendszert is.
A nitrát beadagolását követően 10 percet vártam (a nem elő-levegőztetett mintában
biomassza anoxikus átkapcsolását segítve) majd megmértem a minták SVI és DSVI
értékeit. A laboratóriumi kísérlet lépéseit a 42. ábrán tüntettem fel.
A natív eleveniszap minták flokkulum szerkezetének vizsgálatára a homogén
szuszpenziókból tárgylemezre cseppentettem, és fedőlemezzel ellátva Olympus CX41
típusú mikroszkóppal vizsgáltam 100- és 200-szoros nagyításban fázis kontraszttal. A
fonalasság mértékét a Jenkins szerinti fonalas gyakoriság értékelési módszerrel
állapítottam meg (Jenkins et al., 2004).
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42. ábra. A laboratóriumi ülepítési kísérletek lépései

5.2.4.2. Eredmények és értékelésük
A négy nagyüzemi telepen több alkalommal elvégzett mérések eredményei azt
mutatták, hogy minél nagyobb a fonalasok gyakorisága az eleveniszap mintában, annál
nagyobb különbség mutatkozik az ugyanarra a mintára mért SVI és DSVI értékek között.
A 43. ábra diagramján szemléltetett eredmények jó egyezést mutatnak azokkal a korábbi
tapasztalatokkal, amelyek a fonalasok összes kiterjesztett hossza (TEFL, Total Extended
Filament Length) és az SVI ill. DSVI közötti összefüggéseket tárta fel (Lee et al., 1983).

43. ábra. A helyszíni mérések során kapott SVI és DSVI értékek és az egyes minták eleveniszap szerkezete közötti
összefüggés. (A mikroszkópos képeken található számok a Jenkins-féle fonalas gyakoriság mértékét jelentik, Jenkins et
al., 2004)
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Kombinált összehasonlító mérési módszert dolgoztunk ki az eleveniszap
ülepíthetőségének vizsgálatára és az iszapszerkezet változásának korai jelzésére, amelyet
nagyüzemben alkalmaztunk a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT).
A BKSZTT-n az eleveniszap szerkezet változásával az ülepíthetőség a téli
időszakra jellemzően leromlik, ami általánosnak mondható jelenség, azaz más telepeken
is hasonló tendencia figyelhető meg, amely mind a bioreaktor hőmérséklet mind pedig az
F/M arány (az iszapkor növelés céljából magasabb eleveniszap koncentráció fenntartása
miatti) csökkenésével összefüggésbe hozható. A BKSZTT-n a jellemző bioreaktorbeli
iszapkoncentráció nyári időszakban 2,0 – 2,5 kg/m3, télen pedig 3,0 – 4,0 kg/m3. Az
eleveniszap szerkezet átalakulásának legintenzívebb időszakaiban (amikor a fonalas
gyakoriság nagymértékben növekszik vagy csökken), mindkét mérési módszert (SVI-t és
DSVI-t is) alkalmaztuk az iszap ülepíthetőségének meghatározására. Abban az esetben,
amikor az eleveniszap szerkezet ideális közeli, azaz tömör, kompakt flokkulens pelyhek
kialakulása mellett kevés fonalast tartalmaz, a mért SVI és DSVI értékek gyakorlatilag
megegyeztek a vizsgált eleveniszap koncentráció tartományban. Nagyobb fonalas
gyakoriság mellett azonban a mért SVI és DSVI adatok között nagyobb különbség
adódott. A nagyüzemi tapasztalatok azt mutatták, hogy míg az SVI érzékenyebb és így
alkalmasabbnak mutatkozó paraméter az eleveniszap szerkezet változásának nyomon
követésére, a DSVI jobban adja vissza az utóülepítőbeli iszapszint változások alakulását.
Az eleveniszap szerkezet változásának legintenzívebb időszakaiban (ld. 44. ábra) az SVI
és DSVI együttes mérése és az azonos mintára mért értékek különbségeinek nyomon
követése megbízható és adekvát jelzést ad a fonalasok gyakoriságának növekedéséről
vagy csökkenéséről. Az így nyerhető információk sok esetben már korábban jelzik az
iszapszerkezet megváltozását, mint az a mikroszkópos vizsgálatokkal kimutatható lenne,
ugyanis utóbbi módszereknek a mennyiségi meghatározásban szubjektív és limitált a
kapacitásuk.
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44. ábra. Iszap ülepedési vizsgálatok eredményei a BKSZTT-en 2012.08.01. és 2013.07.31. között a) a bioreaktor
hőmérséklet és b) a biológiai befolyó F/M arány feltüntetésével

Laboratóriumi ülepítési kísérleteket is végeztünk négy vizsgált szennyvíztisztító
telep eleveniszap mintáival. A minták mindegyik telep esetében az utóülepítő előtti,
váltakozó üzemben levegőztetett biológiai medencéből származtak, ugyanonnan vettük
őket, ahonnan a helyszíni mérések mintáit is. A 45. ábra diagramjai arról tanúskodnak,
hogy a vizsgált eleveniszap biokémiai állapota (t.i. az enzim rendszere milyen biokémiai
„üzemmódba” van kapcsolva) alapvető fontosságú, és nagymértékben befolyásolja az
ülepedés mérés eredményét. Az elektron akceptor (t.i. oldott oxigén vagy nitrát)
elérhetőség hatása nagyobb fonalas gyakoriságnál még az alacsonyabb vizsgált
hőmérsékleten (20 °C-on) is erősnek bizonyult. 25 °C-on az iszap puffadás és felúszás
veszélye nagymértékben megnőtt, főként a nem elő-levegőztetett minták esetén.
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45. ábra. Az SVI és DSVI (hígított) mérések eredményei aerob (elő-levegőztetett) és anoxikus (nem elő-levegőztetett)
inkubáció esetén 20 és 25 °C-on különböző nitrát koncentrációk mellett (10 és 25 mg NO3N/l). A fonalas gyakoriság a
Jenkins-féle értékelés szerint lett meghatározva: 0-nincs, 1-kevés, 2-néhány, 3-általános, 4-számottevő, 5-gyakori, 6túlzott (Jenkins et al., 2004)

Az elő-levegőztetett minták esetében a kiülepített iszapnak tömör szerkezete volt, az
iszapfázis tetején éles vízszintes fázishatárral, és nem volt tapasztalható iszap felúszás a
mérőhengerben (ld. 46. a) ábra). Ezzel szemben a nem elő-levegőztetett minták esetén az
iszapfázis hézagos, laza szerkezetet mutatott, az iszap-víz fázishatár pedig egyenetlen és
„tarajos” képet adott (ld. 46. b) ábra). Míg az elő-levegőztetett iszap ülepedése szemmel
láthatóan zavartalan volt, addig főként 25 °C-on a nem elő-levegőztetett minták ülepedési
képe biokémiai folyamatok erőteljes lejátszódásáról tanúskodott, ami furcsa szuszpenzióáramlásokban és recirkulációkban jelentkezett a denitrifikáció beindulásának
következtében.
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10 mg NO3N/l

A)

25 mg NO3N/l

10 mg NO3N/l

25 mg NO3N/l
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46. ábra. Az iszapfázis szerkezete és az iszap-víz fázishatár képe az ülepítés végén a) elő-levegőztetett b) nem előlevegőztetett iszap esetében

A minták mérésre való előkészítésétől, biokémiai kapcsolásától függetlenül (azaz,
hogy elő-levegőztetést alkalmaztunk-e vagy sem), az ülepedés mérés indításakor
mindegyik szuszpenzió számottevő oldott oxigént tartalmazott, mivel intenzív oxigén
bekeveredés valósulhatott meg a minták mérőhengerekbe töltése és a hígított minták
oldott oxigénben gazdag (DO=5-6 mg/l) hígító-vízzel való összekeverése révén. Az
oldott oxigén koncentrációk még az ülepedés mérés végén (30 perc elteltével) és a nem
elő-levegőztetett minták esetében is magasnak adódtak (2-3 mg/l) 20 °C-on. Ismert, hogy
az oxigén ennél jóval alacsonyabb koncentrációban is nagymértékben gátolja a
denitrifikációt (Jobbágy et al., 2000b, Plósz et al., 2003), így az eleveniszap szuszpenzió
mérés előtti alapos felrázása (t.i. telítése oxigénnel) önmagában is elég lehet a 30 perces
mérés alatti iszapfelúszás elkerülésére, alacsony szervesanyag koncentráció esetén.
Ugyanakkor a felrázás önmagában nem elegendő a szuszpenzió megfelelő anoxikusaerob átkapcsolására, így bekövetkezhet az iszap térfogatának valamilyen mértékű
puffadása, ill. az iszapfázis megemelkedése nem elő-levegőztetett minták esetén, ami
meghamisíthatja a mérést. 25 °C-on nem elő-levegőztetett minták esetében a mérés végén
mért oldott oxigén koncentráció 0 mg/l-re esett, amely számottevő nitrát redukcióval és
egyértelmű iszapfelúszással járt együtt (ld. 47. b) ábra).
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25 mg NO3N/l
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47. ábra. Eredeti és hígított minták ülepedési képe 25 °C-on a) elő-levegőztetett b) nem elő-levegőztetett iszapminták
esetében

5.2.4.3. Következtetések
A kutatás eredményei alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:




Az eleveniszap flokkulum szerkezete, a hőmérséklet, a hígítás, az elektron
akceptor elérhetőség (t.i. oldott oxigén és/vagy nitrát koncentráció), valamint a
méréshez vett biomassza biokémiai állapota egyaránt és egymást erősítve
nagymértékben befolyásolják az ülepedés mérés eredményét. A mért iszap
ülepedési indexek egyértelműen kisebbek, ha a mérést alacsonyabb
hőmérsékleten, hígításos módszerrel, elő-levegőztetett mintával és alacsony nitrát
koncentráció mellett végezzük.
Különösen olyan szennyvíztisztító telepeken, ahol az iszap ülepedés mérésre az
eleveniszap mintát váltakozó üzemben levegőztetett medencéből veszik meg, a
mintavételt nagy körültekintéssel szükséges elvégezni. Javasolt a homogén mintát
a levegőztetett fázisban, legalább 30 perc intenzív levegőztetést követően
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5.3.

megvenni, hogy a biomassza a mérés kezdetekor aerob anyagcserére kapcsolt
állapotban legyen, és így elkerülhetővé váljon a mérés ideje alatti denitrifikáció,
valamint az iszap felúszás különösen a nyári időszakban.
Miután az eleveniszap ülepíthetőségét kifejező iszap ülepedési index tervezési
kulcsparaméter, a mérési eredmények mögött álló mintavételi körülmények (pl.
levegőztetett vagy nem levegőztetett fázisban vették-e a mintát) és mérési
módszerek (pl. SVI vagy DSVI) ismerete szükséges lenne annak elkerülésére,
hogy az adatelemző az ülepedésről kapott adatsorból téves következtetéseket
vonjon le.
Új eljárást dolgoztunk ki és alkalmaztunk nagyüzemben sikerrel az eleveniszap
flokkulum szerkezetében és ülepíthetőségében bekövetkező változások korai
jelzésére. Az SVI és DSVI mérést egyidejűleg felhasználó és eredményeit
összehasonlító kombinált módszer a nagyüzemi gyakorlatban is viszonylag
egyszerűen kivitelezhető.
A kísérletek eredményei alátámasztották azt a nagyüzemi tapasztalatot, hogy
hatékony bioreaktorbeli denitrifikáció nélkül az utóülepítőben az iszapfelúszás
veszélye nagymértékben megnövekszik és az elfolyó szennyvízminőség romlását
okozhatja.
A kísérletek tapasztalatai jól alkalmazhatók pl. nagyüzemi gravitációs biológiai
iszap (fölösiszap) sűrítők tervezése és üzemeltetése során is. Ezekben a
műtárgyakban ugyanis az utóülepítő aljáról elvett nagy iszapkoncentrációjú,
jelentős nitrát tartalmú szuszpenzió tovább sűrítése a cél, így a spontán
denitrifikáció okozta iszap felúszás lehetősége nagymértékben fokozódik az
utóülepítőkéhez képest. A biomassza utóülepítőből való elvétele utáni hatékony
elő-levegőztetésével a gravitációs fölösiszap sűrítőbeli iszapfelúszás veszélye
minimalizálható volna.

A szerves szénforrás hiány, az alacsony befolyó BOI5/NH4N arány,
és a low S - low DO körülmények áthidalása a biológiai nitrogén
eltávolítási hatékonyság és az eleveniszap ülepíthetőségének javítása
érdekében

5.3.1. Célkitűzés
A számos hazai szennyvíztisztító telep hatékonyság növelési projektjéből felépülő
kutatás célja az volt, hogy alapvetően szűkös szénforrás elérhetőséggel jellemezhető
befolyó szennyvizet fogadó nagyüzemi rendszerek esetében kidolgozzuk a tisztítási
hatékonyság növelésének új lehetőségeit a következő területeken:




Váltakozó üzemben levegőztetett, ill. low DO körülmények között üzemeltetett
rendszerek esetében, ahol elsősorban a denitrifikációs hatékonyság növelése volt
a cél.
Eredetileg kombinált biológiai nitrogén és foszfor eltávolításra tervezett
rendszerek új bioreaktor elrendezésének kidolgozásában.
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Kis iszapkorú kombinált eleveniszapos és kötött-ágyas utó-nitrifikációs és denitrifikációs rendszer hatékonyság növelésében és optimalizálásában.
Nem levegőztetett reaktorok úszó lefedése a low S – low DO viszonyok
elkerülésére az iszap szerkezet javítását célozva.

Az 5.3.2-5.3.5. fejezetekben ismertetett eredmények létrehozásában elsősorban a
laboratóriumi és helyszíni mérési, valamint a kísérleti munkában vettem részt. Az 5.3.25.3.4. fejezetekben szereplő tisztító telepekre vonatkozó szimulációs vizsgálatokat a
kutatócsoport más tagjai végezték, ezek sikeréhez elsősorban jó minőségű mérési
adatokkal járultam hozzá. A matematikai szimulációs vizsgálatok során a modell
illesztést a helyszíni mérések adataival lehetett elvégezni, BioWin szoftver és a
szoftverhez tartozó frakcionáló alkalmazásával a GMP útmutatásai (ld. 27. ábra) szerint.
5.3.2. Denitrifikációs hatékonyság növelése eredetileg váltakozó aerob és anoxikus
üzemben levegőztetett működtetett rendszerben
Hazánkban igen gyakori alkalmazás a váltakozó üzemű levegőztetés egy
bioreaktorban kivitelezett nitrifikáció és denitrifikáció megvalósítására. Az ilyen
technológiában megosztják az üzemidőt a nitrifikációs (levegőztetett) és a denitrifikációs
(nem levegőztetett) fázisok között, és a két folyamat egy reaktorban játszódik le. A
vizsgált technológiában a váltakozó üzemben levegőztetett reaktor levegőztetési ciklusai
35 perc aerob (DO≈2-2,5 mg/l) és 15 perc anoxikus időszakaszt tartalmaztak, átlagos
befolyó szennyvízminősége pedig 462 mg BOI5/l és 76 mg NH4N/l koncentrációkkal volt
jellemezhető. A technológiára jellemző kb. 15 napos iszapkor mellett 15 °C feletti
hőmérsékleten stabil, teljes nitrifikáció játszódott le, az elfolyó NO3N koncentrációk
viszont a 35-40 mg/l-t is elérték. A BioWin 3.1. szoftverrel végzett biokinetikai
szimulációs számítások azt mutatták, hogy annak ellenére, hogy a jellemző befolyó
BOI5/NH4N arány már elegendően magasnak mutatkozott a hatékony denitrifikációhoz
(ld. 34. ábra), a kis hatékonyságú denitrifikációt a szénforrás hiány okozza. A rendszer
48. ábrán illusztrált tagolása anoxikus tér leválasztásával (egyszerű elő-denitrifikáló
elrendezéssé – ún. módosított Ludzak-Ettinger technológiává – alakításával) elősegítette,
hogy a befolyó szennyvíz szerves szénforrásának nagy része a denitrifikációs
folyamatban hasznosuljon, és az elfolyó nitrát koncentráció 12 mg NO3N/l-re csökkent.

48. ábra. Váltakozó üzemben levegőztetett bioreaktor átalakítása elő-denitrifikáló elrendezéssé
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Az eredmények tehát azt mutatták, hogy a váltakozó üzemű levegőztetés
nagymértékben visszavetheti a denitrifikáció hatékonyságát, mivel a BOI5 jelentős - a
levegőztetett és nem levegőztetett fázisok arányától függő - hányada aerob úton kerül
lebontásra és nem fordítható denitrifikációra. Így ezek a technológiák csak magas (kb.
>8) befolyó BOI5/NH4N arány esetében üzemeltethetők biztonsággal.
5.3.3. Alacsony befolyó C/N arány mellett üzemelő kombinált nitrogén és foszfor
eltávolításra kialakított rendszer bioreaktor elrendezésének költségkímélő
átalakítása a hatékonyság növelés érdekében
Az utóbbi évtizedekben az érzékeny befogadók vízgyűjtő területén a nitrogén és
foszfor eltávolításra egyaránt alkalmas rendszereket részesítették előnyben. Az 5.1.
fejezetben leírt országos felmérés szerint az 55 vizsgált szennyvíztisztító telepből 27 ilyen
technológiai kombinált céllal épült. Ugyanakkor a befolyó szerves szénforrás szűkössége
általában nem tette lehetővé a N és P hatékony együttes eltávolítását. A 27-ből 7 tisztító
telep esetében a jellemző befolyó BOI5/NH4N arány 6 alatti, amely sem a N sem a P
hatékony eltávolítását nem teszi lehetővé. Új, hatékony bioreaktor elrendezés
kidolgozására ezek közül egy Balaton-környéki telepet vizsgáltunk meg. Bár a telep
jellemző összes befolyó KOI koncentrációja 750 mg/l volt, főként nyáron részben a
csatornarendszerbeli fokozott mértékű biodegradációs folyamatok miatt az oldott KOI
frakció hányada nem érte el a 25 %-ot. Így az átlagos befolyó 60 mg/l NH4N melletti 285
mg/l jellemző BOI5 koncentrációkból számolt C/N arány igen alacsonynak (4,75) adódott.
Az eredeti tervezői javaslat szerint a befolyó szennyvíz egy anaerob reaktorba került
bevezetésre, amit egy anoxikus és egy aerob medence követett (ld. 49. ábra).

49. ábra. A Balatonújlaki Szennyvíztisztító Telep elrendezési rajza az eredeti terv szerint, és átalakítás után (Ax:
anoxikus, Ana: anaerob)

Az anaerob reaktor elé egy kiegészítő anoxikus medence épült az iszaprecirkuláció
fogadására. Emellett egy belső recirkulációs áram is visszavezetésre került ebbe a
reaktorba az anaerob medencéből olyan elképzelés szerint, hogy további szénforrást
hozzon vissza a denitrifikációhoz, ezzel is elősegítve a második reaktor anaerob
üzemének biztosítását. A helyszínen végzett korábbi mérések igazolták, hogy ezzel a
bioreaktor elrendezéssel a telep nem képes a 10 mg/l-es összes nitrogén határérték
teljesítésére a denitrifikáció elégtelen hatékonysága miatt (Jobbágy et al., 2005), amit
elsősorban a befolyó jól biodegradálható szervesanyag szűkössége okozott. Ennek
megfelelően az aerob reaktorból érkező nitrát recirkuláció a rendszer elejére lett
visszavezetve, ezzel hatékony elő-denitrifikáló technológiává alakítva az eredeti
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elrendezést. A biológiai többletfoszfor eltávolítás ilyen módon való visszaszorításával a
befolyó szénforrás nagyobb része jutott denitrifikációra, aminek köszönhetően az
eredetileg 20-30 mg/l-es elfolyó NO3N koncentráció 10-15 mg NO3N/l-rel lecsökkent a
szigorú határérték közelébe. Az eredmények azt támasztják alá, hogy alacsony jól
biodegradálható szerves szénforrás elérhetőség esetén a biológiai többletfoszfor
eltávolítás elnyomása szükséges lehet a hatékony denitrifikációhoz, és a foszfor
eltávolítást ilyen esetben érdemes lehet inkább vegyszeresen megoldani (mivel a nitrát
eltávolítása csak mikrobiális úton biztosítható).
5.3.4. A pót szénforrás adagolás jelentős mértékű csökkentése eleveniszapos és biofilm
rendszer összekapcsolásának költségkímélő optimalizálásával
Ha az összes nitrogén határérték szigorú, és a befolyó C/N arány nem kedvező
(alacsony), akkor speciális technológia alkalmazása, ill. pótszénforrás adagolás válhat
szükségessé, különösen olyan kis iszapkorú eleveniszapos rendszerek esetén, ahol nincs
mód (hely) nagymértékű reaktor bővítésre. Hogy a Ráckevei-Soroksári-Dunaág szigorú
határértékei teljesíthetők legyenek, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep (DPSZTT,
hidraulikai kapacitás: 80 000 m3/d) eleveniszapos technológiáját utó-nitrifikáló és –
denitrifikáló kötött-ágyas bioreaktorokkal egészítették ki (BIOFOR®) 1999-ben (ld. 50.
ábra). A keletkező nitrát az utó-denitrifikáló bioszűrőn metanol adagolás mellett
hatékonyan eltávolíthatóvá, és így a 10 mg/l-es összes N határérték teljesíthetővé vált. Az
üzem költséghatékonyságának növelésére a BME ABÉT korábbi kutatásai révén
nitrifikáló szűrőről visszamosott biomasszát az eleveniszapos bioreaktorokra oltották (ún.
visszaoltás), így lehetségessé vált a részleges nitrifikáció már az eleveniszapos fokozaton
is az alacsony iszapkor (2-3 nap) ellenére (Jobbágy et al., 2004; Tardy and Jobbágy, 2007;
Jobbágy et al., 2008).

50. ábra. A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep technológiájának elrendezési rajza a bővítést és az optimalizálást követően
(Tardy and Jobbágy, 2007)

A bioszűrőkről visszamosott és eleveniszapos rendszerre oltott biomassza
nitrifikációt támogató aktivitásához az aerob eleveniszapos reaktorok intenzív
levegőztetésére van szükség. A visszaoltással, valamint a nitrifikáló szűrőről történő
nitrát recirkulációval elérhető nagyobb eleveniszapos nitrifikációs és denitrifikációs
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hatékonyság a denitrifikáló szűrők metanol igényének nagymértékű csökkenését
eredményezte.
A kombinált eleveniszapos – biofilm technológia optimalizációját a később bevált
nagyüzemi alkalmazás mellett folytonos üzemű laboratóriumi modell kísérlettel és
szimulációs vizsgálatokkal igazoltuk.
5.3.5. Nem levegőztetett eleveniszapos bioreaktorok lefedése az eleveniszap szerkezet
javítása érdekében
5.3.5.1. Célkitűzés
A kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy az olyan nem levegőztetett szelektorokban,
amelyek viszonylag kevés jól biodegradálható szervesanyag terhelést kapnak, ún. low-S
körülmények alakulhatnak ki. Ennek előfordulása különösen nagyobb eső, vagy olvadás
hígító hatása, vagy az előkezelő műtárgyak nem megfelelő üzeme mellett (pl.
biodegradációs folyamatok az elő-mechanikai műtárgyakban, vegyszeradagolás az
előülepítőbe, stb.) lehetséges. Ha az oxigén reaktor-felszínről való beoldódása nem
elhanyagolható az elérhető jól biodegradálható KOI-hoz képest, akkor a nem
levegőztetett szelektorok ún. low-DO medenceként működhetnek, ami a fonalasok
növekedésének kedvez, kiváltképp, ha párosul ún. low-S viszonyokkal.
A kutatás során nagyüzemi és laboratóriumi kísérletekben vizsgáltuk a bioreaktor
lefedés hatását biológiai tápanyag eltávolítási folyamatok hatékonyságára, valamint az
eleveniszap szerkezetére. Doktori értekezésemben elsősorban a nagyüzemi reaktor
lefedés iszappehely szerkezetre gyakorolt hatásait tárgyalom.
5.3.5.2. A kutatás előzményei
Az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep (szárazidei átlagos hidraulikai terhelés:
155 000 m3/d) szennyvíztisztítási vonala két fő ágra, azok mindegyike pedig 4 további
szekcióra osztott az 51. ábrán feltüntetett technológiai séma szerint. A szekciók
mindegyikében jelentős méretű nem levegőztetett reaktorok üzemelnek.
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51. ábra. Az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep technológiai elrendezési rajza

A Telep Új ágán nemzetközi viszonylatban is elsőként (Wanner és Jobbágy, 2014)
2013-ban kerültek lefedésre az I. szekció nem levegőztetett medencéi, és a nagyüzemi
kísérlethez a III. szekció szolgált referenciaként, a mérések pedig a 2013. ősz és 2014.
nyár közötti időszakban zajlottak le. A Régi ágon a III. szekció nem levegőztetett
reaktorainak kifejezetten erre a célra a Karsai Holding által kifejlesztett, úszó fedlapokkal
való lefedése egy második kísérleti ütemben, 2014. decemberében került megvalósításra,
és a II. szekció bioreaktor sora képezte a kísérlet referencia rendszerét. A második kísérlet
mérései 2014. ősz és 2015. nyár között zajlottak le. A lefedett reaktorokat az 52. ábra
szemlélteti.
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52. ábra. Lefedett, nem levegőztetett reaktorok (ld. bordó jelölés) kialakítása és a vizsgálatok Kísérleti és Referencia
rendszerei az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telepen

A nem levegőztetett medencék felszínéhez pontosan igazított, speciális úszó fedelet
az 53. és 54. ábrák mutatják be az Új és a Régi ágon, és egyben az egyes szekciókon
kijelölt mintavételi helyeket is bemutatják.

53. ábra. Úszó fedél és a helyszíni profilmérések mintavételi pontjai az Új ágon
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A helyszíni szennyezőanyag koncentráció profilmérések alkalmával vett mintákból
a következő paramétereket vizsgáltuk: oldott KOI, NH4-N, NO3-N, NO2-N, PO4-P,
hőmérséklet, oldott oxigén koncentráció, pH, eleveniszap koncentráció és a biomassza
ülepedési sajátságai. A pontosan beállított mélységi mintavételezés során kivett
szuszpenziókat az oldott paraméterek mérésének előkészítésére a helyszínen azonnal
centrifugáltuk és szűrtük. A nitrát vizsgálatra szánt mintákat pedig Na-szalicilát
hozzáadást követően a helyszínen bepároltuk, és így szállítottuk be a laboratóriumba.

54. ábra. Úszó fedél és a helyszíni profilmérések mintavételi pontjai a Régi ágon

5.3.5.3. Eredmények
Az Új ágon az egyes szekciók ülepített biomasszája összekeveredve kerül vissza a
rendszer elejére. Mivel azonban a Régi ágon az egyes szekciók elkülönített
eleveniszappal üzemelnek, az itt végzett nagyüzemi kísérlet során a lefedés eleveniszap
szerkezetre és ülepíthetőségre gyakorolt hatását is tanulmányozhattuk.
Fontos kiemelni, hogy a vizsgálatokat az 5.2. fejezetben ismertetett eredményeknek
megfelelően nagy körültekintéssel végeztük el, a váltakozó üzemben levegőztetett
reaktorokból a levegőztetett fázis 30. perce után (azaz 30 perc intenzív levegőztetést
követően) vettük meg a mintákat, és a vizsgált szekciók mind a négy folyosójáról történt
mintavétel. A kapott eredmények átlagolásából származnak az 55. és 56. ábrákon
feltüntetett adatok.
Az eredményeket bemutató 55. és 56. ábrák arról tanúskodnak, hogy a nem
levegőztetett reaktorok lefedése már leromlott iszapszerkezet mellett történt meg. Ez az
eredmény feltehetően összefügg azzal, hogy a reaktorok felszínén mikrobiális hab
felúszás volt megfigyelhető. Mindemellett az iszap ülepedési index tekintetében a
Kísérleti szekció javára mutatkozó eltérés többször is meghaladta a 20%-os különbséget,
azaz a lefedés hatására általánosan jobbnak mutatkozott az iszapszerkezet a nagyüzemi
kísérlet során. Az 55. ábrán az is látható, hogy április közepétől a Kísérleti rendszer
iszapszerkezetének javulása gyorsabb, mint a Referencia rendszeré, a görbék szétválnak.
Összességében tehát ülepedési vizsgálatokkal igazoltuk, hogy az oxigén úszó
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fedőlapokkal való kizárásának, a fonalasok növekedésének kedvező, ún. low DO
körülmények megszüntetésének hatására javul a biomassza ülepíthetősége.

55. ábra. Az iszap ülepedési index alakulása a Régi ágon zajló kísérlet során

56. ábra. Az iszap ülepedési indexek különbségének alakulása a Régi ág két vizsgált szekciója között

A II. Referencia rendszer felszínén felgyűlő mikrobiális habot az üzemeltető hetente
eltávolította. A Kísérleti rendszer felszínén a lefedés előtt felgyűlt hab „elemésztése” volt
feltételezhető.
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5.3.5.4. Következtetések
A szűkös befolyó szerves szénforrással rendelkező, ill. low S – low DO körülmények
között üzemelő rendszerek hatékonyság növelése során kapott eredmények tükrében a
következő megállapításokat tehetjük:










A váltakozó üzemű levegőztetés nagymértékben visszavetheti a denitrifikáció
hatékonyságát, mivel a befolyó biodegradálható szénforrás jelentős - a
levegőztetett és nem levegőztetett fázisok arányától függő - hányada aerob úton
kerül lebontásra és nem fordítható denitrifikációra. Így ezek a technológiák a
szokásosnál magasabb (kb. >8) befolyó BOI5/NH4N arány esetében
üzemeltethetők biztonsággal.
A befolyó jól biodegradálható szerves szénforrás szűkös elérhetősége esetén a
biológiai többletfoszfor eltávolítás elnyomása szükséges lehet a hatékony
denitrifikációhoz. Miután a foszfor eltávolítása vegyszeres kicsapással is
megoldható, érdemes a kevés szénforrás minél nagyobb hányadát a nitrát
redukciójára hatékonyan felhasználni, ugyanis a denitrifikáció csak mikrobiális
úton kivitelezhető. Ilyen esetekben, nemhogy nincs értelme és nem gazdaságos,
de kifejezetten hátrányos a biológiai többletfoszfor eltávolításnak kedvező
bioreaktor elrendezést alkalmazni, ugyanis amennyiben nincs elegendő
szénforrás, akkor se a N, se a P eltávolítása nem lesz megfelelő.
Kis iszapkorú eleveniszapos rendszer esetében, amennyiben nincs mód a
bioreaktor térfogat elegendő mértékű növelésére, jó megoldást jelenthet kötöttágyas reaktorok utó-nitrifikáló és –denitrifikáló egységként való alkalmazása az
eleveniszapos tisztítási fokozatot követően. Az eleveniszapos bioreaktorok
nitrifikáló szűrőről történő visszaoltása, valamint a nitrát recirkulációja a nem
levegőztetett eleveniszapos reaktorokba nagymértékben csökkentheti a pót
szénforrás adagolásának költségeit az eleveniszapos biológiai nitrogén eltávolítás
serkentése révén.
Bizonyos low DO körülmények között üzemeltetett rendszerekben megvalósulhat
a hatékony biológiai nitrogén eltávolítás nitriten keresztül zajló lerövidített
útvonalú denitrifikációval (SBNR), vagy egyidejű nitrifikáció és denitrifikációval
(SND). Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a folyamatok igen érzékenyek a
befolyó szennyvízminőség (BOI5/NH4N arány) ingadozásaira, valamint ezzel
összefüggésben a levegőztetési beállításokra, azaz a reaktorokban uralkodó oldott
oxigén szintre. Emellett ezekben a technológiákban az eleveniszap
fonalasodásának, és így az ülepedési tulajdonságok romlásának veszélye
nagymértékben megnövekedhet.
A nem levegőztetett reaktorok felszínének speciális úszó fedlappal való lefedése
a biológiai tápanyag eltávolítás anoxikus és anaerob folyamatainak serkentése
mellett az eleveniszap ülepíthetőségét javítja, ugyanis elnyomja a low DO
körülmények között növekedő mikroaerofil fonalasok szaporodását.
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5.4.

A biológiai nitrogén eltávolítási hatékonyság növelése és az
eleveniszap szerkezet javítása nagymértékben ingadozó befolyó C/N
arány mellett

5.4.1. A kutatás előzményei és célja
A kutatás egy szezonálisan élelmiszeripari (szörpüzemi) szennyvízhányadot is
fogadó, nagy kiterjedésű vízgyűjtő területtel rendelkező (regionális), alapvetően
kommunális eleveniszapos szennyvíztisztító telep biológiai nitrogén eltávolításának
helyszíni szennyezőanyag koncentráció profilméréseken és szimulációs vizsgálatokon
alapuló állapotfelméréséhez és hatékonyság növeléséhez kapcsolódott. A tisztító telep
befolyó C:N aránya rendkívüli mértékben ingadozott egyrészt a szezonálisan érkező ipari
szennyvízhányad, másrészt a nagy vízgyűjtő terület miatt a kommunális szennyvizek
(közeli városi, ill. távoli kistelepülési) minőségének csatornabeli változásai miatt. A
tisztító telep viszonylag magas bioreaktorbeli biomassza koncentrációval (MLSS=4-5
g/l), és kizárólag levegőztetett medencékkel, de alacsony oldott oxigén koncentráció
(jellemzően <1 mg DO/l, általában azonban 0,1 mg/l < DO < 0,5 mg/l) mellett, valamint
magas hidraulikai tartózkodási idővel (1 d < HRT < 1,5 d) és iszapkorral üzemelt. A
nagyon nagy hidraulikai tartózkodási idő és az erősen ingadozó befolyó térfogatáram és
szennyvízminőség miatt a helyszíni mérések során még időben eltolt pontmintázást
alkalmazó mintavételi kampánnyal sem volt lehetséges egy adott mért elfolyó
minőséghez a hozzá tartozó befolyó szennyvízminőséget egyértelműen hozzárendelni. Ez
nagyon megnehezítette a telep biológiai nitrogén eltávolítási hatékonyságának
reprezentatív felmérését, valamint a hatékonyság növelésben kulcsszerepet játszó
szimulációs számításokhoz nélkülözhetetlen adekvát modell illesztést. A telepen és a
befolyó csatornaágakon nem állt rendelkezésre automata mintavevő, bár a több mint
egynapos HRT miatt ez sem jelentett volna megoldást a problémára.
Így célként tűztük ki, hogy nemcsak a hatékonyság növelési számításokhoz,
hanem egy adott mért elfolyó minőséghez tartozó befolyó minőség felderítéséhez, azaz a
telep alapállapotbeli hatékonyságának adekvát meghatározásához is alkalmazzuk a
szimulációs számításokat a helyszíni szennyezőanyag koncentráció profil mérések
mellett. Korszerű módszer kidolgozását céloztuk meg, amely a helyszíni szennyezőanyag
koncentráció profil méréseket ötvözi a szimulációs vizsgálatokkal.
Ennek megfelelően a mérések mellett elvégzett szimulációs számítások kettős
célja az volt, hogy egyrészt reprezentatív képet kapjunk a befolyó szennyvízminőségről
és adekvát módon leírjuk a telep működését, azaz modellt illesszünk további számítások
elvégzésére. Másrészt pedig, hogy illesztett modellel további számítások elvégzésével a
hatékony biológiai nitrogén eltávolítás biztosítására alkalmas technológiát dolgozzunk ki.
5.4.2. Alkalmazott módszerek a tisztító telep működésének felmérésére
5.4.2.1. Korábbi évek üzemeltetési adatainak feldolgozása és kiértékelése
Az Üzemeltető rendelkezésünkre bocsátotta a telep üzemére vonatkozó korábbi
mérési adatait (2004-2007. évek), amelyek feldolgozását széleskörűen elvégeztük. Ez az
adatbázis elsősorban a befolyó és a tisztított szennyvízre vonatkozó pH, hőmérséklet,
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valamint KOI, BOI5, TSS, izzítási maradék, NH4N, NO2N, NO3N, TKN, TP koncentráció
adatokat, ill. a bioreaktorokból mért iszapkoncentrációt (MLSS), és iszap ülepedési
indexet (SVI) tartalmazta. Ezek alapján előzetes általános képet kaphattunk a tisztító telep
működéséről és az üzemeltetési nehézségek lehetséges okairól, ami segítségünkre volt a
helyszíni mintavételi kampány megtervezésében.
A Telep bemutatása, valamint a helyszíni szennyezőanyag koncentráció profil
méréseken alapuló mintavételi kampány
A tisztító telep technológiai folyamatábráját az 57. ábra ismerteti. Az egyesített
szennyvíz a rácson és a homokfogón keresztül jutott az osztóműre, ahonnan a
recirkuláltatott iszappal keveredve a négy, párhuzamosan kapcsolt, egyenként 235 m 3
térfogatú levegőztető medencébe lépett be. Az eleveniszapos szuszpenzió két
utóülepítőben került szétválasztásra, melyek egyenként két levegőztetett medencéhez
csatlakoznak. Az iszaprecirkuláció mindkét utóülepítőről kb. 50 m3/h térfogatáramra volt
beállítva, nem volt változtatható. A csurgalékvíz mennyisége átlagosan kb. 40 m3/d volt
a vizsgálatok idején. A Szobi Szennyvíztisztító Telep több különböző irányból fogadta a
tisztítandó szennyvizet. Viszonylag messziről, 120-150 m3/d mennyiségű, kistelepülési
szennyvíz érkezett az Ipolyságból (Agglomeráció 1), aminek vezetékébe a Márianosztra
és Kóspallag (Agglomeráció 2) felől jövő ~ 280 m3/d mennyiségű szennyvíz csatlakozott
be. A másik ágon, Szob felől ugyancsak ~ 280 m3/d mennyiségű szennyvíz érkezett,
amihez a Szobi Szörp Gyümölcsfeldolgozó Zrt. szennyvize keveredett, a mindenkori
termelés volumenétől függő, a korábbiakban átlagosan ~ 300 m3/d mennyiségben.
5.4.2.2.

Kutatási tevékenységünk fő bázisát az ún. szennyezőanyag koncentráció
profilmérések képezték, amelyek során a különböző szennyezőanyagok
koncentrációjának alakulását követtük nyomon, részben a különböző irányból érkező
tisztítandó szennyvizekben, részben pedig a tisztítási folyamat során. Az 57. és 58. ábrák
a beérkező szennyvizek eredetét, a telep technológiai elrendezési rajzát és a profilmérések
mintavételi pontjait (ld. keretezett fekete számok) mutatják be.
A különböző irányból beérkező szennyvizekből, valamint a technológia
különböző pontjain négy alkalommal vettünk mintát (2007.03.09-én, 2007.03.21-én,
2007.06.14-én és 2007.08.07-én), alkalmanként minden pontról négyszer egymás után
két óránként. A mintákat a helyszínen dolgoztuk fel, azaz az oldott paraméterek
vizsgálatára való előkészítés során a mintavételt követően a helyszínen centrifugáltuk (12
000 rpm), majd redős szűrőpapíron szűrtük a mintákat. A nitrát bepárlását és a minták
KOI-ra való bemérését is a helyszínen, hordozható eszközökkel oldottuk meg a
mintavétel után közvetlenül, hogy elkerüljük a nemkívánatos minőségváltozást a
mintavétel és az analízis közötti időben. A profilmérések alkalmával a következő
paraméterek analitikai nyomon követését végeztük el: bioreaktor hőmérséklet, ill. a
befolyó és a tisztított szennyvíz pH, KOI, oldott KOI, BOI5, TOC, DOC, NH4N, NO3-,
NO2-, TN, oldott TN, PO4P, TP koncentráció értékei, a bioreaktorokból pedig oldott
oxigén koncentráció (több ponton), iszap koncentráció, iszap ülepedési index mérés, és
az eleveniszap mikroszkópos vizsgálata történt.
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MINTAVÉTELI PONTOK
1. 1. átemelő
2. 9/a átemelő
3. Befolyó Szob és a szörpüzem felől
4. Befolyó Ipolyság, M.nosztra és Kóspallag felől
5. Csurgalékvíz
6. Osztóműtárgy, nyers szennyvíz
7. 1. levegőztető medence kilépési pontja

8. 2. levegőztető medence kilépési pontja
9. 3. levegőztető medence kilépési pontja
10. 4. levegőztető medence kilépési pontja
11. 1. utóülepítő elfolyó
12. 2. utóülepítő elfolyó
13. Egyesített elfolyó

57. ábra. Az ipari hányadot is fogadó regionális szennyvíztisztító telep technológiai sémája a profilmérések mintavételi
pontjaival (keretezett számok)

58. ábra. A Szobi Szennyvíztisztító Telepre érkező
szennyvizek

A vizsgálandó befolyó szennyvíz terhelés spektrum, a várható forgatókönyvek
felállítása
Az Üzemeltetőtől kapott információ szerint 2007. márciusában folyt szörpüzemi
termelés, aztán az ipari kibocsátás lecsökkent, és nyár végére leállt a termelés.
Ugyanakkor a szörpüzemi szennyvízhányad mennyiségére ennél pontosabb információ
nem állt rendelkezésünkre, minőségére vonatkozó adatunk pedig egyáltalán nem volt.
5.4.2.3.

Az élelmiszeripari üzem működésének bizonytalan koncepciója (t.i. a termelés
leállítása vagy éppen hogy fokozása), valamint lehetséges további lakossági (elsősorban
távoli kistelepülési) rákötések miatt az üzemeltetés jövője és így a hatékonyság növelési
stratégia kidolgozása szempontjából többféle lehetséges forgatókönyvet kellett
megvizsgálni, ezeket a 8. táblázatban foglaltam össze. Az 1-5. befolyó szennyvíz
terhelések a kutatás idejében előállható, a 6-8. szennyvíz összetételek lehetséges jövőbeli
forgatókönyvek szerint lettek megválasztva a szörpüzemi működés és a kommunális
csatornahálózat alakulásának lehetséges kilátásaitól függően.
8. táblázat. A tisztító telep befolyó szennyvízminőségét meghatározó kommunális és ipari kibocsátások lehetséges
alakulása a vízgyűjtő területen a vizsgálatok idejében (1-5.) és jövőbeli (6-8.) forgatókönyvekre

Lehetséges forgatókönyvek

Befolyó szennyvíz
típusának elnevezése

1.

Nincs élelmiszeripari termelés, és nem bővül tovább a
kommunális hálózat

Kevert lakossági

2.

Nagymértékben csökkentett üzemmel (20%) megy az
élelmiszeripari termelés, és nem bővül tovább a kommunális
hálózat

Kevert alap + 20%
üzem

3.

Csökkentett üzemmel (67%) megy az élelmiszeripari termelés, és
nem bővül tovább a kommunális hálózat.

Kevert alap + 67%
üzem

4.

Átlagos teljes termelési üzemmel megy az élelmiszeripari
termelés, és nem bővül tovább a kommunális hálózat

Kevert lakossági
100% üzem

+

5.

Fokozott üzemmel (a vizsgálatok idejében jellemző átlagos teljes
üzem duplája) megy az élelmiszeripari termelés, és nem bővül
tovább a kommunális hálózat

Kevert lakossági
200% üzem

+

6.

Nincs élelmiszeripari termelés, de tovább bővül a kommunális
hálózat távolról érkező kistelepülési szennyvizek fogadásával

Kevert lakossági + 3.
távoli agglomeráció

7.

Átlagos teljes termelési üzemmel megy az élelmiszeripari
termelés, és tovább bővül a kommunális hálózat távolról érkező
agglomerációs kistelepülési szennyvizek fogadásával

Kevert lakossági + 3.
távoli agglomeráció +
100% üzem

8.

Fokozott üzemmel (a vizsgálatok idejében jellemző átlagos teljes
üzem duplája) megy az élelmiszeripari termelés, és tovább bővül
a kommunális hálózat is távolról érkező agglomerációs
kistelepülési szennyvizek fogadásával

Kevert lakossági + 3.
távoli agglomeráció +
200% üzem
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A 8. táblázatban felsorolt forgatókönyvekhez az Üzemeltető korábbi évekre
vonatkozó mérési adataira, valamint a jövőbeli hálózatra csatlakozási tervekre
támaszkodva, a különböző beérkező szennyvíz típusokhoz konkrét térfogatáramokat
rendeltünk a 9. táblázatban szereplő összefoglalás szerint.
9. táblázat. A különböző irányból érkező befolyó szennyvizek mennyisége a lehetséges forgatókönyvek szerint
Szennyvíztípus

Befolyó szennyvízterhelések eredetük szerint [m 3/d]
Kommunális szennyvízhányad
Ipari szennyvízhányad
Összesen
Város Agglomeráció 1 Agglomeráció 2 Agglomeráció 3
Szörpüzem

1

Kevert lakossági

280

120-150

280

2

Kevert alap + 20% üzem

280

120-150

280

63

763

3

Kevert alap + 67% üzem

280

120-150

280

200

900

4

Kevert lakossági + 100% üzem

280

120-150

280

300

1 000

5

Kevert lakossági + 200% üzem

280

120-150

280

600

1 300

6

Kevert lakossági + 3. távoli agglomeráció

280

120-150

280

100

7

Kevert lakossági + 3. távoli agglomeráció + 100% üzem

280

120-150

280

100

300

1 100

8

Kevert lakossági + 3. távoli agglomeráció + 200% üzem

280

120-150

280

100

600

1 400

700

800

A szimulációs vizsgálatokhoz alkalmazott befolyó szennyvízminőségek
meghatározása, a számításokhoz alkalmazott modell és módszer
Bizonyos befolyó szennyvízáramok minőségének közvetlen mérése a helyszíni
mintavételi kampány során nem volt lehetséges (pl. a szörpüzem, valamint a nagyváros
kommunális szennyvízáramainak külön-külön mintázására nem volt mód). Ugyanakkor
volt olyan mintavételi alkalom (2007.08.07.), amikor az Üzemeltetőtől kapott információ
szerint már biztosan nem volt szörpüzemi termelés, tehát aznap a város felől érkező
szennyvíz minőség megfelelt a városi kommunális szennyvízminőségnek. A különböző
szörpüzemi hányadok beállításához a szörpüzemi szennyvízminőséget a 9. táblázat
mennyiségi és a profilmérések alkalmával mért minőségi adatokra támaszkodva keverési
egyenletekből számoltuk ki a következőképpen:
5.4.2.4.

1. A profilmérések eredményei alapján elsőként a jelenlegi, Telepre befolyó, tisztán
kommunális eredetű szennyvíz (Szob város, Ipolyság, Márianosztra, Kóspallag;
összesen kb. 700 m3/d) minőségét határoztuk meg, amely nem tartalmazott ún.
szörpüzemi szennyvizet (Kevert lakossági). Ehhez olyan mérési eredményeket
használtunk fel, melyek nyilvánvalóan nem utaltak az ipari hányad jelenlétére
(2007.08.07. időben eltolt koncentráció profil mérései).
2. Ezt követően olyan szennyvízminőséget választottunk ki (2007.03.09. és 21.
napok mintavételi és mérési kampányai), amely a fenti kb. 700 m3/d kommunális
szennyvíz mellett feltételezhetően kb. 300 m3/d mennyiségű szörpüzemi
szennyvizet is tartalmazott (Kevert lakossági + 100% üzem).
3. Az így meghatározott kétféle szennyvízminőségből megbecsülhetővé vált a
tisztán szörpüzemi eredetű szennyvíz minősége. A tisztán kommunális (Kevert
lakossági) és a tisztán szörpüzemi szennyvizek paramétereinek segítségével
lakossági és ipari szennyvizet – a szörpüzemi kibocsátás mértékétől függően különböző arányban tartalmazó szennyvízminőségeket állítottunk elő
keverékszámítás segítségével (Kevert lakossági + 20% üzem, Kevert lakossági +
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67% üzem, Kevert lakossági + 200% üzem). Ezekben a „%-os kibocsátás” a
hidraulikai terhelés változásait jelenti a márciusi mérési adataink alapján számolt
tisztán szörpüzemi szennyvízminőséggel a 300 m3/d (átlagos teljes – 100% üzem) mennyiséghez képest.

5.4.2.5. Szimulációs számítások
A helyszíni szennyezőanyag koncentráció profil mérések eredményeinek
felhasználásával SSSP és BioWin 2.1 szoftvereket használtunk, alapvetően ASM1
(Activated Sludge Model 1) biokinetikai modell alkalmazásával, miután a Telepen
biológiai többletfoszfor eltávolításnak jele nem mutatkozott. A foszfor eltávolításának
biológiai úton való megoldása a hatékonyság növelési lehetőségek felmérése során sem
volt elsődleges cél a nagyon ingadozó szennyvízminőség miatt. A szimulációs
számításokat a különböző befolyó szennyvízterhelésekre (tehát a teljes szennyvízminőség
spektrumon) állandósult állapotokra végeztük el.
A telep biológiai fokozata csak levegőztetett reaktorokat tartalmazott, amelyek a
levegőztetési beállítások szerint állandó, mérsékelt (viszonylag alacsony, < 1 mg DO/l,
de jellemzően 0,1 mg DO/l < DO < 0,5 mg DO/l) oldott oxigén koncentráció mellett
üzemeltek. Helyszíni méréseink azt mutatták, hogy a levegőztetett medencékben nagy
kiterjedésű ún. low DO zónák alakultak ki, amelyekben az oldott oxigén koncentráció
0,1-0,5 mg/l tartományban volt mérhető, de a levegőztetett reaktorokban egészen
anoxikus terek is létrejöttek (DO ̴ 0 mg/l). Ennek megfelelően a szimulációs számításokat
kétféle oldott oxigén koncentráció mintázat mellett is elvégeztük. Az egyik esetben a
teljes hasznos bioreaktor térfogatban a telepi levegőztetési beállításnak megfelelő 0,5-1,0
mg/l közötti, jellemzően 0,8 mg/l oldott oxigén koncentrációt feltételeztünk (Teljesen
aerob rendszer). A másik esetben viszont a reaktorokon belüli oldott oxigén koncentráció
helyszínen mért profiljai alapján a hasznos térfogat 80 %-ában low DO körülményeket
(0,1-0,5 mg DO/l) és 20%-ában spontán kialakuló anoxikus tereket (0 mg DO/l) is
beállítottunk (Tényleges low DO rendszer). A low DO terek oldott oxigén koncentrációit
az adott mintázási napon mért konkrét értékekre állítottuk be, a zóna-térfogatokat pedig
a DO mérések mintázata alapján becsültük.
5.4.3. Eredmények
5.4.3.1. A korábbi évek adatainak feldolgozása
A négy levegőztetett reaktorban mért hőfok értékek egymással gyakorlatilag
megegyeztek és - az 59. ábra tanúsága szerint - a 2004-2007. években egymáshoz nagyon
hasonlóan alakulva a 8-25 °C tartományba estek. Ez a hazánkban általánosan jellemző,
tág üzemi hőmérséklet tartomány mind a tervezés mind pedig az üzemeltetés különösen
körültekintő végrehajtását teszi szükségessé. Az 59. és 60. ábrák azt is mutatják, hogy a
2006. május-július időszakban a nitrifikáció visszaesett, amely azonban minden
bizonnyal nem a hőmérséklet-változással van összefüggésben, hiszen éppen a
szennyvízhőfok növekedés időszakára esik a hatékonyság csökkenés.
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Mérés időpontja
59. ábra. A korábbi évek (2004-2007.) bioreaktor hőmérséklet és elfolyó ammónia koncentráció adatai

A szennyvízhőmérséklet növekedés ellenére az adott időszakban romló
nitrifikáció a 60. ábrán látható módon jó összhangban van a biodegradálható
szervesanyag terhelés jelentős növekedésével, azaz feltehetően a szennyvízminőség
nagymértékű megváltozásának tulajdonítható.
A korábbi évek (2004-2007.) mérési adatai emellett azt mutatták, hogy a csak
levegőztetett eleveniszapos medencékből felépülő telep denitrifikációs hatékonysága
általában nem megfelelő, ugyanakkor az elfolyó nitrát koncentrációja nagymértékben
ingadozik, és időnként a levegőztetett üzemmód ellenére hatékony nitrát eltávolítás is
zajlik.
Általános problémaként jelentkezett, hogy az SVI nem volt stabilan 150 cm3/g
érték alatt tartható (ld. 60. ábra), főként a téli időszakban volt jellemző a rossz eleveniszap
ülepíthetőség a fonalasok túlszaporodása miatt.
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60. ábra. A telepi befolyó és elfolyó NH4N valamint BOI5 koncentrációk változása 2006-ban

5.4.3.2. A helyszíni koncentráció profil mérések eredményeinek bemutatása
A több irányból érkező szennyvízáramok különbözősége már a hőfok és a pH
tekintetében is megmutatkozott. A Város felől és az Ipolyság felől érkező szennyvizek
esetében óriási eltérések adódtak a szervesanyag- és a nitrogéntartalomban is (ld. 10.
táblázat). A szennyvizekre jellemző C:N arány tekintetében a Szob felől érkező szennyvíz
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hatékony denitrifikációt tett lehetővé, ezzel szemben az Ipolyság felől befolyó szennyvíz
denitrifikációs kapacitása rendkívül alacsonynak mutatkozott.
10. táblázat. A Szobi Szennyvíztisztító Telepre érkező szennyvizek átlagos minősége (2007. március 9.)

A vizsgálat első időszakában a szobi 1. átemelőből vett minta szervesanyag
tartalma és elsősorban azon belül az oldott anyag aránya jóval magasabbnak mutatkozott,
mint az agglomerációból érkező szennyvízé. Március 9-én az 1. átemelő (Szob felől
érkező) szennyvizének átlagos KOI értéke több mint kétszerese volt a 9/a átemelőben
(Ipolyság felől) mért értéknek (ld. 10. táblázat). Ugyanezen mennyiségek március 21-én
890 ill. 390 mg/l-nek adódtak. A különbség az oldott KOI értékekben is megmutatkozott
(ld. 61. b) ábra). Az oldott KOI aránya ezeken a napokon az 1. átemelő (Szob város +
szörpüzem) szennyvizében 67 és 92 % között, míg a 9/a (Ipolyság) átemelőjében
mindössze 29 és 52 % között ingadozott. A Márianosztra és Kóspallag felől érkező
szennyvizet is tartalmazó elegy összetétele viszonylag közel esett az Ipolyság felől érkező
szennyvizéhez, valamivel magasabb összes KOI értékkel és oldott KOI hányaddal
(átlagosan 485, ill. 470 mg/l és 27-57 %, ld. 61. d) ábra).
A tisztítási technológia szempontjából a Telepre befolyó szennyvizek között a
legfontosabb eltérés a nitrogéntartalom és a hozzáférhető szénforrás arányában van, amit
a mért paraméterek közül legmegfelelőbben az oldott KOI/oldott TN arány (szKOI/szTN,
sz: szűrt) képvisel. A szobi 1. átemelő szennyvizének oldott KOI/oldott TN aránya
jellemzően jóval magasabb volt, mint a 9/a (Ipolyság felőli) átemelőből vett szennyvízé
(ld. 61. c) ábra). A szörpüzemi szennyvíz viszonylagos nitrogénhiányára utalóan a szobi
1. átemelőben ez az arány március 9-én és 21-én magasnak, 11,1-nek, ill. 14,7-nek
adódott.
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61. ábra. A Telepre befolyó szennyvizek a) összes oldott nitrogén és b) oldott KOI koncentrációi, valamint a jellemző c) oldott KOI: oldott TN és d) oldott KOI: teljes KOI arányok

Megjegyzendő az, hogy a nemzetközi szakirodalom (Jenkins et al., 2004) szerint
a mikroorganizmusok normális növekedéséhez minimum 5 %-os kell legyen az oldott N
oldott KOI-hoz viszonyított aránya (szKOI/szTN = max. 20). Ugyanezeken a mérési
napokon az szKOI/szTN arány a 9/a átemelő szennyvizében viszont csupán, 1,28- ill.
1,85-nek mutatkozott, ami éppen az ellenkező irányú problémára, azaz szűkösen
előforduló denitrifikációs szénforrásra utal. A júniusi és augusztusi mintákban a kétféle
szennyvíz szKOI/szTN értékei közötti különbségek ugyan kevésbé markánsan, de
továbbra is megmutatkoznak (6,7 a 2,95-tel szemben, ill. 4 az 1,67-tel szemben). Az
szKOI/szTN arány 1. átemelőben való csökkenése fentiekkel összhangban a szörpüzem
tevékenységének visszaesésére utal.
A 9/a (Ipolyság felőli) átemelő szennyvizének minőségéhez képest a Márianosztra
és Kóspallag felől érkező ág szennyvizének bekeveredése a viszonylagos szénhiány
általában jelentős csökkenését eredményezi, a mérési időpontok szerinti sorrendben a
szTN/szKOI 78 %-ról 52 %-ra, 54 %-ról 38 %-ra, 34 %-ról 33 %-ra és 60 %-ról 34 %-ra
változott. Ennek oka az, hogy a kevert szennyvíz oldott, azaz szKOI/KOI aránya
nagyobb, mint az Ipolyság felől érkezőé.
Általánosságban elmondható, hogy a Telepen a nitrogéneltávolítás jóval
hatékonyabbnak mutatkozott, mint ami a bioreaktor elrendezés alapján várható lett volna.
Méréseink minden alkalommal gyakorlatilag teljes nitrifikációt tükröztek (ld. 62. ábra).

62. ábra. A tisztított szennyvíz befolyó és elfolyóm ammónia, ill. elfolyó nitrát koncentráció értékei a profil-mérések
során

Anoxikus medence hiányában a tisztított szennyvízzel kilépő nitrát mennyisége
az első három mérési napon meglepően alacsonynak mutatkozott, ami az alacsony oldott
oxigén szint mellett spontán kialakuló anoxikus terekre, ill. nagymennyiségű, jól
biodegradálható szervesanyag jelenlétére utal. Az utolsó mérési napra a tisztított
szennyvíz nitrát tartalma megemelkedett és ezzel a 61. c) ábra tanúsága szerint lecsökkent
a KOI nitrogénhez viszonyított aránya is.
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5.4.3.3. Új eljárás kidolgozása a befolyó ipari szennyvízhányad meghatározására
A négy helyszíni méréssorozat eredményeit felhasználva az 5.4.2.4. fejezetben
leírt módon állítottuk elő a Telepre beérkező lehetséges szennyvízminőségek széles
spektrumát, amit az 11. táblázat foglal össze. Ebben helyet kapott a kutatás idejében
jellemző befolyó minőségek (1-5.) mellett három lehetséges jövőbeli forgatókönyvhöz
köthető szennyvízminőség (6-8.) is. A következőkben a modell illesztéshez az 1-5.
szennyvízminőségeket alkalmaztuk a korábban a 9. táblázat szerint meghatározott
hidraulikai terheléseket figyelembe véve. A modell illesztéshez alkalmazott szennyvíz
terheléseket a 63. ábra szemlélteti.
11. táblázat. A szimulációs vizsgálatok során alkalmazott befolyó szennyvízminőség spektrum.

Paraméter
Befolyó szennyvíz
típus

KOI

Oldott KOI/
Oldott KOI
Tot. KOI

Jól
Oldott KOI/ biodegradálható
Oldott TN
szerves szén
-1
-1
-1
elérhetőség
[-]
[mg L ] [mg L ] [mg L ]
TN

Oldott TN

NH 4N

[mg L-1]

[mg L-1]

[% ]

1 Kevert lakossági

551

260

47

90

80

70

3,3

Súlyos
szervesanyag
hiány

2

Kevert lakossági
+ 20% üzem

621

345

56

87

78

68

4,4

Szűkös szerves
szénforrás

3

Kevert lakossági
+ 67% üzem

737

489

66

83

75

64

6,5

Elfogadható
denitrifikációs
kapacitás

4

Kevert lakossági
+ 100% üzem

802

569

71

80

73

62

7,8

Jó
denitrifikációs
kapacitás

5

Kevert lakossági
+ 200% üzem

938

735

78

75

69

57

10,7

Kiváló
denitrifikációs
kapacitás

Kevert lakossági
6 + 3. távoli
agglomeráció

562

226

40

97

86

75

2,6

Súlyos
szervesanyag
hiány

7

Kevert lakossági
+ 3. távoli
agglomeráció
+ 100% üzem

787

516

66

86

78

66

6,6

Elfogadható
denitrifikációs
kapacitás

8

Kevert lakossági
+ 3. távoli
agglomeráció
+ 200% üzem

916

681

74

80

73

61

9,3

Kiváló
denitrifikációs
kapacitás
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63. ábra. A különböző lehetséges befolyó szennyvízterhelések összetétele

A helyszíni szennyezőanyag koncentráció profil mérések ugyan részletes képet adtak
a befolyó szennyvízminőségről az időben eltolt mintavételi kampánynak köszönhetően,
de a beérkező szörpüzemi szennyvízhányadról csak nagyon bizonytalan információk
álltak rendelkezésre. A hatékonyság növelési stratégia kidolgozásához először egy
megfelelően illesztett szimulációs modellt volt célunk előállítani. A modell illesztést
nagyon megnehezítette, hogy a napi lefutásban is nagymértékben ingadozó
szennyvízterhelés és a Telep rendkívül nagy hidraulikai tartózkodási ideje (kb. 1,5 nap)
miatt egy adott időpillanatban vett tisztított szennyvízmintából mért elfolyó
koncentrációkat nem tudtuk egyértelműen párosítani a befolyóból mért eredményekhez.
Ennek megfelelően a modell illesztés nem volt hagyományos módon kivitelezhető. Az
egyedüli biztosnak tűnő információnk az volt, hogy a negyedik profilmérés időpontjában
(augusztus 7-én) nem érkezett a telepre szörpüzemi terhelés. Annak érdekében, hogy a
többi mintavételi napra jellemző szörpüzemi hányadot is feltárjuk (azaz, hogy az egyes
mintavételi napok reprezentatív befolyó szennyvízminőségét meghatározzuk), új eljárást
dolgoztunk ki a mérési eredmények és a szimulációs vizsgálatok kombinált
alkalmazásával.
A kidolgozott módszer lényege az volt, hogy a 11. táblázat szerinti teljes megvizsgált
szennyvízminőség spektrumra (1-5.) kiszámítottuk az elfolyó ammónia és nitrát
koncentrációkat 10-26 °C bioreaktor hőmérséklet tartományra. Az egyes mintavételi
napokon mért elfolyó N-formák koncentrációit pedig az aznapi jellemző mért bioreaktor
hőfok szerint rátettük a számításokból előálló görbeseregre, hogy meghatározható legyen,
hogy az egyes mért értékek melyik befolyó szennyvízminőséghez számított görbére
jellemző lefutáshoz esnek legközelebb, ezzel mutatva egyúttal az aznapra jellemző
befolyó szennyvízminőséget. Az illesztést az augusztusi mérési eredményhez igazítva
tudtuk elvégezni, hiszen erre a napra tudtuk, hogy a mért értékeknek a Kevert lakossági
szennyvízterhelésre számolt elfolyó görbékhez kell közel esni, miután aznap nem érkezett
szörpüzemi szennyvízhányad a telepre.
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A 64. ábrán feltüntetett elfolyó ammónia koncentráció diagramok arról tanúskodnak,
hogy mind Teljesen aerob, mind pedig Tényleges low DO konfiguráció alkalmazásával
teljes nitrifikációra utaló számítási eredményeket kaptunk, amelyek mindkét esetben jól
illeszkedtek a mért eredményekhez a 200%-os szörpüzemi kibocsátáshoz tartozó
befolyón kívül bármely alkalmazott szennyvízminőség esetében. Az elfolyó ammónium
koncentrációk vizsgálata tehát önmagában nem volt elégséges sem a megfelelő modell
(Teljesen aerob vagy Tényleges low DO) kiválasztására, sem pedig a mérési napok
befolyó szörpüzemi hányadának meghatározására.
A 65. ábra diagramjain feltüntetett elfolyó nitrát koncentrációk alapján az augusztus
7-ére vonatkozó mérési és számítási eredmények összevetésével igazolást nyert, hogy a
szimulációs vizsgálat során a levegőztetett bioreaktorokra nem alkalmazható a Teljesen
aerob konfiguráció, azaz a teljes hasznos medencetérfogatra beállított 0,8 mg DO/l oldott
oxigén szint. A 65. ábra szerint ugyanis így augusztus 7-én a mért elfolyó értékhez képest
irreálisan magas elfolyó nitrát koncentráció állt elő, vagy megfordítva: a mért elfolyó
nitrát koncentráció átlagos teljes szörpüzemi kibocsátás mellett állhatott volna elő, holott
aznap már állt a szörpüzemi termelés. A Tényleges low DO konfigurációval Kevert
lakossági szennyvízminőség mellett számított elfolyó nitrát koncentráció jó egyezést
adott az augusztus 7-én mért értékkel, így ezen a rendszerbeállításon finomítottuk tovább
a modell illesztését. Az egyes mintavételi napokon mért és a számított elfolyó nitrát
koncentrációk összevetésével lehetségessé vált a profilmérések napjain jellemző befolyó
szennyvízminőség (és így a szörpüzemi hányad) meghatározása, valamint a modell
illesztése is, hogy további számításokat végezhessünk. Eszerint március 9-én átlagos
teljes – vagy némileg fokozott – üzemre jellemző, március 21. és június 14. napokra pedig
a teljes üzemhez képest 20-25%-kal mérsékelt szörpüzemi kibocsátás volt jellemző
feltételezhetően.
A kidolgozott kombinált módszert sikerrel alkalmaztuk az egyes mérési napokon
jellemző beérkező ipari terhelések meghatározására, és a szimulációs modell illesztésére
egyaránt. A metodika alkalmas lehet szennyvíztisztító telepekre érkező rejtett ipari
terhelések felderítésére is.
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64. ábra. A mért (piros pontok) és a számított (színes görbék) elfolyó ammónia koncentrációk a vizsgált
szennyvízminőség spektrumon a) Teljesen aerob, ill. b) Tényleges low DO konfiguráció szerint végrehajtott szimulációs
számításokkal
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65. ábra. A mért (piros pontok) és a számított (színes görbék) elfolyó nitrát koncentrációk a vizsgált szennyvízminőség
spektrumon a) Teljesen aerob, ill. b) Tényleges low DO konfiguráció szerint végrehajtott szimulációs számításokkal
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5.4.3.4. A hatékonyság növelési lehetőségek tanulmányozása
Hatékonyság növelés bioreaktor térfogat bővítés nélkül
Az illesztett modellel végzett szimulációs számítások eredményei arról tanúskodtak,
hogy a kutatás idején üzemelő low DO rendszer sem nagy szörpüzemi szennyvízterhelés,
sem pedig az ipari hányad hiánya vagy kis mennyisége esetén nem képes a nitrogén
határértékek (NH4N: 5 mg/l; TN: 30 mg/l) teljesítésére. Előbbi esetben a nitrifikáció
(elsősorban a téli időszak alacsony hőmérsékletein), utóbbiban pedig a denitrifikáció nem
működik kielégítően. A low DO körülmények ráadásul kedveznek a fonalasok
túlszaporodásának, így fennáll az eleveniszap ülepíthetőség romlásának veszélye,
különösen a téli időszakban.
Ennek megfelelően egy rugalmasan üzemeltethető, a bioreaktorok tagolásával és
sorba kapcsolásával anoxikus reaktortereket is biztosító rendszer kialakítását javasoltuk
a tagolatlan levegőztetett reaktorokból álló low DO körülmények között üzemelő
technológia helyett, első körben bioreaktor bővítés nélkül, a 66. ábrán látható módon.

66. ábra. A javasolt tagolt, bioreaktor bővítés nélküli, rugalmasan üzemeltethető rendszer technológiai elrendezés
rajza

A technológia hatékonyság növelésére irányuló javaslat szerint a tagolt rendszer
alternatív bioreaktora akár levegőztetett, akár nem levegőztetett üzemmódban is
működtethető. Míg kis befolyó szörpüzemi hányad mellett az anoxikus, addig nagy ipari
terhelés esetén a levegőztetett üzemmód részesül előnyben. A levegőztetett medencék
oldott oxigén szintjét megemeltük, hogy a tagolás miatt lecsökkent aerob
reaktortérfogatban is hatékony nitrifikáció legyen biztosítható. és a befolyó terheléstől
valamint a bioreaktor hőmérséklettől függően 1,0 – 2,0 mg DO/l tartományban javasoltuk
üzemeltetni az aerob tereket. A nitrát recirkuláció kialakításának javaslata arra irányult,
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hogy elegendő befolyó szénforrás esetén az aerob térben keletkező nitrát nagyobb
hányada legyen visszavezethető, és így eltávolítható az első anoxikus medencében.
A 67. ábra diagramja arról tanúskodik, hogy a kutatás idejében lehetséges befolyó
szennyvízminőség spektrumon (1-5. szennyvízminőség) a reaktor tagolással lecsökkent
aerob iszapkor mellett is hatékonyan működhet az ammónia oxidációja, még 10°C-os,
igen alacsony bioreaktor hőmérsékleten is, kivéve a fokozott szörpüzemi kibocsátás
(Kevert lakossági + 200% üzem) esetét. Érdemes megjegyezni azonban, hogy ebben az
esetben is csak a kritikusan hideg 10°C-on nem tartható az 5 mg NH4N/l határérték. Bár
a telepre télen, a hosszú csatornahálózaton igen hideg (10°C alatti) szennyvízáramok is
érkeznek, a bioreaktorokban 12°C alá csak igen ritkán süllyed a hőmérséklet. A jövőre
vonatkozó lehetséges forgatókönyveknek megfelelő 6-8. szennyvízminőségek esetében
is csak a fokozott szörpüzemi kibocsátás okozhat problémát (8. Kevert lakossági + 3.
agglomeráció + 200% üzem), ebben az esetben azonban már 12°C-on is. Mindez azt
jelenti, hogy távoli térségek rácsatlakozása és a szörpüzem termelésének fokozódása
mellett a reaktortérfogat bővítés nélküli hatékonyság növelés nem elegendő a nitrifikáció
szempontjából.
A 67. ábrán látható, hogy a szörpüzemi szennyvízhányad növekedésével a
denitrifikációs hatékonyság nagymértékben javul. A 67. ábrán feltüntetett elfolyó összes
nitrogén koncentrációkat is áttekintve megállapítható, hogy az 1-5. szennyvízminőség
spektrumon még szűkös szénforrás elérhetőség (Kevert lakossági) mellett is teljesíthető
a 30 mg TN/l határérték, bár utóbbi esetben a magas elfolyó nitrát koncentráció miatt
határérték közeliek az elfolyó TN koncentrációk. A jövőbeli további lehetséges
forgatókönyvek (6-8. szennyvízminőség) figyelembe vétele esetén azonban a szörpüzemi
hányad teljes hiánya vagy éppenhogy a fokozott mennyisége – különböző okokból, de –
egyaránt az állapítható meg, hogy az összes nitrogén határérték nem teljesíthető
biztonsággal. Nagy (200%) szörpüzemi hányad esetében 10°C-on a nitrifikáció
visszaesése miatt várható határérték túllépés, míg további távoli agglomeráció
rácsatlakozása és a szörpüzem leállása esetén az igen magas nitrát koncentrációk miatt a
teljes vizsgált hőfoktartományban TN határérték túllépés jósolható, amely csak pót
szénforrás adagolással volna elkerülhető.
Hatékonyság növelés bioreaktor térfogat bővítéssel
A bioreaktor bővítés nélküli reaktor tagolás a vizsgált szennyvízminőség spektrum
nagy részére jó megoldást jelent, ugyanakkor az extrém szennyvízminőségek (nagyon kis
C:N arány, ill. nagyon nagy szervesanyag terhelés) esetén nem elegendő a határértékek
biztonságos teljesítéséhez. Annak érdekében, hogy a lehetséges forgatókönyvek
mindegyikére biztonságos hatékonyság növelési megoldást találjunk, megvizsgáltuk a
reaktor térfogat bővítés lehetőségét is. A koncepció lényege, hogy a bioreaktorok tagolása
és a flexibilis üzemeltetés lehetősége mellett egyrészt nagyobb aerob iszapkor álljon
rendelkezésre a nagy szörpüzemi terhelés melletti és kritikusan hideg időszakok hatékony
nitrifikációjának biztosítására, másrészt a kis C:N arányú, azaz rossz denitrifikációs
kapacitású befolyó szennyvizek esetén nagyobb anoxikus tér álljon rendelkezésre a nitrát
redukciójára, hogy a pót szénforrás adagolás elkerülhető (vagy minimalizálható) legyen.
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67. ábra. A szimulációs számítások eredményei az elfolyó a) NH4N, b) NO3N és c) Összes N koncentrációkra
vonatkozóan bővítés nélküli bioreaktor tagolás esetében
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A javasolt bővített, tagolt rendszer 360 m3 új hasznos térfogatot tartalmazott, amely
anoxikus szelektoroknak és egy alternatív bioreaktornak ad helyet a 68. ábra elrendezési
rajza szerint. A Telep meglévő reaktorainak sorba kapcsolásával és további tagolásával
egy utó-denitrifikáló tér is kialakításra került, amelybe megosztott betáplálással a befolyó
szennyvíz 20%-a érkezik közvetlenül. A levegőztetett medencék oldott oxigén szintje
befolyó szennyvízminőségtől és bioreaktor hőmérséklettől függően 1,0-2,0 mg DO/l
közötti beállítással javasolt.

68. ábra. A javasolt bővített és tagolt, rugalmasan üzemeltethető rendszer technológiai elrendezés rajza

A szimulációs vizsgálatok 69. ábrán feltüntetett eredményei azt mutatták, hogy a 68.
ábrán bemutatott flexibilis technológiával a teljes vizsgált szennyvízminőség és –terhelés
spektrumon, a teljes bioreaktor hőmérséklet tartományban (10-26°C) biztosíthatók az
elfolyó nitrogén határértékek pót szénforrás adagolás nélkül. Fontos azonban
megjegyezni, hogy az újabb távoli agglomeráció rácsatlakozása esetében a denitrifikáció
hatékonysága nem megfelelő, és amennyiben a szörpüzemi kibocsátás szünetel vagy
megszűnik, akkor a számolt elfolyó összes nitrogén koncentrációk (az alternatív
bioreaktor anoxikus üzemmódja ellenére is igen magas elfolyó nitrát koncentrációk miatt)
a határértéket veszélyesen megközelítik. Ennek megfelelően kritikus esetben pót
szénforrás adagolás válhat szükségessé. Egyúttal megállapítható az is, hogy további távoli
agglomerációs területek rácsatlakozása nem szerencsés, amennyiben lehetséges, más
megoldást érdemes választani.
Mindkét koncepció (tagolás reaktor bővítés nélkül, ill. reaktor bővítéssel) esetében
fontos megjegyezni, hogy a reaktorok sorba kapcsolása és tagolása hozzájárulhat az
eleveniszap szerkezet javításához, és így stabil, jó ülepíthetőség érhető el.
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69. ábra. A szimulációs számítások eredményei az elfolyó a) NH4N, b) NO3N és c) Összes N koncentrációkra
vonatkozóan bioreaktor bővítés esetében
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5.4.4. Következtetések
A kutatás eredményei alapján a következő megállapításokat tehetjük:












A kutatás során helyszíni szennyezőanyag koncentráció profil méréseken és
szimulációs számításokon alapuló, új kombinált eljárást dolgoztunk ki egy
nagy szerves széntartalmú szörpüzemi hányadot szezonálisan fogadó, kiterjedt
vízgyűjtő területtel rendelkező kommunális szennyvíztisztító telep befolyó
szennyvízminőségének reprezentatív meghatározására.
A kidolgozott új módszer jól alkalmazható különösen ingadozó befolyó
szennyvízminőség (pl. ipari kibocsátó, ill. nagy vízgyűjtő terület) mellett, nagy
hidraulikai tartózkodási idejű regionális szennyvíztisztító telepek korszerű
hatékonyság növelési tervezési folyamata során, valamint akár rejtett ipari
kibocsátások feltárására is.
A széles szennyvízterhelés spektrumra elvégzett szimulációs számítások azt
mutatták, hogy az eredetileg párhuzamosan kapcsolt, kizárólag levegőztetett,
ún. low DO körülmények között üzemelő bioreaktorokból felépülő
technológiánál ingadozó befolyó C/N arány és hidraulikai terhelés esetében
sokkal hatékonyabb megoldást jelenthet az anoxikus reaktortereket és
intenzíven levegőztetett aerob reaktorokat egyaránt biztosító tagolt rendszer,
mind a biológiai nitrogén eltávolítás fokozására, mind pedig az iszap
ülepíthetőségének javítására.
A kutatás eredményei alátámasztották, hogy a korszerű tervezési gyakorlatban
rendkívüli fontosságú a jól megtervezett helyszíni mintavételi kampányok és
nagy körültekintéssel kivitelezett mérések alkalmazása, hogy a befolyó
szennyvíz minőségéről – mint tervezési kulcsparaméterről – reprezentatív
képet kapjunk. A helyszíni szennyezőanyag koncentráció profil mérések és a
matematikai szimulációs vizsgálatok igen hasznos és elengedhetetlen eszközei
a korszerű tervezési folyamatnak.
A kutatás igazolta, hogy a tervezési gyakorlatban – főként ingadozó befolyó
szennyvízminőséget fogadó telepek esetén – az ökölszabályokra épülő (pl.
lakosegyenérték szerinti) számítások komoly hibákhoz vezethetnek. Ezen
túlmenően az átlagos, vagy különböző tartósságokhoz (pl. 80, 90 %) tartozó
befolyó szennyvízminőségre való tervezés helyett is sokkal inkább javasolt a
reprezentatívan felmért lehetséges szennyvízterhelés spektrumra (különböző
forgatókönyvekre) végezni számításokat, és ezt már a hatékonyság növelésre
irányuló tenderkiírási folyamatban is érdemes szem előtt tartani.
Regionális szennyvíztisztító telepek esetében a tisztító telepet és a hozzátartozó
csatornahálózatot biotechnológiai szempontból egységes, összefüggő ipari
ökoszisztémának kell tekinteni a hatékonyság növelés folyamata során. A
telepen zajló irányított biodegradáció sikerességét alapvetően meghatározza a
vízgyűjtő területről beérkező szubsztrátok elérhetősége, amely nagymértékben
függ a szennyvíz csatornabeli tartózkodási idejétől, valamint az esetleges ipari
kibocsátástól egyaránt. Integrált szemlélettel a telep és hálózat működésének
optimalizációja költségkímélő és biztonságos módon valósítható meg.
110

5.5.

A szélsőségesen nagy C/N arány, azaz a tápanyaghiány hatása az
eleveniszap szerkezet alakulására, a mérsékelt nitrogén- és
foszforadagolás veszélyei

5.5.1. A kutatás előzményei, probléma felvetés, célkitűzés
A szűkös tápanyag elérhetőség az eleveniszap fonalasodásához vezethet (Wanner és
Jobbágy, 2014), míg a súlyos tápanyaghiány az ún. extracelluláris poliszacharid
túltermelést és ennek megfelelően viszkózus, ülepíthetetlen iszapszerkezetet
eredményezhet (Jenkins et al., 2004). Jobbágy és munkatársai laboratóriumi
modellkísérletekben gazolták (2002), majd nagyüzemi tapasztalatokkal is
alátámasztották (2006), hogy az ún. glikogén akkumuláló mikroorganizmusok (Glycogen
Accumulating Organisms, GAOs) anaerob szelektor alkalmazásával felszaporíthatók az
eleveniszapos rendszerben tápanyaghiány esetén. Kiss és munkatársai (2011) boripari
szennyvíz tisztítására sikerrel alkalmazták ezt a technológiát. A létező korszerű
technológia ellenére ugyanakkor, a tápanyaghiányos szennyvizek tisztítása széles körben
hagyományosan a befolyó szennyvízhez történő N és P adagolás alkalmazásával valósul
meg (Wanner és Jobbágy, 2014). A vegyszer adagolási stratégia alapjául a
szakirodalomból ismert, a hatékony biodegradációhoz szükséges C:N:P arányt (BOI5:N:P
= 100:5:1, Jenkins et al., 2004) tartják szem előtt, és a költségek mérséklése miatt
törekednek a minimálisan szükségesnél nem több vegyszert adagolni. Ez a technika,
amellett, hogy üzemeltetési pluszköltséget eredményez (t.i. vegyszer adagolás), az
általában – akár nagymértékben - ingadozó befolyó szennyvízminőség miatt a vegyszer
időszakos alul- vagy túladagolását magában hordozza, amely új kihívásokat és
problémákat okozhat (pl. túladagolás esetén felmerülhet nitrifikáció és denitrifikáció
szükségessége).
A kutatás célja annak kimutatása volt, hogy a tápanyaghiányos szennyvíz
hagyományos tisztítása esetén a minimális tápanyagigényhez igazított pót nitrogén és
foszfor adagolás nem várt problémákat okozhat az iszap szerkezet alakulásában mind
levegőztetett (aerated, AE), mind nem levegőztetett (non-aerated, NA) szelektort
tartalmazó tagolt eleveniszapos rendszer esetén.
5.5.2. A kutatás menete, folyamatos üzemű laboratóriumi modellkísérlet
A kutatás alapját képező kísérlet során két eleveniszapos laboratóriumi modell
rendszert üzemeltettünk 22 napon keresztül folyamatos üzemben a 70. ábra elrendezési
rajzainak megfelelően összeállítva. Mindkét rendszer egy szelektorból (hasznos térfogat:
2,5 l) és egy levegőztetett nagy bioreaktorból (hasznos térfogat: 7 l), valamint egy
utóülepítőből (7 l) épült fel. A két modell rendszer egyedül a szelektorok üzemében
különbözött egymástól: míg az AE rendszer levegőztetett, az NA rendszer nem
levegőztetett, mechanikusan kevert szelektorral üzemelt.
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70. ábra. A a) levegőztetett (AE) és a b) nem levegőztetett (NA) szelektorral üzemelő laboratóriumi kísérleti modell
rendszerek technológiai elrendezési rajza

Mindkét kísérleti berendezésre ugyanazt a naponta frissen elkészített befolyó
szennyvizet adagoltuk. A kísérlethez boripari modell szennyvizet alkalmaztunk,
amelyhez – a tápanyaghiány kiküszöbölésére – annyi nitrogén és foszfor forrást
adagoltunk, hogy éppen teljesüljön oldott KOI:N:P arányra nézve a 100:5:1 feltétel (az
oldott KOI az alkalmazott műszennyvíz esetében gyakorlatilag 100%-ban
biodegradálható szervesanyagokból tevődött össze), a szennyvíz csak a sejt felépítéshez
szükséges mennyiségű nitrogént tartalmazzon, foszforból pedig csak igen kismértékben
többet (100:5:1,3). A kísérlet indításkor alkalmazott, naponta frissen bekevert
műszennyvíz összetételét az 12. táblázat foglalja össze.
12. táblázat. A modellkísérlethez alkalmazott boripari műszennyvíz összetétele a kísérlet indításakor

Összetevő

Alkalmazott mennyiség

Bor (BB Szürkebarát, félszáraz)

6,8 cm3/l

Na-acetát

1182 mg/l

Kristálycukor

0,6 g/l

NH4Cl

95 mg NH4N/l

K2HPO4

25 mg PO4P/l

CaCl2

36 mg/l

MgCl2

16,5 mg/l

A modellrendszerek bioreaktorait egy boripari és egy kommunális szennyvíztisztító
telepről származó eleveniszap minták – szárazanyag tartalomra vonatkoztatott - 1:1
arányú keverékével oltottuk be kísérletindításkor. A kísérlet a laboratóriumban 21±1,5 °C
hőmérsékleten zajlott. A bioreaktorokban pH-t és az oldott oxigén koncentrációt naponta
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mértük, csakúgy mint az iszap koncentrációt és az iszap ülepedési indexet. Hetente
háromszor került sor a következő paraméterek analitikai nyomon követésére: KOI, oldott
KOI, összes szerves szén (TOC), összes nitrogén (TN), ammónia, nitrát, nitrit
koncentrációk. A foszfát és az összes foszfor koncentrációját hetente kétszer mértük. A
méréseket a 4. fejezetben bemutatott módszereknek megfelelően kiviteleztük. Emellett
rendszeresen meghatároztuk az eleveniszap összes, intra- és extracelluláris szénhidrát
tartalmát a Jobbágy és munkatársai által kifejlesztett mérési módszerrel (Jobbágy et al.,
2002). Az eleveniszap szerkezetét mikroszkópos vizsgálatokkal is nyomon követtük. A
natív mintákat fázis kontraszt beállításban vizsgáltuk, ill. fekete tussal való festéssel az
extracelluláris poliszacharidok mennyiségét követtük nyomon.
A kezdeti iszapkoncentrációt viszonylag magas értékre, 6 g/l-re állítottuk be annak
érdekében, hogy szükség esetén lehetőség legyen a nagy iszapkort igénylő nitrifikációra.
A befolyó szennyvíz, valamint az iszap recirkuláció térfogatárama egyaránt 0,5 l/h volt a
kísérletindításkor. A kísérlet 10. napjától kezdve az iszap recirkulációs áramot 0,75 l/hra növeltük, ennek megfelelően a kezdetben 16,5 órás hidraulikai tartózkodási idő a 10.
naptól 13 órára csökkent.
A biomassza növekedés minimális nitrogén igényére vonatkozó, számítások során a
29. egyenlet összefüggését használtuk fel.
Y = - dx/dS

29. egyenlet

ahol Y a biomassza hozam, dx a keletkező új biomassza dS mennyiségű beépülő
szubsztrát (jelen esetben N) felhasználása közben.
A biomassza összetételt C5H7O2N (M=113 g/mol) összegképlettel közelítettük és 1,2-es
faktort alkalmaztunk 1 g biomassza szárazanyag KOI koncentrációban való kifejezésére
(Grady et al., 1999).
A számítás a következő lépésekből állt:
1. Kiszámítottam 1 mol biomassza KOI ekvivalensét (KOI-ban kifejezett tömegét).
2. A kísérlet során szerzett tapasztalatok és az eredményeknél feltüntetett
szakirodalmi adatok (ld. később 5.5.3.1. fejezetben leírtak) alapján Y=0,7 g
biomassza KOI / g szubsztrát KOI nagyobb hozammal számolva a 29. egyenlet
segítségével kiszámítottam a keletkező új sejttömeg mennyiségét g biomassza
KOI-ra vonatkoztatva.
3. Ehhez a nagyobb hozam mellett keletkező új biomassza tömeghez számítottam
ki (az alkalmazott összegképlet segítségével) a mikrobiális növekedéshez
szükséges beépülő nitrogén mennyiségét (amely egyúttal a minimális N igénynek
felel meg).
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5.5.3. Eredmények és értékelésük
5.5.3.1. Teljesen levegőztetett (AE) rendszer
A levegőztetett szelektorral üzemelő kísérleti rendszerben az ammónia koncentráció
már a szelektorban a méréshatár alá csökkent (ld. 71. a) ábra). Miután ezzel egyidőben
nitrát és/vagy nitrit nem keletkezett, így feltételezhető, hogy a beadagolt N-forrás teljes
egészében mikrobiális növekedésre fordítódott.

-♦-: Tényleges befolyó NH4N; -▲-: Szelektor NH4N; -●-: Reaktor NH4N; -▲-: Szelektor NO3N; -●-:
Reaktor NO3N; -▲-: Szelektor NO2N; -●-: Reaktor NO2N
71. ábra. Nitrogén eltávolítás a a) levegőztetett és a b) nem levegőztetett szelektorral működő kísérleti rendszerekben
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A diagramokon a „tényleges befolyó” koncentrációk a befolyó szennyvíz és az iszap
recirkulációs áram összekeveredéséből adódó, keverési egyenlettel számolt összetételt
jelentik. Ez egyúttal arra is utalt, hogy a pót N-forrás adagolás ellenére nitrogénhiányos
szennyvízzel indult a kísérlet, ami abból adódhatott, hogy a műszennyvíz igen jól
biodegradálható szervesanyagokat tartalmazott (Na-acetát, cukor), így a biomassza
hozam nagyobb lehetett a vártnál. Korábbi kutatások is publikáltak már átlagosnál
magasabb hozam értékeket jól biodegradálható szénforrás esetén (Grady et al., 1999: 0,71
g biomassza KOI / g szubsztrát KOI, ill. Smets et al., 1994: 0,74 g biomassza KOI / g
szubsztrát KOI).
Az 5.5.2. ismertetett számítási módszernek megfelelően, 0,7 g biomassza KOI / g
szubsztrát KOI hozammal számolva a kb. 1900 mg KOI/l eltávolított szerves szénhez
137,3 mg NH4N/l N-forrásra volna igény a nitrogénhiány elkerülésére. Ez a jól
biodegradálható KOI:N arány 100:5-ről 100:7,23 értékre való tolódására utalt, azaz a
vártnál nagyobb N-igényt mutatott. Ennek megfelelően, amint azt a 71. ábra szemlélteti,
a N-hiány elkerülésére a kiindulási 95 mg NH4N/l adagolást (t.i. kb. 45 mg N/l szelektorba
belépő tényleges koncentráció az iszap recirkuláció hígító hatását figyelembe véve) 138
mg N/l értékre növeltük a 7. napon, és hogy biztonsággal elkerüljük a N-hiányt a 8. napon
tovább emeltük 150 mg N/l-re (t.i. kb. 80 mg N/l a tényleges befolyóban) a befolyó NH4N
koncentrációt. Ahogy a befolyó ammónia koncentrációt megnöveltük, a nitrifikáció
beindulása volt megfigyelhető az AE rendszerben, ami egyúttal jelezte azt is, hogy a
nitrogén hiány megszűnt.
A kimutatott N-hiány magyarázhatja az eleveniszap szerkezet gyors és drasztikus
leromlását, amelynek következtében az SVI értékek 600 cm3/g-ra emelkedtek, amit a 72.
a) ábra diagramja mutat be.
A 72. b) ábra diagramja arról tanúskodik, hogy a kísérletindításkor relatíve magas
intracelluláris szénhidrát tartalom 9 nap alatt a felére csökkent, míg a kezdetben
viszonylag alacsony (5 w/w%) extracelluláris szénhidrát hányad drasztikusan
megemelkedett (a 9. napon már 25 w/w% körül). Összevetve a 72. a) és b) ábrák
diagramjait, szoros összefüggés látható az extracelluláris poliszacharid tartalom
növekedése és az iszap ülepíthetőségének romlása között, amely korábbi kutatások
(Jobbágy et al., 2002) tapasztalataival jó egyezést mutat. Annak érdekében, hogy a romló
ülepedésű eleveniszapot vissza tudjuk irányítani az utóülepítőből a bioreaktorokba, a 10.
napon megemeltük az iszap recirkuláció térfogatáramát, ami az iszap koncentráció gyors
bioreaktorokbeli visszaemelkedését eredményezte (ld. 72. a) ábra). Ugyanakkor, az iszap
koncentráció visszaemelkedésével az SVI értékek újból növekedni kezdtek, >400 cm3/g
értékeket elérve. Mindez arról tanúskodik, hogy N-hiány esetében amennyiben a
biomassza szerkezete az extracelluláris poliszacharidok túltermelése következtében
nagymértékben leromlik, akkor még a jelentős pót N-forrás adagolás sem feltétlenül
biztosíthat gyors javulást. Ennek oka valószínűsíthetően az, hogy az eleveniszap
flokkulumok körül kialakult vastag extracelluláris poliszacharid rétegen keresztül csak
nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jut be a tápanyag.
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a) and c) -▲-: Biomassza koncentráció; -□-: Iszap ülepedési index; b) and d) ▌: Extracelluláris szénhidrát tartalom; ▌: Intracelluláris szénhidrát tartalom
72. ábra. A biomassza koncentráció, az iszap ülepedési index (SVI) és az összes szénhidrát tartalom (feltüntetve az intra- és extracelluláris hányadot, a biomassza szárazanyag tartalom
tömegszázalékában kifejezve) alakulása a a-b) levegőztetett és a c-d) nem levegőztetett szelektorral üzemelő kísérleti rendszerekben

A kísérlet utolsó hetében a nitrifikáció hatékonysága visszaesett, jelentős
mennyiségű nitrit jelent meg a reaktorokban (ld. 71. a) ábra). A kísérlet utolsó hetében az
iszap ülepedési index csökkenni kezdett a biomassza koncentráció növekedésével (ld. 72.
a) ábra), és feltételezhetően utóbbinak köszönhetően a kísérlet végére a nitrifikáció újra
megerősödésével az elfolyó ammónia koncentráció mérséklődött. Az oxidált
nitrogénformák jelenléte arra utalt, hogy az NH4Cl adagolás megnövelésével a N-hiányt
sikerült kiküszöbölni.
A levegőztetett szelektorral üzemelő rendszer átlagosan 95 %-os KOI eltávolítási
hatékonyságot mutatott, a szervesanyag biodegradációja nagyrészt a szelektorban már
végbement (ld. 73. ábra), hasonlóképpen, mint a nitrogén- és foszfor eltávolítás esetében.
A szubsztrát és oldott oxigén koncentráció profilok ún. low-S – high-DO körülményekről
(Wanner és Jobbágy, 2014) tanúskodtak mindkét bioreaktorban a tápanyagok szűkös
elérhetőségét eredményezve az egész rendszerben (ld. 13. táblázat A szekció). Ennek
megfelelően nem tudott megvalósulni a flokkulens előnyt nyújtó szelektorhatás, így a Nhiány leküzdését követően fonalas túlszaporodás következett be az eleveniszapban. A
fajlagos mikroba növekedési sebességek (μ) Monod kinetikai összefüggések segítségével
számolt becsült értékei az AE rendszer mindkét bioreaktorára fonalas előnyt adtak. A
számításokhoz szükséges kinetikai paraméterek (maximális mikroba fajlagos növekedési
sebesség, szubsztrát féltelítési állandó) értékeit szakirodalmi adatoknak (Niekerk et al.,
1988; Kapeller és Gujer, 1994) megfelelően választottuk meg.

-♦-: AE rendszer tényleges befolyó; -◊-: NA rendszer tényleges befolyó; -■-: AE rendszer szelektor; -□-:
NA rendszer szelektor; -▲-: AE rendszer reaktor; -Δ-: NA rendszer reaktor
73. ábra. Szervesanyag eltávolítás a levegőztetett szelektorral (AE) és a nem levegőztetett szelektorral (NA) üzemelő
kísérleti rendszerekben
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13. táblázat. Számított fajlagos mikroba növekedési sebesség értékek a flokkulensekre és a fonalasokra;
A szekció: levegőztetett szelektorral; B szekció: nem levegőztetett szelektorral üzemelő rendszer esetén
A szekció Az AE rendszerre jellemző KOI:N arány a tényleges befolyóban
Átlagos tényleges befolyó KOI : N arány a 0-6. nap közötti kísérleti időszakban

100 : 5.1

Átlagos tényleges befolyó KOI : N arány a 8-22. nap közötti kísérleti időszakban

100 : 6.5

Jellemző szubsztrát koncentrációk és számított fajlagos mikroba növekedési sebesség értékek a 8-22. nap közötti
kísérleti időszakban
Levegőztetett szelektor
Szubsztrát koncentráció, mg jól biodegradálható KOI l

-1

Levegőztetett reaktor

15

10

2.5

4.0

Számított µflokkulens , d -1

2.27

2.35

Számított µfonalas , d -1

2.62

2.66

-1

Oldott oxigén koncentráció, mgDO l

B szekció Az NA rendszerre jellemző KOI:N arány a tényleges befolyóban
Átlagos tényleges befolyó KOI : N arány a 0-6. nap közötti kísérleti időszakban

100 : 4.9

Átlagos tényleges befolyó KOI : N arány a 8-22. nap közötti kísérleti időszakban

100 : 8.7

Jellemző szubsztrát koncentrációk és számított fajlagos mikroba növekedési sebesség értékek a 8-22. nap közötti
kísérleti időszakban
Nem levegőztetett szelektor
Szubsztrát koncentráció, mg jól biodegradálható KOI l

-1

Levegőztetett reaktor

557

5

Oldott oxigén koncentráció, mgDO l

0.05

3.5

Számított µflokkulens , d -1

0.82

1.56

Számított µfonalas , d -1

1.00

2.43

-1

5.5.3.2. A nem levegőztetett (NA) szelektorral üzemelő rendszer
A nem levegőztetett szelektorral üzemeltetett rendszerben nem valósult meg a
bioreaktor elrendezés alapján várt flokkulens növekedési előny, sem foszfor akkumuláló
sem pedig glikogén akkumuláló mikroorganizmusok nem szaporodtak el, ill. nitrát sem
állt rendelkezésre mint terminális elektron akceptor, így jól ülepedő iszapszerkezet nem
tudott kialakulni.
Az NA rendszer is 95% körüli KOI eltávoltási hatékonyságot mutatott, a 73. ábra
tanúsága szerint azonban a KOI-nak mindössze az egyharmada fogyott el a nem
levegőztetett szelektorban. A 71. b) ábra diagramja szerint a szelektorban viszonylag
magas N koncentráció volt jellemző, ami gátolta a GAOk növekedését. Emellett a nem
levegőztetett szelektorban mindössze igen kismértékű foszfor visszanyomás volt
megfigyelhető a kísérlet elején, ami arra utal, hogy PAOk is csak oltóanyagként használt
eleveniszapban voltak jelen. Megfigyelhető, hogy a PAO aktivitás fokozatosan csökkent,
és a GAOk-kal együtt a kísérletindítást követő második hét folyamán kimosódtak.
Szubsztrát koncentráció viszonyok szempontjából a nem levegőztetett
szelektorban ún. high-S – low-DO (jellemzően 0,0-0,2 mg DO/l), míg a fő bioreaktorban
low-S – high-DO (jellemzően 3,5 – 5,0 mg DO/l) körülmények uralkodtak, mindkét
térrészben a fonalasok növekedését serkentve (ld. 13. táblázat B szekció). Ha összevetjük
a 13. táblázat A és B szekciójában összefoglalt számolt μ értékeket, azt láthatjuk, hogy a
legnagyobb mértékű fonalas növekedési előny az NA rendszer levegőztetett fő
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bioreaktorában adódott, a szerves szén nagy része itt került eltávolításra fonalas előnnyel.
Ebben a rendszerben N-hiány csak a fő bioreaktorban volt megfigyelhető a kísérlet első
hetében, de a beadagolt N megemelésével az is megszűnt. Az NA rendszer kisebb aerob
iszapkora miatt nem volt megfigyelhető nitrifikáció.
Az AE rendszerhez képest kedvezőbb N elérhetőség ellenére az iszap szerkezet
jelentős mértékben romlott az SVI drasztikus megemelkedését eredményezve (ld. 72. c)
ábra). Ugyanakkor, a 72. d) ábra tanúsága szerint, az extracelluláris poliszacharidok
koncentrációjának növekedése nem volt jellemző. A megnövelt térfogatáramú iszap
recirkuláció csak arra volt elegendő, hogy átmenetileg megakadályozza az utóülepítőből
való iszap elúszást. A rendszer működésének tartós stabilizálása csak a nem levegőztetett
szelektorba történő nitrát adagolással vált lehetségessé (16. nap). A mikroszkópos
vizsgálatok nagy fonalas gyakoriságot mutattak az NA rendszer biomasszájában,
ugyanakkor túlzott mértékű extracelluláris poliszacharid termelés nem volt jellemző.
5.5.4. Következtetések
Tápanyaghiányos befolyó szennyvizek esetében ahhoz, hogy a hagyományos
eleveniszapos szennyvíztisztító telepeken a mikrobiális növekedés feltételeit biztosítani
lehessen, általánosan pót tápanyag forrás adagolást alkalmaznak oly módon, hogy a
nitrogén és a foszfor szükséges minimális koncentrációját célozzák meg az így
megnövekedő üzemeltetési költségek lehetőség szerinti minimalizálására.








A kutatás ugyanakkor igazolta, hogy a minimális vegyszer felhasználásra törekedő
adagolási stratégia könnyen a pót tápanyag forrás mennyiségének alulbecsléséhez
vezethet, ami a jól biodegradálható szénforrás melletti, megszokottnál nagyobb
biomassza hozam miatt állhat elő.
Az ilyenformán előidézett szűkös tápanyag elérhetőség súlyos biomassza elválasztási
problémákat okozhat boripari szennyvíztisztító telepek esetében az eleveniszap
szerkezet romlása miatt. Bioreaktor elrendezéstől függően az iszap szerkezet romlás
oka lehet fonalas túlszaporodás és/vagy viszkózus extracelluláris poliszacharid
túltermelés is.
Ennek megfelelően megoldást jelenthet a pót nitrogén forrás befolyóhoz történő
biztonságos „túladagolása”. Ez esetben viszont hatékony nitrifikáció és denitrifikáció
biztosítása szükséges, és így több okból is nagyobb költségek jelentkeznek.
Korszerű, költségkímélő és biztonságos biotechnológiai megoldást jelenthet azonban
súlyos tápanyaghiány esetén megfelelő bioreaktor elrendezés alkalmazásával a GAOk
elszaporítása (Kiss et al., 2011).
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6. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
Hazánkban a szennyvíztisztítási technológiák tervezésében még ma is sok esetben
ökölszabályok alkalmazása az uralkodó. Márpedig az egységes szennyvízminőség
fogalmának változatlan fenntartása (pl. ún. lakosegyenérték, LE), a szennyvíztisztító
telep csatornahálózattól, ill. a befolyó szennyvizet érhető bármely egyedi hatásoktól, a
vízgyűjtő terület lokális jellegzetességeitől, esetleges ipari kibocsátásoktól elszigetelt
vizsgálatának gyakorlata tarthatatlan, és téves következtetésekhez, valamint költséges
üzemeltetéshez és nem megfelelő elfolyó szennyvízminőséghez vezet.
A befolyó szennyvíz minőség alapvetően meghatározza a tervezési és hatékonyság
növelési számítások eredményeinek kimenetelét. Ennek megfelelően a doktori munkám
keretében végzett sokirányú kutatás egyik kiemelt célja az volt, hogy széleskörű
felmérés eredményeképpen átfogó képet adjak a hazai szennyvizek minőségéről, és a
nemzetközi adatokkal összevetve felhívjam a figyelmet a külföldön, ill. más hazai
helyszíneken bevált technológiák közvetlen alkalmazhatóságának határaira. Kutatásaim
egy része arra irányult, hogy a szennyvíz és biomassza mintavétel látens hibáit feltárjam,
és új eljárások kidolgozásával korszerű és a gyakorlatban jól alkalmazható
megoldásokat kínáljak.
A befolyó szennyvízben levő szén, nitrogén és foszfor források mennyisége és aránya
meghatározó a kialakuló mikroorganizmus tenyészet és annak szennyezőanyag
eltávolítási hatékonysága szempontjából. Ennek megfelelően célul tűztem ki






a szerves szénforrás hiány, az alacsony befolyó BOI5/NH4N arány, és a low S low DO körülmények áthidalását a biológiai nitrogén eltávolítási hatékonyság
és az eleveniszap ülepíthetőségének javítása érdekében.
új eljárások kidolgozását és sikeres alkalmazását a biológiai nitrogén
eltávolítási hatékonyság növelése és az eleveniszap szerkezet javítása érdekében,
nagymértékben ingadozó befolyó BOI5/NH4N arány mellett.
a szélsőségesen nagy befolyó BOI5/NH4N arány, azaz a tápanyaghiány
eleveniszap pehely szerkezetének alakulására gyakorolt hatásának, és a pót
nitrogén és foszfor forrás adagolás veszélyeinek kísérleti igazolását.

Hazánk befolyó szennyvizeinek átfogó feltérképezésére nagy körültekintéssel
összeállított kérdőívet juttattam el az ország közel 80 szennyvíztisztító telepéhez. A
kérdőívek kiértékelését 55 magyarországi szennyvíztisztító telepre végeztem el,
amelyek között 500 m3/d alatti és 150 000 m3/d feletti kapacitású üzem is szerepelt, de a
vizsgált telepek kétharmadának hidraulikai terhelése a 2 000 – 50000 m3/d tartományba
esett. A kapott eredményeket összevetetettem a nyugat-európai és észak-amerikai
adatokkal.
A szennyvíz és biomassza mintavétel és mérés területén végzett kutatások során
helyszíni mintavételeket és laboratóriumi kísérleteket egyaránt végeztem, a mérési
módszerek összehasonlítására vonatkozó vizsgálatokat több alkalommal és 5
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ismétléssel végeztem el, és a kapott eredményeket statisztikailag kiértékeltem
(ANOVA).
Nagyüzemi rendszerek esetében a befolyó szennyvíz minőségének, valamint a
tisztítási hatékonyságnak reprezentatív meghatározására tisztító telepenként több
alkalommal, a telep és a vízgyűjtő terület egyedi sajátságainak figyelembe vételével,
körültekintően megtervezett mintavételi kampányokat hajtottam végre, helyszíni
szennyezőanyag koncentráció profilmérések kivitelezésével. A többféle szoftverrel
(SSSP, BioWin, WEST) kivitelezett ASM (Activated Sludge Model) alapú matematikai
(biokinetikai) szimulációs vizsgálatokhoz az általánosan mért szennyvíz-analitikai
paraméterek meghatározásán felül a befolyó KOI biodegradálhatóság alapú
frakcionálásához szükséges kiegészítő méréseket is elvégeztem. A laboratóriumi
vizsgálatok végrehajtásakor a vonatkozó szabványoknak megfelelően jártam el.
Üzemeltetőktől kapott adatok kiértékelésével feltérképeztem nagyüzemi technológiák
működésének határait és hiányosságait, valamint javaslatot tettem a költségkímélő
hatékonyság növelésre.
A befolyó szűkös szerves szénforrás elérhetőség melletti eleveniszapos és biofilm
rendszerek kombinált alkalmazásának optimalizálására, valamint a tápanyaghiány
mérsékelt nitrogén és foszfor adagolással való kompenzálására több hetes folytonos
üzemű összehasonlító laboratóriumi modellkísérleteket végeztem, ami
kutatócsoportunk nemzetközi viszonylatban is ritka jellemzője. A kísérletek során az
eredmények nagy-üzemi adaptálhatósága érdekében a módszer fontos része volt a
referencia rendszer alkalmazása, valamint a bioreaktorok szennyezőanyag koncentráció
profiljának nagy körültekintéssel történő beállítása.
Az elvégzett kutatások a következő új tudományos és technológiai
eredményekhez vezettek (közlemények felsorolását ld. 7. fejezet „Az értekezés alapját
képező közlemények”):
1. Kimutattam, hogy a hazai szennyvizek általánosan nagy befolyó szervesanyag (összes
KOI) és ammónia terhelésűek. Ugyanakkor biodegradálható szerves szénforrásra
nézve az 55 vizsgált tisztító telep 26%-a szűkösnek, 16%-uk pedig súlyosan
hiányosnak bizonyult. Igazoltam, hogy a szennyvízminőség még hazai kommunális
szennyvíztisztító telepek esetében is helyről-helyre nagymértékben különbözik, így
az ún. lakosegyenértéken alapuló tervezési gyakorlat nem tartható. (I. és VIII.
közlemény, ld. 7. fejezet)
2. Hiánypótló javaslatokat tettem a biokémiai oxigénigény és az iszap ülepedési
index mérések eredményeinek reprezentatívvá és összehasonlíthatóvá tételére. Új
eljárást dolgoztam ki, ami az SVI és a DSVI komparatív mérésével alkalmas az
eleveniszap szerkezet változásának korai jelzésére. (VI. közlemény, ld. 7. fejezet)
3. Kimutattam, hogy a váltakozó üzemű levegőztetés, valamint a low DO
körülmények nagymértékben visszavethetik a denitrifikáció hatékonyságát.
Szűkös szerves szénforrás elérhetőség mellett (4<BOI5/NH4N<6) biztonságosabb
megoldást jelent nagy iszapkorú rendszerek esetében a bioreaktorok tagolása
(anoxikus terek leválasztása), kis iszapkorú eleveniszapos rendszer esetén pedig az
eleveniszapos technológia biofilm rendszerrel való optimalizált összekapcsolása.
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(I. és II. közlemény, ld. 7. fejezet)
4. Nagyüzemi kísérletben kimutattam, hogy szűkös szerves szénforrás elérhetőség
mellett a nem levegőztetett reaktorok felszínének speciális úszó fedlappal való
lefedése az eleveniszap ülepíthetőségét javítja, ugyanis elnyomja a low DO
körülmények között növekedő mikroaerofil fonalasok szaporodását. (V. közlemény,
ld. 7. fejezet)
5. Helyszíni szennyezőanyag koncentráció profil méréseken és szimulációs
számításokon alapuló, új kombinált eljárást dolgoztam ki egy nagy szerves
széntartalmú szörpüzemi hányadot szezonálisan fogadó kommunális
szennyvíztisztító
telep
befolyó
szennyvízminőségének
reprezentatív
meghatározására. A módszer jól használható rejtett ipari kibocsátások feltárására is.
(VII. közlemény, ld. 7. fejezet)
6. Kifejlesztett, új eljárással igazoltam, hogy nagymértékben ingadozó C/N arányú
befolyó szennyvíz esetén az elterjedt low DO körülmények fenntartásánál
hatékonyabb technológia a tagolt anoxikus terek alkalmazása mind a biológiai
nitrogén eltávolítás, mind pedig az eleveniszap pehely szerkezetének javítására. (VII.
közlemény, ld. 7. fejezet)
7. Kísérletileg igazoltam, hogy bizonyos jól biodegradálható szénforrások esetén a
megszokottnál nagyobb biomassza hozam (0,7 g biomassza KOI / g szubsztrát
KOI) állhat elő, így tápanyaghiányos élelmiszeripari szennyvizek tisztításakor a
minimális vegyszer felhasználásra törekedő N és P adagolási stratégia szűkös
tápanyag elérhetőséghez, a biomassza nemkívánatos szerkezetéhez és súlyos
elválasztási problémákhoz vezethet. A hagyományos vegyszer adagolásnál
biztonságosabb és célszerűbb megoldás korszerű biotechnológiával GAOkat
tenyészteni (III. és IV. közlemény, ld. 7. fejezet)

Az elért eredmények és kidolgozott új eljárások alapján a beruházási tender kiírási és
a tervezési folyamat, valamint az üzemeltetési gyakorlat számára jól alkalmazható
javaslatokat fogalmaztam meg szennyvíztisztító telepek költségkímélő hatékonyság
növelése érdekében.
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9. FÜGGELÉK
F1. Táblázat. A Nemzeti Víztechnológiai Platform keretében a hazai szennyvíztisztító
telepek általános felmérésére összeállított kérdőív
Nemzeti Víztechnológiai Platform - Szennyvíztisztító telepek általános
felmérése
Kérdőív
Korszerű kommunális szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiák munkacsoport
munkacsoport vezető: Dr. Jobbágy Andrea
A. A szennyvíztisztító telep általános adatai
Neve
Tulajdonosa
Üzemeltetője
Kapcsolattartó személy
elérhetősége:
Utolsó jelentős átalakítás éve:

Telepítésének éve
Jelenlegi technológia
tervezője és kivitelezője
A SzVT területi kategóriája a
28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet
szerint

A 220/2004 (VII. 21.) kormány
rendelet alapján kiadott engedély
szerinti kibocsátási határértékek

KOI

mg/l

BOI

mg/l

ÖsszN

mg/l

NH4-N

mg/l

NO3-N

mg/l

PO4-P

mg/l

ÖsszP

mg/l

Lebegőa.

mg/l

A szennyvíztisztító telep vízjogi engedélyének száma:

Befogadó megnevezése

vízhozama (m3/h)

A Telep üzemeltetői létszáma (fő)
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B. A szennyvíz mennyisége és minősége (2007-2008)
A telep névleges hidraulikai
kapacitása (m3/d)
A telep kapacitása
lakosegyenértékben (LE)
A kapcsolódó szennyvíz- ill.
csapadék elvezető rendszer típusa
A vízgyűjtő lakosainak becsült
száma (fő)
Minimum
A szennyvíz térfogatáram értékei
(m3/d)

Átlag
Maximum

A szennyvíz mennyisége mutat-e
szezonális ingadozást?
Ha igen, milyen jelleggel?

Paraméter

A befolyó szennyvízre jellemző paraméter értékek
2007
2008
Jellemző tartomány
Tervezési Jellemző tartomány
Átlag
-tól
-ig
-tól
-ig

Mérési gyakoriság
Átlag

KOI (mg/l)
BOI5 (mg/l)
Lebegőanyag (mg/l)
Ammónia-N (mg/l)
TKN (mg/l)
ÖsszP (mg/l)
PO4-P (mg/l)
pH
Hőmértéklet (°C)
TOC (mg/l)
TN (mg/l)
A befolyó szennyvíz hány százaléka ipari eredetű?
(Kampányszerűen érkező terhelésnél a maximális
hányadot is adja meg!)

átlagosan

%

maximálisan

%

Mely iparágakból származik az
ipari szennyvíz?
Milyen módszerrel mérik a
térfogatáramokat?
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C. A tisztított szennyvíz (2007-2008)
A tisztított szennyvízre jellemző paraméter értékek
2007
Paraméter

2008

Mérési gyakoriság

Tervezési
Minimum Maximum

Átlag

Minimum Maximum

KOI (mg/l)
BOI5 (mg/l)
Lebegőanyag (mg/l)
Ammónia-N (mg/l)
Nitrátion (mg/l)
Nitrition (mg/l)
TKN (mg/l)
Összes P (mg/l)
PO4-P (mg/l)
Coliform szám
TOC (mg/l)
TN (mg/l)

Az esetlegesen előforduló határérték túllépéseknek milyen feltehető okai vannak?
Műtárgy hiba
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Átlag

D. Az elő- és utótisztítási fokozat

Műtárgy

A telep rendelkezik-e
az adott műtárggyal?

Ha igen
Mérete

Kialakítása, típusa

Durvarács
Finomrács
Homokfogó
Kőfogó
Zsírfogó
Előülepítő

Történik a telepen fertőtlenítés?

Ha igen, milyen milyen technológiával?
Szezonális vagy állandó jelleggel?

Vannak-e lakossági panaszok a
szaghatásokkal kapcsolatban?
Szaghatások ellen alkalmaznak-e valamilyen
technológiát?
Ha igen, milyet?
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E. Biológiai tisztítási fokozat
Milyen biológiai műtárgy van kiépítve a Telepen, és milyen tisztítási célt szolgál?
Műtárgy
Tisztítási cél
Eleveniszapos
Csepegtetőtest
Biofilter
Egyéb
medence
Szerves anyag
eltávolítás
Nitrifikáció
Denitrifikáció
Biológiai foszfor
eltávolítás
Egyéb
Kérjük mellékelje a kitöltött kérdőívhez a biológiai fokozat reaktortagolásának és kapcsolásának vázlatát, a reaktorok
térfogatának és az ülepítők elhelyezkedésének feltüntetésével!
Milyen levegőztetés módszert alkalmaznak az
eleveniszapos medencékben? Mélylégbefúvás
esetén milyen típusú levegőztető elemeket
használnak, milyen hatásfokon működnek?
Biológiai tisztító egységekben rendszeresen ellenőrzött paraméterek
Érték
Paraméter
Átlag
Jellemző tartomány
Mérési gyakoriság
-tól
-ig
Iszapkor (d)
Iszapkoncentráció (g/l)
Iszap illékony hányad (%)
Ülepedési térfogat (cm3)
Ülepedési index (cm3/g)
Oldott oxigén szint (mg/l)
medence végén
több pontján
pH
Hőmérséklet (°C)
Mikroszkópos vizsgálat
Az üzemeltetés során történik-e automatizált vezérlés on-line módon mért paraméterek alapján?
Ha igen, mely paraméterek alapján és milyen vezérlés történik?
Vezérlő paraméter
Vezérlő hely
Bevatkozási hely
Vezérelt paraméter

Milyen (nem on-line módon mért) kontroll-paramétereket alkalmaznak az üzemeltetés során, és azok alapján milyen
beavatkozásokat végeznek?
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F. Kémiai kezelés
Hogyan és milyen vegyszereket adagolnak a Telepen és milyen anyagok eltávolítását célozza az adagolás.
Kérjük a táblázatban tüntesse fel a kicsapószer jellemző koncentráció tartományait a szennyvízben!
(Kérjük a telep vázlaton jelölje meg, hogy hol történik a vegyszeradagolás)

Tisztítási cél

Adagolási módszer

Előkicsapás

Szimultán kicsapás

Lebegőanyag

Foszfor

KOI

Egyéb

G. Az utóülepítő
Milyen az utóülepítő kialakítása?

Az utóülepítő átlagos mélysége (m)

Felülete (m2)
Hogyan történik a vízbevezetés helyén az
energiatörés megvalósítása?
Milyen az átfolyás jellege az utóülepítőben?
Van-e lehetőség az utóületpítőbena felúszó
anyag eltávolítására?
Végeznek-e iszapszint mérést az
utóülepítőben?
Van-e a belépésnél flokkulációs tér?
Van-e speciális intenzifikálás? És ha igen,
milyen?
Kotró típusa (pl. van-e szívókotró?)

Jellemző recirkulációs arány
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Utókicsapás

Egyéb

H. A szennyvíziszap minősége, kezelése és elhelyezése
Fogad-e a telep szippantott szennyvizet/iszapot/települési folyékony hulladékot?
Ha igen, mennyisége (m3/d)

A telepen keletkező/kifogott
hulladékfajták mennyiségei

Homok
(m3/d)

Zsír
(kg/d)

Nyersiszap
(m3/d)

Fölösiszap
(m3/d)

Összes kezelésre
kerülő iszap (m3/d)

A kezelésre kerülő folyékony iszap szárazanyagtartalma (%)
Ha igen, milyen mértékig? (%)

Történik-e iszapsűrítés?

milyen mértékig? (%)

Történik-e víztelenítés?

Ha igen,

Használnak-e
kondicionáló szert?

Ha igen,

Történik-e
iszapstabilizálás?

milyen módon?
milyet?
mennyit? (kg/m3)

Ha igen,milyen módon?

Rothasztás esetén
fogad-e a rothasztó
kívülről egyéb szerves
anyagot?

milyet?
Ha igen,

Rothasztás esetén a
naponta keletkező
biogáz mennyisége
(m3/d)

mennyit? (kg/d)

Hogyan történik a biogáz
hasznosítása?

Hogyan történik jelenleg a telepen?
Gyűjtés

Átmeneti tárolás

Rácsszemét
Homok
Kő
Zsír
Telepen keletkező
csatornaiszap
Szennyvíziszap
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Elhelyezés, hasznosítás

I. Üzemeltetési problémák
Gyakoriság

Probléma

Habzás

Feltételezett ok

Beavatkozás

Sosem

detergens

mikrobiális
Iszapfelúszás az
előülepítőben
Iszapfelúszás az
utóülepítőben
Oxigénhiány

Bűz

Egyéb

J. K+F igények a jövőben
Mi a kutatás-fejlesztési igénye a Telepnek?

Kérjük jelölje meg a folyó/tervezett K+F tevékenységek témakörét ill. fejlesztési célját!
Jelenleg
Fejlesztési cél
K+F igény
Témakör
zajlik/tervezett
(pl. hatékonyságnövelés/költségcsökkentés)
Előtisztítás
Szerves szennyezők
eltávolítása
Nitrogén eltávolítás
Foszfor eltávolítás
Ülepítés
Iszapkezelés
Egyéb
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Egyéb megjegyzések:
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F1. ábra. Az ASM1 modell
http://www.mikepoweredbydhi.com/)

default

frakcionáló

modellje

(WEST,

F2. ábra. Az 5.2.3.2. fejezetben leírt szimulációs vizsgálatokhoz kidolgozott frakcionáló
modell (WEST, http://www.mikepoweredbydhi.com/)
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F3. ábra. A STOWA (1996) szerinti KOI frakcionálási módszer. (Az f_BOD_In és az
f_BODint_In arányokat a saját mérési adataim alapján határoztam meg, amely közel
esett, de kismértékben eltért az ábrán látható irodalmi értékektől.)

F4. ábra. Az előülepített szennyvízre mért és a kidolgozott frakcionáló modellel számított
flokkulált-szűrt KOI koncentrációk
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F5. ábra. A mért és az illesztett ASM1 modellel számított elfolyó NO3N koncentrációk
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