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1 BEVEZETÉS, A KUTATÁS JELENTŐSÉGE 

A bioszféra legveszélyeztetettebb része az édesvíz, így a környezetvédelem számos 

területe közül a vizek védelme kiemelkedő fontosságú. Ha egy természetes befogadóba (folyóba, 

tóba), tisztítatlan szennyvizet engedünk, akkor jelentősen megnöveljük annak szerves anyag 

tartalmát. A megnövekedett szervesanyag tartalom, a vízben levő mikroorganizmusok általi 

lebomlása eutrofizációhoz, ill. a vízi ökoszisztémák károsodásához vezet.  

A szennyvíztisztítás mindmáig világszerte legelterjedtebben alkalmazott eljárása az 

a technológia, ahol a szennyezőanyagok biológiai eltávolítását egy szuszpenzióban lévő heterogén 

mikroflóra, az ún. eleveniszap biomassza végzi. Az eleveniszapos szennyvíztisztítási 

technológia Magyarországon is széles körben alkalmazott mind kommunális, mind ipari 

szennyvizek kezelésére. 

A lakóházak és a közintézmények hasonló szennyvizeit a közcsatorna hálózat gyűjti 

össze, továbbá az olyan iparágak szennyvizeit is, amelyek biológiailag könnyen bonthatók és a 

szennyvíztisztítás szempontjából semmilyen veszélyt nem jelentenek a lakossági 

szennyvíztisztítókra (például a tej-, hús- és konzerviparok valamint a borászat szennyvizei). 

Azonban ezek az élelmiszeriparban keletkezett szennyvizek a jellemzően magas biológiailag 

jól bontható szervesszén tartalmuk mellett, igen csekély egyéb tápanyag tartalommal 

(nitrogén és foszfor) rendelkeznek. Az ilyen, tápanyaghiányos szennyvizeket tisztító – 

levegőztetett reaktorokban szaporodó - biomassza ülepíthetősége rendkívül rossz, és többnyire a 

tisztított szennyvízben sem biztosíthatók az előírt környezetvédelmi határértékek. Ezért ilyenkor 

a hagyományos eleveniszapos tisztítási technológiák csak kiegészítő nitrogén- és/vagy 

foszforadagolással alkalmazhatók, ami jelentősen növeli az üzemeltetési költséget, és 

hatékonysága is kérdéses, mivel a befolyó szennyvíz minőségének gyakori és erőteljes 

változása miatt a pontos adagolás nehézkes. 

A glikogénakkumuláló mikroorganizmusok (Glycogen Accumulating Organisms, GAO) 

létezéséről elsőként Liu et al. (1996) számolt be kb. két évtizeddel ezelőtt. Megfigyeléseik szerint, 

ez a mikroorganizmuscsoport képes anaerob körülmények között szervesanyag felvételére és 

tárolására. Noha, korábban azt feltételezték, hogy kizárólag a foszforakkumuláló 

mikroorganizmusok (Phosphorus Accumulating Organisms, PAO) képesek fennmaradni 

váltakozó anaerob-aerob körülmények között, a biológiai többletfoszforeltávolító (Enhanced 

Biological Phosphorus Removal, EBPR) rendszerekben. 

A PAOk anaerob környezetben a sejtjeikben tárolt polifoszfát bontásából nyerik az 

energiát a szennyvízben jelen levő könnyen biodegradálható szervesanyagok (pl. acetát, glükóz) 

felvételéhez, amit aerob környezetbe átkerülve többletfoszfor felvételére, növekedésre és 

szaporodásra használnak fel. Míg a GAOk az anaerob szervesanyag asszimilációjához az energiát 

a sejten belül tárolt glikogén készletük hidrolízise által nyerik, majd az aerob fázisban a felvett 

szerves anyagot oxidálják és sejtnövekedésre, szaporodásra, valamint a glikogén készletük 

újratöltésére fordítják. 

A PAOk-hoz hasonló metabolizmusuk miatt a GAOk-at tartják felelősnek az EBPR 

rendszerek teljesítményének leromlásáért, így a tudományos kutatások többsége a 

glikogénakkumuláló mikroorganizmusok növekedését leghatékonyabban elnyomó módszerek 

kidolgozására irányul. A Dr. Jobbágy Andrea vezette BME ABÉT Szennyvíztisztítási 
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Biotechnológiák Kutatócsoportja ismerte fel elsőként, hogy a GAOk irányított elszaporítása 

költséghatékony megoldást nyújthat a tápanyaghiány (magas szén/nitrogén arány) okozta 

iszapszerkezeti és ülepedési problémák kezelésére. Erre laboratóriumi körülmények között 

borászati műszennyvízzel kidolgozott egy eljárást a biológiai többletszén eltávolítást 

(Enhanced Biological Carbon Removal, EBCR). 

Doktori tevékenységem ezen új, élelmiszeripari szennyvizek tisztítására kifejlesztett 

eljárás elvi alapjainak tisztázására, gyakorlati alkalmazhatóságának megvizsgálására és az 

ebben esetlegesen felmerülő problémák feltárására irányult, mindemellett annak 

bizonyítására, hogy a biológiai többletszén eltávolítási technológia a hagyományos 

megoldásoknál biztonságosabban és költséghatékonyan alkalmazható.  
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2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 AZ ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA ALAPJAI 
Az eleveniszapos szennyvíztisztítás (ld. 1. ábra) során a tisztítóba kerülő szennyvíz a 

mechanikai tisztítást és egy általánosan alkalmazott előülepítési lépést követően egy kevert – 

általában levegőztetett – bioreaktorba kerül, ahol a jelenlevő mikroorganizmusokkal szuszpenziót 

képez. A reaktorban a mikroflóra elfogyasztja a szubsztrátként hasznosítható anyagokat, mialatt a 

biomassza tömege növekszik. A reaktorból elfolyó kevert szuszpenzió az utóülepítőbe kerül, ahol 

viszonylag nagy szárazanyag tartalmú iszapra és tisztított vízre válik szét. 

Tisztítandó
szennyvíz

Mechanikai 
tisztítás

Bioreaktor(ok)

Utóülepítő

Iszaprecirkuláció

Nyers iszap

Szilárd 
szennyeződés

Tisztított
víz

Fölösiszap 
elvétel

Előülepítő

 

 

1.ábra.  Az eleveniszapos szennyvíztisztítás elvi folyamatábrája. 

A tisztított vizet esetenként az utókezelőbe (pl. klórozó) vezetik, ahonnan már 

visszajuttatható a természetbe. Az utóülepítőben levő iszap egy részét elvezetik a rendszerből 

(fölösiszap), az ún. recirkuláltatott iszapot pedig visszavezetik a reaktorba (Grady et al., 1998). 

 

2.1.1 A bioreaktorban lejátszódó folyamatok 

A biodegradáció során a szubsztrátként szolgáló szennyvízkomponens anyagot és energiát 

biztosít az eleveniszapot alkotó sejtek növekedéséhez és szaporodásához. A szubsztrát – 

heterotróf baktériumok esetében valamilyen szerves anyag, autotrófoknál pedig szervetlen, pl. 

ammónia – oxidációjához kell egy elektronakceptor, amely aerob viszonyok között az oxigén, 

anoxikus környezetben a nitrát nitrogénje, míg anaerob körülmények között a kén vagy egy 

szerves vegyület. A biodegradációhoz tápanyagok is szükségesek, amik a sejt felépítésében 

vesznek részt. A makro-tápanyagok (C, O, H, N, P, S) a sejtekben viszonylag nagy arányban 

fordulnak elő, amíg a mikro-tápanyagokból (Fe, Mg, Ca, K, Mo, Zn, Co) csak nyomnyi 

mennyiségekre van szükség. A biológiai szennyvíztisztításban a tápanyag („nutrient”) fogalma 

alatt szűkebb értelemben csak a nitrogént és a foszfort értjük, ugyanis a felszíni vizekben ezek az 

eutrofizációt limitáló tényezők. 
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A biológiailag bontható és nem mérgező szubsztrát eseten a sejtszaporodás kinetikáját a 

Monod-egyenlet írja le, amelyben a   fajlagos növekedési sebesség [1/s] szerepel az S  

szubsztrátkoncentráció [g/l] függvényében (Sevella et al., 1998): 

x
dt

dx
      (1) 

S  K

S

S

max


     (2) 

ahol x  a pillanatnyi sejtkoncentráció [g/l], max  a maximális fajlagos növekedési sebesség [1/s] 

és SK  az ún. féltelítési állandó [-], ami azzal a szubsztrátkoncentrációval egyenlő, ahol a fajlagos 

növekedési sebesség a maximális érték fele. 

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás megfelelő működésének alapvető feltétele, hogy a 

bioreaktorokban történő szubsztráteltávolítás hatékony legyen. A Monod-egyenlet értelmében a 

szubsztrát eltávolítás mellett a biomassza tömege növekszik. Az egységnyi szubsztrátfogyásra eső 

sejttömeg növekedés a hozam (Y) (Sevella et al., 1998): 

Y
dS

dx
     (3) 

A biomassza mennyisége a biodegradáció során növekszik, a stacionárius állapot 

fenntartásának érdekében annak termelődő hányadát el kell távolítani a rendszerből. Az ún. 

fölösiszap az eleveniszapos technológia mellékterméke, amelynek kezelése és elhelyezése 

általában nagy problémát jelent a szennyvíztisztító telep üzemeltetőinek. A rendszerből 

eltávolított fölösiszap mennyiségét – a termelődéshez igazodva – szakszerűen kell megállapítani, 

ugyanis – a bioreaktorbeli biomassza koncentráció és a bioreaktor térfogat mellett – ez határozza 

meg a biológiai folyamatok egyik alapvető tényezőjét, az iszapkort (Sludge Retention Time, 

SRT). Az iszapkor megadja, hogy az eleveniszap mikroflóra mennyi ideig tartózkodik a 

rendszerben, számítása az alábbi képlet segítségével történhet: 

lebegőxQ 




fölösxw

xV
SRT                   (4) 

ahol V  a bioreaktor térfogata, x  a biomassza koncentrációja a bioreaktorban, w  a fölösiszap 

elvétel térfogatárama és fölösx  a biomassza koncentrációja a fölösiszapban, Q az elfolyó térfogatáram. Az 

elfolyó szennyvíz lebegőanyag tartalma (xlebegő) az iszapelvétel üzemeltető szándékától független része, ami 

ha magas koncentrációban távozik, az iszapkort jelentősen csökkentheti.  

Az iszapkor segítségével meghatározható, hogy mely szervezetek képesek elszaporodni a 

bioreaktorban, és melyek azok, amelyek kimosódnak. Az SRT reciproka ugyanis azt a minimális 

fajlagos növekedési sebességet adja meg, amely ahhoz szükséges, hogy a rendszerből ne 

mosódjon ki az adott mikroorganizmus (Grady et al., 1998). Ez azt jelenti, hogy alacsony 

iszapkor mellett a bioreaktorban csak a viszonylag gyorsan szaporodó baktériumok képesek 

fennmaradni. Ezzel magyarázható az iszaprecirkuláció szükségessége is. Iszaprecirkuláció nélkül 

ugyanis az iszapkor megegyezne a hidraulikus tartózkodási idővel, ami csak igen nagy bioreaktor 

térfogat mellett lenne megfelelően nagy a biodegradációhoz szükséges mikroorganizmusok 
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visszatartásához. A sejtpusztulás a biomassza mennyiségét csökkenti, de megfelelő szubsztrát- és 

tápanyagellátottság esetén ez a sejtnövekedés mellett elhanyagolható. 

A bioreaktorban termelődő mikroorganizmusok jellegzetessége, hogy aggregálódnak és 

kialakítják az ún. eleveniszap flokkulumot. Ennek köszönhetően az eleveniszap heterogén rendszer 

lesz, ami lehetővé teszi a biomassza elválasztását ülepítés révén a tisztított víztől. A flokkulumos 

szerkezet fontos jellemzője, hogy a szubsztrát és a tápanyagok koncentrációgradiensét 

eredményezi. Ez a hatás olyankor jár észlelhető következményekkel, amikor a bioreaktorelegy 

főtömegében alacsony valamelyik komponens koncentrációja, pl. viszonylag kismértékű 

levegőztetés esetén a flokkulum belseje anaerobbá válhat, vagy kevés tápanyag mellett 

tápanyaghiány léphet fel a flokkulum belsejében. 

 

2.1.2 A biomassza és a tisztított víz elválasztása az utóülepítőben 

Az utóülepítőben történik a bontást végző mikroflóra és a tisztított szennyvíz elválasztása. 

Az ülepítés hatékonyságát, ami a teljes tisztítási folyamat eredményességét befolyásolja, az 

eleveniszap ülepedő képessége határozza meg. Jól ülepedőnek nevezzük azt az iszapot, amely 

ülepedése során rövid idő alatt tiszta felülúszót és sűrű iszapot eredményez. Az ülepedő képesség 

számszerűsítésére a Mohlmann-féle ülepedési indexet használják, amelyet a 30 perces ülepedési 

idő elteltével kialakuló iszaptérfogat és a kezdeti biomassza koncentráció hányadosával 

definiálnak. Gyakran használt angol elnevezése a Sludge Volume Index (SVI). 

A szuszpendált biomassza ülepedő képességét a flokkulumok mérete és szerkezete 

határozza meg. Mind a széteső, kis flokkulumok, mind az óriásflokkulumok hátrányosan 

befolyásolják az ülepíthetőséget. A flokkulumok méretét technológiailag elsősorban a keverés, ill. 

a levegőztetés változtatásával lehet szabályozni. A flokkulumszerkezetet alapvetően két tényező 

befolyásolja. Az egyik a fonalas és flokkulens mikroorganizmusok aránya, a másik a sejteket 

összetartó bakteriális ragasztóanyag mennyisége. Nagyságuk kialakulásában a tisztítandó víz 

minősége és az alkalmazott rendszer nagy szerepet játszik. 

A fonalasok túlszaporodása esetén az iszap lassan ülepszik és nehezen tömörödik, ami 

jelentős gondot okoz az utóülepítő üzemeltetésében, sőt kritikus esetben az iszap elúszásához, a 

rendszer leürüléséhez is vezethet. A felülúszó viszont – a hálós szerkezet nagy szűrőkapacitása 

következtében – szinte lebegőanyagtól mentes. Ezzel szemben, a túlnyomó többségében csak 

flokkulensekből álló iszap gyorsan és könnyen ülepíthető, de az elfolyó víz többé-kevésbé 

zavaros marad, veszélyeztetve a lebegőanyag határérték teljesítését. A mind üzemeltetési 

szempontból, mind az elválasztási hatékonyság tekintetében ideálisnak mondható eleveniszap 

kiegyensúlyozott arányban tartalmazza a két baktériumfajtát. Ilyen esetekben a flokkulum 

fonalasokból álló, ún. „gerinchálózattal rendelkezik”, ami stabilitást ad, és amelyre képesek 

rátelepedni a flokkulens mikroorganizmusok. Így megfelelő méretű, és viszonylag gyorsan (>1 

m/h) ülepedő pelyhek alakulnak ki, amelyek a csupaszon kinyúló fonalaknak köszönhetően a 

kisebb flokkulumtöredékek, ill. a szabadon úszó baktériumok felfogásával alacsony elfolyó 

lebegőanyag koncentrációt eredményeznek. Az alacsony reaktorbeli szubsztrátkoncentráció a 

fonalasok, a magas reaktorbeli szubsztrátkoncentráció a flokkulensek elszaporodásának kedvez. 

Toxikus anyagok jelenléte kis koncentrációban főképp a fonalas szervezetek növekedését gátolja, 

s így eltolja a flokkulens/fonalas arányt a flokkulensek javára. 

A bakteriális ragasztóanyag, a glikokálix jelentősége az optimális flokkulumszerkezet 

kialakítása során abban rejlik, hogy biztosítja a fonalasok és a flokkulensek összetapadását. 
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Hiányában az iszap széteső, dezintegrált struktúrát alkot, és viselkedésében hasonlít a flokkulens 

baktériumok túlszaporodásakor keletkező eleveniszapéhoz, ugyanis ebben az esetben is jól 

ülepedő biomassza, de zavaros elfolyó keletkezik. A flokkulumok teljes szétesésével járó, 

szélsőséges esetben viszont az eleveniszap teljesen ülepíthetetlenné válik. A bakteriális 

ragasztóanyag túltermelése esetén a mikroflóra nyálkás, összeragadt, ún. óriásflokkulumokban 

bővelkedő szerkezetű tömeget képez, és viselkedése hasonlóvá válik az elfonalasodott iszapéhoz, 

ami szélsőséges esetben az iszap elúszását jelenti. Ennek megfelelően a jelenséget nem-fonalas, 

vagy viszkózus iszappuffadásnak nevezik. Jelentős hatást gyakorol a bakteriális ragasztóanyag 

mennyiségére a befolyó szennyvíz minősége.  

Összefoglalásképpen az iszap jó ülepíthetősége az alábbi tényezőkre gyakorol hatást: 

 a kibocsátott, tisztított szennyvíz lebegőanyag tartalmára; 

 az utóülepítő kapacitásának kedvező kihasználtságára, minek következtében a 

bioreaktorban magasabb iszapkoncentráció – emiatt magasabb SRT – tartható 

fenn, és/vagy nagyobb térfogatárammal terhelhető a rendszer; 

 az eleveniszap későbbi kezelésére, elhelyezésére. 

 

 

2.1.3 Reaktortagolás (szelektoros technológia) 

Az eleveniszapos rendszer bioreaktorainak kialakítása (kevert vagy csőreaktor jellege) és 

az egyes egységek elrendezése (soros vagy párhuzamos kapcsolása, ill. ezek variációja) döntően 

befolyásolja a bontást végző mikroflóra környezetében kialakuló szubsztrátkoncentrációt. Ettől a 

koncentrációtól jelentősen függ mind a biológiai lebontás sebessége, amint az a Monod-

egyenletből következik, mind pedig a kialakuló iszap szerkezete (2.1.1 fejezet). Ennek 

következtében a bioreaktorok optimális kapcsolásával a fonalas baktériumok túlzott mértékű 

növekedése hatékonyan és költségkímélően elnyomható. 

A szelektoros rendszerek (ld. 2. ábra) a sorba kapcsolt reaktorok egy fajtájának 

tekinthetők. Az ilyen technológiáknál a tisztító medencék előtt sorba kötve egy elkülönített tér, az 

ún. szelektor helyezkedik el.  

Az elkülönített szelektortérben a további bioreaktorok környezeti paramétereitől 

(tápanyagkoncentráció, oxigénkoncentráció, stb.) eltérő értékeket lehet fenntartani. Ilyen módon 

bizonyos – egyébként a rendszerből kimosódó, ill. csekély hatékonysággal működő – 

mikroorganizmusok eleveniszapban való felszaporítása (szelekciója) válik lehetővé. Szelektorok 

alkalmazásával jelentősen javíthatók az eleveniszap ülepedési tulajdonságai, ill. specifikus 

tápanyageltávolítási technológiák alakíthatók ki (ld. 2.5.2 fejezet). 
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2.ábra. Szelektoros rendszer kapcsolási sémája. 

 

A szelektorokban, a bioreaktorban uralkodó fonalas előnyt biztosító, alacsony (Se) 

szubsztrátkoncentrációnál magasabb szubsztrát (SS) koncentráció tartható fenn (Chudoba et al., 

1994), ami által az ilyen körülmények között viszonylagos hátránnyal növekedő fonalas 

szervezetek visszaszoríthatók (ld. 3. ábra). A szelektor egy fal meglévő rendszerbe való 

beépítésével kerülhet legegyszerűbben kialakításra, így ez a legkevésbé költséges eljárása a 

jól ülepedő és tömörödő biomassza biztosításának. 
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3.ábra. Fonalas és flokkulens mikroorganizmusok fajlagos szaporodási sebességének 

szubsztrátkoncentráció függése. 

A bioreaktorok tagolásán túlmenően további lehetőségek nyílnak a biológiai egységek 

kialakítására, melyek nemcsak a szubsztrát gradiens, hanem a tápanyagok gradiensének 

megváltozását is eredményezhetik. Ilyen technológiai változtatások közé tartoznak a betáplálás 

helyének megváltoztatása, belső recirkulációs vezetékek kialakítása és bizonyos egységek 

levegőztetésének megszüntetése, miáltal anoxikus, ill. anaerob terek hozhatók létre. Az 

elkülönített biológiai egységekben tehát különböző környezeti paraméterek tarthatók fenn, és így 

bizonyos – egyébként a rendszerből kimosódó, ill. csekély hatékonysággal működő – 

mikroorganizmusok eleveniszapban való felszaporítása válik lehetővé. 
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2.2 A REAKTOR ELRENDEZÉS SZEREPE A BIOLÓGIAI 

TÁPANYAGELTÁVOLÍTÁSBAN 
 

A biológiai szennyvíztisztításban a tápanyag fogalma alatt szűkebb értelemben csak a 

nitrogént és a foszfort értjük, ugyanis a felszíni vizekben leggyakrabban ezek az eutrofizációt 

limitáló tényezők (ld. 2.1.1 fejezet). Az eutrofizáció jelensége, a befogadóba került nitrogén- és 

foszfortartalmú tápanyagokon növekedő, majd elhaló vízinövények túlszaporodásának 

következménye. Ezért eltávolításuk a szennyvizekből – különösen fokozottan érzékeny befogadók 

esetén – elengedhetetlen követelmény. 

 

2.2.1 A biológiai nitrogéneltávolítás technológiai megoldása 

2.2.1.1 A nitrifikáció  

A biológiai nitrogéneltávolítás első lépése a nitrifikáció, melynek során a szennyvízben 

eredetileg jelen lévő, és az ún. ammonifikáció során a szerves nitrogénvegyületekből keletkező 

ammónia nitritté, majd nitráttá oxidálódik. A folyamat két lépésben játszódik le a következő 

reakcióegyenletek szerint: 

 

NH4
+ + 1,5 O2  NO2

- + 2 H+ + H2O + 275 kJ  (Nitrosomonas)  (5) 

NO2
- + 0,5 O2  NO3

- + 75 kJ    (Nitrobacter)  (6) 

 

A nitrifikációt a (7) összefüggéssel leírt módon lassan szaporodó, autotróf 

mikroorganizmusok végzik, ezért az eleveniszapos rendszerben való benntartásuk megnövelt 

aerob iszapkort (ld. 2.1.1 fejezet) igényel, amit a (8) összefüggés szerint a levegőztetett térfogat 

vagy a biomasszakoncentráció megemelésével lehet elérni. 

A

sONsNH

AA X
DOK

DO

NNHK

NNH










 24

4
max

4

    (7) 

ahol μA a nitrifikáló mikroorganizmusok fajlagos növekedési sebessége (1/d), μAmax a 

nitrifikáló mikroorganizmusok maximális fajlagos növekedési sebessége (1/d), NH4-N az 

ammónia-N koncentráció (mg/l), KsNH4-N az ammónia-N-re vonatkoztatott féltelítési állandó 

(mg/l), DO az oldott oxigén koncentráció (mg/l), KsO2 az oldott oxigénre vonatkoztatott féltelítési 

állandó (mg/l) és XA a nitrifikáló mikroorganizmusok koncentrációja (mg/l). 

eliszapelvét

xV
SRT 

1 aerob 


                                            (8) 

 

ahol μ a fajlagos növekedési sebesség (1/d), Vaerob a levegőztetett térfogat (m3), x a 

biomassza koncentrációja (kg/m3) és az iszapelvétel a termelődött és a rendszerből elvételre került 

fölösiszap mennyisége (kg/d). 
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A nitrifikáló mikroorganizmusok szaporodását jónéhány szerves anyag már igen kis 

koncentrációban is gátolja, ami a megfelelő tervezéshez - elsősorban magasabb ipari hányadok 

esetében - az autotróf növekedési sebesség esetenkénti ismeretét teszi szükségessé. Az 1. 

Táblázatban látható néhány példaként kiragadott vegyület hatása. A 75%-os inhibíció azt jelenti, 

hogy µA értéke a gátlás nélküli állapothoz képest 25%-ra csökken, ami a (8) összefüggés szerint 

négyszeres iszapkort tesz szükségessé. 

1. Táblázat Nitrifikációt gátló anyagok (Hockenbury et al., 1977) 
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A 4. ábra a kutató csoportunk által elvégzett szimulációk eredményeit foglalja össze, 

amikben az oldott oxigén szint hatását vizsgáltuk KsO2 = 0,75 mg/l érték felhasználásával. 

Egyértelműen megállapítható az, hogy az oldott oxigén szint növelésének hatása az 1 mg O2/l 

alatti tartományban bizonyult a legerőteljesebbnek. 

0

100

200

300

400

500

600

700

12 14 16 18 20 22 24

Hőmérséklet (ºC)

R
e

a
k
to

rt
é
rf

o
g

a
t

(%
)

0,5 mg/l

1 mg/l

2 mg/l

4 mg/l

Oldott Oxigén

KOI                      1100 mg/l

NH4N                        75 mg/l

NH4N határérték      2 mg/l KsO2 = 0,75 mg/l

0

100

200

300

400

500

600

700

12 14 16 18 20 22 24

Hőmérséklet (ºC)

R
e

a
k
to

rt
é
rf

o
g

a
t

(%
)

0,5 mg/l

1 mg/l

2 mg/l

4 mg/l

Oldott Oxigén

KOI                      1100 mg/l

NH4N                        75 mg/l

NH4N határérték      2 mg/l KsO2 = 0,75 mg/l

 

4.ábra. Az oldott oxigénszint hatása a nitrifikáláshoz szükséges levegőztetett reaktortérfogatra. 

A nitrifikáló mikroorganizmusok szaporodásának sebessége a szennyvízben előforduló 

anyagok esetleges gátló hatásán, a hőfokon és az oldott oxigén szinten kívül erőteljesen függ a 

reaktorbeli 
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NH4-N koncentráció és az iszapkoncentráció nagyságától is. Ez utóbbiakat reaktortagolással, 

azaz egymást követő, sorba kapcsolt részekre való osztással tudjuk szabályozni (ld. 2.1.3 

fejezet), ami alacsony elfolyó határérték esetén jelentős térfogat megtakarítást eredményezhet. Ez 

látható a kutatócsoportunk által elvégezett a reaktortagolás hatását vizsgáló szimulációk 

eredményeit összefoglaló 5. ábrán. 
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5.ábra. A reaktortagolás hatása a határérték teljesítéséhez szükséges levegőztetett térfogatra 

(oldott oxigén koncentráció=2mg/l, T=18C). 

 

Az 5. ábrán szembetűnő az, hogy a reaktortagolás előnyei leginkább az 1-1,5 mg/l 

tartományba eső KsNH4-N értéket megközelítő, alacsony elfolyó ammónia határérték esetén illetve 

magas terhelésnél mutatkoznak meg. Másképpen fogalmazva az mondható el, hogy tagolt 

reaktorokban magasabb iszapkoncentráció mellett alacsonyabb elfolyó ammónia koncentráció 

érhető el. 

Mivel a hatékony nitrifikációhoz szükséges reaktortérfogat nagysága nagymértékben függ 

a befolyó szennyvíz szervesanyag tartalmától, ill. annak különböző frakcióitól, előülepítő, ill. 

vegyszeres kicsapással kombinált előülepítés alkalmazásával a nitrifikációhoz szükséges 

reaktortérfogat általában jelentősen csökkenthető. Természetesen az előülepítés hatása akkor a 

legkedvezőbb, ha a szervesanyag jelentős része szuszpendált formában van jelen. 

 

2.2.1.2 A denitrifikáció 

A biológiai nitrogéneltávolítás második lépése a denitrifikáció. A denitrifikáló 

mikroorganizmusok döntő többségükben fakultatívan aerob, heterotróf baktériumok, amelyek a 

disszimilatív denitrifikálással párhuzamosan képesek a nitrát asszimilációjára, azaz a sejtbe való 

beépítésre is. A disszimilatív enzimrendszer működését az oxigén jelenléte gátolja, ezért a 

folyamat fenntartásához – legalábbis lokálisan – anoxikus körülményeket kell biztosítani. A 

denitrifikáció során a nitrifikációban előálló oxidált nitrogénformák a nitrát, ill. a nitrit, 

molekuláris nitrogénné redukálódnak az alábbi általánosan elfogadott folyamat szerint: 

NO3
-  NO2

-  NO  N2O  N2  (9) 
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A denitrifikáció megfelelő, jól biodegradálható szerves szénforrást igényel, az ebből 

rendelkezésre álló mennyiség felmérése érdekében a szennyvíz KOI-ban kifejezett szervesanyag 

tartalmának frakcionált meghatározása szükséges. Könnyen biodegradálható közvetlenül 

felvehető (SS), nehezen biodegradálható, hidrolízis után felvehető (XS), valamint egyáltalán nem 

biodegradálható (SI és XI). A frakcionálás a rutinszerűen alkalmazott BOI5 (biokémiai 

oxigénigény) méréssel nem határozható meg közvetlenül, ezért speciálisan erre a célra 

kifejlesztett módszerek alkalmazását igényli.  

Bár a mikrobiális folyamatok tekintetében a nitrifikáció a denitrifikációt minden esetben 

megelőzi, a technológiai megvalósítás – a szennyvíz útja szerint – kétféle lehet, elődenitrifikáció 

vagy utódenitrifikáció. Elődenitrifikáció esetén a nitrátból nitrogént termelő heterotróf 

mikroorganizmusok számára a szennyvíz könnyen biodegradálható komponensei szolgálnak 

szénforrásként, így a denitrifikáció sebessége az anoxikus zónában viszonylag nagy. Ilyen 

megoldást jelent a módosított Ludzak-Ettinger (MLE)-eljárás (6. ábra), amely tartalmaz egy első 

anoxikus zónát az elődenitrifikáláshoz és egy aerob zónát a nitrifikáláshoz, valamint egy belső 

recirkulációs áramot, ami a nitrátot szállítja az aerob zónából az anoxikus zónába, a nitrogénné 

konvertálás céljából. Az elfolyó NOx koncentráció csökkentését korlátozza az anoxikus zónába 

bejuttatható nitrát mennyisége, amit az MLE rendszerben a recirkuláció mértéke határoz meg, 

aminek térfogatárama tipikusan 1-4-szerese a befolyó térfogatáramnak. Az utódenitrifikáció 

döntően az iszap endogén anyagcseréjén, ill. a szennyvíz nehezen bontható komponensein alapul, 

s ennek megfelelően viszonylag lassú, vagy a folyamat meggyorsítása érdekében külső szénforrás 

(pl. metanol vagy etanol) adagolását igényli. 

 A nitrifikáció denitrifikációval való kombinálása nem csupán azért előnyös, mert így az 

össznitrogén tartalom végül is csökkenthető, hanem azért is, mivel a nitrifikációs bioreaktor tér 

levegőztetés igényét csökkenti, valamint a viszonylag kis pufferkapacitású rendszerekben a pH 

eltolódása visszaszorítható, és a denitrifikáció okozta iszapfelúszás az utóülepítőben elkerülhető. 
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6.ábra.  A módosított Ludzak-Ettinger (MLE)-eljárás sémája (elődenitrifikációt alkalmazó 

nitrogéneltávolítás). 

Annak ellenére, hogy a fakultatívan aerob, denitrifikáló mikroorganizmusok az oxigén-

felhasználást részesítik előnyben, és ezen felül az oxigén jelenléte kinetikai gátlásként is 

jelentkezik, a denitrifikációs medencék nyitottak, sőt azokba gyakran erőteljes az oxigén 

bekeverés. Az oldott oxigénszint a denitrifikáció sebességét a (10) összefüggés szerint 

befolyásolja. 
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ahol DEN a denitrifikálók fajlagos növekedési sebessége (1/d), µmax,H a heterotrófok 

maximális fajlagos növekedési sebessége (1/d), SS a rendelkezésre álló denitrifikációhoz 

hasznosítható szénforrás (mg/l), SNO3 a reaktorban lévő nitrát mennyiség (mg/l), KI
NO2,2 a nitrátra 

vonatkozó féltlítési állandó (inhibíciós koefficiens) és
I

OK 2,2  az oxigén inhibíciós koefficiens (= 

0,2 mg/l), XH heterotróf biomassza koncentreáció (g/l). 

A (10) összefüggés szerint a denitrifikáció sebessége már igen alacsony, 0,2 mg/l-es oldott 

oxigén szintnél a felére csökken. Ezzel kapcsolatban szakaszosan elvégzett kísérleteink 

eredményeit mutatom be a 7. ábrán, melyek azt támasztják alá, hogy szénforrás hiány esetén 

kiemelt jelentősége van a denitrifikációs reaktor megfelelő kialakításának (Jobbágy et al., 2000).  
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7.ábra. A C-forrás eltávolítási sebesség és az oldott oxigén szint összefüggése a denitrifikáló reaktorban. 

 

A denitrifikálási célra használt medence lezárása, azaz az oxigén kizárása akkor 

eredményez jelentős nitráteltávolítási hatékonyságnövelést, ha a szervesanyag eltávolítási 

sebesség lassú és ezért az oldott oxigén szint a kinetikai gátlást eredményező nagyságra 

emelkedik (Plósz et al., 2003). 

Szűkös szénforrás kínálat esetén (ami a közvetlenül hozzáférhető szervesanyagnak a 

denitrifikálandó oxidált N mennyiséghez viszonyított arányára vonatkozik) a denitrifikáló 

reaktorok tagolásával, azaz már egy elválasztó fal beépítésével is elérhetjük azt, hogy a 

nitráteltávolítás hatékonysága gyakorlatilag megegyezzen egy lefedett reaktoréval (8. ábra). 
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8.ábra. A denitrifikáló tér kialakításának szerepe a költségkímélő megoldásban. 

 

2.2.2 A biológiai foszforeltávolítás technológiai megoldása 

 

A biológiai foszforeltávolítást célzó technológiák az aerob egységet megelőzően anaerob 

térrészt tartalmaznak az ún. foszforakkumuláló mikroorganizmusok szelektálására. Ezen, 

fakultatívan anaerob szervezetek ugyanis aerob körülmények között viszonylag lassan 

szaporodnak, ezért levegőztetett rendszerekben visszaszorulnak. Egy anaerob szelektor 

beiktatásával azonban, minthogy képesek a fermentációs termékek anaerob zónabeli 

asszimilációjára, előnyre tesznek szert a többi mikroorganizmussal szemben a felvehető 

szubsztrátokért folyó versenyben (részletes metabolizmus ld. 2.3.1. fejezet). Mivel az átlagos 

mikrobaösszetételhez képest nagyobb mennyiségben tartalmaznak foszfort, feldúsításukkal a 

fölösiszap foszfortartalma az átlagos 1,5-4%-ról 5-7%-ra növelhető. 

A 9. ábrán látható az A/O vagy Phoredox-eljárás vázlatos rajza. Az A/O jelölés az 

anaerob/oxikus szavak rövidítése, ami az egymást követő anaerob, majd aerob (az eljárás 

kifejlesztői által oxikusnak nevezett) környezetre utal. Ebben a technológiában jellegzetesen kis, 

2-3 napos iszapkor értékeket alkalmaznak. A viszonylag alacsony iszapkor egyrészt kedvező a 

foszforeltávolításhoz, mert biztosítja a nagy foszfortartalmú iszap elvételét és ezen keresztül a 

foszforeltávolítást, másrészt szükséges (különösen, 20oC körül vagy fölött) azért, hogy 

visszaszorítsa a nitrifikációt és ezáltal az anaerob zónába az iszaprecirkulációval visszajuttatható 

nitrát mennyiségét. Nitrát jelenlétében ugyanis: 

 az anaerob fermentáció gátolt, ezért csökken a foszforakkumuláló baktériumok által 

hasznosítható ecetsav, ill. egyéb illósavak képződésének valószínűsége; valamint 

 a befolyóban már jelenlévő (a csatornarendszerben képződött), ill. az előülepítőben 

keletkező szerves savakat nitrát felhasználásával a denitrifikáló baktériumok fogyasztják. 

 

Mindezek oka a denitrifikáló szervezetek metabolikus előnye a fermentáló és foszforakkumuláló 

mikroorganizmusokkal szemben. Mivel a foszforakkumuláló organizmusok fennmaradása 

érzékenyen függ a hozzáférhető szubsztrát mennyiségétől, ezért a biológiai foszforeltávolítás 

hatékonysága könnyen leromolhat a fent említett körülmények között. 
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9.ábra.  Az A/O vagy Phoredox-eljárás vázlatos rajza. 

 

 

2.2.3 Kombinált nitrogén és foszforeltávolítás 

 

A kombinált biológiai nitrogén- és foszforeltávolító rendszerek anaerob, anoxikus és aerob 

zónákat, valamint reaktorelegy recirkulációs lehetőséget foglalnak magukba. Ezekben a 

rendszerekben nitrifikáció is végbemegy, ami hátrányosan befolyásolhatja a biológiai 

foszforeltávolítást, amennyiben a nitrát-tartalmú recirkuláltatott iszap közvetlenül az anaerobnak 

szánt zónába kerül. Az anaerob zónába juttatott nitrát mennyiségének lehetőség szerinti 

minimalizálása döntő szempont a kombinált nitrogén- és foszforeltávolító rendszerek 

kialakításában. Amennyiben viszont a szennyvíz szervesanyagtartalma – ezen belül is elsősorban 

a szervessav tartalma – több, mint ami a biológiai foszfor- és nitrogéneltávolításhoz együttesen 

szükséges, akkor a nitrát recirkuláció a foszforeltávolítás hatásfokát nem befolyásolja. 

Az ún. UCT (University of Cape Town)-eljárás (10. ábra) gyakorlatilag kiküszöböli a 

nitrát visszakerülését az anaerob zónába. A recirkuláltatott iszapot az anaerob zóna helyett az 

anoxikus zónába vezetik, csakúgy, mint az aerob reaktorból a nitrát-tartalmú recirkulációt. Az 

anoxikus zóna végéről a denitrifikálódott elegynek bizonyos hányada (anoxikus recirkuláció) az 

anaerob reaktoregységbe jut, hogy ellássa az anaerob zónát mikroorganizmusokkal. Mivel 

ülepített eleveniszap helyett az anaerob zónába az anoxikus recirkuláció kerül, itt az 

iszapkoncentráció kisebb lesz, mint a többi bioreaktorban. 

 

A módosított UCT (MUCT)-eljárásban (11. ábra) az anoxikus zónát két részre osztják. 

Az egyik a recirkuláltatott iszapot denitrifikálja, a másik pedig a nitrifikált recirkulációt kezeli. 

Ebben a rendszerben az első anoxikus reaktort, amelybe az iszapot recirkuláltatják, valamivel 

túlméretezik azért, hogy az anaerob reaktorrészbe nitrát ne jusson. A második anoxikus reaktornál 

pedig viszonylag nagy recirkulációs arányokat alkalmaznak avégből, hogy a zóna denitrifikációs 

képessége minél inkább kihasználható legyen (Jobbágy, 1996). 
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10.ábra.  Az UCT-eljárás. 
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11.ábra.  A módosított UCT (MUCT)-eljárás.
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2.3 ANAEROB ELŐSZELEKTORT TARTALMAZÓ RENDSZEREK 

BIOMASSZÁJÁBAN JELENLEVŐ MIKROORGANIZMUSOK 
 

A foszforeltávolítására hagyományosan fizikai-kémiai eljárásokat alkalmaztak, de a 

biológiai többletfoszfor eltávolítási technológia (Enhanced Biological Phosphorus Removal, 

EBPR) felfedezése óta – lehetőség szerint – ezt a módszert részesítik előnyben. Ez az eljárás is a 

2.1.3. fejezetben ismertetett reaktortagolásos technológián alapul. Az EBPR rendszerek 

minimálisan egy anaerob szelektorból, egy levegőztetett bioreaktorból és egy utóülepítőből 

állnak. Az anaerob szelektor beiktatásával az eleveniszap bizonyos stresszhatásnak van kitéve, 

amit az oxigén és a nitrát hiánya okoz. Vannak azonban olyan mikroorganizmusok, amelyek 

különböző anyagok raktározásán, majd ezek későbbi felhasználásán alapuló hatékony túlélési 

mechanizmusokkal rendelkeznek. Ezek a fakultatívan anaerob szervezetek viszont tisztán aerob 

körülmények között kisebb fajlagos növekedési sebességgel rendelkeznek (µ=0,4 d-1), mint az 

eleveniszap nagyobb részét kitevő heterotróf baktériumok (µ=4 d-1), ezért hagyományos 

levegőztetett rendszerekben visszaszorulnak, ill. teljesen kimosódnak. Egy anaerob szelektor 

beiktatásával azonban elszaporíthatók, mivel ilyen körülmények között metabolikus előnnyel 

rendelkeznek a többi mikroorganizmussal szemben.  

Az anaerob szelektoros rendszerekben metabolikus előnnyel rendelkező baktériumok két 

csoportját különböztetjük meg a raktározott anyag jellege szerint: 

1. Az ún. foszforakkumuláló mikroorganizmusok (Phosphorus Accumulating Organisms, 

PAO) szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott foszfortartalmuk a 7%-ot is elérheti, míg 

az átlagos heterotróf baktériumokban ez az arány 1,5-4%. A biológiai többletfoszfor 

eltávolítási technológia a PAO-k elszaporításán alapul. 

2. Az ún. glikogénakkumuláló mikroorganizmusok (Glycogen Accumulating Organisms, 

GAO) sejtjeikben glikogént (α-D-glükózegységekből 1,4 ill. 1,6 glikozidos kötéssel 

felépülő elágazó szerkezetű polimer) tárolnak. Rendkívül nagy, 25-50% szárazanyag-

tartalomra vonatkoztatott szénhidráttartalommal rendelkeznek, míg ez az arány az 

átlagos eleveniszap mikroflóránál nem több mint 10-15% (Jobbágy et al., 2002).  

 

2.3.1  Foszforakkumuláló mikroorganizmusok 

Az anaerob szakaszban (ld. 12. ábra) a PAOk képesek felvenni bizonyos könnyen 

metabolizálható szubsztrátokat (elsősorban acetátot és kisebb mértékben egyéb fermentációs 

termékeket), melyeket polihidroxialkanoátok (PHA) formájában raktároznak. A 

polihidroxialkanoátok négyféle monomer egységből (3-hidroxi-butirát, 3-hidroxi-valeriát, 3-

hidroxi-2-metil-butirát, és 3-hidroxi-2-metil-valeriát) felépülő kopolimerek. Ha az anaerob 

fázisban az egyedüli felhasználható szénforrás az acetát, a PHA fő építőegysége a 3-hidroxi-

butirát lesz, és így polihidroxibutirátnak (PHB) tekinthető. 

A PAOk az anaerob szubsztrátfelvételhez szükséges energiát részben a glikogén 

metabolizmusából, de legnagyobbrészt az intracellulárisan tárolt polifoszfát (poli-P) 

nagyenergiájú kötéseinek hidrolíziséből fedezik. Ez utóbbi folyamat az ún. foszfor-visszanyomás, 

melynek során a felszabaduló ortofoszfát molekulák az oldatba kerülnek. Minthogy a 

polihidroxialkanoátok redukált polimerek, szintézisükhöz redukáló erő szükséges, melyet a 
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glikogén anaerob degradációja biztosít (Mino-modell), de a trikarbonsav-ciklus részleges 

működésének lehetőségét sem lehet teljesen kizárni (Comeau-Wentzel-modell). Ha az 

alapszennyvíz nem tartalmaz egyszerű szubsztrátokat, akkor feltétlenül szükség van anaerob 

fermentációra képes, „segéd” baktériumokra, amelyek a komplex szubsztrátokat átalakítják és 

előbontják könnyen felvehető tápanyagokká (Mino et al., 1998). 

Átkerülve az aerob szakaszba, a PAOk raktározott PHA készletüket, mint szén- és 

energiaforrás hasznosítják a sejtosztódáshoz és a szintézisfolyamatokhoz. A sejt lebontja PHA 

tartalmát, aminek során nagymennyiségű foszfort vesz fel, és azt polifoszfáttá alakítja, valamint 

feltölti glikogén készletét. A fentieknek megfelelően, a biológiai többletfoszfor eltávolítás 

hatékony működése esetén a rendszerben a szennyvíz foszfátkoncentrációja az anaerob 

szakaszban emelkedik, az aerob szakaszban pedig a megelőző emelkedésnél nagyobb mértékben 

csökken (ld. 12. ábra). 

Léteznek ún. denitrifikáló foszforakkumuláló mikroorganizmusok (Denitrifying 

Phosphorus Accumulating Organisms, DPAO), melyek anoxikus körülmények között képesek a 

nitrátot, mint elektron akceptort hasznosítani a PHA oxidációjához. Acevedo et al., (2012) 

cikkében mikrobiológiai módszerekkel kimutatta, hogy a Candidatus Accumulibacter phosphatis 

baktériumok képesek denitrifikálni. Ezek közül is az I. típusú (Type I.) nitrátot és nitritet is képes 

denitrifikálni, míg a II. típusú (Type II.) csak a nitrit átalakítására képes. 
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12.ábra.  A biológiai többletfoszfor eltávolítás mechanizmusa és az ortofoszfát koncentráció-profil 

alakulása az EBPR rendszerben. 
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2.3.2 Glikogénakkumuláló mikroorganizmusok 

A glikogénakkumuláló mikroorganizmusokat a szennyvizekből történő biológiai 

többletfoszfor eliminációra irányuló kutatások kapcsán fedezték fel. Bizonyos körülmények 

között ugyanis azt tapasztalták, hogy az EBPR rendszerekben a foszforeltávolítás hatásfoka 

jelentősen romlott, ugyanakkor az anaerob reaktorban az acetát fogyás (ami addig egyértelműen a 

PAOk jelenlétét volt hivatott bizonyítani) nem változott. Ez a kísérleti eredmény utalt arra, hogy a 

PAOk-on kívül létezik egy másik olyan baktériumcsoport, amely anaerob körülmények között 

képes könnyen biodegradálható szubsztrátok felvételére. A további kutatások kimutatták, hogy ez 

a bizonyos baktériumcsoport nagymennyiségű intracelluláris glikogéntartalommal rendelkezik, és 

anaerob körülmények között ennek a glikogéntartalomnak a hidrolízise biztosítja az 

energiaszükségletet (Cech et al., 1993). 

Az anaerob tartózkodás során tehát a GAOk intracelluláris glikogéntartalmuk bontásával 

energiát nyernek, amit szubsztrátfelvételre ill. polihidroxialkanoátok (PHA) szintézisére 

fordítanak (ld. 13. ábra). A különböző szubsztrátok különbözőképpen metabolizálódhatnak az 

anaerob szakaszban (ld. 14. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Anaerob ill. aerob tartózkodási idő 

Könnyen biodegradálható 
szerves savak (pl. acetát), 

cukrok (pl. glükóz) 

PHA 

Anaerob szakasz Aerob szakasz 

PHA 

Intracelluláris  

szénhidráttartalom 

Intracelluláris 

PHB tartalom 

Glikogén 

Glikogén 

Glikogén 

 

13.ábra. A glikogénakkumuláló mikroorganizmusok metabolizmusa az anaerob és aerob fázisokban. 

 

Abban az esetben, ha a tápközeg főképpen könnyen metabolizálható szerves savakat (pl. 

ecetsav) tartalmaz, ezeket felvéve a GAO sejt PHA szintézisre fordítja, miközben a 

szubsztrátfelvételhez és -átalakításhoz szükséges energiát és redukáló erőt a glikogén 

glikolíziséből fedezi. Amennyiben azonban a GAO sejt nagymennyiségű, könnyen 

metabolizálható szénhidrátot (pl. glükóz) tartalmazó tápközegbe kerül, mind az intracelluláris 

PHA, mind az intracelluláris glikogéntartalmát növelni tudja. A felvett cukrok ugyanis azonnal, 

glikolízis útján metabolizálódhatnak, energiát és redukáló erőt szolgáltatva az anaerob PHA 

képzéshez, a többletenergia pedig glikogénszintézisre fordítódik. 
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14.ábra.  Anaerob szubsztráthasznosítás glikogénakkumuláló organizmusokban. 

 

Az aerob szakaszba kerülve a PHA oxidációja biztosítja a GAO-k számára a 

szaporodáshoz és az intracelluláris glikogén készletük újrafeltöltéséhez szükséges energiát. 

Léteznek denitrifikációra képes glikogénakkumuláló mikroorganizmusok (Denitrifying 

Glycogen Accumulating Organisms, DGAO) is. Anaerob/anoxikus periódusokkal üzemelő SBR-

ben (Sequencing Batch Reactor) ugyanis sikerült feldúsítani olyan mikroorganizmusokat, melyek 

képesek voltak az anaerob fázisban adagolt acetátot felvenni, és PHA formájában raktározni, 

mialatt glikogént használtak fel, ill. anoxikus körülmények között szaporodni és újraszintetizálni a 

glikogén tartalékaikat a raktározott PHA oxidációja révén. Az oxidációhoz nitrátot és nitritet is fel 

tudtak használni, mint elektron akceptort, azonban a denitrifikáció végső terméke az anoxikus 

szakasz alatt főleg N2O volt a N2 helyett (Zeng et al., 2003). 

Ribera-Guardiaet et al. (2016) batch tesztek sorozatát végrehajtva azt tapasztalta, hogy a 

DPAOk és a DGAOk esetében is fellépett N2O akkumukláció, viszont a DPAOk denitrifikációs 

kapacitása nagyobb volt a DPAOk-énál a magasabb nitrogénoxid redukciós sebességükből 

adódóan. 

Lochmatter et al. (2009) a GAOk és PAOk denitrifikációs potenciálját vizsgálva azt 

tapasztalta, hogy az általa elszaporított DPAOk-ból hiányzott a nitrát reduktáz enzim és ezért csak 

nitritet tudtak redukálni, így feltételezték, hogy a kísérletük során tapasztalt nitrát redukcióért a 

DGAOk, a nitrit redukciójárért pedig a DPAOk és a DGAOk egyaránt voltak felelősek. 

A GAO-k anaerob és aerob metabolizmusát vizsgálva, és az eredményeket az irodalomban 

szereplő, PAOk-ra vonatkozó adatokkal összehasonlítva a következőket állapították meg: 

1. a GAO-k maximális acetát felvételi sebessége kisebb, mint a PAOk-é, valamint 

2. a nettó biomassza produkció/C-mol acetát a GAOk-ra 9%-kal magasabb, mint a PAOk-ra, 

de 17%-kal alacsonyabb, mint a közvetlenül acetáton növekedő közönséges 

heterotrófokra. 

Ez azt jelzi, hogy mind a PAO-k, mind a GAO-k rendelkeznek bizonyos versenyelőnyökkel 

az anaerob/aerob folyamat különböző részei alatt (Zeng et al., 2003).  

A glikogénakkumuláló mikroorganizmusok sejtmorfológiájuk alapján különböznek az 

eleveniszap többi heterotróf baktériumaitól. A 15. ábrán látható mikroszkópos felvételek három 

különböző morfológiájú baktériumfajtát mutatnak be, melyeket egy alacsony foszfortartalmú – 

így kizárva a biológiai többletfoszfor eltávolítás működését – szennyvizet tisztító anaerob 

Acetát Glükóz 

Glikogén PHA Glikogén PHA 



 

20 

 

szelektoros rendszerben észleltek (Liu et al., 1994). A következő három csoportba sorolták az 

előforduló GAOk-at: 

1. 0,8-1,2 µm átmérőjű gömb alakú sejtek, amelyek általában párban, tetrádban, vagy 

aggregátumban fordulnak elő, PHB festődésük pozitív 

2. 2,0-2,5 µm átmérőjű gömb alakú sejtek, amelyek nyolc vagy több sejtből álló csoportban 

fordulnak elő és vastag sejtfallal rendelkeznek, PHB festődésük pozitív 

3. 2-3 µm méretű ovális pálcika alakú, egyedülálló sejtek, amelyek néhány nagyméretű PHB 

szemcsét halmoznak fel. 

 
15.ábra. Glikogénakkumuláló baktériumok mikroszkópos képei. 

 

Az eleveniszap erősen kompetitív ökoszisztémájában a glikogénakkumuláló 

mikroorganizmusok általánosan az alábbi túlélési technikákat alkalmazzák: 

 Valamennyi glikogénakkumuláló mikroorganizmus lassú növekedésű baktérium. 

 Abban az esetben, ha a szubsztrátok hozzáférhetővé válnak, ezeket nem egy nagyobb 

növekedési sebesség támogatására használják fel, hanem igen nagy sebességgel 

intracellulárisan tárolt polimerekké asszimilálják. Mivel az EBPR rendszerek a 

tápanyagok hozzáférhetősége szempontjából erősen ingadozó környezetet jelentenek, 

ezért kritikusan fontos sajátosság olyan tárolt polimerek szintézisének képessége, melyek 

szén- és energiaforrásként felhasználhatók az „éhínség időszakaiban”. 

 A leírt glikogénakkumuláló mikroorganizmusok legtöbbje csoportokban vagy 

aggregátumokban növekedik, valamint gyakran védő és ragadós extracelluláris kapszula 

anyaggal veszik körül magukat, mely egyrészt rezisztenssé teszi őket a predációval 

szemben, másrészt lehetővé teszi, hogy szilárdan rögzülhessenek a rendszerben 

visszatartott flokkulumokhoz, és így kis növekedési sebességük ellenére sem mosódnak 

ki a rendszerből. 

Mindezen sajátságok alapján elmondható, hogy a glikogénakkumuláló mikroorganizmusok 

valódi K-stratégisták, és mint ilyenek nagyszerűen adaptálódtak a túléléshez az eleveniszap 

kemény versenyt diktáló környezetében. Nem csoda hát, hogy gyakran nagy számban láthatók az 

EBPR rendszerekben (Seviour et al., 2000). 

10 m 
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2.3.3 A GAO-k és PAO-k rendszertani besorolása 

 

2.3.3.1 Az EBPR-ben résztvevő mikroorganizmusok azonosítása 

 

Tenyészet függő módszerekkel 

Egy magas foszforeltávolító kapacitással rendelkező biomasszából elsőként izolált 

baktériumok a -Proteobacteria-k, Acinetobacter nemzettségébe tartoztak. A későbbiekben 

különböző elválasztási módszerekkel laboratóriumban, valamint üzemi kísérletekben izolált 

baktériumok többségét Acinetobacter spp. nemzettségbe tartozó fajként azonosították. E miatt azt 

a következtetést vonták le, hogy az EBPR rendszerben található PAO-k mind ebbe a 

nemzettségbe tartoznak. 

Számos tanulmány bemutatta, hogy többségük az Acinetobacter junii, Acinetobacter 

lwoffii valamint az Acinetobacter johnsonii fajokba tartoznak, de sokukat még nem tudták 

besorolni. Ennek oka részben az alkalmazott eljárásokban keresendő, de mára már megállapított 

tény, hogy számos korábban nem azonosított Acinetobacter faj van jelen az eleveniszapos 

rendszerekben. A kinyert tiszta kultúrák többségében nem működött a foszfor visszanyomással 

egyidejű acetát asszimiláció és PHA szintézis. Erre számos magyarázat adható, például hogy a 

biokémiai modellek befejezetlenek vagy nem helyesek, vagy az Acinetobacter-ek tiszta 

tenyészetben másként viselkednek, mint az EBPR rendszerekben. Netán a PAO-k közül nem az 

Acinetobacter-ek a fő felelősei a kémiai változások véghezvitelének az EBPR- iszapokban.  

Potenciális PAOk-nak tekinthetők más intracelluláris polifoszfát szintézisre képes 

baktériumok, valamint egyéb, az EBPR üzemekből kinyert Gram-negatív és Gram-pozitív 

baktériumok. Ide tartoznak az Actinobacter nemzettségbe tartozó Tetrasphaera. Néhány fonalas 

baktérium, mint a Microthrix parvicella és Nostocoida limicola II, amik gyakran láthatóak EBPR 

rendszerekben. Ezekről releváns információk hiányában nem tudjuk megmondani, hogy a PAOk-

ra jellemző modell szerint viselkednek-e. A Microlutanus phosphovorous Gram-pozitív kokkusz, 

részben követi a modellt, mivel aerob térben foszfort akkumulál, amit anaerob térben visszanyom, 

viszont anaerob körülmények között nem tud acetátot asszimilálni. 

Egy Lampropedia fajként azonosított EBPR izolátum, anaerob körülmények között 

acetátot asszimilált, megfelelő PHA szintézissel és P visszanyomással, bár az acetát felvétel/ 

foszforvisszanyomás arány, ami különböző EBPR biomasszák esetén jelentősen eltérő, 

alacsonyabb volt, mint a modell alapján megjósolt érték. 

 

Tenyészet független módszerekkel 

A tenyészet független technikák alkalmazásával kétségessé vált az Acinetobacter fajok 

jelentősége az EBPR rendszerekben. Egy kísérletben fluoreszcens antitestekkel jelölték meg 

ezeket a baktériumokat, egy másikban pedig kemo-taxonómiai markereket vizsgáltak és azt 

találták, hogy nagyon kis mennyiségben (kb. 3%-ban) vannak csak jelen az iszapban. Meg kell 

viszont jegyezni, hogy ez így is sokmillió sejt/g biomasszát jelent, és ha ezek mindegyike az 

általuk lehetséges maximális mennyiségű polifoszfátot akkumulálja, az így is jelentős mértékű 

hozzájárulást jelent az EBPR-hez. 
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Hasonló megállapításokra jutottak, amikor légzési kinonokat használtak markerként 

modell és üzemi méretű kísérleteknél. Ennek során a - Proteobacteria volt a leggyakoribb mind 

az EBPR, mind a nem-EBPR rendszerekben és nem a -Proteobacteria, tehát ez az ide tartozó 

Acinetobacter fajokra is vonatkozik. Az Actinobacteria és -Proteobacteria fajok is 

feltételezhetően nagy számban vannak jelen, és a Gram-pozitív alacsony G+C mol %-ú 

baktériumok, a Planctomycetes és a Cytophaga-Flexibacter-Bacteroides (CFB) pedig kisebb 

csoportokban elszórva. Az Actinobacteria közül nagyon kevés (3%) M. phosphovorus-nak 

bizonyult. Tény, hogy az EBPR és a nem-EBPR rendszerek profiljai közt csekély eltérés 

mutatkozott, ami azt jelentheti, hogy a teljes baktérium közösségnek csak egy kis része vesz részt 

az EBPR folyamatában. További tanulmányok azt látszanak alátámasztani, hogy az EBPR 

folyamataival a - Proteobacteria jelenléte függ össze, de még az Acinetobacter szerepét 

kétségbevonó adatok sem elég egyértelműek. 

A 2. Táblázatban szerepel a különböző kutató csoportok által tanulmányozott EBPR 

populációk jellemezése. 

 

 

2.3.3.2 A G-baktériumok és GAO-k azonosítása 

 

Tenyészet függő módszerekkel 

A G-baktériumokból  kevés kivétellel  nem tudtak tiszta tenyészeteket létrehozni, így 

keveset tudunk rendszertani besorolásukról, ill. funkciójukról. A GAOk-at tartalmazó üzemek 

teljesítményéről, pusztán a biomassza mikroszkopikus megjelenésén alapuló következtetésekre 

van csak lehetőség. 

Az eredeti G-baktérium morfotípus izolátumait az Amaricoccus nemzettségbe sorolták az 

-Proteobacteria közül. Azóta számos - és -Proteobacteria filogenetikai csoportba tartozó, és 

jelentős mennyiségű Actinobacteria nemzettségbe tartozó G-baktériumot termesztettek, de 

szerepük az EBPR hanyatlásában nem tisztázott. Pl.: az Amaricoccus izolátumok nem 

szintetizálnak polifoszfátot aerob térben, hanem glikogént termelnek, ahogyan ezt a GAOk-tól 

elvárjuk, viszont nem észleltek náluk anaerob körülmények között glikogén lebontást. Ráadásul, 

Amaricoccus kaplicensis nem asszimilált sem glükózt, sem acetátot anaerob körülmények között, 

és míg aerob körülmények közt fellépett PHA szintézis, anaerob körülmények között ez elmaradt. 

Tehát, ahogy az Acinetobacter és az EBPR biokémiai modellje esetében tapasztalták, az 

Amaricoccus sem viselkedik úgy tiszta kultúrában, ahogy a GAO/G-baktérium modell szerint az 

elvárható lenne. 
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Tenyészet független módszerekkel 

FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) eljárással megállapítást nyert, hogy az 

alacsony EBPR hatékonyságú biomasszákban látott sűrű és nagy kokkobacillusok a - 

Proteobacteria tagjai, de ennél pontosabban nem határozták meg őket. Bár GAO-ként való 

azonosításuknak nem volt semmi biokémiai alapja. Mivel FISH-sel nem tudtak kimutatni -

Proteobacteria-k közé tartozó G-baktériumot (azaz Amaricoccus-t) a vizsgált biomasszában, 

feltételezték, hogy számos, eltérő baktérium okozza az EBPR hanyatlását. - Proteobacteria-t 

viszont ki tudtak mutatni DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) profillal. A FISH 

próbák nagy kokkusz sejteket mutattak, dominánsan a biomasszában, ezek szintén a -

Proteobacteria tagjai voltak, bár ez a közösség jó EBPR teljesítményt mutatott, ez azt jelzi, hogy 

ezek a populációk azonosak lehetnek a legtöbb anaerob: aerob rendszerben. 

Hasonló eredményre jutottak, mikor EBPR SBR-ből származó nagy kokkuszok 

szekvenciáit detektálták klón könyvtárakban. Megállapították, hogy ez két fiziológiailag 

különböző populáció, hasonló morfológiával. A FISH próbákra reagáló és a klón könyvtár 

szekvenciában tervezett sejtek egyaránt hatalmasok és kokkusz alakúak. Számos jó EBPR 

kapacitású biomasszából származó, tertádot formáló G-baktérium erősíti azt a nézetet, miszerint 

ennek a morfotípusnak a jelenléte nem feltétlenül jelent potenciális EBPR-beli hanyatlást, illetve 

a hanyatlás sem jár a G-baktériumok megjelenésével. Ezeket a G-baktériumokat nem 

azonosították pontosabban, de a könyvtár analízis néhány Amaricoccus-hoz hasonló klónt 

eredményezett, ami gyakori az üzemi mintákban. Többségében Actinobacteria fajok voltak, 

közeli rokonai a Tertasphaera fajoknak, amik képesek tetrádban növekedni és polifoszfátot 

szintetizálni.  

A 3. Táblázatban szerepelnek a különböző kutató csoportok által azonosított és 

jellemzett GAOk. 
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2. Táblázat  EBPR közösségek tanulmányozásának összegzése tenyészet független molekuláris technikákkal (Seviour et al., 2003) 

Reaktor elrendezés Reaktor betáplálás Közösségi analízis 

módszerek 

Többségben detektált populációk 

(10%-az összesnek) 

Azonosított PAO 

Közüzemi telep komplex FISH - Proteobacteria 

-Proteobacteria (13%) 

n.a. 

Modell anaerob:aerob SBR Műszennyvíz, a szénforrás: 

acetát 

16S rRNS klón könyvtár - Proteobacteria (33%) 

Planctomycetes (13%) 

-Proteobacteria (16%) 

n.a. 

Folyamatos üzemű modell, 

anaerob:aerob 

Műszennyvíz, a szénforrás: 

acetát 

16S rRNS klón könyvtár Actinobacteria (37%) 

- Proteobacteria(45%) 

n.a. 

Modell anaerob:aerob SBR Műszennyvíz, a szénforrás: 

acetát és pepton 

Kinon profilok, DGGE és 

16S rRNS klón könyvtár 
- Proteobacteria(n.a.) 

Actinobacteria (n.a.)(kinon profillal) 

-Proteobacteria (12%.) 

n.a. 

Modell anaerob:aerob SBR Műszennyvíz, a szénforrás 

acetát 

16S rRNS klón könyvtár, 

FISH 
- 2- Proteobacteria(80%) 

Actinobacteria (28%) 

Terrabacter szerű CFB csoport (14%) 

CFB csoport (39%) 

Rhodociclus-rokon szervezetek, 

Candidatus „Accumulibacter 

phosphatis” 

Modell, folyamatos  

anaerob:aerob reaktor 

Műszennyvíz, szénforrás: 

acetát, propionát és pepton 

16S rRNS klón könyvtár, 

DGGE, FISH 

Actinobacteria (18%) 

- Proteobacteria 

Rhodociclus-rokon szervezetek, 

Candidatus „Accumulibacter 

phosphatis” 

Félüzemi (A/O), nincs N 

eltávolítás 

Közüzemi szennyvíz 

szubsztrát rátáplálással 

FISH/MAR -Proteobacteriavaried over time 

- Proteobacteria 

Rhodociclus-rokon szervezetek, 

Candidatus „Accumulibacter 

phosphatis”de mások 

feltételezettek 

Félüzemi (UCT) 

N eltávolítás nélkül 

Komplex közüzemi 

szennyvíz szubsztrát 

rátáplálással 

FISH/MAR -Proteobacteria 

-Proteobacteria (25%) 

Rhodociclus-rokon szervezetek, 

Candidatus „Accumulibacter 

phosphatis”de mások 

feltételezettek 

Üzemi (UCT) Komplex közüzemi 

szennyvíz 

FISH - Proteobacteria(25%) 

- Proteobacteria(12%) 

Rhodociclus-rokon szervezetek, 

Candidatus „Accumulibacter 

phosphatis” 

Üzemi aerob:anoxikus 

(körfolyamat N 

eltávolítással) 

Komplex közüzemi 

szennyvíz 

FISH Actinobacteria (11%) Rhodociclus-rokon szervezetek, 

Candidatus „Accumulibacter 

phosphatis” 
SBR: Sequencing Batch Reactor  DGGE: Denaturing Gradient Gel Electrophoresis  MAR: Microautoradiography  n.a.: nincs adat 
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3. Táblázat A G-baktérium/GAO ismert anaerob szubsztrát asszimiláció minták és a tárolt intracelluláris polimerjeinek összefoglalása, anaerob:aerob eleveniszapos 

rendszerekben (Seviour et al., 2003) 

Szervezet/ klón név Törzsfejlődéstan

i hovatartozás 

Sejt 

morfológia 

Anaerob szubsztrát 

asszimiláció 

Anaerob 

PHA 

Polimer 

glikogén 

Poli-P 

szintézis 

Aerob 

PHA 

Polimer 

glikogén 

Poli-P szintézis 

Amaricoccus spp.a,b - Proteobacteria Kokkuszok 

tetrádban 

Tiszta kultúrában vagy 

in situ egy sem 

- - - + + - 

Tetrasphaera spp.a Acinetobacteria Kokkuszok 

tetrádban 

Tiszta kultúrában vagy 

in situ egy sem 

n.a. n.a. n.a. - n.a. + 

M. phosphovorusa,b Acinetobacteria Kokkuszok 

fürtben 

Glükóz, nem acetát 

tiszta tenyészetben, n. 

a. in situ 

- n.a. - - n.a. + 

M. glycogenicab,c Acinetobacteria Kokkuszok 

fürtben 

Glükóz és acetát tiszta 

tenyészetben, és in situ 

n.a. + - n.a. + - 

Névtelena - Proteobacteria Nagy 

kokkoid 

pálcikák 

Acetát in situ + n.a. - - n.a. - 

Névtelena - Proteobacteria Nagy ovális 

pálcikák 

Acetát in situ n.a. n.a.. n.a. + n.a. + 

-TFO1a - Proteobacteria Nagy ovális 

pálcikák 

glükóz in situ n.a. n.a. n.a. + n.a. - 

-TFO1a - Proteobacteria Nagy ovális 

pálcikák 

glükóz in situ n.a. n.a. n.a. - n.a. - 

HGC-TFO1a Acinetobacteria Nagy 

kokkoid 

sejtek 

glükóz in situ n.a. n.a. n.a.  n.a.  

Klón sbr-gs28c Acinetobacteria Kokkuszok 

tetrádban 

Acetát és glükóz in 

situ 

+ n.a. - n.a. n.a. - 

Candidatus 

„Competibacter 

phosphatis” 

- Proteobacteria Nagy 

kokkoid 

sejtek 

acetát in situ + n.a. - - n.a. - 

aFestéssel meghatározva.  cMAR használatával meghatározva  bDirekt kémiai analízissel meghatározva.    n.a.: nincs adat 
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2.3.4 A foszforakkumuláló metabolizmus és a glikogénakkumuláló metabolizmus kapcsolata 

 

A foszforakkumuláló metabolizmus (Polyphosphate Accumulating Metabolism, PAM) és a 

glikogénakkumuláló metabolizmus (Glycogen Accumulating Metabolism, GAM) elnevezések arra 

utalnak, hogy bizonyos nézetek szerint a GAOk és a PAOk nem két különálló mikroba csoportba 

tartoznak, hanem tulajdonképpen egy ugyanazon faj a kettő, amelyik két különböző anyagcsere utat 

használ fel. 

Zhou et al. (2008) kutatócsoportja acetátot és propionátot tartalmazó szintetikus szénforráson 

PAOk-kal feldúsított (Candidatus Accumulibacter phosphatis) SBR típusú bioreaktorral végzett 

kísérleteket. Számos egymás utáni anaerob-aerob ciklus után, aminek során az anaerob szakaszokban 

visszanyomott foszfátot egy mosási lépés beiktatásával fokozatosan eltávolították a rendszerből, azt 

tapasztalták, hogy a PAOk, polifoszfát híján átálltak a glikogén degradációjára, hogy ebből nyerjenek 

energiát az acetát felvételéhez és annak PHA formájában való tárolásához. Bár, megfigyelésük szerint 

a kialakult P-hiányos környezetben az egységnyi biomasszára vonatkoztatott acetát felvételi arány 

alacsonyabbnak bizonyult, mint elegendő foszfor forrás jelenlétében. 

 Brdjanovic et al. (1998) egy ehhez nagyon hasonló kísérletben, melyet ecetsav tartalmú 

szénforráson elszaporított PAOk-kal végzett SBR reaktorban, ellentétes eredményre jutott. Miszerint 

a PAOk a poli-P készleteik kimerítése után már nem képesek acetát felvételre foszfor limitált 

környezetben. Ezt az ellentmondást egy későbbi cikkben Lopez-Vazquez et al. (2008a) azzal oldotta 

fel, hogy feltehetően az ecetsavon elszaporított, ill. a propionsavon elszaporított Accumulibacter 

tenyészet más-más törzsbe tartozó PAOk-at tartalmaz, eltérő glikolítikus útvonalakkal (Entner-

Doudoroff (ED) vagy Embden- Meyerhof- Parnas (EMP)), így ezek másként reagálhatnak a kísérleti 

körülményekre. 

Acevedo et al. (2012) laboratóriumi méretű SBR-reaktorban elszaporított tenyészetében azt 

tapasztalta, hogy a PAOk a poli-P készletük kimerülése után is felvették az összes beadagolt acetátot 

és PHA formájában raktározták, azaz átálltak GAM metabolizmusra. Azonban a kiegészítő FISH 

mikroszkópos vizsgálataik eredményei szerint a korlátlan P hozzáférés során elszaporított 

többségében Accumulibacter Type I.-t tartalmazó biomasszában, a csökkenő foszfortartalom hatására 

Accumulibacter Type II. baktérium csoport vált dominánssá, amiről arra következtetett, hogy csak a 

II. típus (Accumulibacter Type II.) képes egyaránt hatékonyan alkalmazni a glikolízist és a citromsav 

ciklust.  

A fenti következtetéseket pontosították Welles et al. (2015) batch teszt kísérleti eredményei, 

miszerint mind a PAO I. mind a PAO II. csoportba tartozó mikroorganizmusok fokozatosan GAM 

metabolizmusra váltanak a poli-P tartalom csökkentésének hatására. Ugyanakkor, kísérletük során a 

PAO I. acetát felvételi sebessége négyszer alacsonyabbnak bizonyult, mint a PAO II.-é, ami a PAO II. 

csoport erős kompetíciós előnyét bizonyítja a VFA felvételben a PAO I. csoporttal szemben, abban az 

esetben, ha a rendelkezésre álló poli-P mennyiség a sztöchiometrikusan szükségesnél kevesebb. 

Schuler és Jenkins (2003) laboratóriumi vizsgálatokat végzett meghatározott befolyó foszfor 

/acetát-KOI arányok beállításával, acetátot használva egyedüli szénforrásként. Ahogy növelték a 

befolyó foszfor/acetát-KOI arányát, megnövekedett a biomassza foszfortartalma (Pns/ TSS arány), 

valamint nőtt a PAM aktivitás a GAM aktivitáshoz képest (ezt a megnövekedett foszforvisszanyomás/ 

acetát felvétel (Pvissza/Acfelv) arány és a lecsökkent anaerob glikogén degradáció/ Acfelv arány mutatta.) 
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Maximális PAM aktivitás csak abban az esetben lépett fel, amikor a befolyó annyi többletfoszfort 

tartalmazott, hogy az elfolyó P meghaladta az 1 mg/l koncentrációt. Mikor az elfolyó foszfor alacsony 

volt, a PAM aktivitás tipikusan foszfor limitáltnak mutatkozott és egy kevert PAM-GAM viselkedés 

lépett fel. A befolyó foszfor / acetát KOI arány minimális értéke a nem foszfor limitált PAM 

aktivitásra körülbelül 0,12 mg P/mg acetát KOI, ami egyben a maximuma a teljes foszfor eltávolítás 

befolyó foszfor/acetát-KOI arányának. Gyakorlatban, az üzemi méretű EBPR rendszereknek 0,12 

mg/mg–nál alacsonyabb befolyó foszfor /acetát aránynál kellene működtetni (megfelelő biztonsági 

faktorral), a teljes foszfor felvétel biztosítása érdekében. 

Az anaerob Pvissza/Acfelv és az anaerob glikogén degradáció/Acfelv arányok mérésével 

jellemezhetjük a relatív PAM és GAM aktivitásokat, amelynek jellemző tartományait a 4. Táblázat 

foglalja össze. A különböző kutatócsoportok által számított értékeket az 5. Táblázatban mutatom be. 

 

4. Táblázat  Relatív PAM és GAM aktivitások jellemző értékei pH 7,2 közelében (Schuler és Jenkins, 2003) 

 

Paraméter 

 

 

Jellemző 

tartomány 

 

GAM - domináns 

 

Átmeneti tartomány 

 

PAM - domináns 

Anaerob Pvissza/Acfelv arány 

(mol/C-mol) 

0-0,8 0,25 0,25-0,5 0,5 

Anaerob glikogén 

degradáció/Acfelv arány (C-

mol/C-mol) 

0,3-1,2 0,8 0,6-0,8 0,6 
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5. Táblázat Más EBPR kutatók által közölt sztöchiometrikus értékek (Schuler és Jenkins, 2003) 

Referencia 
Pvissza/Acfelv arány 

(mol/C-mol) 

PHA szintézis/Acfelv 

arány (C-mol/C-mol) 
  Betáplált C 

forrás 

Jeon et al., (2001), SBR 0,015 2,04 acetát 

Filipe et al. (2001a), SBR 0,02 1,53 acetát 

Liu et al. (1994), SBRC 0,01 1,51 acetát, pepton 

Sudiana et al. (1999), SBR 0,02 1,82 acetát 

Pereira et al. (1996), SBR 0,16 1,48 acetát 

Comeau et al. (1987) 0,72 1,32 fermentlé, acetát 

Hesselmann et al. (2000), SBR 0,37 1,40 acetát 

Satoh et al. (1992), AO 0,43 1,32 

acetát, propionát, 

glutamát, pepton, 

élesztő extraktum 

Jeon et al., (2001), SBR 0,3 1,40 acetát 

Cech and Hartman (1993), SBR  

"G2" 91-107 napok 0,24 1,75 acetát 

Filipe et al. (2001b), SBR 0,57 1,28 acetát 

Sudiana et al. (1999), SBR 0,28 1,33 acetát 

Smolders et al. (1995), SBRf 0,48 1,30 acetát 

Kisoglu et al. (2000), UCT 0,8 0,83 acetát 

Liu et al. (2001), AO 0,63 1,41 

acetát, propionát, 

pepton 

Kisoglu et al. (2000), UCT 0,93 0,95 acetát 

Kisoglu et al. (2000), UCT 0,81 1,06 acetát 
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2.3.5 A foszfor- és glikogénakkumuláló organizmusok kompetíciója biológiai foszforeltávolító 

rendszerekben 

Bizonyos körülmények között a GAOk dominánssá válhatnak a PAOk-kal szemben a biológiai 

foszforeltávolító rendszerekben. Ennek eredményeképpen a GAO-k az anaerob szakaszban elvonják a 

könnyen metabolizálható szubsztrátokat a PAOk-tól, lerontva ezzel a biológiai foszforeltávolító 

rendszer kapacitását (Barnard et al., 2003). Még vita tárgyát képezi, hogy mik is azok a specifikus 

körülmények, amelyek egy eleveniszapos rendszerben a GAOk dominanciájához vezethetnek a PAOk 

felett, mindazonáltal az eddigi megfigyelések alapján a kompetíciót befolyásoló tényezők a 

következők: 

 Iszapkor és hőmérséklet. Alacsony hőmérsékleten (5oC) a PAOk, magas hőmérsékleten 

(30oC) a GAOk dominanciájáról számoltak be (Whang et al., 2001; Erdal et al., 2002). Egy 

másik, a hőmérséklet hosszútávú hatását vizsgáló kutatás megerősítette, hogy 10°C alatt a 

PAOk túlnövik a GAOk-at, mert itt az anaerob glikolízis gátolt. Ellenben kimérték, hogy a 

GAOk maximális anaerob acetát felvételi aránya rövidtávon ugyan növelhető 20-35°C 

hőmérsékleten, de hosszútávon ez az előny nem biztosított a GAOk számára, mert 

adaptálódik a tenyészet (Lopez-Vazquez et al., 2009). Ugyanez a kutatás azt mutatta ki, hogy 

a GAOk növekedéséhez szükséges minimum aerob SRT hosszabb, mint ami a PAOk 

növekedéséhez szükséges, azaz a magas iszapkor a GAOk-nak kedvez.  

 Nem-levegőztetett szakaszbeli tartózkodási idők. A polifoszfát kémiailag kevésbé stabil, 

mint a glikogén, és emiatt a hosszabb nem-levegőztetett szakaszbeli tartózkodási idők a 

GAOk-nak kedveznek. Továbbá a GAOk metabolizmusa a PAOk-énál bonyolultabb, így 

maga a hosszabb tartózkodási idő is a GAOk számára előnyös körülmény (Satoh et al., 

1992).  

 Az oldott oxigén (DO) koncentráció és a levegőztetett HRT növelése egyaránt a GAOk 

növekedésének kedvez. Ezért EBPR rendszerekben a GAOk visszaszorítására a költségek 

szempontjából is kedvező 0,8 mg DO /l körüli levegőztetési érték beállítása lenne optimális. 

Ez az alacsony érték viszont a nitrifikációt gátolhatja, növelheti a N2O emissziót, valamint 

ülepedési problémákhoz vezethet (Carvalheira et al., 2014a). 

 Jól definiált pre-anoxikus zóna. Egy nagyüzemi telepeken végzett felmérés szerint nem-

levegőztetett pre-anoxikus reaktorokkal rendelkező telepeken nagyobb arányban voltak jelen 

a PAOk, mint ahol csak a levegőztetés kikapcsolásával biztosították az anoxikus 

körülményeket (Lopez-Vazquez et al., 2008b). 

 Glükóz és egyéb cukrok jelenléte az anaerob szakaszban. Az anaerob acetát asszimiláció 

energiaszükséglete magas. A PAOk az acetátot nagyobb sebességgel képesek asszimilálni 

anaerob körülmények között, mint a GAOk, de ennek megvalósításához a sejtjeikben nagy 

mennyiségű intracellulárisan tárolt polifoszfát szükséges. Ezzel szemben a glükóz anaerob 

transzportja kevesebb energiát igényel, mely a glikogén degradációjából is biztosítható, így 

ilyen körülmények között a GAOk versenyelőnybe kerülnek a PAOk-kal szemben (Cech és 

Hartman, 1993).  
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 A befolyó foszfor-szén (P/C) aránya. Magas P/C (20/100) arány mellett a PAOk, alacsony 

P/C arány (2/100) mellett a GAOk dominanciájáról számoltak be (Liu et al., 1997a). 

Alacsony P/C arány esetén ugyanis a PAO sejtekben az intracellulárisan tárolt polifoszfát 

szintje alacsony, és nem biztosít elegendő energiát az anaerob acetát asszimilációhoz és ennél 

fogva a PHA szintézishez sem. Így a következő aerob fázisban nem áll megfelelő 

mennyiségű PHA a PAO sejtek rendelkezésére a növekedéshez. Ezzel szemben a GAOk 

tudják hasznosítani a glikogén tartalékaikat, mely energiát szolgáltat az anaerob acetát 

transzporthoz és PHA szintézishez. A következő aerob szakaszban pedig elegendő 

mennyiségű PHA áll a GAO sejtek rendelkezésére növekedéshez és glikogén szintézishez.  

 Szennyvizek aminosav- és fehérjetartalma és BOI5 terhelése. A fehérjékben és 

aminosavakban hiányos szennyvizek elősegíthetik a GAOk elszaporodását a PAOk-kal 

szemben (Satoh et al., 1992). Olyan esetekben, amikor a befolyóban alacsony BOI5 terhelésű 

időszakok fordulnak elő, a GAOk szintén előnyös helyzetben vannak, mert több tárolt 

szénhidrátot tudnak lebontani. 

 Szervesanyag terhelés jelentős mértékű változása. Rövidtávon a szervesanyag hiány a 

GAOk-nak kedvez, mivel lassabban merítik ki glikogén készleteiket, mint a PAOk a 

polifoszfát tartalmukat. Viszont, a lecsökkent aktivitású PAO sejtek nagyobb eséllyel élnek 

túl egy tartósabb szervesanyag hiányos időszakot. (Vargas et al., 2013; Carvalheira et al., 

2014b). 

 A rendelkezésre álló zsírsavak acetát vagy propionát tartalma. Korábban az a feltevés 

volt érvényben, hogy mivel a PAOk acetátot és propionátot is képesek anaerob úton felvenni, 

míg a GAOk specifikusabban az acetátot kedvelik, így a telepeken a propionát frakció 

emelésével szelektíven lehet segíteni az EBPR működését (Randall et al., 1997 és Oehmen et 

al., 2006; Tu és Schuler, 2013). De kutatók egy csoportja kimutatta, hogy ez a 

Gammaproteobacteria osztályba tartozó Competibacter nemzettségű GAOk-ra ugyan igaz, 

viszont a GAOk egy másik csoportja az Alphaproteobacteria osztályba tartozó Defluvicoccus 

vanus erősebb versenytársa a PAOk-nak, mert a propionátot és az acetátot is képesek 

hasznosítani (Dai et al., 2007). 

 Alacsony pH. A GAOk dominánssá válnak a PAOk-kal szemben kis pH értékek esetén 

(Filipe et al., 2001c, 2001d). A biológiai többletfoszfor eltávolítás folyamata a pH 7,25 felett 

tartásával stabilizálható. 

 



 31 

2.4 BORÁSZATI SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSÁRA ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK 
A borászati üzemekben keletkező élelmiszeripari szennyvizek jellemzően magas biológiailag 

könnyen bontható szerves anyag tartalommal, de alacsony tápanyag tartalommal rendelkeznek. A bor 

készítési folyamat során számos tevékenységből származhat szennyvíz, többek között a tartályok, a 

prések, erjesztő kádak és a padló tisztításából; a vezetékek öblítéséből, hordómosásból, illetve a 

palackozási és a szűrési folyamatokból. A borászati szennyvíz mennyiségét és szennyezőanyag 

tartalmát jelentősen befolyásolja a bortermelés szezonális jellege (szüret, préselés, erjesztés, szűrés, 

palackozás) és a készített bor típusa. A szennyvíz mennyisége a termelt bor mennyiségének 0,7 – 1,2-

szerese lehet (Andreottola et al. 2009), ami ráirányítja a figyelmet a borászati szennyvíztisztítás 

fontosságára. Számos technológia létezik borászati szennyvíz tisztítására. Azonban továbbrais a 

biológiai kezelés a nagyüzemben leggyakrabban alkalmazott módszer, mivel ezt tartják a leginkább 

környezetbarát és költséghatékony megoldásnak, bár a biológiai folyamatok irányítása megfelelő 

mérnöki szakértelmet igényel.  

2.4.1 Fizikai-kémiai módszerek 

Borászati szennyvíz tisztítására a fizikai-kémiai módszerek közül jellemzően a kémiai 

kicsapást, koagulációt, flokkulációt valamint elektrokoagulációt alkalmazzák (6. Táblázat). 

A koaguláció során a szennyvízben található kolloid méretű részecskék közötti stabilizáló 

erőket vegyszer adagolásával csökkentjük le. A részecskék destabilizálása megvalósítható 

töltéssemlegesítéssel, pl. elektrolitokkal, vagy speciálisan szorbeálódó vegyületekkel.  A flokkuláció 

(pehelyképződés) a destabilizált (koagulált) részecskék további összekapcsolódása nagyobb 

halmazokká. A módszer hátránya a vegyszerköltség, nehézséget okoz továbbá a vegyszer adagolás 

pontos beállítása a változó szennyvízminőséghez. 

Az elektrokoagulációs reaktor lényegében egy elektrokémiai cella, amelyben egy 

fogyóanódot – általában alumíniumot, néha vasat – használnak fel arra, hogy a szennyezett vízbe 

koagulálószert juttassanak. A katódnál egyidejűleg elektrolitikus gázok (általában hidrogén) 

keletkeznek. A szennyezőanyagtól és a reaktor üzemi körülményeitől függően ezek a buborékok a 

kicsapatott szennyezőanyag egy részét a felszínre flotálhatják.  

Elektrokoagulációval üzemelő telepeket a 19. század végétől kezdve építettek, víz, szennyvíz 

és szennyvíziszap kezelésére egyaránt. A harmincas évekre ezeket a telepeket felszámolták a magas 

üzemköltség és a koaguláló vegyszerek tömegtermelésének elterjedése miatt. Hátránya, hogy főleg kis 

telepeken alkalmazható gazdaságosan. Valamint az elektródok passziválódása csökkenti a reaktor 

teljesítményét. 

Amint az a 6. Táblázatból is kitűnik, fizikai-kémiai módszerekkel elsősorban a szennyvíz 

turbiditását valamint lebegőanyag (TSS) tartalmat és a KOI tartalom egy részét tudjuk hatékonyan 

csökkenteni. Ennél fogva ezek a módszerek a boripari szennyvizek esetében inkább előtisztításként 

alkalmazhatók, amik a tisztítás soron következő lépésének hatékonyságát növelhetik.  

 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Táblázat Fizikai-kémiai eljárások borászati szennyvíztisztításban (Ioannou et al., 2015) 

Technológia Mátrix Kiindulási szennyvíz 

karakterisztika 

Működési körülmények/ Eltávolítási 

hatékonyság 

Referencia 

Kémiai kicsapás 

kelátképző ágenssel 

(TMT, 

trimerkaptotriazin) 

félüzemi méretben 

Borászati 

szennyvíz 

(Olaszország) 

KOI=3090-7438 mg/l; 

TSS= 213-320mg/l 

Cu= 0,68-1,63 mg/l 

Zn= 0,14-1,47 mg/l 

hasznos térfogat= 2,1 m3; TMT adag= 0,84 ml; 

pH 8,5; hatóidő= 15 min; KOI eltáv.= 9%; TSS 

eltáv.= 90%; Cu eltáv.=96%; Zn eltáv.= 76%; 

költség= 14,6 D/m3 

Andreottola et al. 

2007 

Koaguláció szerves 

ágenssel (citozán) 

Borászati 

szennyvíz 

(Olaszország) 

pH= 6,8; 

KOI= 1550 mg/l; 

TSS= 750 mg/l; 

Turbiditás= 180 NTU  

hasznos térfogat= 1L; citozán dózis= 20-600 

mg/l; pH= 4-6,8; T=20°C; hatóidő= 92 min; 

KOI eltáv.= 73%; turbiditás eltáv.= 92%; TSS 

eltáv.= 80%; A pH változtatással nem járt 

jelentős hatékonyság változás 

Rizzo et al. 2010 

Koaguláció/flokkuláció 

négy különböző 

koagulánssal FeSO4, 

Al2(SO4)3, FeCl3 és 

Ca(OH)2 

Borászati 

szennyvíz 

(Portugália) 

pH 4,25-4,56 

KOI= 31369-38391 mg/l 

TSS= 3490- 7660 mg/l 

VSS= 2820- 6360 mg/l  

turbiditás= 319-782 NTU; 

TPh= 1,06-1,35 mg/l 

hasznos térfogat= 500 ml; koaguláns dózis= 30 

mL; hatóidő= 47 min; KOI eltáv.= 31,5-37,9%; 

turbiditás eltáv.= 92,6%; TSS eltáv.= 95,4% 

Braz et al. 2010 

Elektrokoaguláció (EC) 

és vizinövényes 

utókezelés (H. umbellate 

és E. crassipes) 

Borászati 

szennyvíz 

pH6-ra állítva 

(Izrael)  

pH 3,8-4,0 

KOI= 1500-17000 mg/l 

BOI= 1500- 2500 mg/l 

TP= 13 mg/l 

hasznos térfogat= 1liter; I=2A; U=10V; 

hatóidő= 10-40 min; KOI eltáv.= 28,2-41,9%; 

BOI5 eltáv.=16,4-27,9%; TP eltáv.= 89,2% 

Krizhner et al. 2008 

Elektrokoaguláció (EC) 

alumínium (Al) és vas 

(Fe) elektródokkal 

Borászati 

szennyvíz 

(Törökország) 

pH 5,2 

KOI= 25200-28640 mg/l 

TSS= 1240 mg/l 

EC= 3,5 mS/cm  

turbiditás= 2490 NTU 

Fe elektród: 

hasznos térfogat= 1,5liter; pH=7; 

áramsűrűség= 300 A/m2; T= 25°C; hatóidő= 90 

min; KOI eltáv.= 46,6%; turbiditás eltáv.= 

92,3%; szín eltáv.= 80,3% 

Al elektród: 

hasznos térfogat= 1,5liter; pH5,2; 

áramsűrűség= 300 A/m2; T= 25°C; hatóidő= 

120 min; KOI eltáv.= 48,5%; turbiditás eltáv.= 

98,6%; szín eltáv.= 97,2% 

Kara et al. 2013 
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2.4.2 Biológiai módszerek 

A biológiai módszerek a leginkább környezetbarát technológiák, e mellett a 

legköltséghatékonyabbak, bár a toxikus, biológiailag nehezen bontható vagy inert anyagok 

kezelésében hatásosságuk korlátozott. Valamint a biodegradációs folyamatok szabályozása 

biotechnológiai szakértelmet igényel, ennél a tipikusan változó minőségű és mennyiségű 

szennyvíznél.  

 

2.4.2.1 Aerob módszerek  

Számos publikáció született melyben különböző aerob biológiai eljárásokkal kíséreltek 

meg borászati szennyvizeket minél hatékonyabban megtisztítani (7. Táblázat).  

A hagyományos eleveniszapos (Conventional Activated Sludge, CAS) technológiában a 

mikroorganizmusok pehelyszerű iszapszuszpenzió formájában lebegnek a medencében. A 

lebontáshoz szükséges oxigént a lebegtető berendezések biztosítják, melyek az iszapot is 

állandóan áramlásban tartják (2.1 fejezet). 

A szakaszos betáplálású eleveniszapos szennyvíztisztítókat (Sequencing Batch Reactors, 

SBR) a lakossági szennyvízhozam változásának megfelelően periodikusan feltöltik, majd 

megfelelő kezelés és egy ülepítési szakasz után a tisztított vizet elengedik a rendszerből.  

A Jet-loop eleveniszapos reaktor egyedisége abban áll, hogy a befolyó egy fúvókában 

végződő szűk bevezető csövön áramlik be a reaktortérbe. Ez a technológia a nagy sebességű 

folyadék kinetikus energiáját használja fel a jobb keveredés érdekében. 

Forgótárcsás biológiai kontaktor (Rotating Biological Contactor, RBC) esetében a 

tisztítandó vízbe kb. 40%-ban bemerülő vízszintes tengelyre fűzött tárcsasor tengely körüli 

forgatásával tesszük lehetővé az ezen rögzült tisztítást végző baktériumok ciklikus levegőztetését 

és nedvesítését.  

A mikrobuborékos levegőztetésű bioreaktorok (Air Micro-Bubble Bioreactor, AMBB) 

előnye, hogy a mikrobuborékok által az oxigén anyagátadási sebessége potenciálisan nagyobb, 

mint egy hagyományosan levegőztetett reaktor esetében.   

A kötöttágyas biofilm (Fixed Bed Biofilm Reactor, FBBR) reaktoros technológiában a 

tisztítást végző baktériumok a hordozóanyag felületén megtelepedve biofilmet képeznek. A 

biofilmen belüli transzportfolyamatok, ill. a diffúzió jelentősen befolyásolja a technológia 

működését. A kétirányú diffúzió során oxigén és szubsztrát a biofilmbe, míg a metabolikus 

termékek (anyagcsere termékek és széndioxid) a biofilmből a szűrt vízbe diffundálnak. 

A levegőztetett bemerülő biofilter (Aerated Submerged Biofilter, ASB) egy töltetes 

bioreaktor amiben a töltet úgy van elhelyezve, hogy megközelítőleg dugattyúszerű áramlás jöjjön 

benne létre. A lebontási folyamatokhoz szükséges levegőt a reaktor alján elhelyezett fúvók 

folyamatos működése biztosítja. 

 Az oxidációs árok (aerob lagoon) egy körkörösen, vagy nyújtott ellipszis formában 

kialakított beton (föld) labirintus, ide vezetik a szennyvizet, majd aerob körülmények között addig 

keringtetik, míg a lebontási folyamatok lezajlanak. 
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7. Táblázat Aerob biológiai eljárások borászati szennyvíztisztításban (Ioannou et al., 2015) 

Technológia Mátrix Kiindulási 

szennyvíz 

karakterisztika 

Működési körülmények/ Eltávolítási 

hatékonyság 

Referencia 

Hagyományos 

eleveniszapos 

(CAS) 

Borászati 

szennyvíz 

KOI= 2000-

9000 mg/l 

KOI eltáv.= 85%; BOI5 eltáv.= 50%; 

PPO4 eltáv.= 85% 

Fumi et al. 

1995 

Kommunális és 

boripari szennyvíz 

együttes tisztítása 

Borászati 

szennyvíz, 

nagyüzemi 

KOI = 2515-

5480 kg/d 

KOI eltáv.= 90%; TN eltáv.= 60%; Brucculeri et 

al. 2005 

Szakaszos 

betáplálású reaktor 

(SBR) 

Borászati 

szennyvíz 

KOI= 5200-

17900 mg/l 

KOI eltáv.= 95%; BOI5 eltáv.= 97,5%; 

TP eltáv.= 88%; TN eltáv.=50% 

Torrijos et al. 

1997 

Jet Loop 

eleveniszapos 

Borászati 

szennyvíz 

KOI= 800-

27200 mg/l 

KOI eltáv.= 80-90%; TP eltáv.= 85%; 

TPh eltáv.= 75% 

Petruccioli et 

al. 2002 

Forgótárcsás 

biológiai kontaktor 

(RBC) 

Borászati 

szennyvíz 

KOI= 3828-

8000 mg/l 

KOI eltáv.= 23-43%; szőlőn 

megtalálható, ill. fermentációhoz 

használt gombák jelenléte (S. 

cerevisiae, Cattleya intermedia, 

Hanseniaspora uvarum, Pichia 

membranaefaciens) növeli a KOI eltáv. 

hatékonyságát 95%-ig 

Malandra et 

al. 2003 

Mikrobuborékos 

levegőztetésű 

bioreaktor 

(AMBB) 

Borászati 

szennyvíz, 

szakaszos 

labor 

kísérlet 

KOI= 1580-

10170 mg/l 

KOI eltáv.= 93%, mérsékelt 

iszaptermelés 

Oliveira et al. 

2009 

Kötöttágyas 

biofilm reaktor 

(FBBR) 

Borászati 

szennyvíz, 

nagyüzemi 

KOI= 7130 

mg/l 

KOI eltáv.= 91%, jól ülepedő iszap, 

maradék KOI nehezen v. nem 

biodegradálható 

Andreottola 

et al. 2005 

Levegőztetett 

bemerülő biofilter 

(ASB) 

Borászati 

szennyvíz, 

nagyüzemi 

KOI 

termelésből= 

10649 mg/l 

KOImosásból= 

7130 mg/l 

KOI eltáv. termelésből= 90%  

KO eltáv. mosásból= 82%, TN 

eltáv.=31% 

Ortigara et al. 

2009 

Oxidációs árok Borászati 

szennyvíz, 

félüzemi 

méret 

KOI= 8700 

mg/l 

KOI eltáv.= 91%, KOI egy része nem 

biodegradálható, élesztő segítette a 

labontást 

Montalvo et 

al. 2010 

Membrán 

bioreaktor (MBR) 

Borászati 

szennyvíz 

KOI= 1000-

13448 mg/l 

KOI eltáv.> 97%, TSS eltáv.= 99% 

felgyűlt VSS miatt O2 kapacitás 

csökkenés, gyakori visszamosás 

Artiga et al. 

2005 

Biológiai 

homokszűrők 

(BSF) 

Borászati 

szennyvíz, 

labor 

kísérlet 

KOI= 2304 

mg/l 

KOI és TPh eltáv.> 98%, 

funkcionálisan redundáns mikrobiális 

közösségek szelekciója valósult meg 

Ramond et 

al. 2013 
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A membrán bioreaktorok (Membrane Bioreactor, MBR) a szennyvíztisztításban a 

hagyományos eleveniszapos folyamatot ötvözik a rendkívül hatékony membrános szűréssel. A 

mechanikailag előkezelt víz a biológiai kezelő egységeken megy keresztül, majd a membránon 

áthaladva tisztított vízként távozik.  

Biológiai homokszűrők (Biological Sand Filter, BSF) esetében a homokágyon áteresztett 

víz tisztításában a homokszemcsék fizikai szűrő hatása mellett, a jelen levő mikroflóra játszik 

szerepet. 

A 7. Táblázat alapján a leghatékonyabb aerob biológiai módszer borászati szennyvíz 

tisztítására az MBR technológia, mivel ennek a legmagasabb a KOI (97%) ill. a TSS (99%) 

eltávolítási hatékonysága. Az MBR technológia, a második leghatékonyabbként felsorolt 

hagyományos eleveniszapos technológiával szemben az alábbi előnyökkel rendelkezik: rövidebb 

hidraulikai tartózkodási idő, kevesebb iszap keletkezik, stabilabb üzemmenet; ezzel szemben 

magasabb a beruházási költsége, a membrán modulok esetlegesen szükségessé váló cseréje 

költséges, magasabb energia költség jellemzi, valamint a keletkezett iszap víztelenítése nehézkes 

lehet. Ezért a gyakorlatban sokszor a hagyományos CAS technológiát választják, hiszen a 

szennyezőanyag eltávolítási hatékonysága ennek is magas és üzemeltetése költséghatékony. 

 

2.4.2.2 Anaerob módszerek 

A borászati szennyvíztisztításban, nagyüzemben vagy kísérletileg alkalmazott anaerob 

biológiai eljárások eredményességére a 8. Táblázatban mutatok be egy-egy példát. 

Az anaerob szakaszos betáplálású reaktor (Anaerob Sequenching Batch Reactor, ASBR) 

technológia gyakran használt alternatívája a folyamatos rendszereknek, mert jól kontrollálható 

tisztított vízminőséget biztosít, mivel mindaddig folytatható a tisztítási ciklus, míg a kívánt 

elfolyó határértékeket el nem érjük. Az anaerob SBR működése feltöltés, kezelés, ülepítés és 

leürítés szakaszokra bonható. A keletkező biogáz a rendszerbe visszavezetve keverésre vagy 

energiatermelésre használható. 

A felfelé áramoltatott anaerob iszapágyas rendszerekben (Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket, UASB) a reaktor alján bevezetett szennyvíz, a tisztításért felelős iszapágyon keresztül 

felfelé áramlik, majd a reaktor felső részén egy háromfázisú (szilárd, folyadék, gáz) szeparátor 

szétválasztja a visszatartandó iszapot valamint a keletkező biogázt és az elfolyó tisztított vizet. 

Az anaerob rothasztás (anaerobic digestion) egy több részfolyamatból (hidrolízis, 

savtermelés, metántermelés) álló oxigénmentes körülmények között létrejövő biodegradációs 

folyamat, melynek során energiatermelésre hasznosítható biogáz keletkezik. 

A felfelé áramoltatott iszapágy szűrő (Upflow Sludge Bed Filter, USBF) technológia 

ötvözi az UAF (Upflow Anerobic Filter) és az UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) reaktor 

előnyeit (nagy hatékonyság, rövid HRT, stb.), így az eltömődés vagy az iszapelúszás veszélye 

minimális. 

Felfelé áramoltatott anaerob kötöttágyas reaktorokban (Upflow Anaerobic Fixed-Bed 

Reactors, UAFBR) levő hordozó felületén a mikroorganizmusok biofilmet képeznek. A kezelés 

során, a reaktor alján betáplált szennyvíz az iszapágyon keresztül felfelé áramlik miközben az 

oldott szennyezők a biofilmen abszorbeálódnak.  
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Az anaerob fluidizált ágyas reaktorokban (Anaerobic Fluidized Bed Reactor) a 

biomassza apró szemcsékhez kötve van jelen (antracit, műanyag gyöngyök, homok stb.) amit a 

függőleges irányú folyadékáram szuszpenzióban tart. Az elfolyó egy részét visszaforgatják a 

befolyó higítása és a részecskék lebegtetéséhez elegendően magas befolyó térfogatáram 

fenntartása érdekében. A részecskék nagy fajlagos felülete és az erős keverés miatt magas 

biomasszakoncentráció tartható fenn (15-40 g/l). 

 

Az anaerob mozgó ágyas biofilm reaktorban (Anaerobic Moving Bed Biofilm Reactor, 

AMBBR) a hatékony szerves- és lebegőanyageltávolítás anaerob körülmények között a 

bioreaktorban lebegő hordozókon megtapadt mikroorganizmusok által történik. A folyamat során 

biogáz nyerhető a szennyvízből, amit a későbbiekben energiatermelésre felhasználható. 

Anaerob membrán bioreaktor (Anaerobic Membrane Bioreactor, AnMBR) 

technológiában egyesül a membrán jó szilárdanyag visszatartó képessége és az anaerob 

körülmények közötti biogáztermelés. Az ilyen típusú rendszerek jól tolerálják a 

terhelésingadozásokat. 

8. Táblázat Anaerob biológiai eljárások borászati szennyvíztisztításban (Ioannou et al., 2015) 

Technológia Mátrix Kiindulási 

szennyvíz 

karakterisztika 

Működési körülmények/ Eltávolítási 

hatékonyság 

Referencia 

Anaerob SBR 

(ASBR) 

Borászati 

szennyvíz 

KOI= 8600 mg/l KOI eltáv.> 98%, HRT=2,2 d, OLR=0,96g 

KOI/gVSS/d 

Ruiz et al. 

2001 

Felfelé áramoltatott 

anaerob iszapágy 
(UASB) 

Borászati 
szennyvíz 

KOI= 90000-
196000mg/l 

KOI eltáv.> 70% , TPh eltáv.=67% 

a maradó KOI általában magasabb az  EU 

direktíva szerint öntözésre felhasználható  
értéknél  

Kalyuzhnyi 
et al. 2001 

Anaerob rothasztás Borászati 

szennyvíz 

KOI= 7021-

22000mg/l 

KOI eltáv.= 85-95%, biogáz termelés 400-

600 l/kg KOIeltáv., 60-70% metán tartalom; 

vörösborra az eltáv. hatk-ok mindig 

alacsonyabbak, mint fehérborra, mert ebben 
a total VFA ecetsav százaléka alacsonyabb 

Daffonchio 

et al. 1998 

Felfelé áramoltatott 

iszapágy szűrő 
(USBF) 

Borászati 
szennyvíz 

KOI= 8000 mg/l KOI eltáv.= 95-98%, 70-74% biogáz metán 
tartalom, a változó terhelést jól kezelte 

Molina et 
al. 2007 

Felfelé áramoltatott 

anaerob kötöttágyas 

reaktor (UAFBR) 

Borászati 

szennyvíz, 

modell 
kísérlet 

OLR=42000 mg/l/d KOI eltáv.= 80%, hatékonyság egyenes 
arányban nőtt a hordozó fajlagos felületével 

Peng et al. 
1997 

Anaerob fluidizált 
ágyas reaktorok 

Vörös 

szőlős és 

guava 

gyümölcsből 

kiinduló 
bortermelés 

KOI= 20000 mg/l KOI eltáv.= 85%, annál hatékonyabb minél 
magasabb a befolyó KOI terhelés 

Montalvo 
et al. 2010 

Anaerob mozgó 

ágyas biofilm 

reaktorban (AMBBR)  

Borászati 
szennyvíz 

KOI= 15140-44180 
mg/l 

KOI eltáv.= 80-89,2%,45,5-82,2% biogáz 

metán tartalom, 11,7-82,6% biogáz CO2 

tartalom 

Sheli et al. 
2007 

Anaerob MBR Borászati 
szennyvíz 

KOI= 1600-72000 
mg/l 

KOI eltáv.> 97%, nagy energia igény 7,9 
kWhm-3 a fűtés miatt 

Basset et 
al. 2014 
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Az anaerob biológiai módszerek közül a 8. Táblázat tanúsága szerint az anaerob SBR és 

az USBF módszerek a leghatékonyabbak borászati szennyvíz tisztítására. Ezek mögött csak 

kevéssel marad el a laboratóriumi körülmények között kipróbált AnMBR (97% KOI eltáv.). 

 

2.4.3 Membránszűrés és elválasztás 

A membránszűrés során valamilyen hajtóerő (nyomás-, koncentráció-, elektromos 

potenciál- vagy hőmérsékletkülönbség) hatására szelektív transzport megy végbe egy 

féligáteresztő válaszfalon (a membránon). Vagyis az elválasztandó keverék egy vagy több 

összetevője visszamarad, mialatt a többi komponens a membránon gyakorlatilag akadálymentesen 

átjut.  

Ezzel a módszerrel a vízből eltávolíthatók a kolloidok, a baktériumok, a vírusok, a 

fémionok, a sók és az oldott szervesanyagok. Hátrányai közé sorolható viszont, hogy 

koncentráció-polarizáció alakulhat ki, eltömődés, a membránok élettartama rövid, működtetésük 

energia igényes, hőmérséklet és pH érzékeny. 

Borászati szennyvíz tisztítására a membránszűréses módszerek közül a reverz ozmózist és 

a nanoszűrést alkalmazzák (9.Táblázat). 

 

A fordított (reverz) ozmózis során egy hígabb oldattól permszelektív membránnal 

elválasztott tömény vizes oldatra az ozmózisnyomásnál nagyobb nyomás hat. Ilyenkor a 

vízmolekulák a hígabb oldatba áramlanak és a töményebb oldat koncentrációját növelik.  

A nanoszűrés szűrési tartománya 100-500 dalton. A nanoszűrő membránok nagy 

hatékonysággal (90 - 98%) tartják vissza a kétértékű ionokat, a mikroszennyezőkkel, kis 

molekulatömegű oldott anyagokkal együtt. Szennyvíztisztításnál jól alkalmazható a 

9. Táblázat Membránszűrés és elválasztási eljárások borászati szennyvíztisztításban (Ioannou et al., 2015) 

Technológia Mátrix Kiindulási 

szennyvíz 

karakterisztika 

Működési körülmények/ Eltávolítási 

hatékonyság 

Referencia 

Nanoszűrő 

membrán 

(NF) 

Borászati 

műszennyvíz 

– fehér 

szőlőlé 

pH 3,2 

Redukáló cukor= 

166g/l 

TPh= 144 mg/l 

EC= 190 mS/cm 

Turbiditás= 89 

NTU 

Befolyó térfogatáram= 1999 l/h; permeát 

fluxus= 7,4-8,1 dm3/m2/h; T= 11-25°C; P= 

32-45 bar; eltömődési index = 0,16-0,22; 

TPh eltávolítás=74% 

Ferrarini et 

al. 2001 

Reverz 

ozmózis (RO) 

félüzemi 

méretben 

Centrifugált, 

szűrt 

boriászati 

szennyvíz 

(Ciprus) 

pH 6 

KOI= 5353 mg/l 

BOI5=424 mg/l 

TS=5040 mg/l 

TSS= 66 mg/l 

TN= 10 mg/l 

TP= 2,1 mg/l 

EC= 3,34 mg/l 

Névleges membrán felület= 1,2 m2, T= 

20-26°C; P=5-10 bar, permeát fluxus= 

10,8-11,4 l/m2/h; KOI eltávolítás= 97%; 

TN eltávolítás =67%; TP eltávolítás= 

76,2%; TSS eltáv.=94%; TS eltáv.=96%; 

vezetőképesség eltáv.=94%; toxicitás 

csökk.=100% (D. magna); fitotoxicitás (S. 

alba, S. saccharatum, L. sativum; csírázás 

gátlás, hajtás és gyökér növekedés gátlás) 

<21% 

Ioannou et 

al. 2013 
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színezőanyagok eltávolítására, TOC csökkentésre, TSS ill. nyomelemek (Ca, Br) 

csökkentése. Magas visszatartási képességet mutat a gyógyszermaradványokkal szemben (pl. 

ibuprofén, diklofenák).  

 

2.4.4 Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások 

Oxidációs technológiák jól használhatók a szennyezőanyagok CO2-dá, vízzé és ásványi 

sókká történő alakítására. A módszer leginkább a biológiai bontásnak ellenálló vagy toxikus 

szennyezők kezelésében előnyös. Ezek hiányában inkább elő- vagy utókezelésként érdemes 

alkalmazni. 

Az irodalomban borászati szennyvíz tisztítására a nagyhatékonyságú oxidációs eljárások 

közül az ózonizációra, UV besugárzásra valamint a Fenton oxidációs eljárás alkalmazására is 

találunk példát (10. Táblázat). 

Az ózon két módon, közvetlen elektrofil folyamatban vagy hidroxilgyök-képződéssel 

járó, közvetett folyamatban bontja le a szerves szennyezőanyagokat. A kommunális 

szennyvíztisztítás gyakorlatában az ózonizációt pl. mikroorganizmusok, huminsavak bontására 

alkalmazzák. Az ipari szennyvíztisztításban pedig az igen erős oxidációs képessége miatt főként 

ciántalanításra, ólommentesítésre, a zárt szénláncú szénhidrogének (pl. benzpirén) elbontására. Az 

ózonizáció hátrányai: a magas költség, az oxigén kezelése nagy gondosságot igényel (gyúlékony 

és robbanásveszélyes), a magasabb ózonkoncentráció jobban igénybe veszi a bekeverőt, a 

tömítéseket, a szerelvényeket. 

Az ultraibolya fénnyel végzett fertőtlenítésnél a vizet rövid hullámhosszú ultraibolya 

besugárzásnak vetik alá. Az UV fertőtlenítés, hatékony csíraölő képessége miatt, 

egyaránt alkalmazható ivó- és szennyvíz kezelésére, valamint termék- és folyamatvizek 

kezelésére ipari területen történő felhasználáshoz. 

A Fenton reagens hidrogén-peroxid és vasion keveréke. A vasion (Fe2+) beindítja és 

katalizálja a H2O2 bomlását, ami vizes közegben megfelelő (2,8-3) pH-n egy összetett 

reakciósorozatban hidroxil gyököket képez.  A foto– Fenton katalizátorral (SiO2-n megkötött 

vasionok) növelhető a klórozott szénhidrogéneket, fenolokat és anilineket tartalmazó ipari 

szennyvizek biológiai kezelésének hatásfoka.  A homogén fotokatalitikus kezelések hátránya, 

hogy a biológiai kezelés előtt a katalizátort el kell távolítani és/vagy vissza kell nyerni a kezelt 

oldatból. Ehhez egy további kezelési lépés (kicsapatás vagy szűrés) szükséges. 

A nedves levegős oxidáció (Wet Air Oxidation, WAO) egy emelt hőmérsékleten és 

nyomáson (>250oC és >100 bar) vizes közegben végrehajtott oxidációs eljárás, amely során a 

vízben oldott szerves anyagot hatékonyan tudjuk elkeverni a gázfázisban található oxigénnel. Az 

eljárás azonban költséges folyamat. A nagy beruházási és üzemeltetési költségek oka a nagy 

nyomás és hőmérséklet, a hosszú tartózkodási idő és a korrózióálló szerkezeti anyagok 

alkalmazása. 
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10. Táblázat Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a borászati szennyvíztisztításban (Ioannou et al., 2015) 

Kiindulási szennyvíz 

karakterisztika 

Mátrix Technológia Működési körülmények/ Eltávolítási hatékonyság Referencia 

pH 3,5±0,3 

KOI=21715±1236 mg/l; BOI5= 

13440±1578mg/l; TOC= 

7363±697 mg/l; TSS= 

485±74mg/l; EC= 3,12±0,4 

mS/cm 

Szeszfőzde szennyvíze 

(Spanyolország) 

Ózonizáció Hasznos térfogat= 1liter, térfogatáram= 20 l/h; O3 dózis= 75-

700 mg/l; T= 10-30°C; hatóidő= 1-5h; KOI eltáv.=37% (ezt a 

hőmérséklet növelése pozitívan befolyásolta); BOI/KOI 

arányt a kommunális szennyvíz hozzákeverése lerontotta 

(0,8-ról 0,57-re 1:1 arányú keverésnél) 

Beltran et 

al. 1999 

pH 3,5-3,9 

KOI=3300-5530 mg/l; TOC= 

969-1325 mg; TPh= 20-39 mg/l 

Borászati műszennyvíz 

– higított vörösbor ill. 

szőlőlé nagytisztaságú 

vízzel higítva 

Heterogén foto-Fenton 

oxidáció 

Hasznos térfogat= 100 ml; Fe-agyag=0,1-2 g/l; H2O2= 0,003-

0,3M; T= 35°C; hatóidő=30 min; KOI eltáv.= 55%; TOC 

eltáv.= 50% 

 

Mosteo et 

al. 2006 

pH 3,5 

KOI=5000-10000 mg/l; TOC= 

1500-3000 mg 

Borászati műszennyvíz 

– higított vörösbor ill. 

szőlőlé vízzel higítva 

Homogén foto-Fenton 

oxidáció 

Hasznos térfogat= 100 ml; Fe2+=5-500 mg/l; H2O2= 0,002-

0,5M; T= 35°C; hatóidő=30 min; vörösbor TOC eltáv.= 50%; 

szőlőlé TOC eltáv.= 95% 

Ormad et 

al. 2006 

pH 7,1±0,4 

KOI=9250±380 mg/l; BOI5= 

7100±654mg/l; TPh=268±33 mg/l 

Borászati szennyvíz 

csapvízzel higítva (1:1) 

KOI=800 mgL-1, 

TOC=300 mgL-1  

(Spanyolország) 

Fotokatalítikus 

ózonizáció 

(UV/O3/TiO2) 

Hasznos térfogat= 1liter; pH= 3-11; TiO2= 0,5-3 g/l; O3 

dózis= 30 mg/l; T= 20°C; hatóidő=120 min 

A kiindulási KOI terhelés 20%-át ill. a TOC terhelés 10%-át 

a TiO2 adszorbeálta 

O3: KOI eltáv.= 37%; TOC eltáv.= 15%, optimum pH=11 

UV-A/O3: KOI eltáv.= 43%; TOC eltáv.= 31%, 

UV-A/TiO2: KOI eltáv.= 41%; TOC eltáv.= 35%, 

UV-A/TiO2/O3: KOI eltáv.= 80%; TOC eltáv.= 85%, 

optimum pH=3 

Gimeno et 

al. 2007 

pH 3,8 

KOI=35000±2200 mg/l; TOC= 

11300±900 mg/l; EC= 7,38 

mS/cm; Ekotoxicitás=52 TU 

Borászati szennyvíz 

(Spanyolország) 

WAO (wet air 

oxidation), CWAO 

(catalytic wet air 

oxidation), WPO (wet 

peroxide oxidation), 

CWPO (catalytic wet 

peroxide oxidation) 

WAO és CWAO: pH 3,8; T= 160°C; P= 1 MPa; oxigén 

áram= 92 N mL/min; hatóidő= 4h; KOI eltáv.=55-60%; TOC 

eltáv.= 55-60% 

 

WPO és CWPO:  pH 2,2-7; T= 80-125°C; P= 0,1-0,7 MPa; 

H2O2= 0-6 szorosa a sztöchiometrikusnak; grafit dózis= 5g/l; 

KOI eltáv.=80%; TOC eltáv.= 80%; ökotoxicitás 

megszűntetése a legmagasabb alkalmazott hőmérsékleten 

(125°C)  

Dominguez 

et al. 2014 
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2.5 ÉLELMISZERIPARI SZENNYVIZEK ELEVENISZAPOS TISZTÍTÁSÁNAK 

PROBLÉMÁI ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI 
 

Míg a kommunális szennyvíztisztításban egyre inkább jellemző a szénforráshiányos 

szennyvíz (Tardy et al., 2012), addig a tápanyaghiány (alacsony N és/vagy P elérhetőség) az ipari, 

különösen az élelmiszeripari (pl. borászati) szennyvizek jellemzője. A tápanyagok - elsősorban a 

nitrogén és a foszfor - többnyire meghatározó szerepet töltenek be a szennyvíztisztításban, mivel 

jelenlétük alapvető fontosságú a bakteriális növekedés, szaporodás valamint az energiatranszport 

folyamatokhoz. A szennyvíztisztító telepekre befolyó víz általában jelentős mennyiségű nitrogént 

és foszfort tartalmaz. Különösen a nitrogénforrás viszonylagos mennyisége mutat növekvő 

tendenciát a hazai kommunális telepek befolyójában. Élelmiszeripari szennyvizekben ugyanakkor 

kevésnek is bizonyulhat. Általánosan elterjedt elképzelés szerint a mikroorganizmusok hatékony 

működéséhez, ezekre a tápanyagokra a szerves anyag tartalomhoz (ált. KOI - kémiai oxigén 

igényben vagy BOI5 - biokémiai oxigén igényben kifejezve) viszonyított optimális arányban van 

szükség.  

Mérsékelt tápanyaghiány a fonalas mikroorganizmusok elszaporodásához vezethet 

(Wanner és Jobbágy, 2014), míg a súlyos tápanyaghiány az extracelluláris poliszaccharidok 

(glikokálix) túltermelődését okozhatja levegőztetett rendszerekben (Jobbágy et al., 2002), ami 

nyálkás, összetapadó biomasszát eredményez. Ez az un. viszkózus iszappuffadás - ahogyan a 

fonalasok túlszaporodása is, - lerontja az eleveniszap szerkezetét és rossz ülepíthetőséghez és 

elválaszthatósághoz vezet (Eikelboom et al., 2000; Peng et al., 2003; Jenkins et al., 2004; Martins 

et al., 2004; Ye et al., 2011).  

 

2.5.1 Hagyományos megoldások 

A tápanyaghiány kezelésének hagyományos módja a külső nitrogén- és/vagy foszforforrás 

adagolás (Wanner és Jobbágy, 2014). Az optimális adagolási mennyiség megállapításához a 

szervesanyagterhelés ismeretében anyagmérleget számíthatunk az irodalomban széleskörűen 

használt C:N:P arányok figyelembe vételével. Vagy respirometriás laboratóriumi kísérletekben 

meghatározhatjuk a pontos tápanyag szükségletet. Ezt a bejövő szervesanyag terheléshez 

folyamatosan igazítani kell. Az adagolás helyének meghatározása is nagy jelentőséggel bír, 

mivel a hozzáadott tápanyag az esetlegesen az ülepítés javítása vagy a pH beállítása céljából 

adagolt vegyszerekkel reakcióba lépve kicsapódhat. A kiegészítő tápanyag adagolásos 

technológia, nemcsak hogy növeli a kezelési költségeket, de egy tipikusan változó minőségű 

és mennyiségű szennyvíz esetén bizonytalan üzemmenetet eredményezhet. 

A tápanyagadagolásra leggyakrabban használt anyagok: ammónium sók (ammónium 

karbonát, -bikarbonát, -klorid, -hidroxid, -foszfát), ill. foszfát sók (nátrium-, kálium- foszfátok, 

foszforsav, urea, stb.) ezeknél a pH-ra gyakorolt hatásra is oda kell figyelni. 
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2.5.2 Biológiai tőbbletszén eltávolítási eljárás (EBCR) alapjai 

A BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Szennyvíztisztítási 

Biotechnológiák Kutatócsoportja megfogalmazott és laboratóriumi méretben igazolt egy 

költséghatékony megoldást a tápanyaghiány kiegyensúlyozására, ez a biológiai többletszén 

eltávolítás (Enhanced Biological Carbon Removal, EBCR).  

A biológiai többletszén eltávolítás ötlete Liu et al. (1996) korábbi kísérleti eredményein 

alapul, miszerint a GAO sejtek glikogén akkumulációja során az eleveniszap intracelluláris 

szénhidrát tartalma jelentősen megnövekedhet, így megnövelve a biomassza szén tartalmának 

szöchiometrikus arányát. Ez a tény vezette arra a következtetésre a kutatócsoportot, hogy egy 

GAOk-ban gazdag eleveniszap esetén, arányosan kevesebb tápanyag lehet szükséges ugyanolyan 

mennyiségű biomassza képződéséhez, azaz ilyen módon többlet szén távolítható el a 

szennyvízből. 

Az EBPR rendszerekben a GAOk növekedése nemkívánatos jelenség, mivel számos 

kutatás számol be arról, hogy bizonyos körülmények között csökkentik, és végső soron 

megszüntethetik a biológiai többletfoszfor eltávolítást (ld. 2.3.2 fejezet). Következésképpen a 

tudományos kutatások többsége olyan módszerek kidolgozását tűzte ki célul, amivel a 

leghatékonyabban tudják elnyomni a GAOk növekedését. Ellenben a tápanyaghiányos 

szennyvizek eleveniszapos kezelése kialakított EBCR rendszerekben a GAOk jelenléte kedvező 

és elősegítendő. 

Bár számos értékes kutatási eredményt közöltek a szénforrás raktározásról és annak 

mikrobiológiai hátteréről (pl. Liu et al., 1996; Seviour et al., 2000), de a borászati szennyvizek 

témakörében írt, tanulmányok közül egyik sem, érinti a túlzott mértékű glikokálix képződést és 

annak GAOk által történő elnyomásának lehetőségét.  

 

 

16.ábra. A kísérleti rendszerek biomasszájának ülepíthetőségi vizsgálata. 

A GAOk alkalmazhatóságát a tápanyaghiányos szennyvizek tisztítására Kutatócsoportunk 

először laboratóriumi és félüzemi méretben próbálta ki (Jobbágy et al., 2002). A kísérlet során, 

súlyosan N- és P-hiányos borászati modell szennyvíz lett bevezetve egy félüzemi sorba kapcsolt 

anaerob-aerob eleveniszapos rendszerbe, ahol a körülmények kedveztek a GAOk növekedésének 

és ez által sikerült - külső tápanyag adagolása nélkül - elkerülni a túlzott mértékű glikokálix 

Aerob 

szelektoros 

Anaerob 

szelektoros 

SVI<250 cm3/g  SVI=600-800 cm3/g  
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képződést. Ennek következtében, az ebben a rendszerben levő biomassza ülepíthetősége (16. 

ábra) jelentősen jobbnak bizonyult (SVI<250 cm3/g), mint az összehasonlítás céljából 

egyidejűleg üzemeltetett aerob szelektoros rendszeré (SVI=600-800 cm3/g). 
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17.ábra. Szénhidrát tartalom elhelyezkedésének változása a biomasszában. 

 

A kísérlet indításakor mindkét rendszer GAOk-ban gazdag biomasszával lett beoltva és, 

amint az a 17. ábrán jól látható, a kísérlet során a biomassza kezdeti magas intracelluláris 

szénhidrát tartalma (MLSS ~45 %-a) a levegőztetett szelektoros rendszerben lecsökkent (~15%), 

ellenben az anaerob-aerob rendszerben magas maradt (~40%). Ennek következtében a teljesen 

levegőztetett rendszerben magasabb elfolyó TSS és KOI koncentráció volt mérhető a biomassza 

részleges elfolyása nyomán. A GAOk jelenléte az anaerob-aerob rendszer eleveniszapjában 

összetett fénymikroszkóppal natív mintákon is jól megfigyelhető volt. A tusos festéssel készített 

mikroszkópos képeken (ld.18. ábra) a nagy kiterjedésű világos területek mutatják az aerob 

rendszer magas extracelluláris szénhidrát tartalmát.   

20 m 20 m

 

18.ábra. Az (a) aerob és (b) anaerob/aerob rendszerekből származó eleveniszap minták tussal festett 

mikroszkópos képei. 

(a) (b) 
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3 A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSE 

Doktori munkám során az élelmiszeripar bizonyos ágazataiban (pl. borászat) jellemzően 

magas biológiailag jól bontható szerves széntartalmú, viszont igen csekély egyéb tápanyag 

tartalmú (nitrogén és foszfor) szennyvizek tisztításával foglalkoztam. Az ilyen, tápanyaghiányos 

szennyvizeket tisztító – levegőztetett reaktorokban szaporodó - biomassza ülepíthetősége 

rendkívül rossz, és többnyire a tisztított szennyvízben sem biztosíthatók az előírt 

környezetvédelmi határértékek. Ezért ilyenkor a hagyományos eleveniszapos tisztítási 

technológiák csak kiegészítő N és/vagy P -adagolással alkalmazhatók, ami jelentősen növeli az 

üzemeltetési költséget, és hatékonyságuk is kérdéses, mivel a befolyó szennyvíz minőségének 

gyakori és erőteljes változása miatt a pontos adagolás nehézkes. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológiai 

és Élelmiszer-tudományi Tanszék Szennyvíztisztítási Biotechnológiák kutatócsoportja 

nemzetközi viszonylatban is elsőként egy olyan új eljárást fejlesztett ki, amelynek 

segítségével a tápanyaghiányos szennyvizekben a magas C/N arány egyszerűen, egy anaerob-

aerob reaktorkombinációval kiegyensúlyozható, az úgynevezett glikogénakkumuláló 

mikroorganizmusok (GAO) elszaporításának segítségével (ld. 2.5.2 fejezet). 

Doktori tevékenységem ezen új, élelmiszeripari szennyvizek tisztítására kifejlesztett, 

biológiai többletszén eltávolítási (Enhanced Biological Carbon Removal, EBCR) eljárás elvi 

alapjainak tisztázására, gyakorlati alkalmazhatóságának megvizsgálására és az ebben 

esetlegesen felmerülő problémák feltárására irányult, mindemellett annak bizonyítására, 

hogy a hagyományos megoldásoknál biztonságosabban és költséghatékonyan alkalmazható. 

A kutatás során célom volt annak bizonyítása, hogy ha a hagyományos (minimális 

adagolásra törekvő)  tápanyag (N és P) adagolásos módszerrel akarjuk orvosolni a szűkös 

tápanyag elérhetőséget, akkor nem várt iszapszerkezetbeli problémákkal szembesülhetünk mind 

levegőztetett, mind nem-levegőztetett szelektoros rendszerekben.  

A foszforhiány hatásainak megismerése érdekében, vegyszeresen intenzifikált előülepítési 

lépést tartalmazó szelektoros bioreaktor elrendezésű eleveniszapos rendszerek biológiai nitrogén-

és foszforeltávolításra való alkalmazhatóságának vizsgálatát tűztem ki célul. 

Doktori munkám során célul tűztem ki a nitrogénhiány szerepének pontosabb 

megismerését a biomasszaszerkezet leromlásában. Ugyanis számos tudományos cikk témája volt 

a tápanyaghiány hatása a biomassza ülepedési tulajdonságaira valamint a GAOk növekedésére, 

azonban a nitrogén szerepe ebben a folyamatban korábban nem volt még tisztázott. Ennek 

érdekében különböző mértékű nitrogénhiányos állapotok (szűkös nitrogén elérhetőség és súlyos 

nitrogénhiány) hatását vizsgáltam, szűkös P elérhetőség, ill. foszforhiány mellett; a GAOk 

növekedésére és a (tápanyaghiányos) borászati szennyvizet tisztító anaerob/aerob 

reaktorelrendezésű eleveniszapos rendszer teljesítményére. 

Az elvégzett laboratóriumi modellkísérletekben kapott eredmények gyakorlati 

alkalmazhatóságának kutatását célozva egy teljesen aerob rendszerű konzervgyári szennyvizet 

előtisztító és az azt követő kommunális szennyvíztisztító telep működését vizsgáltam korábbi 

üzemi adatok és helyszíni profilmérések alapján. Munkám célja, a tapasztalt alacsony tisztítási 
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hatékonyság okainak feltárása, és az előkezelő rendszer hatékonnyá tételére irányuló 

költséghatékony megoldási javaslat kidolgozása volt. 

Kutatásom záró fázisát a Balatonboglári Borkombinát jellemzően tápanyaghiányos 

szennyvizét tisztító szennyvíz előkezelő telepén végzem, ahol a kifejlesztett, EBCR eljárás 

először valósult meg ipari méretben. Vizsgálatom célja annak bizonyítása, hogy ez a többletszén 

eltávolítási technológia nagyüzemi körülmények között is megfelelően működik, és valóban a 

GAOk tevékenységén alapszik.  
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4 KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

4.1 ANALITIKAI VIZSGÁLATOK 
Biomasszakoncentráció (Mixed Liquor Suspended Solids, MLSS) 

A reaktorokból vett eleveniszap minta 10 cm3-ét előzetesen lemért tömegű, 0,45 µm 

pórusátmérőjű membránszűrőn vákuumszűrőn szűrtem le, majd szárítószekrényben kb. két óra 

szárítást követően a lebegő szárazanyag tartalmat gravimetriásan határoztam meg. 

Mohlmann-féle ülepedési index (Sludge Volume Index, SVI)  

Az aerob reaktorból egyliteres mérőhengerbe 1000 cm3 mintát vettem, majd félórás 

ülepedési idő elteltével leolvastam az iszap térfogatát. Az ülepedési indexet a harmincperces 

ülepedési térfogat és a kezdeti biomassza koncentráció hányadosából számítottam ki. Kevésbé jól 

ülepedő mintáknál higított (Diluted Sludge Volume Index – DSVI) értékeket mértem, amikoris az 

iszapmintát 1:1 arányban higítottam az elfolyó tisztított vízzel.  

Hőmérséklet, pH, oldott oxigén koncentráció 

Ezeket a paramétereket egy WTW gyártmányú ellenállás hőmérőt, pH mérő 

üvegelektródot és oxigénelektródot tartalmazó kombinált kézi műszerrel mértem.  

A kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása 

A KOI mérését az MSZ 260/16-82 szabvány alapján hajtottam végre. 10,0 cm3 kálium-

dikromát mérőoldatot egy 250 cm3-es csiszolatos forraló csőbe bemértem, majd 0,4 g higany(II)-

szulfátot, 0,4 g ezüst-szulfátot és néhány darab üveggyöngyöt adtam hozzá. A mérőelegyhez  

20 cm3 mintát pipettáztam. 20 cm3 tömény kénsavat rétegeztem az elegy alá, óvatosan 

összekevertem és összeillesztettem a forraló csövet a visszafolyó hűtővel. 2 órás forralást 

követően 100 cm3 desztillált vízzel a visszafolyó hűtő falán lecsapódott reakcióelegyet a mintába 

öblítettem. Megvártam, míg a mintaoldatok szobahőmérsékletre hűlnek, majd 2-3 csepp ferroin-

indikátor mellett vas(II)-ammónium-szulfát mérőoldattal titráltam a kálium-dikromát feleslegét 

addig, amíg az indikátor kékes-zöld színe vörösesbarna színbe át nem csapott. Minden mérési 

sorozathoz vakpróbát készítettem 20,0 cm3 desztillált vizet felhasználva. A mérőoldat fogyásából 

kiszámítottam a minta KOI értékét a szabványban megadott képlet segítségével.   

KOI méréseket szűrt és szűretlen mintákból is végeztem. A szűretlen mintát közvetlenül a 

mintavételezés után, a szűrt mintát a centrifugálás ill. szűrés után mértem be a reakcióelegybe.  

Biokémiai oxigénigény (BOI) meghatározása  

A biokémiai oxigénigényt manometrikus módszerrel határoztam meg az MSZ E 21420-9:2004 

szabvány szerint WTW gyártmányú mérőreaktorok segítségével (WTW OxiTop-C). Az eljárás 

m,egegyezik a gyártói mérési protokollal. 

Az ecetsav koncentráció meghatározás 

Az ecetsav koncentrációt ATI UNICAM 610 Series típusú gázkromatográffal (FFAP 

kolonna: 0,25 micron, 30 m × 0,320 mm, CAT NO: 12333232, FID detektor: H2 és levegő elegy, 

vivőgáz: N2) határoztam meg. A mintákat tartósítottam foszforsavval, majd a kolonnára 

injektáltam. 
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Extarcelluláris és intracelluláris szénhidráttartalom meghatározása 

Ezen értékek meghatározására a BME Alkalmazott Biotechnológia és 

Élelmiszertudományi Tanszék Szennyvíztisztítási Biotechnológiák kutatócsoportja által 

továbbfejlesztett, fenolos módszerrel kombinált autoklávos módszert alkalmaztam.  

A teljes szénhidráttartalom meghatározáshoz az eleveniszap minta 20 cm3-ét 5000 g-n 

10 percig centrifugáltam. A felülúszót elöntöttem, a szedimentumot csapvízzel újra 

szuszpendáltam, majd ismét lecentrifugáltam. (Ennek megfelelően az ún. mosási lépés alatt 

eltávolítottam a szennyvízben oldott szénhidrátokat, ill. a gyengén asszociált sejtfelszíni 

anyagokat, amik nem tartoznak a glikokálixhoz – bemérésük ezáltal hibát okozott volna.) A 

mintát ismét szuszpendálva megfelelően hígítottam (a hígítás mértéke a szénhidráttartalomtól 

függött). Kémcsőbe mértem 1 cm3 hígított mintát, 1 cm3 fenol-reagenst (50 g/l koncentrációjú 

fenol-oldat), majd elkevertem. A szuszpenzió fölé rétegeztem 5 cm3 tömény kénsavat, majd 

rotorral erősen elkevertem. A mintákat 30 perc hűlési idő után vak mintával szemben 

fotometráltam 480 nm-en. A szuszpenzió glükózban megadott szénhidráttartalmát standard 

glükózoldatokból készült kalibrációs görbe alapján számítottam ki. A végeredményt biomassza-

szárazanyagra vonatkoztatott százalékos szénhidráttartalom formájában adtam meg. 

 A biomassza intracelluláris szénhidráttartalmának meghatározásához alkalmaztam az 

autoklávos kezelést. A mosási lépés után az eleveniszap-mintát fél órán keresztül 105C-os 

hőkezelésnek vetettem alá, majd lecentrifugáltam. Az így nyert szedimentum (intracelluláris), ill. 

a felülúszó (extracelluláris) szénhidráttartalmát a fentiekben leírt módon határoztam meg.  

TOC értékek meghatározása 

 A minták szerves széntartalmának meghatározását Elementar High TOC készülékkel, 

differenciális módszerrel, azaz a TOC=TC-TIC egyenlet alapján végeztem. Az összes szerves 

szén (Total Organic Carbon = TOC) a vízben lévő összes szerves vegyületben kötött 

széntartalom, amely oldott állapotban, vagy lebegőanyaghoz kötve van jelen. Az összes 

széntartalom (Total Carbon = TC) a vízben lévő összes szerves és szervetlen vegyületben kötött 

széntartalom, beleértve az elemi szenet is. Az összes szervetlen széntartalom (Total Inorganic 

Carbon = TIC) a vízben lévő szén-dioxid különböző formáiból adódik össze. Abban az esetben, 

amikor szűrt mintából történik a mérés, az összes szerves széntartalom (TOC) megegyezik az 

oldott szerves széntartalommal és ilyenkor DOC-nak (Dissolved Organic Carbon) nevezzük. 

TN értékek meghatározása 

 Az Elementar High TOC mérőberendezés kiegészítő egysége szolgál az összes nitrogén 

tartalom meghatározására, ami a TOC méréssel egyidejűleg történik. A mérés során a 

készülékben a szén elégetése mellett a teljes nitrogéntartalom (szerves nitrogén vegyületek, 

ammónia, nitrát, nitrit) NOx gázzá alakul át, amelynek képződő mennyiségét egy külön 

infravörös csatorna méri és a teljes kötött – azaz az elemi nitrogénen kívül az összes – 

nitrogéntartalom (TNb) értékét adja meg. 

Az ammóniumion-tartalom meghatározása 

A mérést az MSZ 260/9-1988 szabvány alapján a következőképpen hajtottam végre. 5 

cm3 szűrt mintához 5 cm3 szalicilátreagenst (32,5 g nátrium-szalicilát, 32,5 g trinátrium-citrát és 

0,24 g nitroprussid-nátrium 250 cm3 desztillált vízben oldva) pipettáztam, 5 cm3 oxidálóreagenst 

(8 g nátrium-hidroxid és 0,5 g nátrium-diklór-izocianurát (C3N3Cl2O3Na) 250 cm3 desztillált 

vízben oldva) mértem hozzá, és gondosan elegyítettem. Ezután kiegészítettem a térfogatát 50 

cm3-re, majd alaposan összekevertem. A 60 perces várakozási idő letelte után a minták 
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abszorbanciáját vakpróbával szemben 670 nm-en mértem, mely utóbbit a mintákkal azonos 

módon desztillált vízből készítettem. Az abszorbanciából a koncentrációt az előzőleg felvett és a 

fotométerbe elmentett kalibrációs görbe segítségével határoztam meg. 

A nitrátion-tartalom meghatározása: 

A nitrátion kolorimetriás meghatározását az alábbi módon végeztem. 10 cm3 szűrt mintát 

1 cm3 nátrium-szalicilát oldattal (1 g nátrium-szalicilát 100 ml desztillált vízben) főzőpohárban 

elektromos melegítőlapon szárazra pároltam. A lehűtés után a száraz maradékot 1 cm3 koncentrált 

kénsavval visszaoldottam. 42 cm3 desztillált vízzel való hígítás után hozzáadtam 7 cm3 10 N 

nátrium-hidroxid oldatot és alaposan elegyítettem. A minták extinkcióját 410 nm-en mértem, az 

ugyanígy kezelt vakpróbával szemben. Az abszorbanciából a koncentrációt az előzőleg felvett és 

a fotométerbe elmentett kalibrációs görbe segítségével határoztam meg. (Egységes vízvizsgálati 

módszerek/I. Kémiai módszerek, Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Budapest 1975) 

Az ortofoszfát meghatározása: 

A meghatározást az MSZ EN 1189:1998 szabvány szerint az alábbi módon hajtottam 

végre. 2 cm3, ill. 1 cm3 szűrt vizsgálati mintát pipettáztam 50 cm3-es mérőlombikba, és desztillált 

vízzel kb. 40 cm3-re hígítottam fel. Az így kapott hígított mintához rázás közben 1 cm3 

aszkorbinsav oldatot (10 g aszkorbinsav (C6H8O6) 100 cm3 desztillált vízben), majd 2 cm3 savas 

molibdenát I. reagenst (13 g ammónium-heptamolibdenát-víz(1/4) [(NH4)6Mo7O24.4H2O] 100 cm3 

vízben, 0,35 g kálium-antimon(III)-tartarát-víz(1/4) [K(SbO)C4H4O6.1/2H2O] 100 cm3 vízben, 

300 cm3 9 mol/l-es kénsav) adtam, a lombikot jelig töltöttem és jól összeráztam. 880 nm-en 20-30 

perc eltelte után megmértem az oldatok extinkcióját az ugyanígy kezelt vakpróbával szemben. Az 

abszorbanciából a koncentrációt az előzőleg felvett és a fotométerbe elmentett kalibrációs görbe 

segítségével határoztam meg. 

Összes foszfor meghatározás: 

 20 cm3, előzőleg homogenizált és hígított mintát 4ml kálium-peroxo-diszulfát oldattal 

Erlenmeyer-lombikba 30 percig forraltam ügyelve, hogy a térfogat 25-35 ml között maradjon. 

Hűtés után nátrium-hidroxiddal és kénsavval beállítottam a pH 3 és 10 közé, majd a mintákat 50 

cm3-es mérőlombikokba töltöttem és desztillált vízzel kb. 40 cm3-re hígítottam. Aszkorbinsav és 

savas molibdenát II. reagens hozzáadásával a lombikokat jelig töltöttem és 20-30 perc várakozás 

után 880 nm-en mértem az oldatok extinkcióját. A koncentrációt a fotométerben elmentett 

kalibrációs görbéből számoltam. 

 

4.2  MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 
A kísérlet során végzett mikroszkópos vizsgálatok célja a foszforakkumuláló és 

glikogénakkumuláló mikroorganizmusok jelenlétének nyomon követése volt. Mindkét 

baktériumcsoportra jellemző, hogy mind a Neisser-festődésük, mind a PHB-festődésük pozitív, 

valamint egyaránt vannak Gram-pozitív és Gram-negatív képviselőik. A megfigyeléseket 200×-

os, 400×-os, valamint immerziós olajt használva 1000×-es nagyítás mellett végeztem. A 

glikogénakkumuláló mikroorganizmusok jelenlétére a jellegzetes tetrádos morfológia, illetve a 

nagyméretű, ovális sejtek jelenléte utal. 
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Az eleveniszap natív vizsgálata 

Az eleveniszap natív (festetlen) vizsgálatakor a felkevert eleveniszapból vett egy csepp 

iszapmintát helyeztem a tárgylemezre, fedőlappal letakartam és az esetleges felesleget 

szűrőpapírral leszivattam. A preparátum kiszáradásának elkerülése végett, a fedőlap széleit 

körömlakkal lekentem, ezzel elzárva a tárgylemez és a fedőlemez közötti teret a levegőtől.  

Összetett fénymikroszkóppal (OLYMPUS CX41), kis nagyítás mellett (200×-os, ill. 400×-os) az 

eleveniszap flokkulumszerkezetét figyeltem meg. Immerziós olajt használva 1000×-es nagyítás 

mellett a sejtek morfológiája volt megfigyelhető. 

Neisser-festés 

Az eleveniszap mintát vékony rétegben felvittem a tárgylemezre, majd levegőn hagytam 

megszáradni. A megszáradt mintát metilénkék és kristályibolya vizes oldatainak frissen készült 

keverékével (Neisser I.) festettem 30 s-ig, majd vízzel röviden leöblítettem. Ezután Bismark barna 

vizes oldatával (Neisser II.) festettem 1 percig, vízzel alaposan leöblítettem, és levegőn hagytam 

megszáradni. Az így megfestett mintát 1000×-es nagyítást és immerziós olajt használva direkt 

megvilágítás mellett vizsgáltam.  

Pozitív festődés esetén vagy a teljes sejt, vagy csak az intracelluláris granulumok lesznek kékes-

lilás színűek, negatív festődés esetén pedig a mikrobák sárgás-barnás színt mutatnak. A 

foszforakkumuláló mikroorganizmusok és a glikogénakkumuláló mikroorganizmusok egyaránt 

pozitív festődést adnak. De tapasztalat szerint a foszforakkumulálók kisebb, sötétebb kékes-lila 

festődésűek, míg a glikogénakkumulálók nagyobb és világosabb lila színnel festődnek. 

PHB-festés 

Az eleveniszap mintát vékony rétegben felvittem a tárgylemezre, és levegőn hagytam 

megszáradni. A megszáradt mintát 10 percig Szudánfekete B alkoholos oldatával (PHB I.) 

festettem, mindig pótolva a festéket, hogy a lemez ne száradjon ki, majd vízzel röviden 

leöblítettem. Ezután Szafranin O vizes oldatával (PHB II.) festettem 10 s-ig, majd vízzel alaposan 

leöblítettem és levegőn hagytam megszáradni. A festett iszapmintát 1000×-es nagyítást és 

immerziós olajat használva direkt megvilágítás mellett vizsgáltam.  

A PHB szemcsék intracelluláris kék-fekete granulumokként jelennek meg a rózsaszínűre 

festett vagy áttetsző citoplazmában. A foszforakkumuláló mikroorganizmusok és a 

glikogénakkumuláló mikroorganizmusok egyaránt pozitív festődésűek, mivel mindkét típusú 

mikroorganizmus tartalmaz intracellulárisan PHB-t. Ezzel a festési próbával a mikróbák jelenlétét 

tudjuk igazolni. 

Gram festés 

Az eleveniszap mintát vékony rétegben felvittem a tárgylemezre, és levegőn hagytam 

megszáradni. A fixált kenetet karbolos kristályibolyával 2 percig festettem, a felesleget 

leöntöttem, majd 1 percig Lugol oldattal festettem. A ferdén tartott tárgylemezre addig 

csepegtettem a 96%-os alkoholt, míg minden felesleges festék ki nem mosódott és az alkohol 

színtelenül csepegett le. A tárgylemezt ezután desztillált vízzel öblítettem. Safraninnal 1 percig 

utófestést végeztem. A festék leöntése után desztillált vízzel leöblítettem és levegőn hagytam 

megszáradni. Az előzőekben leírt festési módszerekhez hasonlóan a festett mintákat 

olajimmerzióval vizsgáltam. 
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Tussal festés 

A natív mintához a fedőlemez egyik szélére cseppentve és azt szűrőpapírral átszivatva 

tust adagoltam. A negatív festés során a mikroorganizmus nem festődik, csak a környezete. A 

tusfestés alkalmas a bakteriális tokanyag megfigyelésére („tokfestés”), mivel a tusszemcsék nem 

hatolnak be a glikokálix sűrű, hidrofób szerkezetébe, ezáltal a mikroszkópos képen az 

extracelluláris anyag a sejtet körülvevő világos tér formájában válik láthatóvá. 

Mintatartósítás FISH vizsgálathoz 

A mintatartósítást Amman et al. (1995) által leírt módszer alapján a továbbiak szerint 

végeztem. A paraformaldehid tartósító oldatot az alábbi lépések szerint készítettem el. 

Felmelegítettem 33ml of desztillált vizet 60°C-ra és ehhez adtam 10µl 10M-os NaOH oldatot, 

majd kevertetés közben 2g por formájú paraformaldehidet. Az oldathoz további 16,5ml 3xPBS 

(Phosphate Buffered Saline) puffer oldatot adtam és a pH-t 7,2-re állítottam 5M-os HCl oldattal. 

Ezt 0,45µm szűrőn leszűrtem és felhasználásig (max. 24h) 4°C-on tároltam. 

Az iszapminták tartósítását a fentiek szerint elkészített parafolmaldehid tartósító oldattal 

a következőek szerint hajtottam végre. 25ml biomassza mintát bemértem 50ml-es centrifuga 

csövekbe, majd egy éjszakára 4°C-on inkubáltam. A felülúszót leöntöttem és az ülepített 

biomasszát 2ml-es Eppendorf csövekbe (2 db) átöntöttem. Ezt 1 percig centrifugáltam 13 000rpm 

fordulatszámon. A felülúszót leöntöttem, 2ml 1xPBS pufferrel átmostam úgy, hogy az összeállt 

flokkokat vortex kémcsőrázóval szétráztam (2-3 percig), majd újra lecentrifugáltam 7 000rpm 

fordulatszámon 5 percig. A mosási lépést kétszer megismételtem. Majd újraoldottam 1ml 1xPBS 

oldatban. Végül azonos térfogatnyi 96%-os EtOH oldatot adtam hozzá és összerázattam. A 

mintákat elemzésig -20°C-on tároltam. 

Az iszapminták tartósítása etanollal ugyanolyan lépésekből áll, mint a paraformaldehid 

tartósító oldattal, csak a 4%-os paraformaldehid oldat helyett 96%-os etanolt használtam.  

Fluoreszcens in situ hibridizáció (Fluorescence In Situ Hybridization, FISH)  

A FISH alapját a DNS azon tulajdonsága képezi, hogy a dupla szálú DNS-molekula 

szerkezete megfelelő körülmények között megbomlik (DNS-denaturáció), a meglazult kötések 

miatt a kettős spirál szétválik, ezáltal az egyszálú DNS hozzáférhetővé válik az ugyancsak 

denaturált, fluoreszcens festékkel jelzett DNS-próbák számára. Ezek a DNS-próbák a genom egy-

egy kis szakaszát jelenítik meg.  

Az iszapmintákat a fent ismertetett protokoll szerint etanollal ill. PFA-val 

(paraformaldehid) tartósítva tároltam a mélyhűtőben -20⁰C-on a fluoreszcens vizsgálatok 

megkezdéséig. Az elemzendő biomasszát először egy üvegmozsárban homogenizáltam, majd 

FISH-hez való speciálisan kiképzett mikroszkópos tárgylemezeken fixáltam. Ezután, denaturálási 

lépésnek vetettem alá, hogy a riboszómális RNS (16S) hozzáférhetővé váljon: egymás után 50%, 

85% és 98% etanollal mosva. Szintén egyszálú, jelzőmolekulát tartalmazó és ismert 

régióspecifikus RNS-próbát adtam hozzá. Ezeket a cyanin 3 (Cy3)-jelzésű EUB338 I/II/III és 

cyanin 5 (Cy5)-jelzésű, ALF968, BET42a, GAM42a, CF319a, HGC69a, GB_1&2 és 

TFO_DF218, TFO_DF618, TFO_DF862 oligonukleotid próbákat egy hibridizációs pufferrel 

külön-külön ráhibridizáltam az egyes iszapmintákra és inkubáltam 46°C-on 3 h-n keresztül. E 

lépés során komplementer szekvenciák révén hibridmolekulák jönnek létre. A Cy5-jelzésű 

BET42a (vagy GAM42a) próba hibridizációja egy jelöletlen kompetitor GAM42a (vagy BET42a) 

próbával társítva történt, hogy javítsam a hibridizáció specificitását. Végül 48°C-on 30 percig 

mosásnak vetettem alá a tárgylemezt.  
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 A mikroszkópos képeket egy epifluoreszcens mikroszkóppal (Olympus BX51) valamint 

egy Plan-Apochromat 63x/1.4-numerical-aperture olaj immerziós lencséjű CLSM (Confocal 

Laser Scanning Microscope, LSM 5 Pa, Carl Zeiss, Jena, Németország) mikroszkóppal 

készítettem. A képek alapján mennyiségi elemzést hajtottam végre a Zeiss által biztosított 

Metamorph szoftverrel (Universal Imagine) illetve Adobe Photoshop szoftverrel. A különböző 

baktérium csoportok abundanciáját Wong et al., (2004) által leírt szemi-kvantitatív mérésekkel 

határoztam meg. Minimum 20 mezőt elemeztem ki minden egyes próbával hibridizált mintából. A 

„Metamorph” képelemző szoftver segítségével minden mezőben az EUBmix-el jelölt 

sejtterületekhez képest százalékosan vizsgáltam a megfestett cél baktérium csoport mennyiségét. 

Az egyes fluoreszcens próbákra meghatározott százalékos abundancia értékeket átlagoltam és 

kiszámoltam hozzá a szórást. 

Mintatartósítás TRFLP vizsgálathoz 

50ml biomassza mintát bemértem 50ml-es centrifuga csövekbe és 10 percig 4 000rpm-en 

lecentrifugáltam, a felülúszót leöntöttem. Ezután 10ml 1xPBS puffert adtam hozzá, majd 2ml-es 

Eppendorf csövekbe öntöttem át (2 minta DNS kinyeréses vizsgálathoz és 1 minta RNS 

kinyeréses vizsgálathoz). Ezeket 1 percen keresztül 13 000rpm fordulatszámon lecentrifugáltam, 

majd a felülúszót elöntöttem. A kiülepedett biomasszát 2ml 1xPBS pufferrel átmostam, vortex 

kémcsőrázóval kevertetve és lecentrifugáltam 13 000rpm-en 1 percen keresztül. A mintákat 

elemzésig -20°C-on tároltam. 

Terminális restrikciós fragmens hossz polimorfizmus (Terminal Restriction Fragment Length 

Polymorphism, TRFLP) 

A T-RFLP nagy felbontóképességű, közösségi DNS mintázatot vizsgáló, ún. ujjlenyomat 

módszer (DNA fingerprinting), mely lehetővé teszi egy adott közösség összetételének elemzését, 

akár szennyezett közegek esetében is (Liu et al, 1997). A T-RFLP módszerrel az amplifikált, majd 

hasított fragmens nukleotid hosszúsága kerül meghatározásra. A hasítási helyek, illetve az ezek 

alapján létrejövő fluoreszcens terminális restrikciós fragmensek (T-RF-ek) ún. OTU-kat 

(Operational Taxonomic Unit) határoznak meg, amelyek jellemzőek lehetnek egyes 

nemzetségekre, esetenként fajokra. Ezeket már meghatározott hasítási hellyel rendelkező 

fajokhoz, illetve nemzetségekhez hasonlítva képet kaphatunk egy környezeti minta mikroba 

összetételéről. A kapilláris gélelektroforézis eredménye tehát egy olyan kromatogramszerű ábra, 

amelyen a csúcsok helyei a restrikciós enzimmel emésztett terminális fragmensek hosszúságát, 

míg azok nagysága (görbe alatti terület) az azonos fragmenshez tartozó elemek kvantitatív 

elemzését teszi lehetővé.  

Az eljárás első lépésében a mintában előforduló mikroorganizmusok teljes DNS-ét nyertem 

ki, amit a 16S rDNS alapú PCR elvégzését követően restrikciós endonukleáz enzimekkel általi 

emésztésnek vetettem alá. A PCR-hez használt primer pár egyik tagja, a módszer 

érzékenységének növelése céljából, fluoreszcensen jelölt, így az 5’-terminális végükön jelölt PCR 

termékek jönnek létre. A restrikciós enzimekkel végzett hasítás után a terminális fragmens 

hosszának detektálását kapilláris gélelektroforézis segítségével végeztem el. 
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5  KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

5.1 TÁPANYAGADAGOLÁS HATÁSA A FONALASODÁS VISSZASZORÍTÁSÁT 

CÉLZÓ SZELEKTOROS RENDSZEREK MŰKÖDÉSÉRE ÉS A BIOMASSZA 

SZERKEZETRE 
 

5.1.1 Kutatási célok és elméleti háttér 

A tápanyaghiány iszapszerkezetre és ülepedésre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 

eliminálása hagyományosan külső N és/vagy P-forrás adagolással történik (ld. 2.5.1 fejezet) a 

szakirodalom által ajánlott C:N:P arányokat alkalmazva. Az egyes kutatócsoportok 

publikációiban eltérő adatok szerepelnek a szennyvíztisztításhoz szükséges tápanyag (N és P) 

szükségleti arány értékeként 

pl.:, BOI5:N = 100:4 (Peng et al., 2003), C:N:P=100:14:2 vagy COD:N:P=100:6:2 (Metcalf és 

Eddy, 1991); de legelterjettebben a BOI5:N:P=100:5:1 (Jenkins et al., 2004) arányt alklmazzák. 

Az üzemeltetésben arra törekednek, hogy csak a minimálisan szükséges vegyszer 

mennyiséget adagolják. Pedig a szükséges póttápanyag mennyiségének meghatározását az is 

nehezíti, hogy a valós biomassza növekedési hozam függhet a szubsztrát minőségétől, a 

mikroorganizmus típusától és a környezeti tényezőktől, mint pl. a közeg összetettsége, a 

terminális elektronakceptor típusa, pH és hőmérséklet (Grady et al., 1998). 

Mindezek következtében ez a módszer, azon túl, hogy növeli a kezelési költségeket, egy 

tipikusan változó befolyó minőségű szennyvíz esetén elégtelen vagy túlzott mértékű adagoláshoz 

vezethet. Túladagolás esetén a többlet tápanyagot el kell távolítani az elfolyó vízből, ami szintén 

többlet költségget von maga után. 

Az iszapülepedés javítására a kommunális szennyvíztisztítási gyakorlatban sok esetben 

alkalmaznak szelektort, ezzel biztosítva a fonalasodás visszaszorítását (2.1.3 fejezet). A kutatás 

célja annak bizonyítása volt, hogy ha a hagyományos tápanyag (N és P) adagolásos 

módszerrel akarjuk orvosolni a szűkös tápanyag elérhetőséget, akkor nem várt 

iszapszerkezetbeli problémákkal szembesülhetünk mind levegőztetett, mind nem-

levegőztetett szelektoros rendszerekben.  

 

5.1.2 Anyagok és módszerek 

    A kísérlet során két folyamatos laboratóriumi eleveniszapos szennyvíztisztító modell rendszert 

működtettünk egy időben (19. ábra). Mindkettő egy szelektort (2,5 l), egy levegőztetett 

bioreaktort (7 l) és egy utóülepítőt (7 l) tartalmazott. A rendszerek csak a szelektoraik üzemében 

különböztek: az „AE” rendszerben egy levegőztetett, míg a „NA” rendszerben nem-levegőztetett, 

kevert szelektort alkalmaztunk. A modell szennyvízben a minimálisan szükséges külső tápanyag 

adagolás beállításához, a gyakran használt KOI: N: P =  100:5:1 arányt vettük alapul, bár a P 

koncentrációt a foszforhiány elkerülése végett kissé magasabbra (1,3-ra) állítottuk be. A 

szintetikus befolyó szennyvíz szénforrás tartalma az alábbi összetevőkből állt: 6,8 cm3/l ‘BB 

Szürkebarát demi sec’ bor, 1182 mg Na-Acetát /l és 0,6 g cukor /l (szacharóz), ami összesen 

~1900 mg KOI /l -nek felelt meg. Nitrogénforrásként NH4Cl szolgált, ezt kezdetben 95 mg N /l 

koncentrációban adagoltuk, amit később 150 mg N /l-re emeltünk. Foszforadagolás 25 mg 

K2HPO4/l koncentrációban történt. Ásványi anyagok hozzáadása 36 mg CaCl2 /l és 16,5 mg 



 

52 

 

MgCl2 /l mennyiségben történt. A rendszerek egy kommunális szennyvíztisztító és egy boripari 

szennyvíztisztító iszapjának 1: 1 arányú keverékével voltak beoltva.   

 

Elfolyó 

levegő

Befolyó

 

levegő

Befolyó

Elfolyó
levegő

Iszaprecirkuláció Iszaprecirkuláció
 

19.ábra. A levegőztetett (AE) a) és a nem-levegőztetett (NA) b) szelektor tartalmú rendszerek vázlata. 

 

A rendszerek működését 21±1.5ºC hőmérsékleten, az alábbi paraméterek napi mérésével követtük 

nyomon: pH és oldott oxigén (DO) koncentráció, továbbá a biomassza koncentráció (MLSS) és 

iszapülepedési index (SVI). Kémiai oxigén igény (KOI), szűrt KOI, összes szerves szén (TOC), 

összes nitrogén (TN), ammónia, nitrát és nitrit koncentrációk heti 3-szor lettek mérve, amíg a 

foszfát és az összfoszfor (TP) koncentrációkat heti kétszer mértük, a 4.1. fejezetben leírtak szerint. 

A felsorolt hagyományos analitikai vizsgálatok mellett összes-, intra- és extracelluláris szénhidrát 

koncentrációkat szintén mértük a korábban a Tanszékünkön kifejlesztett autoklávos technikával. 

A levegőztetett reaktorokból vett iszapminták mikroszkópos vizsgálatával követtem nyomon a 

biomasszaösszetétel változásait, fázis kontraszt és tusos festési módszerek alkalmazásával. 

A kísérleti rendszerekben a kezdeti biomassza koncentrációkat 6 g/l értékre állítottuk be, hogy a 

várhatóan visszamaradó el nem fogyasztott ammónia nitrifikációjához elegendően magas 

iszaptartózkodási időt érjünk el (SRT). A befolyó szennyvíz térfogatárama és a recirkuláció 

térfogatárama is 0,5 l/h értékre lett beállítva, majd a 10. kísérleti naptól az utóbbit megemeltük 

0,75 l/h értékre. Így, kezdetben mindkét rendszerben 16,5 h volt a hidraulikus tartózkodási idő 

(HRT), ami 13 h-ra csökkent a 10. kísérleti naptól. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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5.1.3 Eredmények értékelése 

Teljesen levegőztetett rendszer (AE). 

Mivel az ammóniakoncentráció értéke már az első levegőztetett reaktorban a kimutatási 

határ nagyságrendjére csökkent (ld. 20. ábra), feltételeztük, hogy az alkalmazott befolyó N-forrás 

koncentrációja túl alacsony volt az elérhető könnyen bontható szénforrás mennyiségéhez képest.  
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20.ábra. Ammónia koncentrációk alakulása a levegőztetett szelektoros rendszerben. 

Figyelembe véve, hogy a modell szennyvíz különösen jól bontható összetevőket 

tartalmazott, mint a Na-Acetát és a cukor, arra következtettünk, hogy a tapasztalt tápanyaghiány 

lehetséges oka az általánosan elfogadott értéknél magasabb valódi növekedési hozam (egységnyi 

tömegű felvett szubsztrátból keletkezett biomassza tömeg). A szakirodalomban erre is találtunk 

példát. Grady at al. (1998) által leírt sztöchiometrikus összefüggés szerint, a szénhidráton és 

ammónia nitrogénforráson való bakteriális növekedés hozama 0,71 [g biomassza KOI / g 

szubsztrát KOI]. Smets et al. (1994) hasonlóan magas hozam adatot publikált acetáton növő 

biomassza növekedésre (0,74 g biomassza KOI / g acetát KOI). Figyelembe véve a biomassza 

összetételt, amit az alábbi módon írhatunk le C5H7O2N ahol M = 113 g/mol (Grady et al., 1998) 

illetve a hozamnak Y=0,7 g biomassza COD/ g szubsztrát COD értéket véve, 1900 mg KOI/l 

eltávolított szénforráshoz 137,3 mg NH4N/l szükséges N-forrás gyanánt a korlátozás nélküli 

bakteriális növekedéshez. 

A számítások alapján az alkalmazandó KOI: N arány magasabb (100:7,23) az általunk 

kísérletindításkor alkalmazott (100:5) értéknél. A befolyó ammóniakoncentrációt ennek 

megfelelően a 7. napon meg növeltük az eredeti 95 mg N /l értékről (azaz kb. 45 mg N /l a kevert, 

azaz a reaktorokba beérkező és a recirkulációval higított befolyóban) egészen 138 mg N /l értékre. 

Amit a 8. napon, annak érdekében, hogy biztosan elég legyen tovább emeltük 150 mg N /l értékig 

(azaz 80 mg N /l a kevert befolyóban), ahogy azt a 20. ábra mutatja. 

Feltehetően a tapasztalt N-hiány okozta az iszapszerkezet leromlását és az SVI értékek 

növekedését, amik elérték egészen 600 cm3/g értéket, ahogy az a 21. ábrán is látszik. Az összes-, 

ill. az intra-és extracelluláris szénhidrát tartalom értékei (ld. 22. ábra) arról tanúskodnak, hogy a 
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biomassza kezdeti viszonylag magas intracelluláris szénhidrát tartalma körülbelül a felére 

csökkent, míg a viszonylag alacsony (5 w/w%) extracelluláris szénhidrát tartalom drasztikusan 

nőtt (egészen 25 w/w%-ig a 9. kísérleti napra). Ha összehasonlítjuk 21. és 22. ábrákat 

megfigyelhetjük, hogy szoros kapcsolat van az extracelluláris poliszacharid tartalom és az SVI 

értékek között. A rosszul ülepedő iszap az utóülepítőből a reaktorba való visszavezetéséhez, a 

recirkulációs térfogatáramot megemeltük 0,5 l/h-ról 0,75 l/h-ra a 10. kísérleti naptól. Ez 

felgyorsította a biomassza koncentráció növekedését. Amint az ammónia koncentrációt 

megemeltük, a rendszerben beindult a nitrifikáció. A megnövekedett biomassza koncentráció 

mellett ismét magasabb SVI értékeket mértünk, ami meghaladta még a 400 cm3/g értéket is. Ezek 

a kísérleti eredmények arra utalnak, hogy ha a tápanyaghiány miatt extracelluláris poliszacharid 

túltermelés lép fel, ezzel lerontva a biomassza szerkezetét, még jelentősen megnövelt befolyó N 

koncentráció sem hoz gyors javulást. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a kialakult vastag 

extracelluláris poliszacharid rétegen a tápanyagok transzportja gátolt illetve gyakorlatilag teljesen 

kizárt. A kísérlet utolsó hetében részleges nitrifikációt észleltünk a rendszerben. Az SVI értékek 

csökkenésnek indultak a biomassza koncentráció növekedésével és az elfolyó NH4N 

koncentrációk jelentősen csökkentek, mindez kielégítő tápanyagelérhetőségre utal. 
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21.ábra. Biomassza koncentráció és iszapülepedési index alakulása a levegőztetett szelektoros rendszerben. 
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22.ábra. Intra-és extracelluláris szénhidrát koncentrációk alakulása a levegőztetett szelektoros rendszerben. 
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23.ábra. KOI és TOC értékek alakulása a levegőztetett szelektoros rendszerben. 

 

A teljesen levegőztetett rendszer átlag 95 % KOI eltávolítási hatékonysággal működött, 

ami gyakorlatilag teljes egészében a levegőztetett szelektorban ment végbe (ld. 23. ábra). 

Ugyanezt tapasztaltuk a nitrogén és a foszforeltávolítás kapcsán, ami a low-S és high-DO (szűkös 

tápanyagelérhetőség és túllevegőztetés) körülmények jellemzője (Wanner és Jobbágy, 2014; 

Jobbágy et al. 2015). Az egész rendszerben korlátozott tápanyagelérhetőség volt jellemző, ahogy 

azt a 11. Táblázat is mutatja. E miatt a szelektorhatás nem érvényesült és a fonalas 

mikroorganizmusok metabolikus előnyre tettek szert a flokkulens mikroorganizmusokkal 

szemben. A mikroorganizmusok fajlagos növekedési sebességeit (µ) a Monod kinetika 

alkalmazásával számoltuk ki, ennek értékei fonalas előnyt mutatnak mind az első, mind a 

második reaktorban (ld. 11. Táblázat). A számításokhoz a kinetikai paraméterek értékeit 

(maximális fajlagos növekedési sebességek és féltelítési állandók) Niekerk et al. (1988) ill. 

Kappeler és Gujer (1994) publikációiból vettük át. 

 

11. Táblázat A flokkulens és a fonalas mikroorganizmusok számolt fajlagos növekedési ráta értékei a 

levegőztetett szelektoros rendszerben  

Átlagos kevert befolyó KOI arányok jellemző értékei az AE 

rendszerben: 

Átlagos kevert befolyó KOI:N arány a 0-6. napokra 100:5,1 

Átlagos kevert befolyó KOI:N arány a 8-22. napokra 100:6,5 

Jellemző szubsztrát koncentrációk és számolt fajlagos növekedési 

sebességek a 8-22. kísérleti napokra: 

 Levegőztetett 

szelektor 

Levegőztetett 

reaktor 

Szubsztrát koncentráció [mg 

kbKOI/l] 

15 10 

Oldott oxigén koncentráció [mg 

O2/l] 

2,5 4,0 

Számolt µflokkulens [1/d] 2,27 2,35 

Számolt µfonalas [1/d] 2,62 2,66 
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Nem-levegőztetett szelektor tartalmú rendszer (NA) 

A nem-levegőzetett szelektort tartalmazó kísérleti rendszerben nem valósult meg a flokkulensek 

metabolikus előnye nitrát, mint elektron akceptor hiányában ill. PAOk vagy GAOk 

növekedésének hiányában.  
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24.ábra. KOI és TOC értékek alakulása a nem-levegőztetett szelektoros rendszerben. 
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25.ábra. Biomassza koncentráció és iszapülepedési index alakulása a nem-levegőztetett szelektoros 

rendszerben. 

Ez a rendszer közel 95%-os KOI eltávolítási hatékonysággal működött, de az eltávolított 

KOI mindössze harmada eliminálódott az első, nem-levegőztetett reaktorban (24. ábra). Ahogy az 

jól látható a 25. ábrán, továbbrais viszonylag magas N elérhetőség volt a nem-levegőztetett 

reaktorban ami nem segíti elő a GAOk növekedését. Ezen felül, a szelektorban csekély mértékű P 

visszanyomás volt detektálható a kísérlet kezdetekor, amit valószínűleg az oltó iszapban jelen 

levő PAOk tevékenységének következménye volt. Az aktív PAOk mennyisége a biomasszában 

folyamatosan csökkent majd a GAOk-kal együtt teljesen eltűnt a második kísérleti hét közepéig. 
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Így a nem-levegőztetett szelektor sokkal inkább high S - low DO reaktorként (0 – 0,2 mg 

DO/l) működött (magas tápanyag elérhetőség és korlátozott oxigén tartalom, de nem anaerob 

körülmények), míg a reaktorban low-S - high-DO (3,5 – 5 mg DO/l) körülményeket észleltünk, 

ami a fonalas növekedésnek kedvez a teljes rendszerben (ld. 12. Táblázat).  

 

12. Táblázat A flokkulens és a fonalas mikroorganizmusok számolt fajlagos növekedési ráta értékei a nem-

levegőztetett szelektoros rendszerben  

Átlagos kevert befolyó KOI arányok jellemző értékei a NA 

rendszerben: 

Átlagos kevert befolyó KOI:N arány a 0-6. napokra 100:4,9 

Átlagos kevert befolyó KOI:N arány a 8-22. napokra 100:8,7 

Jellemző szubsztrát koncentrációk és számolt fajlagos növekedési 

sebességek a 8-22. kísérleti napokra: 

 Levegőztetett 

szelektor 

Levegőztetett 

reaktor 

Szubsztrát koncentráció [mg 

kbKOI/l] 

557 5 

Oldott oxigén koncentráció [mg 

O2/l] 

0,05 3,5 

Számolt µflokkulens [1/d] 0,82 1,56 

Számolt µfonalas [1/d] 1,00 2,43 

 

A számított µ értékeket összehasonlítva a 11 és 12. Táblázatban, a legmagasabb fonalas 

növekedési előny a nem-levegőztetett szelektoros rendszer második reaktorában figyelhető meg, 

ahol a szénforrás fő tömege eliminálódott. Ebben a rendszerben szűkös N-forrás elérhetőség csak 

a kísérletindítási fázisban volt tapasztalható a levegőztetett reaktorban. Azonban a N-forrás 

betáplált mennyiségének emelése után megszűnt a nitrogén hiány. A viszonylag alacsony aerob 

SRT (Sludge Retention Time) mellett nitrifikáció nem volt észlelhető. 

A N-forrás viszonylag jobb elérhetősége ellenére a biomasszában jelentős szerkezetbeli 

romlást és drasztikus SVI növekedést észleltünk ebben a rendszerben, ahogy azt a 26. ábra 

mutatja. Azonban nem tapasztaltunk túlzott extracelluláris poliszacharidtartalom növekedést (ld. 

27. ábra). 
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26.ábra. Ammónia koncentrációk alakulása a nem-levegőztetett szelektoros rendszerben. 
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27.ábra. Intra-és extracelluláris szénhidrát koncentrációk alakulása a nem-levegőztetett szelektoros 

rendszerben. 

 

A megnövelt biomassza recirkuláció az utóülepítő felől csak időlegesen segített 

megállítani az iszapelfolyást és az SVI értékek növekedését. Hosszútávú rendszer stabilizáció és 

hatékonyság növelés a nem-levegőztetett reaktorba való külső nitrát adagolással volt elérhető. 

Mikroszkópos vizsgálatok igazolták a fonalas mikroorganizmusok jelenlétét a nem-levegőztetett 

szelektoros rendszer biomasszájában valamint a megfigyelést, hogy nem volt túlzott 

extracelluláris poliszacharid termelés. 

 

5.1.4 Következtetések 

A bakteriális növekedés igényeinek kielégítése érdekében, szükséges lehet kiegészítő 

tápanyag (N és/vagy P) adagolás, ha egyébként a szénforrás túlsúlyban lenne, mint ahogy ez 

számos élelmiszeripari szennyvíz esetében fennáll. Az általános gyakorlat szerint a tápanyag 

mennyiségét a lehető legkisebb, de még elegendő szintre állítottuk az irodalomban fellelhető 

arányossági adatok alapján.  

A kutatás során két, kétlépcsős, laboratóriumi, kísérleti rendszert működtettünk 

egyidejűleg. Az egyik rendszerben a levegőztetett reaktort egy levegőztetett szelektor; a másik 

rendszerben pedig egy nem-levegőztetett szelektor előzött meg. A betáplált műszennyvíz boripari 

szennyvizet hivatott modellezni, ezért szénforrásként bort, cukrot és Na-Acetátot tartalmazott. A 

kísérleti üzem 23 napja alatt NH4Cl-t és K2HPO4-t adagoltunk tápanyag gyanánt.  

• A szűkös elérhetőségre vonatkozó, általánosan alkalmazott szénforráshoz viszonyított 

arányok alapján számolt kiegészítő N-forrás mennyiség túl kevésnek bizonyult a szokásosnál 

magasabb hozam miatt (0,7 g biomassza KOI / g szubsztrát KOI) és így a tápanyaghiány továbbra 

is fennmaradt.  

• A teljesen levegőztetett rendszerben, ahol a N-hiány már az első reaktorban jelentkezett, 

hét napon át egyre súlyosbodó extracelluláris poliszacharid túltermelést tapasztaltunk, ez 
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megnövekedett SVI értékeket eredményezett, ami a biomassza elválaszthatósági problémáját 

jelzi. Rövidtávon még az adagolt N-forrás drasztikus növelése sem jelentett megoldást, ami 

az extracelluláris poliszacharid réteg rossz áthatolhatóságának tulajdonítható. 

• A nem-levegőztetett szelektoros rendszerben a tápanyaghiány csak a második reaktorban 

volt tapasztalható. Ezért az oltóiszapban megtalálható flokkulens GAO baktériumok 

túlszaporodása nem következett be. Másrészről, denitrifikáció sem léphetett fel, nitrifikáció híján. 

Így, a rosszulműködő nem-levegőztetett szelektorokra jellemzően ez az egység low-DO 

reaktorként működött, ami a fonalas baktériumok drasztikus túlszaporodását segíti elő. Ezt 

mutatja az SVI értéke, ami a 600 cm3/g-ról egészen >1000 cm3/g értékekig emelkedett. 

• A kutatás bebizonyította, hogy szűkös N-forrás elérhetőség súlyos biomassza 

elválasztási problémákat okozhat boripari szennyvizet tisztító eleveniszapos 

tisztítótelepeken. E helyett vagy a fokozott N-adagolás és túladagolás esetén elődenitrifikáció 

(ld. 2.2.1.2 fejezet), vagy az adagolás elhagyása és a viszkózus iszappuffadást megelőzendő 

GAOk elszaporítása (ld. 2.5.2 fejezet) javasolt. 
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5.2 AZ ELŐÜLEPÍTŐ VEGYSZERES INTENZIFIKÁLÁSÁNAK HATÁSA A 

BIOLÓGIAI NITROGÉN- ÉS FOSZFORELTÁVOLÍTÁSRA 

5.2.1 Kutatási célok és elméleti háttér 

A hazai szennyvíztisztító telepeken általánosan elterjedt az előülepítő alkalmazása, és 

egyre gyakrabban alkalmazzák a szennyvíz lebegőanyag tartalom eltávolításának kémiai 

kezeléssel történő intenzifikálását is. Előülepítő, ill. vegyszeres kicsapással kombinált előülepítés 

alkalmazásával csökkenthető a biológiai tisztító fajlagos szerves anyag terhelése, ami a 

nitrifikáció szempontjából is előnyös lehet, hiszen ennek megfelelően csökkent oxigénigény 

jelentkezik. A különböző méretű, a biodegradáció számára eltérő sebességgel oldatba vihető 

szuszpendált anyagok bioreaktort megelőző kivonása egyaránt lehet előnyös és hátrányos. 

 A biomasszát terhelő ballasztanyagok eltávolítása növeli az eleveniszap aktív 

mikroflórájának hányadát, ugyanakkor kérdéses az, hogy esetleg biodegradálható 

alkotórészek kivonása által nem csökken-e a tápanyageltávolítás hatékonysága ill. nem 

állnak-e elő iszapülepedési problémák. Ennek értelmében célul tűztem ki a vegyszeresen 

intenzifikált előülepítés hatásának vizsgálatát a biológiai nitrogén- és foszforeltávolításra. A 

három különböző rendszer felhasználásával, 5 hét folytonos üzemben elvégzett helyszíni 

modellkísérlet e kérdés megválaszolását célozta, és egyben kiterjedt a leghatékonyabb 

üzemmenetet biztosító bioreaktor elrendezés megadására.  

5.2.2 Anyagok és módszerek 

A kísérleti rendszerek kapcsolásának sematikus vázlatát és képét a 28. ábrán mutatom be, 

feltüntetve a bioreaktorok térfogatait. A kísérlet céljának megfelelően mindhárom kísérleti 

rendszer úgy lett kialakítva, hogy tápanyageltávolításra is alkalmas legyen. A kísérletet az 

Északbudapesti Szennyvíztisztító Telepen végeztük el, a telep iszapjának és befolyó 

szennyvizének közvetlen felhasználásával. A két rendszer azonos számú és térfogatú egységekből 

állt (előülepítő, anoxikus reaktor, 2 levegőztetett reaktor, utóülepítő), azzal a különbséggel, hogy 

az egyik rendszerbe folytonos vegyszeradagolás történt. A harmadik rendszer anoxikus reaktora 

két egyenlő részre volt osztva, melyek össztérfogata megegyezett a másik két rendszer anoxikus 

reaktorának térfogatával. Ebbe a rendszerbe szintén vegyszeresen előkezelt szennyvizet vezettünk 

be.  

 

28.ábra. A kísérleti rendszerek (a) képe és (b) kapcsolási vázlata. 

(a) (b) 
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A kísérletet 35 napon keresztül folytattuk le. A 17. napon a befolyó térfogatáramát 

1,5 l/h-ról 2,5 l/h-ra növeltük és ezzel egyidőben a vegyszeradagolás ütemét csökkentettük. A 

recirkuláció térfogatárama a 17. napig 2,2 l/h, azt követően 3 l/h volt. 

A kísérleti rendszerek üzemmenetét és működési hatékonyságát a következő paraméterek 

mérésével – valamennyi tisztítóegységből történő mintavétellel – követtük nyomon: 

•  Naponta: KOI, szűrt KOI, ammónia-, nitrát-, nitrit-, foszfát- és iszapkoncentráció, 

iszapülepedési index, hőmérséklet, pH és oldott oxigén koncentráció, 

•   Heti két alkalommal: BOI5, lebegő anyag, összes foszfor és TKN koncentráció (mérési 

módszer ld. 4.1 fejezet). 

A térfogatáramok beállított értékeinek ellenőrzését és a csövek és reaktorok tisztítását 

naponta elvégeztük. A felgyűlt nyers iszapot és a biológiai fölösiszapot naponta két ízben vettük 

el. A fölösiszap elvételt úgy állítottuk be, hogy a kísérleti rendszerekbeli iszapkoncentrációt 2±0,5 

g/l értéken tartsuk. A kisebb befolyó lebegőanyag terhelés következtében a vegyszeres 

rendszerekben általában alacsonyabb iszapkoncentráció (2 g/l) alakult ki, mint a referencia 

rendszerben (2,4 g/l). 

A kísérlet céljának megfelelően az első időszakban viszonylag magas vegyszerdózist 

alkalmaztunk, majd ezt a mennyiséget a kísérlet második felében lecsökkentettük. 

 

5.2.3 Eredmények értékelése 

A kísérlet során az első aerob reaktorban mért oldott oxigén koncentráció értéke (0,81-

5,83 mg/l) minden esetben alacsonyabb volt a második levegőztetett reaktorban mért (4,12-7,54 

mg/l) szintnél. A befolyó szennyvíz hőmérséklete az évszaknak megfelelően, a 16-18C közötti 

tartományban volt. Ennek értéke a reaktorokon végighaladva enyhén emelkedett, de ez az 

emelkedés mindvégig 1C alatt maradt. A befolyó szennyvíz pH-ja közel semleges volt általában 

a 7,4-7,9 tartományba esett és a vegyszeres kezelés hatására kis mértékben többnyire 6,1-7,2-re 

lecsökkent.  

A 29. ábrán jól megfigyelhető, hogy a vegyszeresen kezelt rendszerekben alacsonyabb 

volt a biológiára folyó KOI érték, úgy a szűrt, mint a szűretlen frakció tekintetében. Ebben a 

különbségben nem mutatkozott csökkenés a vegyszeradagolás mértékének jelentős csökkentése 

után sem. A 30. ábrán látható, hogy néhány kiugró érték kivételével, a tisztított szennyvíz kémiai 

oxigén igénye a vegyszeresen kezelt rendszerekben adódott alacsonyabbnak. Az előálló 

szénforrás csökkenés tükrében megvizsgáltuk, hogy mutatkozik-e különbség a rendszerek a 

denitrifikációs hatékonyságában. 

A 31. ábra alapján elmondható, hogy alacsony terhelés esetén nem tapasztalunk 

különbséget a vegyszeresen kezelt és nem kezelt rendszerek nitrifikációs hatékonyságában, 

viszont megnövekedett terheléskor a vegyszeres kezelés elősegítette a nitrifikációt. A 

vegyszeresen kezelt és osztott reaktor 04.18-04.25 közötti kiugró értékeit az okozta, hogy a 

kísérlet során az egyik hétvégén technikai hiba folytán túl sok vegyszer került a rendszerbe, ami 

jelentős mértékű pH csökkenést (pH=2,55) eredményezett. Ez mind a nitrifikáló mind a 

denitrifikáló baktériumok számára olyan sokkot okozott, hogy csak egy hétnyi regenerációs idő 

után állt helyre a normális üzemmenet. Az elfolyó KOI értékben előálló első kiugró csúcs 

ugyanezen hatással hozható összefüggésbe. 
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29.ábra. Az eleveniszapos rendszerbe befolyó, előülepített KOI értékek alakulása. 
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30.ábra. Az eleveniszapos rendszerről elfolyó KOI értékek alakulása a kísérlet során. 
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31.ábra. Az NH4-N koncentráció alakulása a kísérleti rendszerekben. 
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32.ábra. Az elfolyó NO3
- koncentráció alakulása az anoxikus reaktorokban. 

A 32. ábra tanúsága szerint a vegyszeres előkezeléssel üzemelő rendszerek anoxikus 

reaktorából elfolyó nitrát koncentrációja magasabb volt a kezeletlennél, azaz a denitrifikáció 

hatékonysága nagyobbnak mutatkozott a vegyszeresen nem kezelt szennyvíz esetében. Ez a 

különbség csökkent a vegyszeradagolás mennyiségének visszafogása által, ami alátámasztja a 

kísérleti célban megfogalmazott azon felvetést, miszerint ha vegyszeradagolással kívánjuk a 

nitrifikáció hatékonyságát növelni, akkor egyidejűleg kicsaphatjuk a denitrifikálható szénforrás 

egy részét is. Feltétlenül kerülendő tehát a túlzott mértékű vegyszeradagolás olyan esetekben, 

amikor a szennyvíz szénforrása szűkös a kívánt mértékű denitrifikáció igényéhez képest. Ez 

egyben a vegyszeradagolással történő nitrifikáció intenzifikálás határát is jelenti. 
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33.ábra. Az eleveniszapos rendszerbe befolyó és az elfolyó összes foszfor koncentráció változása. 

A 33. ábrán szembetűnő, hogy a vegyszeres kezelés hatására jelentősen lecsökkent az 

előülepített szennyvíz foszfor koncentrációja és ez a különbség a tisztított szennyvízben is 

fennmaradt. Azzal, hogy a befolyó lebegő és oldott foszfortartalmat a túlzott mértékű 

vegyszeradagolással már a rendszer elején határérték alá csökkentettük, kizártuk a nitrát 

elfogyásával anaerobbá váló anoxikus reaktorokban a biológiai foszforeltávolítás lehetőségét. A 

referencia rendszerben némi PAO aktivitás volt tapasztalható, mivel az anoxikus reaktorban mért 

ortofoszfát koncentrációk rendre meghaladták az ülepített befolyó értékeit. Ez a tendencia a 

vegyszeresen kezelt rendszereknél nem volt megfigyelhető. 
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A 29. és 33. ábrák összeghasonlításával megállapítható, hogy az eredetileg a szűkös 

foszfor elérhetőség és a hiányállapot határán levő rendszerben (KOI:P100:1,3) a vegyszeres 

kicsapás, - annak ellenére, hogy a célnak megfelelően a szénforrás jelentős részét is eltávolította, - 

az arányokat a súlyos foszforhiány felé tolta el (KOI:P100:0,4). Az így kialakult 

tápanyaghiánynak, vagy relatív szervesanyag többletnek az iszapszerkezetre gyakorolt 

kedvezőtlen hatásai fonalas vagy viszkózus iszappuffadásban nyilvánulhatnak meg (ld. 2.1.2 

fejezet). 
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34.ábra. Az eleveniszapos rendszerek iszapülepedési indexeinek változása a kísérlet során. 

A vegyszeres kezelés nyomán az eleveniszap ülepedési indexe alacsony értéken 

stabilizálódott. Ezzel szemben a terhelésnövelést követően a referencia rendszerben az ülepedés 

hatékonysága romlott, bár még mindig megfelelőnek volt mondható (ld. 34. ábra). 

5.2.4 Következtetések 

A helyszíni kísérlet eredményei igazolták, hogy a vegyszeres előülepítés 

költséghatékony megoldás a nitrifikáció elősegítésére. Az eljárás az elfolyó vízminőséget is 

javította mind a KOI, mind az elfolyó foszfor tartalom tekintetében. A denitrifikációs 

kapacitásban csökkenés volt megfigyelhető, ami arra utal, hogy a denitrifikációhoz szükséges 

szénforrás egy része az előülepítőben eltávolításra került. Ezért szűkösebb szénforrás 

elérhetőség esetén a vegyszeres előülepítés alkalmazását előzetes vizsgálatoknak kell megelőznie. 

Az osztott anoxikus terű rendszer az elvileg várható tendenciáinak megfelelően 

általában hatékonyabb denitrifikációt mutatott. A nitrifikációs kapacitás és a szervesanyag 

eltávolítás esetenkénti visszaesése a bekövetkezett vegyszer túladagolásnak és a viszonylag kis 

kezdeti tartózkodási időnek tulajdonítható, ami nagyüzemben nyilvánvalóan elkerülhető. 

A kísérlet megmutatta, hogy a túlzott mértékű vegyszeradagolás a rendszerben 

fennálló foszfor-szén arányt a foszforhiány felé tolta el, ami enyhébb esetben fonalasodáshoz, 

súlyosabb esetben viszkózus iszappuffadáshoz vezethet. Valamint ez a jelentős mennyiségben 

adagolt vas-klorid a befolyó lebegő és oldott foszfortartalmat a már a rendszer elején határérték 

alá csökkentette, kizárva ezzel a biológiai foszforeltávolítás lehetőségét. Ez jól leképezi a 

nagyüzemben gyakran fellépő problémát, amikor a biológiai foszforeltávolítás kiegészítése 

képpen alkalmazott vegyszeres kicsapással bioreaktorbeli viszonylagos foszforhiány állhat elő. 

Így előfordulhat az, hogy az elterjedten alkalmazott biológiai többletfoszfor eltávolítás 

intenzifikálását célzó módszerek nemcsak hatástalanok, hanem növekvő költségráfordítás 

mellett kifejezetten rontják a teljes szennyvíztisztítási folyamat hatékonyságát is. 
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5.3 A TÁPANYAGHIÁNY MÉRTÉKÉNEK HATÁSA A GAOK NÖVEKEDÉSÉN 

ALAPULÓ EBCR TECHNOLÓGIÁRA 
 

5.3.1 Kutatási célok és elméleti háttér 

Több kutatócsoport foglalkozik jelenleg is a glikogénakkumuláló mikroorganizmusok 

növekedésével, mivel ezek a mikroorganizmusok a biológiai többletfoszforeltávolítás alapját 

képező foszforakkumuláló mikroorganizmusok (PAOk) legnagyobb versenytársai a szénforrásért 

folyó küzdelemben. Számos tényező hatását vizsgálták már meg a PAO-GAO versengésben, 

azzal a céllal, hogy megtalálják azokat a kulcs paramétereket, amik a PAOk számára szelektív 

előnyt biztosítanak az EBPR rendszerekben (ld. 2.3.5. fejezet).  

A tápanyaghiány hatását a biomassza szerkezetére és ülepedésére számos 

kutatócsoport vizsgálta (ld. 2.5 fejezet). Illetve a tápanyaghiány GAOk növekedésére 

gyakorolt hatása is számos tudományos kutatás témája volt. Liu et al. (1996) laboratóriumi 

kísérletében váltakozó anaerob/aerob körülmények között GAOk-at szaporított el és 

megállapította, hogy alacsony befolyó P/C mellett (2/100) is történik szénforrás felvétel. 

Valamint, hogy az ehhez szükséges energia és redukáló ágens preferáltan a környezetből felvett 

cukor glikolíziséből és nem a sejten belül tárolt glikogén bontásából származik.  

Laboratóriumi SBR kísérletben Harper és Jenkins (2003) tanulmányozta a teljesen aerob 

és az anaerob/aerob körülmények hatását különböző befolyó KOI/P és KOI/N arányok mellett, 

ecetsav szubsztrát alkalmazásával. Azt tapasztalták, hogy P-hiányos biomasszában anaerob/aerob 

rendszerben több befolyó szénforrás fogyott foszfort nem tartalmazó raktározott anyag képzésére, 

ill. a nitrogén limitáció nagymértékű növekedést okozott a raktározott szénhidrát tartalomban az 

anaerob/aerob és a teljesen aerob rendszer esetében egyaránt. A fent említett tanulmányok 

egyike sem tisztázta a nitrogén hiány szerepét ebben a folyamatban. 

Az elvégzett laborkísérlet célja különböző mértékű nitrogénhiányos állapotok 

(szűkös nitrogén elérhetőség és súlyos nitrogénhiány) hatásának vizsgálata, szűkös P 

elérhetőség, ill. foszforhiány mellett; a GAOk növekedésére és a (tápanyaghiányos) 

borászati szennyvizet tisztító anaerob/aerob reaktorelrendezésű eleveniszapos rendszer 

teljesítményére.  

5.3.2 Anyagok és módszerek 

A kísérleti célokban foglaltak megvizsgálása érdekében, két folytonos üzemű modell 

rendszert működtettem szimultán, eltérő összetételű szennyvízbetáplálás mellett. Mindkét 

rendszer egy nem-levegőztetett szelektorból (2,5 l), egy levegőztetett bioreaktorból (7 l) és egy 

utóülepítőből (4,5 l) állt (35. ábra). Az I. rendszerben a befolyó szennyvíz nitrogén tartalmát 

olyan értékre állítottam be, ahol limitálóvá válhat a mikrobiális növekedés számára és/vagy az 

iszapszerkezetben problémákat okozhat. Az alkalmazott könnyenbiodegradálható szubsztrátok 

miatt létrejövő viszonylag magas hozam alapján ezt az értéket kísérletileg határoztuk meg az 

alkalmazott szubsztrátra, az adott biomasszára és a kísérleti körülményekre (ld. 5.1 fejezet). Erről 

a rendszerről feltételeztem, hogy az üzemmenete instabil lesz. A II. rendszerbe befolyó modell 

szennyvíz nem tartalmazott hozzáadott nitrogénforrást, azzal a céllal, hogy a körülmények a 

GAOk növekedésének kedvezzenek. A kísérlet első fázisában a betáplált foszforkoncentráció a 

minimálisan szükségesnél magasabb szinten volt tartva mindkét rendszerben, hogy 

megvizsgálhassam a nitrogén hiány önmagában való hatását. Míg a kísérlet második felében a 
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befolyó ortofoszfát koncentrációt ~0 mg/l értékre csökkentettem, hogy megvizsgálhassam a 

nitrogén és a foszforhiány együttes hatását a biomassza szerkezetre (ld. 13. Táblázat). 

 

 

levegő

Iszap recirkuláció

Befolyó

Elfolyó

1.ü

1.r
2.r

2.ü

1.sz 2.sz

  

35.ábra. A kísérleti rendszerek (a) képe és (b) reaktorelrendezésének vázlata. 

 

A kísérletben alkalmazott modell szennyvíz szénforrás tartalma az alábbi összetevőkből 

állt: 6,8 cm3/l „BB Szürkebarát demi sec” bor, 1182 mg/l Na-Acetát és 0,6 g/l cukor (szacharóz), 

ami összesen ~1900 mg/l KOI -nek felelt meg. Nitrogénforrásként NH4Cl-t adagoltunk az I. 

rendszerbe 90 mg N/l koncentrációban, míg a II. rendszerben a TN ~ 2 mg/l volt, ami kizárólag a 

hozzáadott borból származott. Foszfort K2HPO4 formájában 19 mg/l koncentrációban adagoltunk, 

a kísérlet első hét hetében (május 31. – július 18.), majd értékét 0 mg/l-re csökkentettük a 

fennmaradó három hétben (július 19. – augusztus 7.). A kísérlet második felében a befolyó 

szennyvíz foszfor tartalma (0,6 mg/l) kizárólag a borból származott. Hozzáadott ásványi anyagok 

36 mg CaCl2 /l és 16,5 mg MgCl2 /l voltak. A rendszerek a Délpesti kommunális szennyvíztisztító 

telepről és a GAOk működésén alapuló Balatonboglári Borkombinát szennyvíztisztító telepéről 

származó iszapok 1: 1 arányú keverékével voltak beoltva. 

      13.Táblázat. Betáplált modell szennyvíz összetétele. 

COD : N : P arány 

Kísérlet ideje I. rendszer 
II. 

rendszer 

május 31. – július 18. 

(0-48. kísérleti nap ~7 hét) 
100 : 5 : 1 100 : ~0 : 1 

július 19 – augusztus 7. 

(49-72. kísérleti nap ~3 hét) 
100 : 5 : ~0 

100 : ~0 : 

~0 

 

(b) (a) 
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Az üzemmenet az alábbi paraméterek napi mérésével lett nyomon követve: hőmérséklet, 

pH és oldott oxigén (DO) koncentráció, e mellett a biomassza koncentráció (MLSS) és a higított 

iszapülepedési index (DSVI). Kémiai oxigén igény (KOI), szűrt KOI, összes szerves szén (TOC), 

összes nitrogén (TN), ammónia, nitrát és nitrit koncentrációkat heti 3-szor mértem, amíg a foszfát 

és az összfoszfor (TP) koncentrációk heti kétszer lettek mérve. A felsorolt hagyományos 

analítikai mérések mellett az iszap összes ill., intra- és extracelluláris szénhidrát tartalmát szintén 

vizsgáltam (4.1 fejezet). A levegőztetett reaktorokból vett iszapminták mikroszkópos elemzésével 

követtem nyomon a biomassza összetételének és szerkezetének változásait fázis kontraszt és tusos 

festési módszerekkel (4.2 fejezet). 

Az ábrákon feltüntetett kevert befolyó szennyvízre vonatkozó értékeket, a befolyó és a 

vele egyesített recirkuláltatott szennyvízáramban mért koncentráció értékek a hozzájuk tartozó 

térfogatáramokkal súlyozott átlagaként számoltam ki. 

 

5.3.3 Eredmények értékelése 

A rendszerekben a biomassza koncentráció értékét 6 g/l-re állítottam be. A befolyó 

szennyvíz térfogatárama 0,5 l/h, míg az iszaprecirkuláció térfogatárama 0,75 l/h volt. Így, a 

hidraulikus tartózkodási idő (Hydraulic Retention Time, HRT) 19 h lett mindkét rendszerben, és 

az iszaptartózkodási idő (Sludge Retention Time, SRT) körülbelül 6 nap volt, a befolyó C:N:P 

aránytól függően. Az anaerob szelektorokban általában alacsonyabb pH értékeket mértünk 

(pH=6,7-7,0), mint a levegőztetett bioreaktorokban (pH=7,8-8,2), ahol az átlagos oldott oxigén 

szint 3 és 4,5 mg/l között volt. A hőmérséklet a kísérlet során 23,5±1,5°C maradt. 

 

I. Rendszer (szűkös N elérhetőség)   

Ezt a rendszert a nitrogénhiány határán működtettem, az ebből következő instabil 

működés könnyen nyomonkövethető a biomasszakoncentráció és a DSVI értékek alakulását 

bemutató 36. ábrán. Alighogy elindult a kísérlet a DSVI értékek meredeken nőttek: ~ 80 cm3/g 

értékről ~ 1100 cm3/g értékre szöktek fel mindössze 11 nap alatt. Az iszapülepedés javulása a 

csökkenő biomasszakoncentrációnak tulajdonítható. Azonban a DSVI értékek a 300-600 cm3/g 

tartományban maradtak, és csak a P-adagolás leállítása után tapasztaltam a kiindulási alacsony 

értéket megközelítő csökkenést. Látható, hogy az első 7 kísérleti nap során az ammónia teljes 

mértékben elfogyott a levegőztetett reaktorból (37.a. ábra) low-S, azaz kevés hozzáférhető 

tápanyag mellett. És mivel nitrát- vagy nitrittermelődés nem volt detektálható a levegőztetett 

reaktorban, feltételezhető, hogy a teljes mennyiség beépült a sejtekbe. 
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36.ábra. Iszapkoncentráció (MLSS) és higított iszapülepedési index (DSVI) az I. rendszerben 

(KOI: Nadagolt = 100:5). 

 

Ez a korlátozott szubsztrát hozzáférhetőség (low-S) elősegítette a fonalas 

mikroorganizmusok túlszaporodását a rendszerben. A szelektorban elfogyasztott ~12 mgN/l 

ammónia és a reaktorban elfogyasztott ~35 mgN/l ammónia egy 100 KOI: ~4,8 ill. ~6,14 NH4N 

aránynak felel meg. Feltételezhető, hogy a könnyenbiodegradálható szénforrás fogyasztásának 

helyszínéül szolgáló reaktorban fellépő szűkös N-elérhetőség, valamint a low-S körülmények 

okozták a fonalas puffadást (39.a. ábra) a rendszerben. 
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37.ábra. (a) Ammónia koncentrációk alakulása és az iszapülepedési index (SVI) értékei és (b) KOI 

koncentrációk és az iszap koncentráció (MLSS) értékei az I. rendszerben. 
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Amint megnőtt a fonalasok aránya az iszapban, ülepedési problémák jelentkeztek az 

utóülepítőben, ami biomasszakoncentráció csökkenéséhez vezetett a reaktorokban. Ez az 

eseménysorozat negatív csúcsként jelenik meg a 36. ábrán az iszapkoncentráció görbéjén (5. 

kísérleti naptól). A csökkenő fogyasztás miatt, az elfolyó tisztított vízben megnőtt a KOI és az 

NH4N értéke, így a befolyó kevert szennyvíz összetétele nem segítette elő a fonalasok további 

növekedését, javult az ülepedés és nőtt az iszap koncentrációja (ld. 39.b. ábra). Azonban, ez újra 

lecsökkentette az elérhető tápanyag mennyiségét, ami ismét iszap tömöríthetőségi problémákat 

okozott (36., 37.a.,b. és 39.c.ábrák). 

Az utóülepítőben felgyűlt iszap bomlásnak indult, amit a pontmintákban mért, a 

reaktorban mértnél magasabb ammónia koncentráció értékek igazoltak (pl. 29. kísérleti napon 

NH4Nülepítő=47,64 mg/l volt). Így a 30. kísérleti napon az iszap egy részét eltávolítottuk a 

rendszerből és a maradékot az elfolyóval behígítottuk.  Bár ezzel a beavatkozással körülbelül 

azonos nagyságú MLSS koncentrációt tudtunk elérni, mint a 10. kísérleti napon mért érték, az 

iszapszerkezet javulása lassabbnak bizonyult, amit a lassabban csökkenő DSVI görbe és a szintén 

lassabban növekvő MLSS koncentráció jelez. A viszonylag alacsony KOI és ammónia eltávolítási 

hatásfok értékeket feltehetőleg az anaerob iszapbomlásból eredő megemelkedett elfolyó 

koncentrációk eredményezték (ld. 37. és 38.ábrák). 
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38.ábra. (a) Nitrogén és (b) KOI eltávolítás az I. rendszerben. 

A foszforadagolás megszakításának következtében az iszapülepedés javulásnak indult 

(36. ábra), és ezáltal a tisztítási hatékonyság stabilizálódott. Habár, ilyen körülmények között a 

befolyó szennyvíz KOI tartalmának mindössze 60 % fogyott el a reaktorokban (38.b. ábra), 

100:1,7 KOI:NH4N felhasználási arány mellett. Fontos hangsúlyozni, hogy a szennyvízben jelen 

levő nitrogén fő tömegét a kísérlet során külső forrásból adagoltuk. Így az elfolyóban maradó 

magas NH4-N koncentráció érték mindössze arra utal, hogy egy nitrogénhiányos szennyvízbe 
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túladagoltuk a nitrogént. Ebben a nemkívánatos esetben nitrifikáció és denitrifikáció szükséges a 

többlet nitrogén eltávolítására, hogy az elfolyóra megszabott határértéket biztosítani tudjuk.   

 

39.ábra. Az I. rendszer mikroszkópos képei (a) fonalas puffadás a 11. kísérleti napon, 200x (b) 

javuló iszapszerkezet a 19. kísérleti napon, 200x (c) fonalas puffadás a 30. kísérleti napon, 200x (d) 

tetrádokba rendeződött GAOk (TFOk) a 62. kísérleti napon, 1000x, fázis kontraszt mellett. 
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40.ábra. (a) Az I. rendszer és (b) a II. rendszer biomasszáinak intra- és extracelluláris szénhidrát tartalma. 

Ahogy az a 39.d. ábrán is jól látható, a mikroszkópos megfigyelések alátámasztják, hogy 

az iszap ülepedési tulajdonságok jelentős javulása a tetrádokban elhelyezkedő flokkulens 

mikroorganizmusok elszaporodásának következménye. A 40.a. ábra mutatja be erre a rendszerre 

vonatkozólag az eleveniszap intra- és extracelluláris szénhidrát tartalmának alakulását a 68 

kísérleti napon keresztül. A kezdeti 15-20 % intracelluláris szénhidrát tartalom értékek jól 

(a) 

 

(b) 

(c) (d) 
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megfelelnek egy települési szennyvizet tisztító biomassza és egy EBCR technológián alapuló 

biomassza 1:1 arányú keverékének. A szűkös N-elérhetőség következtében ez az érték csökkent, 

amíg elő nem állt a súlyos P-hiány. Onnantól az intracelluláris poliszacharid tartalom fokozatosan 

nőtt 40-45 %-ig, ami megfelel egy tápanyaghiányos, borászati szennyvizet tisztító GAO-

domináns eleveniszapot jellemző értéknek (ld. 5.5 fejezet). 

 

II. Rendszer (C:N=100:~0, N egyedül a hozzáadott borból származott (TN = ~ 2 mg/l)) 

Ebben a rendszerben, - ahol a jelen levő ~2 mg/l TN kizárólag a borból származott, - a 

nitrogénhiány egyedüli illetve, a kísérlet végén, a foszforhiánnyal kombinált hatását vizsgáltuk. 

Az iszapkoncentráció és a higított ülepedési index (DSVI) értéke, az I. rendszerben 

tapasztaltakhoz képest, sokkal stabilabbnak mutatkozott, és az eleveniszap könnyen ülepíthető 

volt még a foszforadagolás megszakítása után is (41.ábra). A mikroszkópos megfigyelések 

szerint, a kezdetben nagy mennyiségben jelen levő fonalasok - amik nagyon érzékenyek bármi 

nemű hiányállapotra - mennyisége csökkent, míg a flokkulens mikroorganizmusok egy csoportja 

elszaporodni látszott (ld. 44.a. és b. ábra). 
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41.ábra. Iszapkoncentráció (MLSS) és higított iszapülepedési index (DSVI) a II. rendszerben 

(N adagolás nélküli). 

A kísérleti adatok kétféle flokkulens mikroorganizmus, a foszforakkumuláló és a 

glikogénakkumuláló mikroorganizmusok kompetíciójára utaltak. Ahogy azt a 42.a. ábra mutatja, 

a kísérlet kezdetekor jelentős foszforvisszanyomást tapasztaltunk (~12 mgP/l) a nem-levegőztetett 

szelektorban. Azonban, ennek értéke gyakorlatilag a kísérlet kezdetétől fogva folyamatosan 

csökkent, ugyanúgy, ahogy a biomassza TP tartalma (eredetileg 1,3-1,5 DS%). A csökkenő 

foszforvisszanyomás szembetűnően korrelál a biomassza növekvő intracelluláris szénhidrát 

tartalmával (ld. 42.b. ábra). Ez megerősíti, hogy az adott körülmények - azaz súlyos 

nitrogénhiány - mellett, a GAOk kiszoríthatják a PAOkat. 

A biomasszaszerkezetben létrejött változások lényegesen nem befolyásolták a KOI 

eltávolítást (ld. 43. ábra). A teljes KOI eltávolítás, az I. rendszerben mérthez képest, magas volt 

(átlag 90 %). A KOI átlag ~30%-a az anaerob szelektorban fogyott el. Ez az arány nem csökkent, 

sőt, inkább emelkedett a PAOk rendszerbeli aktivitásának csökkenésével. Ráadásul az elfolyó 

KOI értékek stabilak maradtak még a foszforadagolás megszűntetése után is. 
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42.ábra. (a) Ortofoszfát koncentrációk és (b) P-visszanyomás ill. a biomassza intracelluláris 

szénhidrát tartalmának változása a II. rendszerben. 

 

A nem-levegőztetett szelektorban a P visszanyomáshoz köthető KOI fogyasztás értékét 

Schuler és Jenkins (2003) cikkében foglaltak alapján számoltam ki, 0,08 mol P/C-mol koefficiens 

használatával, ami GAO domináns környezetnek felel meg hasonló körülmények közt elvégzett 

korábbi méréseink és irodalmi adatok alapján (2.3.4 fejezet).  

Ezeket az eredményeket foglaltam össze a 14. Táblázatban, ami azt mutatja, hogy a 21. 

kísérleti naptól kezdődően a nem-levegőztetett szelektorban mért KOI fogyasztás jelentősen 

meghaladta az PAO tevékenységhez köthető KOI felvételt. Ez, valamint a mikroszkópos 

megfigyelések (44.c. ábra), alátámasztja a GAOk dominanciáját ettől a naptól.  

A foszforadagolás visszafogása nem eredményezte a foszfor teljes hiányát a befolyó 

szennyvízben. Továbbrais jelen volt a modell szennyvíz komponenseként adagolt bor 

foszfortartalma miatt, bár az értéke a kevert szennyvízben 0,6 mg P/l-re csökkent. De ez a 

csökkenés elég volt ahhoz, hogy azonnal leálljon a biológiai többletfoszfor eltávolítás, ami jól 

leképezi az EBPR rendszerekben fellépő gyakori problémát, amikoris túladagolják a 

többletfoszfor kicsapására szánt vegyszereket (Kiss, 2005, Jobbágy et al., 2006).  
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43.ábra. A II. rendszer (a) KOI koncentrációinak alakulása és (b) KOI eltávolításának mértéke. 

 

 

   

44.ábra. II. rendszer biomasszájának GAO tartalma: (a) GAO tartalmú oltóiszap képe a 4. kísérleti napon 

(b) nagyszámú TFO típusú GAOk a 32. kísérleti napon (c) Tetrádba rendeződött, ill. ovális alakú flokkulens 

mikroorganizmusok a 67. kísérleti napon, 1000x, fázis kontraszt mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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14. Táblázat A foszforvisszanyomáshoz köthető és a nem-levegőztetett reaktorban mért összes KOI 

fogyasztás összehasonlítása. 

Kísérleti 

nap 

Mért P visszanyomás 

P visszanyomáshoz köthető 

Acetát felvétel GAO 

domináns környezetben 

Mért KOI fogyás 

az anaerob 

szelektorban 

mmol P mg KOI/l mg KOI/l 

5 0,39 157 147 

7 0,34 135 210 

12 0,40 160 229 

21 0,45 180 234 

22 0,31 125 282 

28 0,16 63 285 

40 0,03 11 251 

42 0,07 29 263 

50 0,01 5 137 

 

 

5.3.4 Következtetések 

 

A kísérleti eredmények alapján az enyhébb nitrogénhiány több nehézséget okoz az 

eleveniszapos rendszerek működtetésében, mint a nitrogén teljes hiánya, ami a GAOk 

elszaporításával kompenzálható a biomasszában. 

Az I. rendszerben az enyhe nitrogénhiány mellett a GAOk nem tudtak elszaporodni, 

mindössze a fonalas mikroorganizmusok, ami miatt instabillá vált a rendszer üzeme, változó 

ülepíthetőségi jellemzőkkel. A II. rendszert, ami súlyosan nitrogénhiányos volt, stabil üzemmenet 

és jó ülepedési tulajdonságok jellemezték, még a foszforadagolás leállítása után is. Továbbá, a 

rendszerekben egyidejű nitrogénhiányos és foszforhiányos körülmények létrehozásának hatására, 

az I. rendszerben a KOI eltávolítás stabilizálódott és javult az iszapülepedés. A mikroszkópos 

megfigyelések eredményei és a mért intracelluláris szénhidrát mennyiség növekedése azt mutatja, 

hogy mindkét esetben a teljesítményjavulás a GAOk domináns elszaporodásának köszönhető. 

A kapott eredmények alapján feltételezhető, hogy a GAOk, a PAOk-hoz képest kevésbé 

érzékenyek a nitrogénhiányos körülményekre és nem csak a foszforhiány, de a súlyos 

nitrogénhiány is eredményezheti a GAOk elszaporodását és ennek következtében az EBPR 

rendszerek működésképtelenségét. 

Ebben a kísérletben a foszforadagolás nagymértékű (KOI/P=100/0,03) lecsökkentése 

elegendő volt ahhoz, hogy azonnal leálljon a biológiai többletfoszfor eltávolítás, ami jól 

leképezi az EBPR rendszerekben fellépő gyakori problémát, amikoris túladagolják a foszfor 

kicsapására szánt vegyszereket. 
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5.4 IPARI SZENNYVÍZHÁNYADOT IS BEFOGADÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 

TELEPEN PERIODIKUSAN FELLÉPŐ ELEVENISZAPÜLEPEDÉSI 

PROBLÉMÁK OKAINAK FELTÁRÁSA ÉS MEGOLDÁSI JAVASLAT 

KIDOLGOZÁSA 

5.4.1   Kutatási célok és elméleti háttér 

Az élelmiszeriparban általában magas szervesanyag tartalmú szennyvizek keletkeznek, de az 

egyéni jellemzők tág tartományban változhatnak a gyártási alapanyag típusának függvényében 

(ld. 2.5 fejezet). A vágóhidak pl. jellemzően magas KOI és N tartalmú szennyvizet bocsátanak ki 

(Masse és Massé, 2005). Ellenben, a zöldségfeldolgozásból származó konzervipari 

szennyvizek lehetnek alacsony összes nitrogén (TN) és magas KOI tartalmúak is. Ez a 

biológiai tisztítási folyamat során relatív nitrogénhiányt eredményez, ami csökkent KOI 

eltávolítási hatékonysághoz vezethet, valamint ülepedési problémákat (viszkózus 

iszappuffadás) okoz. Az ipari szennyvizeket is befogadó lakossági szennyvíztisztító telepeken a 

magas szervesanyagterhelés negatív hatásainak kiküszöbölése érdekében gyakran alkalmaznak 

előkezelő rendszereket. Erre a célra számos technológiai megoldás létezik (ld. 2.4 fejezet).  

A zöldségeket és gyümölcsöket feldolgozó konzervgyárak jellemzően szezonális működésűek, 

így a melléktermékként keletkezett szennyvíz mennyisége és minősége jelentősen ingadozó lehet. 

Nagyatádon üzemel egy 7500 m3/d névleges kapacitású kommunális szennyvíztisztító telep, 

ami konzervgyári eredetű szennyvízhányadot is tisztít. A konzervgyárban jelentős 

szennyvízmennyiség csak a gyártási időszakokban jelentkezik; azonban, ezen időszakok alatt a 

szennyvíz tisztító telepre befolyó szennyvíz ipari hányada meghaladhatja akár az 50%-ot is. A 

kommunális szennyvíztisztító telepen periódikusan észlelhető volt a tisztítási hatékonyság 

jelentős csökkenése, ilyenkor az elfolyó KOI szint jelentősen meghaladta a 75 mg/l-es 

határértéket. Ez a gyártási időszakok alatt beérkező nagymennyiségű és magas szervesanyag 

terhelésű konzervgyári szennyvizeknek volt tulajdonítható. 

A szezonálisan érkező szervesanyagterhelés csökkentése érdekében, egy két vízvonalas 

biológiai előkezelő rendszert (45. ábra) létesítettek. Mindkét kezelési vonal három sorba kötött 

aerob eleveniszapos medencét és egy hozzá tartozó utóülepítő egységet tartalmazott. A harmadik 

levegőztetett medence elfolyó vizét két párhuzamosan kapcsolt utóülepítő között osztották szét, az 

ülepítési kapacitás szükség szerinti növelése érdekében. Az előkezelő tisztított elfolyó vizét a 

kommunális szennyvíztisztító befolyó vizébe keverték. Az előkezelő rendszer próbaüzeme 

során, a szervesanyageltávolítás hatékonysága a vártnál sokkal alacsonyabbnak bizonyult, e 

mellett iszapülepedési és elválasztási problémák is felléptek. Munkám célja, az alacsony 

tisztítási hatékonyság okainak feltárása, és az előkezelő rendszer hatékonnyá tételére 

irányuló költséghatékony megoldási javaslat kidolgozása volt. 

5.4.2 Anyagok és módszerek 

A vizsgálatok, az előkezelő egység megépítését megelőző két év során, a lakossági 

szennyvíztelepen mért befolyó és elfolyó tisztított szennyvíz KOI, BOI5, NH4-N és NO3-N 

koncentrációk és a pH értékek elemzésével kezdődtek. Az előkezelő rendszerben végbemenő 

biológiai folyamatok megismerése céljából, KOI, NH4-N, NO3-N és oldott oxigén 

koncentrációkat, valamint hőmérséklet és pH értékeket mértünk a különböző eleveniszapos 

egységekben. Az eleveniszap szerkezeti változásait mikroszkópos vizsgálatokkal követtük 

nyomon natív és tussal festett mintákon. Az extracelluláris szénhidrát mennyiségeket autoklávos 

módszerrel mértük (ld. 4. fejezet). 
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45. ábra. A konzervgyár szennyvizét előkezelő rendszer sematikus rajza. 

 

5.4.3 Eredmények értékelése 

A 46. ábra szemlélteti az előkezelő megépítését megelőző év során mért KOI értékek 

jellemző karakterisztikáját a kommunális szennyvíztisztító telepen. Megfigyelhető, hogy a 

befolyó KOI 800 mg/l alatt maradt június végéig. Július első hetében kezdődött az első zöldség 

feldolgozási szezon, amikor a befolyó KOI értékek felugrottak egészen 2000 mg/l értékig. A 

nagyobb, löketszerű konzervgyári szennyvízterhelések alkalmával a befolyó KOI meghaladta még 

a 3000 mg/l érteket is, miközben, az elfolyó KOI értékek felszöktek 500-1100 mg/l értékig, és 

emiatt komoly iszapülepedési problémák léptek fel az utóülepítőkben. Az is szembetűnő, hogy két 

konzervgyári munkaszezon között a bejövő terhelés rendszerint nagymértékben visszaesett. 
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46.ábra. Befolyó és elfolyó KOI értékek a kommunális szennyvíztisztító telepen az előkezelő megépítése 

előtt 

(♦: Befolyó KOI; ■: Elfolyó KOI). 

 

Amikor nem keveredett ipari víz a befolyó szennyvízhez, a kommunális szennyvíztisztító 

telep KOI eltávolítási hatékonysága (47. ábra) egyenletesen 80% felett maradt. A 

zöldségfeldolgozási szezonok során viszont a KOI eltávolítás hatékonysága csökkent és erősen 
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ingadozott. Ugyanakkor a befolyó KOI/NH4-N arány 10-18-ról 30-60-ra nőtt, ez nitrogén hiányra 

utal. Feltételeztük, hogy a löketszerű szervesanyag terhelések, a C/N arány drasztikus növekedése 

és az ebből következő tápanyaghiány szerepet játszhattak a tisztítási hatékonyság leromlásában. 
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47.ábra. A kommunális szennyvíztisztító telep KOI eltávolítási hatékonysága és a befolyó szennyvíz 

KOI/NH4-N aránya az előkezelő megépítése előtt (█: KOI/NH4-N arány; ♦: KOI eltávolítás). 
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48. ábra. Mért befolyó és elfolyó KOI értékek (a) az előkezelő rendszerben illetve (b) a kommunális 

tisztító telepen (♦: Befolyó; ■: Elfolyó). 

 

Az előkezelő rendszerben és a kommunális szennyvíztisztító telepen mért befolyó és elfolyó 

KOI értékek a különböző zöldségfeldolgozási periódusok alatt az általunk mintázott évre a 48. 

ábrán láthatók. A zöldborsó szezon alatt (július 3.-i mintavétel) a 814 mg/l értékű befolyó KOI 

hatékonyan lebontásra került, az elfolyó értéke a 75 mg/l –es határérték alatt maradt. A mért 22,5 

mg/l befolyó NH4-N koncentráció (49.a. ábra) arra utal, hogy a borsófeldolgozás szennyvize 

elegendő N forrást tartalmazott a szervesanyag jelentős részének eltávolításához. A megmaradt 

NH4-N hatékonyan nitrifikálódott az alacsonyan terhelt rendszerben, amit elősegített a szennyvíz 

hőmérséklete (> 30 °C) és az oldott oxigén koncentráció (4-6 mg/l) a levegőztetett medencékben. 

A viszonylag magas elfolyó NO3-N koncentráció (18,1 mg/l, 49.b. ábra) azonban, a magas 

szennyvíz hőmérséklettel együtt, erőteljes iszapfelúszást és iszapelfolyást eredményezett az 

utóülepítőkbeli spontán denitrifikació következtében. 

b) a) 
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Ahogy azt a 48. ábra mutatja, a kukoricaszezon kezdetekor a befolyó KOI érték felugrott 3500 

mg/l-re, később még a 4000 mg/l-t is meghaladta, ami 2 feletti F/M (Food/Microorganism) arányt 

eredményezett az első fokozatban. Ezzel egyidőben, a befolyó NH4-N koncentráció közel 0 

értekig esett vissza (49.a. ábra). Ennek következtében, az elfolyó KOI értékek drasztikusan nőttek 

egészen 3000 mg/l értékig. A szeptember 16-án és 29-én észlelt szervesanyageltávolításbeli 

hatékonyságromlás a jelentős tápanyaghiánynak tulajdonítható, ami iszappuffadást és ülepedési 

problémákat idézett elő az utóülepítőkben. Másrészről, nagy terhelések idején és magas 

hőmérsékleteknél (> 30 °C), az oldott oxigén koncentrációk 0-0,5 mg/l értékig estek a 

nemmegfelelő levegőztetés következtében, ami szintén szerepet játszhatott a tisztítási 

hatékonyság romlásában. A 47. ábra és a 48.b. ábra adatait összehasonlítva arra 

következtethetünk, hogy az előkezelő rendszer megépítése nem javította jelentősen a kapcsolódó 

kommunális szennyvízkezelő telep működését a kritikus kukorica szezon alatt.  
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49.ábra. Mért befolyó és elfolyó (a) NH4-N és (b) NO3-N koncentráció értékek az előkezelő rendszerben 

(♦: Befolyó; ■: Elfolyó). 

A szervesanyag eltávolítás és a nitrifikáció lefolyásának nyomon követése érdekében 

koncentráció profilokat mértünk a KOI, NH4-N es NO3-N paraméterekre az előtisztító három 

különböző fokozatában. Ahogy azt az 50.a. és 50.b. ábrák mutatják, a borsószezon alatt a befolyó 

KOI már az első levegőztetett reaktorban eltávolításra került. A befolyó 22,5 mg/l NH4-N nagy 

része pedig a második fokozatban nitrifikálódott. A kukoricaszezon kezdetekor (augusztus 1.) a 

3561 mg/l befolyó KOI jelentős része az első reaktorban eliminálódott, értéke 1500 mg/l –re 

csökkent, majd a harmadik fokozatban tovább csökkent 980 mg/l értékig. A szervesanyag 

eltávolítás hatékonysága folyamatosan csökkent a kukorica szezon során és szeptember 29 -én a 

befolyó KOI egyáltalán nem tudott csökkenni az első fokozatban, ennek oka feltételezhetőleg az 

alacsony oxigén szint és a magas iszapkoncentráció (MLSS), ez utóbbi a reaktorban összegyűlt 

magas befolyó lebegőanyag tartalomból ered. A KOI értéke 4060 mg/l –ről 2996 mg/l –re 

csökkent a második reaktorban, de a szervesanyag eltávolítás nem folytatódott az utolsó 

fokozatban. A kukoricaszezon során a mért NH4-N és NO3-N koncentráció értékek 2 mg/l alatt 

maradtak, ami a magas KOI értékekkel összevetve komoly nitrogén hiányra utal. 

a) 
b) 
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50. ábra. Jellemző koncentráció profilok az előkezelő rendszerben: (a) KOI a borsó és kukorica szezonok 

alatt (♦: Borsó szezon (07.03); ▲: Kukorica szezon (08.01); ●: Kukorica szezon (09.16); ■: Kukorica 

szezon (09.29)) (b) NH4-N és NO3-N a borsó szezon alatt (03.07) (♦: NH4-N; ■: NO3-N). 

 

   

51. ábra. Viszkózus iszappuffadás kialakulása az előkezelő eleveniszapjában 09.16-án (a) I. fokozat, 

(b) II. fokozat és (c) III. fokozat, tussal festve 100x nagyításban. 

 

A kukoricaszezon alatt vett eleveniszap minták mikroszkópos vizsgálatai (szeptember 16.) 

fokozatonként növekvő extracelluláris poliszacharid túltermelést mutattak (51. ábra). Ez a súlyos 

nitrogénhiány következménye (Jenkins et al., 2004). Az intra-és extracelluláris poliszacharid 

tartalom analitikai merési eredményei (52. ábra) alátámasztották a mikroszkópos elemzés 

eredményeit. Szeptember 16-án, az első fokozatból vett minta 8,7% (m/m) intracelluláris és 6,2% 

extracelluláris poliszacharidot tartalmazott, ami 14,9% összes szenhidrát tartalmat jelent, ez 

közelítőleg megfelel egy nem-puffadó iszap átlagos összes poliszacharid tartalmának (Jenkins et 

al., 2004). A második és harmadik fokozatban viszont az intracelluláris és az extracelluláris 

poliszacharid értékek egyaránt nőttek. A harmadik szakaszban az összes poliszacharid tartalom 

még a 45%-ot is meghaladta, 30% extracelluláris tartalommal, ez az érték már extracelluláris 

poliszacharid túltermelésre utal, ami viszkózus iszappuffadáshoz vezethet. 

(a) (b) (c) 

a) b) 
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52. ábra. Az előkezelő eleveniszapjának poliszacharid tartalma 09.16-án (■: Extracelluláris; ■: 

Intracelluláris). 

 

Az 53. ábra tanúsága szerint a kukoricaszezon alatt magas volt az iszapkoncentráció (MLSS) 

az előkezelő rendszer első fokozatában. Ez a magas KOI terhelés, illetve az előülepítés és a 

fölösiszap eltávolítás hiányának következménye volt. Fokozatosan csökkenő MLSS koncentráció 

értékeket mértünk a második és a harmadik fokozatokban.  
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53. ábra Az előkezelő rendszer iszapkoncentráció (MLSS) értékei 09.16.-án. 

A kutatás összes eredménye arra utalt, hogy az előkezelő telep nem működött megfelelően 

valamint, hogy a tisztítási hatékonyság növelése érdekében új reaktor elrendezés szükséges. A 

konzervgyár szennyvizének megfelelő kezeléséhez, egy rendkívül flexibilis rendszer felállítása 

szükséges, hogy kibírja a szennyvíz minőség– és mennyiségbeli fluktuációit. Ennek a rendszernek 

tartalmaznia kell egy nem-levegőztetett első fokozatot, ahol szükség esetén hatékony 

denitrifikáció érhető el, illetve N-hiányos szennyvizet eredményező gyártási szezonok alatt, pl. 

kukorica feldolgozás, a nem-levegőztetett medence anaerob körülmények között működtethető, 

ami elősegítheti a glikogénakkumuláló mikroorganizmusok növekedését, és így segít elkerülni - 

lehetőség szerint nitrogénadagolás nélkül is - a viszkózus iszappuffadást. A közbenső ülepítők 

kizárásával egy egyiszapos rendszer kialakítása javasolt. Amint azt az 54. ábra mutatja, a 

bioreaktorokat sorba kell kapcsolni, amiből az elsőnek nem-levegőztetett üzemmódban kell 
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működnie, ide keverőket kell felszerelni. Ezt a bioreaktort lehetőség szerint tagolni kell, a jobb 

hatékonyság elérése érdekében (2.1.3 fejezet). Egy új, a második fokozattól a második kevert 

reaktorig vezető, belső recirkulációt kell kiépíteni, ami nitrát keletkezése esetén bekapcsolható, 

ezzel elősegítendő a denitrifikációt a nem-levegőztetett medencében.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemleve-
gőztetett 
medencék 

Levegőz-
tetett 
medence 

Levegőz-
tetett 
medence 
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54.ábra. Az előkezelő rendszer sematikus rajza a javasolt átalakítások után. 

 

5.4.4 Következtetések 

A kutatási eredmények igazolták, hogy a nagyatádi szennyvíztelepen a szezonálisan beérkező 

konzervgyári szennyvízhányad okozza a tisztítási hatékonyság és az iszapülepedés időszakos 

leromlását; valamint, hogy az ennek kezelésére megépített háromlépcsős teljesen levegőztetett 

eleveniszapos előkezelő rendszer kialakítása nem volt megfelelő. A magas nitrogénterheléssel 

járó borsószezon alatt az ammóniából képződött nitrát denitrifikációja nem volt biztosított, ez 

iszapfelúszást okozott az utóülepítőkben és ennek következtében az iszap egy része elfolyt. 

Másrészről, a kukoricaszezon alatt a KOI eltávolítás jelentősen romlott a reaktorokban jelen levő 

alacsony oldott oxigén szint és a tápanyaghiány miatt, ezek hatására extracelluláris poliszacharid 

túltermelés indult be a rendszerben, ami viszkózus iszappuffadást eredményezett.  

A konzervgyár szennyvizének megfelelő kezeléséhez, egy rendkívül rugalmas rendszer 

felállítása szükséges, hogy kibírja a szennyvíz minőség– és mennyiségbeli fluktuációit. A 

rendszernek tartalmazni kell egy nem-levegőztetett első fokozatot, ahol szükség eseten hatékony 

denitrifikációt tudunk megvalósítani. A nitrogénhiányos szennyvizet eredményező gyártási 

szezonok során pedig, pl. kukoricafeldolgozás, a nem-levegőztetett medence működtethető 

anaerobként, ami serkentheti a glikogénakkumuláló mikroorganizmusok növekedését, és így segít 

elkerülni a viszkózus iszappuffadást. Általánosságban, tervezést és az üzemeltetést a tisztítandó 

szennyvíz szezonális változásainak folyamatos követésével kell megvalósítani, különösen az 

ipari szennyvizek kezelése esetén.  
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5.5 GLIKOGÉNAKKUMULÁLÓ MIKROORGANIZMUSOK NAGYÜZEMI 

ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK IGAZOLÁSA BIOLÓGIAI TÖBBLETSZÉN 

ELTÁVOLÍTÁSRA KIALAKÍTOTT ELEVENISZAPOS RENDSZEREKBEN 
 

5.5.1 Kutatási célok és elméleti háttér 

Kutatásom záró fázisában a 2.5.2 fejezetben leírt biológiai többletszén eltávolítási (EBCR) 

technológiának, a borászati szennyvíztisztításban való nagyüzemi alkalmazhatóságát vizsgáltam a 

Balatonboglári Borkombinát szennyvíztisztító telepén, ahol az elfolyó szennyvíz minőségi 

elemzése azt mutatta, hogy a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben szabályozott közcsatornára 

bocsáthatóság feltételei maradéktalanul teljesülnek.  

Célom annak bizonyítása volt, hogy az EBCR módszer nagyüzemben is hatékonyan 

alkalmazható a szezonálisan változó minőségű és mennyiségű, jellemzően alacsony pH-jú, és 

magas oldott szervesanyag tartalmú borászati szennyvíz eleveniszapos biológiai tisztítására. 

Illetve, hogy az eleveniszapos rendszerekben fellépő tápanyaghiány okozta iszapülepedési és 

iszapszerkezeti problémák, kiegészítő N és P adagolás nélkül is, a GAOk jelenlétének 

köszönhetően elkerülhetők.  

A Balatonboglári Borkombinát szennyvizét az üzem területén megépített 

szennyvíztisztítóban anaerob-aerob reaktorkombinációs többletszén eltávolítási technológiának 

megfelelően kezelik (55. ábra). Előülepítés után a befolyó víz két, sorba kapcsolt nem-

levegőztetett (anaerob) medencébe kerül. Az anaerob elfolyó két párhuzamos ágra oszlik, 

mindegyik ág két egymást követő aerob medencében folytatódik, ahonnan utóülepítés után az 

ilyen módon előtisztított vizet közcsatornára bocsátják. A mintázás idején - a szüreti időszak 

kivételével - csak az egyik tisztítási ág volt üzemben a viszonylag alacsony befolyó 

szennyvízmennyiség miatt. A nyers és a biológiai iszapokat iszapsűrítőben illetve gravitációs 

víztelenítő egységekben kezelték.  Az iszapkezelés csurgalékvizét egy, az előülepítőt megelőző 

vizes aknába vezették vissza. Az iszaprecirkuláció az utóülepítőből az első anaerob reaktorba lett 

bevezetve. 
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AE I./1
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AE I./2

AE II./2

Előülepített 
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55.ábra. A borászati szennyvíztisztítótelep vázlata. 
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5.5.2 Anyagok és módszerek 

5.5.2.1 Nagyüzemi vizsgálatok 

 

Mivel a befolyó szennyvíz mennyisége és minősége nagyban függ az aktuális borkészítési 

fázisoktól (szüret, érlelés, palackozás) és az alkalmazott borkészítési technológiáktól (pl. vörös, 

fehér és speciális borok készítése) (Kargi és Ozmihci, 2004) a tisztítótelep hatékonyságát egy 

teljes éven át vizsgáltam. A mintavétel 2005 szeptembere és 2006 augusztusa között kétheti 

rendszerességgel folyt 12 mintavételi pontból: az előülepítőből, a hat (ill. esetenként négy) 

reaktorból, a két utóülepitőből, a telepi elfolyóból, a sűrítő és a víztelenítő egységekből. 

A működési paramétereket a helyszínen végzett hőmérséklet, a pH és az oldott oxigén 

koncentráció merésével követtem nyomon. Míg a rendszer teljesítményét a vett mintákból kémiai 

oxigén igény (KOI), szűrt KOI, biokémiai oxigén igény (BOI5), összes szerves szén (TOC), 

összes nitrogén (TN), ammónia, nitrát, nitrit, foszfát, összes foszfor és összes lebegőanyag (TSS) 

koncentrációk, valamint az iszapülepedési index (SVI-sludge volume index) laboratóriumi 

mérésével vizsgáltam. Az előbb felsorolt általánosan vizsgált paraméterek mellett az acetát és az 

összes szénhidrát koncentrációkat, valamint az eleveniszap intra-és extracelluláris 

szénhidráttartalmát is meghatároztam az 4.1 fejezetben leírtak szerint.  

 

5.5.2.2 Szakaszos kísérlet 

A GAOk jelenlétének és a tisztításban való meghatározó szerepének igazolása érdekében, 

három kiegészítő szakaszos kísérletet is végeztem. Ezekben a Borkombinát szennyvizét tisztító 

eleveniszap nem-levegőztetett körülmények közti (anaerob illetve anoxikus) szervesanyag 

fogyasztását követtem nyomon egy kommunális szennyvíztelepről származó ugyanilyen 

körülményeknek kitett biomassza szervesanyag fogyasztásával összehasonlítva. Annak 

érdekében, hogy megbizonyosodjak, hogy az anaerob szervesanyag felvétel a 

glikogénakkumulálók és/vagy a foszforakkumuláló mikroorganizmusok (PAO) jelenlétéhez 

köthető, mindkét iszapot váltakozó anaerob-aerob körülmények között tartottam. 

 A Borkombinát szennyvizét tisztító telep anaerob reaktorából vett, valamint a 

kommunális szennyvizet tisztító Délpesti Szennyvíztisztító Telep anoxikus reaktorából vett 

eleveniszap mintáit egy éjszakán át levegőztettem. Ahogy a biomassza eredeti közegéből 

származó szénforrása elhasználódott és az esetlegesen jelen levő ortofoszfát felvételre került, 

mindkét iszapot kevert, u.n. “zero-head space” reaktorokba (ld. 56. ábra; Jobbágy et al., 2000) 

tettem át, amit hermetikusan lezártam egy dugattyúval. Mivel a mintavételi csap a reaktor alján 

volt, a kísérlet alatt a felületi oxigénbeoldódás lehetősége teljesen ki volt zárva. 
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56.ábra. A szakaszos kísérlethez használt zero-head space reaktorok. 

 

15. Táblázat. A szakaszos kísérletekben használt modell szennyvíz összetétele 

 
  Összetevő Koncentráció (mg/l) 

 Eleveniszap 1500 

Kísérlet 1 Pepton    160 

 Na-acetát   200 (acetát) 

KH2PO4     18  

K2HPO4     22  

MgSO4     40  

CaCl2     16  

KNO3*   300  

Kísérlet 2 Kommunális SZVTT tisztított elfolyó vize 

 Na-acetát   200 (acetát) 

KNO3*   300  

Kísérlet 3 egy kommunális és a borászati SZVTT 

elfolyó tisztított vizeinek 1:1 arányú keveréke  

 Na-acetát   200 (acetát) 

 KNO3*   300  

*A második nem-levegőztetett fázisban adagolva. 

 

 A kísérlet során az anaerob fázisban, a 15. Táblázatban felsoroltak szerint, külső 

szénforrást, tápanyagokat és nyomelemeket adagoltam a rendszerekbe. Az első kísérletben a 

hozzáadott acetát szolgált egyedüli szénforrásként. Viszont, a második kísérletben a modell 

szennyvíz komponenseit előzetesen a kommunális szennyvíztisztító telep ülepített elfolyó vizében 

oldottam fel. A harmadik kísérletben pedig, a hozzáadott anyagokat a kommunális szennyvíztelep 

és a Borkombinát előtisztítójából származó ülepített elfolyó tisztított vizek 1:1 arányú 

keverékében oldottam annak érdekében, hogy a mikroorganizmusok számára elengedhetetlenül 

szükséges nyomelemek jelenlétét biztosítsam.  
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Az oldott szerves szén (DOC), ecetsav, oldott nitrogén (DN) és ortofoszfát 

koncentrációkat a kísérletindítástól számított első órában 15 percenként mértem, majd az ezt 

követő 8 órában 30 percenként. Az iszapokat levegőztetett reaktorokba tettem át éjszakára. Majd 

a következő napon visszaöntöttem a „no-head space” reaktorokba, ahol ismét adagoltam 

szénforrást a rendszerekhez, de ez alkalommal nitrát hozzáadásával anoxikus körülményeket 

alakítottam ki, a célból, hogy megmérhessem a különböző iszapok denitrifikációs kapacitását. A 

vizsgált iszapok intra- és extracelluláris szénhidrát koncentrációit is megmértem. A kísérletek 

során, nyomon követtem a pH-t ennek értéke, 6,3 – 6,7pH tartományban csekély mértékben 

ingadozott. 

 

5.5.2.3 Mikroszkópos vizsgálatok 

  Mikroszkópos vizsgálatokat végeztem a GAOk jelenlétének kimutatása céljából a 

Borkombinát szennyvíztisztító telepéről származó biomasszában. A 12 hónapos kísérleti időszak 

alatt vett iszapmintákat, összetett fénymikroszkóppal közvetlen átvilágítással illetve fázis 

kontraszt mellett vizsgáltam 200x, 400x és 1000x nagyításokban. A natív mintavizsgálatok 

mellett tusos, Neisser, Gram és PHB festési technikákat is alkalmaztam az extra- ill. intracelluláris 

poliszacharidok mennyiségének nyomonkövetése céljából (ld. 4.2 fejezet). 

Fluoreszcens in-situ hibridizáció (FISH) 

 A GAOk jelenlétét a Borkombinát szennyvíztisztító telepén, a szingapúri National 

University of Singapore egyetemmel együttműködve, FISH módszerrel is igazoltam a kísérlet 12 

hónapja alatt vett biomassza mintákból. A FISH elvégzéséhez az eleveniszap minták egy részét 

(Gram-negatív baktériumok vizsgálatához) paraformaldehidben, másik részét (a Garam pozitív 

baktériumok vizsgálatához) etanol segítségével tartósítottam az Amman et al. (1995) által leírt 

protokoll szerint. A PFA-val tartósított mintákban Alpha-, Beta- és Gammaproteobacteria 

osztályba tartozó egyedeket, a Bacteroides nemzetségbe tartozó Cytophaga-Flexibacter csoportot, 

illetve az etanolban tartósított mintákban G-Bacteria-k közül Actinobacteria, Defluvicoccus-hoz 

köthető Tetrad Forming Organisms (TFOs), D. vanus I. & II. alcsoportok jelenlétét vizsgáltam, a 

Wong et al. (2004) cikkében közölt protokoll szerint (4.2 fejezet). 

Terminális restrikciós fragmens hossz polimorpfizmus (T-RFLP) 

A mikrobapopuláció összetételének szezonális változásait T-RFLP technikával vizsgáltam 

(ld. 4.2 fejezet), a szingapúri National University of Singapore egyetemmel együttműködve. A 

teljes DNS állományt kiextraháltam (Liu et al., 1997b) és a 16s rRNS géneket amplifikáltam a 

47F (5’ Cy5-CYT AAC ACA TGC AAG TCG-3’) baktérium specifikus forward primer és a 

927R (5’-ACC GCT TGT GCG GGC CC-3’) reverz primer használatával (Legendre et al., 2001). 

A PCR termékeket megtisztítottam QIAquick PCR tisztító készlettel (QIAGEN, Chatsworth, 

California) és enzimes emésztésnek vetettem alá két különböző („MspI.” és „HhaI.”, New 

England BioLabs, Beverly, Mass) tetramer restrikciós enzimmel 37°C-on egy éjszakán át. 

Kapilláriselektroforézissel választottam el a létrejött fluoreszcens fragmenseket (terminal 

restriction fragments, T-RF) Liu et al., (1997b) által leírt protokoll szerint CEQ 8000 automata 

szekvenáló készülékkel (Beckman Coulter, Fullerton, California). A T-RFLP ujjlenyomatok 

statisztikai analízise MINITABTM14 statisztikai szoftverrel történt. A program a „Hellinger 

távolságokat” (ami két valószínűség eloszlás közötti hasonlóságot számszerűsít) a Pitagoras 

tételen alapuló Euklidészi távolságokból a csúcs alatti terület négyzetgyökeként (Legendre et al., 
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2001) számította ki. Majd a program egy hasonlósági mátrixot számolt a Hellinger távolságok 

alapján, és dendrogramot készített illetve a csoportok multidimenzionális „scaling” elemzését 

végezte el „Ward’s hierarchical-clustering” módszerrel. 

 A minta T-RFLP profiljaiból „in silico” módszerrel határoztam meg a filogenetikai 

csoportokat egy ismert 16S rRNS gén szekvenciákat tartalmazó adatbázis alapján. Az Idaho 

Egyetem (University of Idaho, http://mica.ibest.uidaho.edu) „The Microbial Community Analysis 

III” nevű honlapján, a kutatás idején elérhető volt egy adatbázis, ami 16S rRNS gén szekvenciák 

alapján megadta a filogenetikailag ismert T-RF hosszúságokat, ha a felhasználó feltöltötte az 

általa használt PCR primereket és a restrikciós endonukleáz enzimeket. Ezt az adatbázist tápláltuk 

be bemenő adatként („input”-ként) a „Phylogenetic Assignment Tool (PAT)” szoftverbe (North 

Temperate Lakes Microbial Observatory, University of Wisconsin), ami automatikusan elvégezte 

a T-RF profilok filogenetikai azonosítását, amit a különböző enzimes emésztésekből nyertünk. 

5.5.3 Eredmények értékelése 

5.5.3.1 Nagyüzemi vizsgálatok 

  A vizsgált év során a Borkombinát szennyvizét tisztító telepre befolyó szennyvíz 

mennyisége erősen ingadozott, ennek következtében a hidraulikai tartózkodási idő értéke 1 – 1,5 

nap között változott. Az átlagos befolyó pH mindössze 5,4 volt, értéke 4,2 – 6,3 tartományba 

esett. Mindazonáltal, a bioreaktorokban mért pH értékek sohasem maradtak 6,4 alatt, értékük 

jellemzően 6,7 és 8,2 között változott. Ez a rendszerben levő illékony zsírsavak, főként az 

ecetsav, gyors fogyásához volt köthető. A bioreaktorok hőmérséklete 35 - 38°C-ig nőtt nyáron, és 

még télen sem hűlt 15C alá. 
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57.ábra. Befolyó és elfolyó KOI koncentrációk a Borkombinát tisztító telepén. 

 

A befolyó és elfolyó KOI értékeket az 57. ábrán mutatom be. A befolyó KOI értéke erősen 

ingadozott, a 620 - 10 870 mg/l tartományon belül. Ennek ellenére, a telep nagyon jó KOI 

eltávolítási hatékonysággal működött, illetve az elfolyó KOI szint alacsony és viszonylag stabil 

volt. Az elfolyó KOI koncentráció, az esetek túlnyomó többségében jóval az előírt 1000 mg/l 

közcsatornára bocsáthatósági határérték alatt maradt, értéke nem haladta meg a 320 mg/l-t. Az 

egyetlen kivétel az október 3-án mért 1711 mg/l elfolyó KOI érték volt, amikor a mintázást 
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megelőző hétvége során a levegőztetési rendszerben technikai probléma lépett fel. A Borkombinát 

szennyvíztelepének különböző mintavételi pontjain vett minták oldott KOI profiljainak lefutása 

(ld. 58. ábra) azt mutatta, hogy a szénforrás legnagyobb része már az anaerob reaktorban 

eliminálódott. 
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58.ábra. A kísérleti időszak során a szűrt KOI profilmérési adatok eredményei. 

 

A befolyó összes oldott nitrogén (DN) : KOI arány mindig 2 % alatt volt (jellemző értéke 

<<1 %), amíg a P : KOI arány mindig 0,5 % alatt volt (59. ábra). Ez azt jelzi, hogy a 

Borkombinát szennyvize súlyosan tápanyaghiányos volt, e mellett a pH-ja alacsony, a 

hőmérséklete pedig magas volt, mely körülmények köztudottan elősegítik a GAOk növekedését 

(2.3.5 fejezet). 
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59.ábra. A tápanyagok szénforráshoz viszonyított aránya a szűrt befolyó szennyvízben. 

 

A mért viszonylag alacsony befolyó TP koncentráció (60. ábra) és az a tény, hogy az 

anaerob és aerob reaktorokban közel azonos ortofoszfát koncentráció értékeket mértem, arra 

utalnak, hogy csekély mértékű biológiai többletfoszfor eltávolítás működött a telepen, azaz nem 

volt jelentős mennyiségű PAO a biomasszában. 



 

88 

 

0

5

10

15

20

25

30

O
rt

o
fo

s
zf

á
t 

[m
g
/l
]

Befolyó

Elfolyó

 

60.ábra. Befolyó és elfolyó ortofoszfát koncentráció értékek. 

 

A befolyó szennyvíz ammónia koncentrációjának értéke közel nulla volt az egész kísérlet 

során. A befolyó TN legnagyobb része lebegőanyaghoz kötött volt, mivel a szűrt befolyó 

mintákból mért TN értéke alacsonynak bizonyult (61. ábra). Az aerob reaktorból elfolyó nitrát ill. 

TN koncentrációja gyakorlatilag nulla volt. Ez a súlyos tápanyaghiány meggátolta a nitrifikációt. 

Emiatt - és mivel a befolyó víz sem tartalmazott nitrátot - denitrifikáció sem jött létre. Tehát a 

profilmérések eredményei alátámasztották azt a feltételezést, miszerint a telepen jelen levő GAOk 

a metabolizmusuk által kompenzálták a fennálló tápanyag hiányt. 
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61.ábra. Befolyó és elfolyó összes nitrogén ortofoszfát koncentrációk. 

A Borkombinát és a kommunális szennyvíztelep biomasszáiban az összes 

szénhidráttartalom valamint az intra-és extracelluláris szénhidrát koncentrációk aránya a 62. 

ábrán van feltüntetve. Az összesszénhidrát koncentráció (~47%) és az intracelluláris szénhidrát 

mért értékei (>72%) egyaránt sokkal magasabbak voltak a Borkombinát szennyvíztelepének 

biomasszájában, mint a kommunális telep biomasszájában (~15% illetve ~50%), ezek a magas 

arányok megfelelnek egy GAOkban gazdag eleveniszap jellemző értékeinek (2.3 fejezet).  
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62.ábra. A kommunális és a borászati szennyvizek eleveniszapjának május 11-én mért intra-és 

extracelluláris szénhidrát tartalom értékei. 

 

5.5.3.2 Szakaszos kísérlet  

Az 5.5.2.2 pontban vázolt protokollnak megfelelően a kísérletek első szakaszában, nem-

levegőztetett (anaerob) körülményeket hoztunk létre, míg a kísérletek második szakaszaiban a 

rendszerek anoxikusan lettek működtetve. A szénfogyasztást a KOI merésen keresztül követtem 

nyomon. A mért ortofoszfát visszanyomásból kiszámoltam a PAOk-hoz köthető szénfogyasztást a 

Schuler és Jenkins (2003) által megadott anaerob P visszanyomás/acetátfelvétel aranyból (ld. 

2.3.4 fejezet). (A Borkombinát iszapja esetében 0,015 mol P /C-mol koefficienst vettem alapul 

feltételezve a GAOk domináns jelenlétét, amíg a kommunális iszapban a 0,25 mol P /C-mol 

középérték lett kiválasztva, mivel nem volt elérhető adat a GAO ill. PAO tartalmáról.) Anoxikus 

körülmények között a denitrifikáló mikroorganizmusokhoz köthető szervesanyagfogyasztást a 

rendszerben jelen levő nitrátkoncentráció mérésével követtem nyomon. Mivel a heterotróf hozam 

faktor (YH) 0,43 mg KOI biomassza/mg KOI szubsztrátnak bizonyult, feltételeztem, hogy 5,02 

mg KOI fogyott 1 mg NO3-N a denitrifikálók általi elfogyasztásához (Ekama et al., 1986). 

 A szakaszos kísérletek eredményei azt mutatták, hogy a Borkombinát 

szennyvíztisztítójának biomasszája túlnyomórészt anaerob körülmények között fogyasztott 

szénforrást, és hogy ez a tevékenység elsősorban a GAOk metabolizmusához köthető (ld. 63. 

ábra). A Borkombinát szennyvízét tisztító biomassza denitrifikációs kapacitása kicsi volt, mivel 

az anoxikus körülmények közötti szénfogyasztása csak kismértékű nitrát koncentráció 

csökkenéssel járt együtt (fajlagos denitrifikációs arány, kD=0-0,4 mgTN /gMLSS/h). Ezzel 

ellentétben, a kommunális szennyvíztisztítóból származó biomassza szervesanyag fogyasztása 

főleg a nem-levegőztetett körülmények közti denitrifikáció során volt jelentős. A legmagasabb 

mért fajlagos denitrifikációs arány kD=18,5 mgTN /gMLSS/h volt. Az anaerob kísérleti 

fázisokban fellépő kisebb mértékű szénforrás fogyasztás nem a PAOk jelenlétének tulajdonítható, 

hanem a kísérlet második szakaszát megelőző megelőző egész éjszakás levegőztetés alatt 

termelődött nitrát denitrifikációjának következménye. Mivel a szénfogyasztás általában 

befejeződött, amint a nitrát elfogyott a rendszerből. Jelentős ortofoszfát visszanyomás nem volt 

kimutatható sem a kommunális, sem a Borkombinát iszapját tartalmazó rendszerben.  
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63.ábra. Oldott szerves szén (DOC) fogyasztás a borászati (BB) és a kommunális (DP) eleveniszapban a 

nem-levegőztetett szakaszos kísérletek során. 

 

5.5.3.3 A biomassza karakterizálása 

A Borkombinát szennyvizét tisztító telep utolsó aerob reaktorából vett iszapmintából mért 

iszapülepedési index értékei a 64. ábrán láthatók. A szüret és a palackozás időszakában, az SVI 

értékek 150 és 200 cm3/g között voltak, míg a szűrés időszakában ezek az értékek valamennyivel 

alacsonyabbnak bizonyultak (100 és 150 cm3/g). Bár a szennyvíz súlyosan tápanyaghiányos volt, 

ezek az SVI értékek külső nitrogén- és foszforadagolás nélkül voltak fenntarthatók, ami jó iszap 

ülepíthetőségi tulajdonságokat feltételez és a GAOk jelenlétére utal. 
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64.ábra. Az iszapülepedési index értékeinek változása a mintázási periódus alatt. 

A GAOk jelenlétének igazolása érdekében az iszapminták natív megfigyelése mellett 

különböző festési technikákkal megfestett mintákat is vizsgáltam mikroszkóp alatt (65. ábra). A 

GAOk közé sorolt, morfológiailag elkülönülő tetrádokba csoportosuló u.n. “Tetrad Forming 

Organisms” (TFO) szervezetek voltak megfigyelhetők a Borkombinát tisztítótelepének összes 

mintájában (ld. 65.d. és f. ábrák). Ezen felül a Neisser és Gram festési eljárásokkal festett 

mintákban is jól kivehető volt a TFO-k jelenléte (ld. 65.a.,b. ábrák). A PHB festési módszerrel 

festett mintákon a sejtekben tárolt polihidroxi-butirát granulátumok jelenléte is megerősítést nyert 
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(65.c. ábra). Az tusos festési technikával készített képek igazolták, hogy nem lépett fel 

extracelluláris polimeranyag túltermelés a Borkombinát szennyvizét tisztító telepen (65.e. ábra). 

 

65 ábra. TFOk a borászati szennyvízben (a) Neisser pozitív GAOk lila színben, 1000x, (b) Gram negatív 

GAOk pirossal, 1000x, (c) GAOk fekete PHB granulumokkal, 1000x, (d) Fázis kontraszt 400x, (e) Tussal 

festés 200x (f) Fázis kontraszt 1000x. 

 

Az iszapülepedés viszonylag stabil volt a szüret és a palackmosás időszakában, viszont az 

SVI értéke csökkent a szűrési időszak alatt. A változás okának kiderítése érdekében, a különböző 

szezonokból, összesen 6 iszapmintát választottam ki, amiken T-RFLP analízist hajtottam végre. A 

„Dednogram” készítésével és „multi-dimensional scaling analysis”-el végzett csoportosítás azt 

mutatta, hogy a szüret és a palack mosás során létrejövő mikrobiális biomasszapopulációk nagyon 

hasonlóak (66. ábra), ami megfelel a viszonylag stabil SVI értékeknek (150 és 200 cm3/g között). 

Viszont, a szűrés időszaka alatt létrejött mikrobapopuláció ezektől nagyon különbözött (66. ábra), 

ami egybeesett az alacsonyabb mért SVI értékekkel (100 és 140 cm3/g között). Összességében, az 

eredmények arra utaltak, hogy a befolyó szennyvíz változásai befolyásolhatják a biomassza SVI 

értékeit (és ezáltal az ülepedési tulajdonságokat), valószínűsíthetően az eleveniszap 

mikrobapopulációjában bekövetkező változásokon keresztül.  

Amikor a T-RFLP fragmenseket betápláltuk a PAT szoftverbe az „in silico” analízis 

elvégzése során, a 2006.07.19-ei és a 2006.02.01-i mintákban, a TFO szervezeteknek egyes 

alcsoportjaihoz tartozó T-RF-ek lettek azonosítva („uncultured bacterium TFO”, 16. Táblázat). A 

2006.02.01-os mintát vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a TFOa21, TFOa26 és TFOa42 

szervezetek kezdetben hiányoztak a biomasszából, de később, a 2006.07.19-ei mintában már 

megjelentek. Mivel a 2006.07.19-i minta is az extrém alacsony SVI értékkel (67 cm3/g) ülepedő 

biomasszából származott, ennek a biomasszának a jó ülepíthetősége valószínűleg összefügg 

ezeknek a TFO szervezeteknek a megjelenésével.   

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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66.ábra. Dendogram és „multidimension plotting” csoport analízis a TRFLP profilok alapján, amit a HhaI. 

emésztő enzim felhasználásával végzett PCR amplifikáció után kaptam. 

 

16. Táblázat A T-RF-ek ’in silico’  analízisének eredményeképp talált TFO csoportok a ’University of 

Idaho’ adatbázisa szerint 

 

 

 

 

 

 

 

A kísérlet során a Borkombinát szennyvíztisztítójából származó biomassza minták közül a 

hat kiválasztottban a mikrobapopulációt FISH (Fluorescence in situ hybridization) technikával 

vizsgáltam. A „TFO_DF218” nevű fluoreszcens próbával kimutattam a biomasszában az 

Alphaproteobacteria osztályba tartozó „Defluvicoccus related” GAOk alcsoportjának jelenlétét 

(67. ábra). A szemi-kvantitatív FISH elemzések eredményei azt mutatták, hogy az 

Alphaproteobacteria osztályba tartozó egyedek fokozatosan feldúsultak a biomasszában: 43% - 

47% volt kimutatható a szüreti időszakban és 70% - 80% jellemezte a palackozást és a szűrési 

időszakot (17. Táblázat). Az Alphaproteobacteria osztályba tartozó mikroorganizmusok 

abundanciájának növekedése valószínűleg kapcsolatba hozható a „Defluvicoccus-related TFO” 

csoportok felszaporodásával a szüret alatt tapasztalt <20% értékről a palackozás és a szűrés 

időszakában mért> 30% értékre. Összehasonlítva a Defluviococcus-related TFO csoportok relatív 

abundanciáját a mért ülepedési index értékekkel (68. ábra), negatív korrelációt figyelhetünk meg, 

Baktérium 2006.02.01 2006.07.19 

 HhaI. (%) MspI. (%) HhaI. (%) MspI. (%) 

uncultured bacterium TFOa42. - - 1,1 – 3,7 5,3 

uncultured bacterium TFOa21. 

uncultured bacterium TFOa26. 
- - 

2,4 

 

5,1 

 

uncultured bacterium TFOc39. 1,54 – 10,77 1,68 1,0 – 2,4 1,6 – 2,6 

uncultured bacterium TFOc18. 

uncultured bacterium TFOa28. 

uncultured bacterium TFOa43. 

uncultured bacterium TFOa44. 

uncultured bacterium TFOa5. 

uncultured bacterium TFOb30. 

uncultured bacterium TFOb5. 

uncultured bacterium TFOb29. 

2,43 – 10,77 18,93 4,0 2,0 – 5,5 
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ami arra utal, hogy az Alphaproteobacteria osztályba tartozó GAOk jelenléte kedvezően 

befolyásolja az iszapülepedést. 

 

67.ábra. A FISH-el jelölt minták konfokális pásztázó (Confocal Laser Scanning Microscope, CLSM) 

mikroszkóppal készített micrograph képei. Fluoreszcensen jelölt eukariota baktériumok (zöld) és a tetrádos 

szerkezetű GAOk jellemző képe (piros, de sárgaként jelenik meg a piros és a zöld festékek keverékeként). 

 

17. Táblázat. GAOk FISH eljárással detektált filogenetikai csoportjainak abundanciái (%) a biomasszában 

Filogenetikai csoport 

rRNS 

oligonukleotid 

próba 

2005.09.13 2005.10.19 2005.11.30 2006.02.01 2006.04.05 2006.07.19 

Alphaproteobacteria ALF968 43±6 47±11 82±9 80±19 59±17 72±16 

‘Defluvicoccus’-related 

TFO 
TFO_DF218 16±6 <1 33±11 43±13 32±9 37±14 

Betaproteobacteria BET42a 14±9 9±6 11±7 13±8 15±6 9±6 

Gammaproteobacteria GAM42a 11±4 <2 <1 6±4 12±6 10±5 

Bacteroides 

nemzettségébe tartozó 

Cytophaga-Flexibacter  

CF319a <2 4±3 7±3 <2 <2 6±4 

Actinobacteria HGC69a <1 <1 3±1 3±1 21±13 7±5 
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68.ábra. A TFOk abundanciája és az SVI értékek közötti összefüggés a Borkombinát biomasszájában. 

 

5.5.4 Következtetések 

A Balatonboglári Borkombinát szennyvizét tisztító telep, ami sorba kötött nem-

levegőztetett és levegőztetett eleveniszapos medencéket tartalmaz, képes volt kezelni még az 

alacsony pH-jú, extrém magas C/N és C/P tartalmú befolyó szennyvizet is, anélkül, hogy 

leromlott volna a kiváló szervesanyag eltávolító képessége. A telepről származó iszapmintával 

végzett kiegészítő szakaszos kísérletek eredményei megmutatták, hogy a Borkombinát tisztító 

telepének biomasszája jellemzően nem-levegőztetett körülmények közötti szénforrás fogyasztása 

nem volt köthető sem denitrifikációhoz, sem pedig a foszforakkumuláló mikroorganizmusok 

metabolizmusához. A súlyos tápanyaghiány ellenére az eleveniszap ülepíthetősége rendkívül jó 

volt. Ezek az eredmények, a biomassza mért magas intracelluláris szénhidrát tartalmával együtt a 

GAOk jelenlétére utaltak. DNS alapú mikrobiológiai vizsgálatokkal (FISH, T-RFLP) is igazoltam 

a GAOk nagyszámú jelenlétét a biomasszában, azaz elmondható, hogy a Telepen a 

Kutatócsoportunk által kifejlesztett új technológiának megfelelően, biológiai többletszén 

eltávolítás valósult meg a rendszerben jelen levő GAOk metabolizmusának köszönhetően.  
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6 ÖSSZEFOGLALÁS 

Míg a kommunális szennyvíztisztításban egyre inkább jellemző a szénforráshiányos 

szennyvíz, addig a tápanyaghiány (alacsony N és/vagy P elérhetőség) az ipari, különösen az 

élelmiszeripari szennyvizek jellemzője. A borászati szennyvíz mennyiségét és 

szennyezőanyag tartalmát jelentősen befolyásolja a bortermelés szezonális jellege (szüret, 

préselés, erjesztés, szűrés, palackozás) és a készített bor típusa. A szennyvíz mennyisége a 

termelt bor mennyiségének akár 0,7 – 1,2-szerese is lehet, ami ráirányítja a figyelmet a 

borászati szennyvíztisztítás fontosságára.  

Mérsékelt tápanyaghiány a fonalas mikroorganizmusok elszaporodásához vezethet, míg 

a súlyos tápanyaghiány az extracelluláris poliszacharidok túltermelődését okozhatja levegőztetett 

rendszerekben, ami nyálkás, összetapadó biomasszát eredményez. Mindkét folyamat lerontja az 

eleveniszap szerkezetét és rossz ülepíthetőséghez és elválaszthatósághoz vezet.  

A tápanyaghiány kiküszöbölésék hagyományos módja a külső nitrogén- és/vagy 

foszforforrás adagolás. Az optimális adagolási mennyiség megállapítása nehézkes, valamint a 

bejövő szervesanyag terheléshez folyamatosan igazítandó. Amennyiben a póttápanyag forrásokat 

túladagoljuk, akkor a többlet tápanyag elfolyó vízből való eltávolításáról is gondoskodni kell. Az 

adagolás helyének meghatározása is nagy jelentőséggel bír, mivel a hozzáadott tápanyag az 

esetlegesen az ülepítés javítása vagy a pH beállítása céljából adagolt vegyszerekkel reakcióba 

lépve kicsapódhat.  

Az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék 

Szennyvíztechnológiai Kutatócsoportja megfogalmazott és laboratóriumi méretben igazolt 

egy költséghatékony megoldást. E szerint megfelelő reaktorelrendezés mellett, anaerob szelektor 

kialakításával az u.n. glikogénakkumuláló mikroorganizmusok (GAOk) elszaporíthatók a 

tápanyaghiányos szennyvizekben, és mivel nagymennyiségű intracelluláris glikogén szintézise 

által képesek többletszenet akkumulálni a sejtjeikben, csökkentik a relatív tápanyaghiányt az 

oldatban, és így a viszkózus iszappuffadás forrásának mennyiségét.  

Doktori tevékenységem ezen új, élelmiszeripari szennyvizek tisztítására kifejlesztett, 

biológiai többletszén eltávolítási (Enhanced Biological Carbon Removal, EBCR) eljárás elvi 

alapjainak tisztázására, gyakorlati alkalmazhatóságának megvizsgálására és az ebben 

esetlegesen felmerülő problémák feltárására irányult, mindemellett annak bizonyítására, 

hogy a hagyományos megoldásoknál biztonságosabban és költséghatékonyan alkalmazható. 

Ennek megfelelően célul tűztem ki: 

• a tápanyaghiányos szennyvizek tisztítására használt, hagyományos 

módszerek (elsősorban a tápanyagadagolás) alkalmazása során esetlegesen felmerülő káros 

következmények bemutatását; 

• a nitrogén és a foszforhiány hatásának megismerését a biológiai többletszén 

eltávolításra, valamint szerepének feltárását a biomasszaszerkezet és a tisztítási hatékonyság 

leromlásában; 

• annak bizonyítását, hogy a kifejlesztett többletszén eltávolítási technológia 

nagyüzemi körülmények között is megfelelően működik, és valóban a GAOk tevékenységén 

alapul. 
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A szűkös tápanyagelérhetőséget kezelni célzó, kiegészítő tápanyagadagolás problémáinak 

feltárása érdekében két kétlépcsős folytonos üzemű laboratóriumi eleveniszapos kísérleti 

rendszert működtettem egyidejűleg. Az egyik rendszerben a levegőztetett reaktort egy 

levegőztetett szelektor; a másik rendszerben pedig egy nem-levegőztetett szelektor előzte meg. A 

betáplált modell szennyvíz mindkét rendszerben a tápanyaghiány határán volt, leképezve ezzel 

azt az esetet, amikor arra törekednek, hogy a tápanyag hiányos szennyvízbe esetenként a 

szénforráshoz viszonyítottan az irodalmi adatok alapján általánosan alkalmazott arányban 

tápanyagot adagoljanak. 

Majd a foszforhiány hatásainak megismerése érdekében folytonos üzemű helyszíni 

összehasonlító modellkísérletben vizsgáltam a vegyszeresen intenzifikált előülepítési lépést 

tartalmazó szelektoros bioreaktor elrendezésű eleveniszapos rendszerek biológiai nitrogén- 

és foszforeltávolításra való alkalmazhatóságát. 

A nitrogén és foszforhiány szerepének pontosabb megismerése céljával folytonos üzemű 

modell kísérletben tanulmányoztam a különböző mértékben nitrogénhiányos közegek, marginális 

P elérhetőség és P hiány melletti hatását is a borászati szennyvizet tisztító eleveniszapos 

rendszerek teljesítményére (az iszapszerkezetre, a biológiai többletfoszfor eltávolításra (EBPR) és 

a GAOk növekedésére). E célból két azonos, anaerob-aerob elrendezésű rendszert 

működtettem egyidejűleg, az egyiket a nitrogénhiány határán, a másikat súlyosan 

nitrogénhiányos befolyó szennyvízzel. Először korlátlan foszfor elérhetőséggel, mint a 

biológiai többletfoszfor eltávolítására alkalmas EBPR-rendszerekben, később szűkös foszfor 

elérhetőségű közegben modellezve a borászati szennyvizet. 

Az elvégzett laboratóriumi modellkísérletekben kapott eredmények gyakorlati 

alkalmazhatóságának kutatását célozva egy konzervgyári szennyvizet előtisztító 

háromfokozatú, teljesen levegőztetett eleveniszapos rendszer és az azt követő kommunális 

szennyvíztisztító telep működését vizsgáltam korábbi üzemi adatok és helyszíni profilmérések 

alapján. Munkám során feltártam az előkezelő rendszer alacsony tisztítási hatékonyságának, 

valamint iszapülepedési problémáinak okait és költséghatékony megoldási javaslatot 

dolgoztam ki a rendszer hatékonnyá tételére. 

Kutatásom záró fázisát a Balatonboglári Borkombinát jellemzően tápanyaghiányos 

szennyvizét tisztító rendszeren végeztem, ahol a kifejlesztett, új eljárás először valósult meg ipari 

méretben. Helyszíni profilméréseket hajtottam végre a többletszén eltávolítási technológia 

nagyüzemi alkalmazhatóságának igazolására. Az eleveniszapban a GAOk jelenlétének 

igazolása érdekében kiegészítő szakaszos laboratóriumi kísérleteket, ill. a szingapúri National 

University of Singapore egyetemmel együttműködve, célzott mikrobiológiai vizsgálatokat 

(Fluoreszcens In Situ Hibridizáció (FISH) ill. Terminális Restrikciós Fragmens Hossz 

Polimorfizmus (T-RFLP)) is végeztem. 

Az elvégzett kutatások a következő új tudományos és technológiai eredményekhez 

vezettek (közlemények felsorolását ld. 8. fejezet „Az értekezés alapját képező közlemények”): 

1. A szennyvíztisztító telepeken a tápanyaghiány kompenzálásának céljával hagyományosan 

alkalmazott N és P adagolás az elérhető jól biodegradálható szénforráshoz képest enyhén 

tápanyaghiányos állapotot idézhet elő. A nitrogén és foszfor szűkös elérhetősége mellett, low-

DO körülmények között, kedvezőtlen biomasszaszerkezet alakul ki, ami fonalas 

túlszaporodással jellemezhető. Laborkísérletben kimutattam, hogy ilyenkor a 

biomasszaszerkezet és ezen keresztül az ülepedés szelektoros rendszer kialakításával nem 
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javítható; mivel ilyen körülmények között erőteljes levegőztetés mellett, fonalas 

mikroorganizmusok elszaporodása, súlyosabb esetben extracelluláris szénhidrátok 

túltermelődése következik be, ami miatt instabillá válik a rendszer működése. [I. és II. 

közlemény, ld. 8. fejezet] 

2. Folytonos üzemű helyszíni modellkísérletben kimutattam, hogy a nitrifikáció 

intenzifikálását célzó, előülepítési hatékonyságot növelő vegyszeres kicsapás a befolyó 

foszfortartalom egy részét is eltávolítja, ami korlátozza a biológiai többletfoszfor eltávolítás 

lehetőségét, ill. gondot jelenthet a denitrifikáció teljessé tétele, hiszen az oldott szerves anyag 

tartalom egy része is eltávolításra kerülhet. [V. és VII. közlemény, ld. 8. fejezet] 

3. Modell kísérleti rendszerben kimutattam, hogy a foszforelérhetőség nagymértékű 

(KOI/P=100/0,03) lecsökkentése elegendő ahhoz, hogy azonnal leálljon a biológiai 

többletfoszfor eltávolítás. Ez a probléma könnyen előállhat nagyüzemben működő biológiai 

többletfoszfor eltávolító rendszerekben (EBPR), amikor a foszforeltávolítás intenzifikálására 

szánt vegyszert túladagolják. [II., V. közlemény, ld. 8. fejezet] 

4. Laboratóriumi körülmények közt kimutattam, hogy az elérhető jól biodegradálható 

szénforráshoz képest extrém nagy nitrogén hiány önmagában is eredményezheti a 

glikogénakkumuláló mikroorganizmusok (GAOk) túlszaporodását a biomasszában és ennek 

következtében a biológiai többletfoszfor eltávolító (EBPR) rendszer működésképtelenségét. 

[II. közlemény, ld. 8. fejezet] 

5. Laborkísérletben igazoltam, hogy a GAOk működésén alapuló biológiai többletszén 

eltávolító (EBCR) rendszer együttes foszfor és nitrogén hiány mellett is stabil 

szennyezőanyag eltávolítási hatékonysággal működik, valamint a szennyvíztisztítást végző 

biomassza jól ülepíthető marad még a foszforadagolás teljes mértékű leállítása után is. [II. 

közlemény, ld. 8. fejezet] 

6. Nagyüzemi, szennyezőanyag koncentráció profil felvételét alkalmazó mérési módszerrel 

kimutattam, hogy a szennyezőanyag eltávolítási és biomassza ülepíthetőségi problémákat a 

tipikusan változó karakterű élelmiszeripari szennyvizek aerob rendszerbeli tisztítása esetén a 

fellépő, időnként túl magas, máskor túl alacsony befolyó N/C arány okozza. Ennek hatékony 

kezelése céljából az elődenitrifikáció és az EBCR technológiák egyedi kombinációjaként 

létrehozható, nem-levegőztetett/levegőztetett rendszer kialakítására tettem javaslatot, ahol  az 

esetenként túl magas befolyó N/C arányt a nem-levegőztetett medencét anoxikusan 

üzemeltetve denitrifikációval, a máskor túl alacsony befolyó N/C arányt pedig a nem-

levegőztetett medence anaerob üzemével, GAOk elszaporítása által lehet tolerálni. [III. 

közlemény, ld. 8. fejezet] 

7. A Balatonboglári Borkombinát szennyvíztisztító telepén profilmérésekkel, kiegészítő 

szakaszos laborkísérletekkel és DNS alapú mikrobiológiai vizsgálatokkal is alátámasztva 

nagyüzemben bebizonyítottam, hogy a GAOk metabolizmusán alapuló biológiai többletszén 

eltávolítási technológia még alacsony pH-jú és erősen tápanyaghiányos szennyvizek 

tisztítására is alkalmazható. [IV. és VI. közlemény, ld. 8. fejezet] 

Munkám során tehát bebizonyítottam, hogy nagyüzemben is működik, a GAOk növekedésén 

alapuló biológiai többletszén eltávolítási technológia (Enhanced Biological Carbon Removal, 

EBCR), melynek alkalmazása a szezonálisan változó mennyiségben és minőségben keletkező N 

és/vagy P hiányos élelmiszeripari szennyvizek kezelésére a legelőnyösebb. Alkalmazása során 
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nem jelentkezik a hagyományos technikákra jellemző vegyszerköltség és nem lép fel az 

esetlegesen bekövetkező elégtelen adagolás okozta instabil üzemmenet vagy túladagolás 

következtében szükséges deitrifikáció többletköltsége. 
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Winery wastewater treatment plants generally face severe nutrient defi ciency, and therefore conventional 
technologies and supplementary nutrient dosing strategies may fail. The purpose of the paper is to show how 
traditional way of dosing N-source for marginal availability to nutrient defi cient infl uents results in poorly settling 
activated sludge regardless of the application of aerated or non-aerated selectors. External N-source calculated for 
marginal availability resulted in nutrient defi ciency due to the relatively high yield experienced (0.7 g biomass 
COD/g substrate COD). In the fully aerated system with overall N-defi ciency, rapidly increasing overproduction of 
extracellular polysaccharide was experienced, leading to SVI (Sludge Volume Index) values up to 600 cm3 g–1. In 
the system with the non-aerated selector, initial nutrient defi ciency could only be detected in the second reactor. 
Since neither overgrowth of fl oc-forming GAOs (Glycogen Accumulating Organisms) nor denitrifi cation could be 
experienced, the non-aerated reactor operated as low-DO (Dissolved Oxygen) basin, attributing to the drastic 
overgrowth of fi lamentous bacteria leading to SVI values >1000 cm3 g–1. Since dosing external N-source for 
marginal availability is likely to cause severe biomass separability problems in activated sludge winery wastewater 
treatment, either pronounced N-overdosing and pre-denitrifi cation or severe nutrient defi ciency and GAO cultivation 
can rather be recommended.

Keywords: external nitrogen source, fi lamentous bulking, low-DO basin, nutrient defi ciency, viscous bulking, 
winery wastewater

It is widely accepted that microorganisms as living creatures require a certain ratio of carbon 
source (expressed frequently as COD – Chemical Oxygen Demand, and/or BOD – 
Biochemical Oxygen Demand) to nitrogen and phosphorus sources for their growth. However, 
it has been pointed out that microbial growth yield may depend on the nature of substrate, the 
species of organisms and the environment, like media complexity, type of terminal electron 
acceptor, pH, and temperature (GRADY et al., 1999; JENKINS et al., 2004).

While in domestic wastewater treatment shortage of carbon source has been more and 
more likely to experience (TARDY et al., 2012), shortage of nutrients, i.e. low N and/or P 
availability may be characteristic of industrial, especially of food industrial infl uents. Winery 
wastewater derives from wine production including the cleaning of the basins, the equipment 
and the fl oor, rinsing the transfer lines, washing the barrels, the bottling facilities, and the 
fi ltration units, etc. Characteristically, winery wastewater is severely nutrient defi cient due to 
its commonly very low (<0.05) N:COD ratio in general (GRADY et al., 1999). It contains 
predominantly sugars and organic acids (e.g. acetic acid), however, the composition highly 
varies from site to site depending on the operational period (i.e. vintage, racking, and bottling) 
and the kind of wine produced (MOSSE et al., 2011). Lack of nutrients may cause enhanced 
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proliferation of fi lamentous microorganisms (WANNER & JOBBÁGY, 2014), whereas serious 
nutrient defi ciency may lead to overproduction of extracellular polysaccharide, resulting in 
slimy, bulking biomass in fully aerobic systems (JOBBÁGY et al., 2002). This viscous bulking, 
just like the dominance of fi laments, i.e. fi lamentous bulking, deteriorates activated sludge 
fl oc structure and leads both to poor separability and hindered settleability (JENKINS et al., 
2004). JOBBÁGY and co-workers (2002) proposed and verifi ed in lab-scale and JOBBÁGY and 
co-workers (2006) observed in full-scale the enhanced growth of glycogen accumulating 
organisms (GAOs) in activated sludge systems with non-aerated selector under nutrient 
defi cient conditions, and KISS and co-workers (2011) verifi ed the possibility of overcoming 
severe nutrient defi ciency of winery wastewater treatment through application of this 
technology. The traditional way of eliminating any kinds of nutrient defi ciency is dosing 
external N and/or P sources (WANNER & JOBBÁGY, 2014) taking into account the widely used 
C:N:P ratios of the literature. This technique, however, does not only increase treatment 
costs, but at the typically fl uctuating infl uent quality may likely end up with under-dosing or 
possible overdosing creating new problems, e.g. necessity of nitrifi cation and denitrifi cation, 
that would originally not exist. The purpose of the paper is to draw attention to the fact that 
the traditional way of overcoming nutrient defi ciency through external dosing of N and/or P 
for marginal availability may lead to unexpected nuisances in activated sludge fl oc structure 
both in systems with aerated (AE) selectors and in those with non-aerated (NA) selectors.

1. Materials and methods

1.1. Continuous-fl ow pilot-scale experiment

During the experiment, two continuous-fl ow, lab-scale activated sludge wastewater treatment 
systems (see Fig. 1) were operated simultaneously. Both systems consisted of a selector (2.5 
l), a second, aerated main reactor (7 l), and a secondary clarifi er (7 l). The systems differed 
only in the operation of their selectors: in system AE an aerated, whereas in system NA a non-
aerated, only stirred selector was applied. For setting the external nutrient dosing into a 
modelled winery wastewater to a minimum acceptable level, the commonly used ratio of 
COD:N:P=100:5:1 was applied with setting the P concentration slightly higher (to 1.3). The 
synthetic infl uent contained 6.8 cm3 ‘BB Szürkebarát demi sec’ type of wine/l, 1182 mg 
sodium acetate/l and 0.6 g sugar/l (sucrose) as carbon source giving a total of ~1900 mg 
COD/l. NH4Cl was used as nitrogen source at an initial concentration of 95 mg N/l, increased 
later to 150 mg N/l. Phosphorus was dosed in a concentration of 25 mg K2HPO4/l. Minerals 
added were 36 mg CaCl2/l and 16.5 mg MgCl2/l. The systems were seeded by an activated 
sludge mixture deriving from a winery and a municipal wastewater treatment plant in a ratio 
of 1:1 (expressed in mass of dry solid content).

At a temperature of 21±1.5 ºC, the operation was monitored through the daily 
measurement of pH and Dissolved Oxygen (DO) concentration (by WTW Multi 350i portable 
analyzer) as well as biomass concentration expressed in Mixed Liquor Suspended Solids 
(MLSS) and the Sludge Volume Index (SVI). Concentrations of Chemical Oxygen Demand 
(COD), fi ltered COD, Total Organic Carbon (TOC, Elementar High Temperature TOC/TNb 
Analyzer), Total Nitrogen (TN), ammonia, nitrate, and nitrite were measured 3 times a week, 
while phosphate and Total Phosphorus (TP) concentrations were measured twice a week, 
according to Hungarian standard methods (MSZ 260/3:1973, MSZ ISO 6060:1991, MSZ 
ISO 7150-1:1992, MSZ 260/10:1985, MSZ 260/11:1971, MSZ EN 25663:1998, MSZ 
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260/20:1980). In addition to these commonly investigated parameters, total, intra-, and 
extracellular carbohydrate concentrations were also investigated by the procedure developed 
and applied earlier by JOBBÁGY and co-workers (2002). Microscopic observations were made 
under phase contrast and by India ink staining of the sludge samples taken from the main 
aerated reactors of the systems in order to follow the changes in the biomass composition.

Fig. 1. The schematic of A) the aerated (AE) and B) the non-aerated (NA) selector containing experimental 
systems

The initial biomass concentrations were set to 6 g l–1 aiming to reach a high enough 
biomass retention time that may enable nitrifi cation. The infl uent fl ow rate and recirculation 
rate were both set to 0.5 l h–1, and from the 10th day the latter was increased to 0.75 l h–1. The 
hydraulic retention time (HRT) was initially 16.5 h and decreased to 13 h from the 10th day.

1.2. Calculations for the real nitrogen demand at the higher yield estimated

As a starting point for calculations of the minimum N need of biomass growth, Equation 1 
has been applied.

Y=-dx/dS                                                                (1)

where: Y is the biomass yield, dx is the biomass produced by using up dS amount of 
assimilated substrate.

The biomass composition was considered as C5H7O2N (M=113 g mol–1) and a factor of 
1.2 was used as the COD content of 1 g biomass TSS (Total Suspended Solids) according to 
GRADY and co-workers (1999). Calculation consisted of the following steps: (i.) COD 
equivalent of 1 mol biomass was calculated; (ii.) Assuming a high yield of Y=0.7 g biomass 
COD/g substrate COD, the produced (newly grown) biomass was calculated on the basis of 
substrate used up, and expressed in g biomass COD; (iii.) According to the produced biomass 
at this higher yield, the assimilated N (equal to minimum N need) was calculated by the use 
of the above biomass composition.
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2. Results and discussion

2.1. Fully aerated system (AE)

As ammonia concentration dropped down to the threshold of detectability already in the fi rst 
aerated reactor (see Selector NH4N in Fig. 2A) without nitrate formation, it could be assumed 
that all of the infl uent N-source was used up for bacterial growth. This refers to N shortage 
compared to the readily biodegradable carbon source available. Taking into account that the 
model wastewater contained exceptionally well biodegradable compounds like Na-acetate 
and sugar, higher than usual values of the true growth yield were assumed to be the reason of 
the nutrient shortage experienced. There had been earlier references coming to the same 
conclusions. GRADY and co-workers (1999) published that the COD-based stoichiometric 
equation for bacterial growth on carbohydrate (CH2O) with ammonia as nitrogen source 
gives a biomass yield of 0.71 g biomass COD formed/g carbohydrate COD used. SMETS and 
co-workwers (1994) published also similarly high yield data for biomass grown on acetate 
(0.74 g biomass COD/g acetate COD). Applying the calculation steps described in Chapter 
1.2. and taking a yield of Y=0.7 g biomass COD/g substrate, for the inlet carbon source of 
1900 mg COD/l removed 137.3 mg NH4N/l proved to be required as N-source for the 
unlimited bacterial growth. On the basis of the calculations, the COD:N ratio to be applied 
was shifted up to 100:7.23. The infl uent ammonia concentration was accordingly increased 
from 95 mg N/l (i.e. approx. 45 mg N/l in infl uent entering the reactors mixed and diluted by 
recirculation) to 138 mg N/l on the 7th day, and in order to be on the safe side, up to 150 mg 
N/l (i.e. 80 mg N/l in mixed infl uent) on the 8th day as illustrated in Figure 2A. Once ammonia 
concentration had been increased, nitrifi cation started to occur.

The N-defi ciency experienced could be assumed to serve as an explanation for 
deteriorated sludge structure and SVI values increasing up to as high as 600 cm3 g–1, as 
illustrated in Fig. 3A. Values of total, intra-, and extracellular carbon content (see Fig. 3B) 
showed that the initial relatively high intracellular carbohydrate content of the biomass 
decreased to about one half, whereas the relatively low (5 w/w%) extracellular carbohydrate 
content increased drastically (up to 25 w/w% by the 9th experimental day). Comparing Figure 
3A and 3B, close connection between extracellular polysaccharide content and SVI values 
can be observed as it had been pointed out earlier by JOBBÁGY and co-workers (2002). In order 
to bring the poorly settling sludge back from the clarifi er to the reactors, the recirculation rate 
was increased from 0.5 l h–1 to 0.75 l h–1 from the 10th experimental day. This resulted in 
relatively quick increase of biomass concentration in the bioreactors (see Fig. 3A). However, 
at the increased biomass concentration, newly increasing SVI values up to >400 cm3 g–1 
could be detected. These experimental results refer to the fact that once the biomass structure 
has been deteriorated through overproduction of extracellular polysaccharide caused by 
nutrient defi ciency, even considerably increased infl uent N-concentration may not bring a 
quick healing. This can be likely attributed to a hard or impossible transport of nutrients 
through the thick extracellular polysaccharide layer. In the last week of the experiment, 
nitrifi cation was detected to be incomplete, as considerable concentrations of nitrite were 
measured. SVI values started to decrease with increasing biomass concentration, and effl uent 
NH4N concentration decreased to an acceptable level showing safe nutrient availability.
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Fig. 2. Nitrogen removal in system A) with aerated selector and B) with non-aerated selector (measurement 
uncertainty: ±2%) -♦-: Mixed infl uent NH4N; -▲-: Selector NH4N; -●-: Reactor NH4N; -▲-: Selector NO3N; -●-: 

Reactor NO3N; -▲-: Selector NO2N; -●-: Reactor NO2N
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Fig. 3. Biomass concentration, Sludge Volume Index, and total carbohydrate content (including intra- and 
extracellular, expressed in w/w% - mass fraction of the biomass) of A-B) the aerated and C-D) the non-aerated 

selector containing systems (measurement uncertainty: ±5%) A and C: -▲-: Biomass concentration; -□-: Sludge 
Volume Index; B and D: ▌: Extracellular carbohydrate content; ▌: Intracellular carbohydrate content
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The fully aerated system worked with an average of 95% COD removal effi ciency, 
which basically occurred in the aerated selector (see Fig. 4), just like the nitrogen and the 
phosphorous removal, creating low substrate and high dissolved oxygen concentration 
(low-S and high-DO) conditions (WANNER & JOBBÁGY, 2014; JOBBÁGY et al., 2015) at marginal 
availability of nutrients in the whole system, as shown in Table 1 (Section A). This fact led to 
the failure of the selector effect, and ensured the metabolic advantage of the fi lamentous 
organisms instead of fl oc-forming bacteria, when severe nutrient defi ciency could be stopped. 
The specifi c growth rates (μ) of the microorganisms were estimated by Monod kinetics 
showing fi lamentous advantage both in the fi rst and in the second reactor (see Table 1, Section 
A). For these calculations, the kinetic parameter values (maximum specifi c growth rates and 
half-saturation coeffi cients) were applied according to NIEKERK and co-workers (1988) and 
KAPPELER and GUJER (1994).

Fig. 4. Carbon removal in the aerated selector (AE) and in the non-aerated selector (NA) containing experimental 
systems (measurement uncertainty: ±2%) -♦-: AE system mixed infl uent; -◊-: NA system mixed infl uent; -■-: AE 

system selector; -□-: NA system selector; -▲-: AE system reactor; -Δ-: NA system reactor

2.2. Non-aerated selector containing system (NA)

The experimental system with the non-aerated selector showed some typical problems why 
believed metabolic advantage of fl oc formers in these bioreactor arrangements may fail in the 
lack of nitrate as electron acceptor or growth of PAOs (Phosphorous Accumulating Organisms) 
or GAOs (Glycogen Accumulating Organisms) (JOBBÁGY et al., 2015).

This system provided a COD removal effi ciency of about 95%, but just one third of the 
COD removed was eliminated in the fi rst non-aerated reactor (Fig. 4). As visible in Figure 
2B, there was still relatively high N-availability in the non-aerated reactor, which does not 
favour growth of GAOs. Moreover, in the selector only minor P release was detected at the 
beginning of the experiment caused likely by PAOs coming from the seed. However, this 
PAO activity decreased gradually and disappeared together with the GAOs until the middle 
of the second experimental week (data not shown).
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Table 1. Calculated specifi c growth rate values for the fl oc-forming and fi lamentous bacteria Section A in the fully 
aerated system Section B in the non-aerated selector containing system

Section A: Typical average mixed infl uent COD:N ratios detected in the AE system

Average mixed infl uent COD: N ratio for the period of 0–6th day 100 : 5.1

Average mixed infl uent COD: N ratio for the period of 8–22th day 100 : 6.5

Typical substrate concentrations and calculated specifi c growth rates for the period of 8–22th day of operation

Aerated selector Aerated main reactor

Substrate concentration [mg rbCOD/l] 15 10

Dissolved Oxygen concentration [mgDO/l] 2.5 4.0

Calculated μfl oc-former [d
–1] 2.27 2.35

Calculated μfi lamentous [d
–1] 2.62 2.66

Section B: Typical average mixed infl uent COD:N ratios detected in the NA selector containing system

Average mixed infl uent COD: N ratio for the period of 0–6th day 100 : 4.9

Average mixed infl uent COD: N ratio for the period of 8–22th day 100 : 8.7

Typical substrate concentrations and calculated specifi c growth rates for the period of 8-22th day of operation

Non-aerated selector Aerated main reactor

Substrate concentration [mg rbCOD/l] 557 5

Dissolved Oxygen concentration [mgDO/l] 0.05 3.5

Calculated μfl oc-former [d
–1] 0.82 1.56

Calculated μfi lamentous [d
–1] 1.00 2.43

Therefore, the non-aerated selector proved to be much rather a high-S – low-DO 
(between 0–0.2 mg DO/l) basin, while in the main reactor low-S – high-DO (between 3.5–5 
mg DO/l) conditions were detected favouring the fi lamentous growth in the whole system 
(see Table 1, Section B). Comparing the calculated μ values of Table 1, Sections A and B, the 
highest growth advantage of fi laments can be observed in the second reactor of the system 
with the non-aerated selector, where the bulk of carbon source was eliminated. In this system, 
shortage of N-source can only be observed in the main reactor during the startup phase. 
However, no N-defi ciency occurred after increasing the amount of N-source. At the relatively 
smaller aerobic SRT (Solids Retention Time) no nitrifi cation could be detected.

Despite the relatively higher availability of the N-source, considerable deterioration of 
the starting fl oc-structure and drastic increase of the SVI value could be observed also in this 
system as shown in Figure 3C. However, no drastic increase of extracellular polysaccharide 
content could be detected (see Fig. 3D). The increased biomass recirculation from the 
secondary clarifi er just helped to temporarily stop loosing sludge from the reactor and 
increasing SVI values. Long-term stabilization of the system and possible way of improvement 
was shown by dosing nitrate externally into the non-aerated reactor.

Microscopic observations showed a major presence of fi lamentous bacteria in the 
biomass of the non-aerated selector containing system and no excessively produced amount 
of extracellular polysaccharide.
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3. Conclusions

In order to fulfi l requirements of bacterial growth, the common practice has been to set the 
N-level in nutrient defi cient infl uents to marginal availability. The research verifi ed, however, 
that external N-source calculated for marginal availability may well prove to be under-dosed, 
due to the higher than usual bacterial growth yield. Therefore, created marginal availability 
of N-source is likely to cause severe biomass separability problems in activated sludge plants 
treating originally nutrient defi cient winery wastewater. Either pronounced N-overdosing 
and pre-denitrifi cation or severe nutrient defi ciency and cultivation of GAOs (Glycogen 
Accumulating Organisms) can rather be recommended.

*
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Abstract
Impact of marginal availability and severe deficiency of nitro-
gen on the growth of glycogen accumulating organisms (GAOs) 
and performance of anaerobic/aerobic activated sludge sys-
tems treating nutrient deficient wastewater was investigated 
at marginal availability and severe deficiency of phosphorus. 

Two continuous-flow lab-scale systems were operated simul-
taneously fed by model winery wastewater, one with marginal 
availability and the other one at severe deficiency of nitrogen. 
In the second experimental stage, marginal availability of P was 
converted into severe deficiency by interrupting external dosing.

Common practice of dosing N- and P-sources to marginal 
availability caused enhanced proliferation of filamentous bac-
teria leading to poor biomass settling and instable operation. 
At marginal N-availability accumulation of GAOs started when 
conditions became deficient for phosphorus. In severe lack of 
nitrogen GAOs overgrew filaments, and outcompeted phospho-
rous accumulating organisms (PAOs) initially present in the 
seed. Stable and good performance could be maintained even 
after withdrawal of phosphorous dosing.

Keywords
nutrient deficiency, GAO proliferation, marginal nitrogen 
availability, external nutrient dosing, activated sludge treatment

1 Introduction
Several kinds of basically food-industrial wastewater, 

included the one discharged from wine production are in lack of 
nitrogen and phosphorus. Winery wastewater having been used 
in this study as a model for nutrient deficient influent may derive 
from a number of technological steps including cleaning of the 
basins, equipment and floor; rinsing the transfer lines, washing 
the barrels, bottling facilities and filtration units, etc.. Both the 
volume and the pollution load of winery effluents vary greatly in 
relation to the operational period (i.e. vintage, racking and bot-
tling) and the kind of wine produced. Amount of wastewater of a 
winery ranges from 0.7 to 1.2 times of that of the wine produced 
[1], which draws an increased attention to the winery wastewater 
treatment. Several different processes are currently available for 
treating winery wastewater, such as physicochemical methods 
(coagulation, flocculation, electrocoagulation, etc.), membrane 
filtration and separation (nanofiltration and reverse osmosis) as 
well as advanced oxidation processes (ozonation, Fenton oxi-
dation, etc.,) [2]. However, it is still the biological treatment 
being most commonly used in full-scale as it is considered to 
be the most environmental-friendly and cost-effective solution, 
although its control needs adequate engineering expertise. 

In domestic activated sludge treatment plants basically low-S 
conditions, but also marginal nutrient availability can lead to 
the proliferation of filamentous microorganisms [3]. However, 
serious nutrient deficiency experienced rather in industrial 
wastewater treatment, may cause overproduction of extracel-
lular polysaccharides (glycocalyx) required normally just for 
keeping the activated sludge flocs together. This ‘viscous bulk-
ing’ generally results in slimy, poorly settling biomass. Both 
viscous bulking and the overproduction of filaments in the bio-
mass deteriorate activated sludge floc structure and lead to poor 
separability and compatibility [4]. 

The traditional way of overcoming nutrient deficiency 
through applying external nutrient sources does not only 
increase the cost of the treatment, but a possible overdosing 
likely occurring under the fluctuating wastewater characteris-
tics may even create problems like necessity of N-removal, that 
would otherwise not exist. Therefore, it might seem to be safer 
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to use external nutrient dosing for marginal availability based 
on ratios published in the literature [4]. 

Glycogen accumulating organisms (GAOs), known to be 
responsible for failures of enhanced biological phosphorous 
removal (EBPR) systems, are a group of microorganisms that 
take up volatile fatty acids (VFAs) and other readily biode-
gradable substrates (e.g. sugars) under anaerobic conditions 
and store them as polyhydroxyalcanoates (PHAs). They gain 
energy necessary for this process from glycogen degradation. 
Under aerobic condition, GAOs oxidize PHA for cell growth 
and replenishment of their glycogen pools. Due to the similar-
ity of growth conditions required, GAOs can survive and grow 
in EBPR systems and directly compete with phosphorous accu-
mulating organisms (PAOs) for carbon sources [5]. That is the 
reason why most of the scientific studies have been carried out 
aiming to find ways to efficiently suppress their growth. Factors 
such as organic load [6, 7], type of influent carbon source (e.g. 
acetate, propionate, etc.) [8, 9], influent phosphorous to carbon 
ratio (P/C) [10, 11], nitrite content [12], pH [13, 14], tempera-
ture [15], DO (dissolved oxygen) concentration and aerobic 
HRT (hydraulic retention time) [16] have been pointed out as 
determining factors to influence the PAO-GAO competition. 
Tu and Schuler [17] found in a long-term lab-scale sequencing 
batch reactor (SBR) experiment that growth of GAOs may not 
be a direct cause of PAO failure, but the consequence under 
high anaerobic acetate availability at lower pH values. 

Jobbágy et al. [18] verified that through application of an 
appropriate anaerobic-aerobic bioreactor combination growth of 
GAOs can be enhanced for a cost-effective treatment of both N 
and P deficient winery-type wastewater. These lab-scale results 
showing good sludge settleability and COD removal without any 
external nutrient dosing have also been verified in full-scale at 
an existing winery wastewater treatment plant in Hungary [19]. 

Influence of nutrient deficiency on the biomass settleability 
[20-23] and on the growth of GAOs [11, 24, 25] has already 
been the topic of a number of additional scientific studies as well. 
In laboratory scale SBR experiments Harper and Jenkins [26] 
investigated the impact of completely aerobic and anaerobic/
aerobic conditions over a range of influent COD/P and COD/N 
ratios, using acetic acid as primary substrate and indicator for 
effluent quality as well. Results indicated that in P-deficiency 
biomass of the anaerobic/aerobic system used more influent car-
bon source for non-P-containing storage products while nitrogen 
limitation caused significant increases in both PHA and carbohy-
drate storage product contents in both of the systems. 

The purpose of the current study has been to investigate the 
effect of different grades of nitrogen deficiency, i.e. marginal 
nitrogen availability and severe nitrogen deficiency, at both 
marginal availability and severe deficiency of P on the growth 
of GAOs and the performance of anaerobic/aerobic activated 
sludge systems treating characteristically nutrient deficient 
winery wastewater.

2 Materials and methods
Two continuous-flow experimental systems were operated 

simultaneously, receiving model winery wastewater influents 
with differently dosed N and P sources (see Table 1). Both of 
the systems contained a non-aerated selector (2.5 l), an aerated 
bioreactor (7 l) and a secondary clarifier (4.5 l). In System1 the 
concentration of the nitrogen source (NH4Cl) added was set to 
a value regarded to possibly represent marginal N-availability 
due to relatively high yields for the readily biodegradable sub-
strates applied, suggested by earlier experimental results [27]. 

In System2 there was practically no nitrogen source added 
externally so it was assumed that the conditions may largely 
support the growth of GAOs. According to the data of Table 1, 
in the first phase of the experiment phosphorus concentration 
was meant to maintain at a non-limiting level in both systems in 
order to examine just the impact of a sole nitrogen deficiency. 
Whereas in the second phase of the experiment was no amount 
of P dosed externally.

Table 1 Influent feed composition

COD : N : P ratio

System 1 System 2

31st May – 18th July
(0-48. operational day ~7 weeks)

100 : 5 : 1 100 : ~0 : 1

19th July- 7th August
(49-72. operational day ~3 weeks)

100 : 5 : ~0 100 : ~0 : ~0

The synthetic wastewater contained 6.8 cm3/l ‘BB 
Szürkebarát demi sec’ type wine (~800 mg/l COD), 1182 mg 
Sodium-Acetate/l (~400 mg/l COD) and 0.6 g/l sugar (sucrose) 
(~700 mg/l COD) as carbon source giving a total of ~1900 mg/l 
COD. NH4Cl was used as nitrogen source in a concentration of 
~90 mg/l TN in System1, whereas in System2 the total influent 
nitrogen concentration was ~ 2 mg/l, originating solely from 
wine. Phosphorus derived from the externally added K2HPO4 in 
a concentration of 19 mg/l in the first seven weeks of the experi-
ment (31st May – 18th July). Despite stopping external P-dosing 
in the second phase of the experiment the feed still had some 
phosphorus content (0.6 mg/l) deriving from the wine. Minerals 
in the feed were 36 mg/l CaCl2 and 16.5 mg/l MgCl2.

The systems were seeded by an activated sludge mixture 
deriving in a ratio of 1:1 from a GAO-based winery and a 
municipal wastewater treatment plant.

The operation was monitored through the daily determina-
tion of temperature, pH and Dissolved Oxygen (DO) concen-
tration, Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS) concentration 
and Diluted Sludge Volume Index (DSVI). The concentrations 
of the Chemical Oxygen Demand (COD), dissolved COD, Total 
Organic Carbon (TOC), Total Nitrogen (TN), ammonia, nitrate 
and nitrite were measured three times a week, while phos-
phate and total phosphorous concentrations were measured 
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twice a week according to Hungarian standard methods (MSZ 
260/3:1973, MSZ ISO 6060:1991, MSZ ISO 7150-1:1992, 
MSZ 260/10:1985, MSZ 260/11:1971, MSZ EN 25663:1998, 
MSZ 260/20:1980). In addition to these commonly investi-
gated parameters, total as well as intra- and extracellular carbo-
hydrate contents of the biomass were also investigated apply-
ing the procedure developed by Jobbágy et al. [18]. In order 
to follow the changes in the biomass structure and composi-
tion microscopic observations were carried out using a direct 
light microscope (OLYMPUS CX41) under phase contrast and 
applying India Ink staining for the sludge samples taken from 
the aerated reactors of the systems. 

Mixed influent concentrations of different parameters 
depicted in the figures enclosed were calculated based on the 
content in the feed and that of the recycled sludge.

3 Results and discussion
The initial MLSS values for biomass concentrations in the 

systems were set to 6 g/l. The influent flow rate was maintained 
at 0.5 l/h and the sludge recycle rate at 0.75 l/h. Therefore, 
the hydraulic retention time (HRT) was 19 h in both systems, 
and the solids retention time (SRT) was approximately 6 days. 
In the anaerobic selectors the pH values usually proved to be 
6.7-7.0, lower than those in the aerated bioreactors (7.8-8.2), 
where the average DO concentration was maintained between 
3 and 4.5 mg O2/l. The temperature was monitored but not 
controlled throughout the experiment; its value remained at 
23.5±1.5 °C.

3.1 System1 operated at marginal N-availability
This system was set to operate on the edge of nitrogen defi-

ciency. The consequent instable performance can easily be fol-
lowed through the changes of the biomass concentration and 
settling characteristics in Fig. 1a. Having started the experi-
ment, DSVI values showed a steep increase from ~80 cm3/g to 
1100 cm3/g in just 11 days. Periodical improvement of sludge set-
tling characteristics can be brought in connection with decreasing 
biomass concentration. However, DSVI values remained in the 
range of 300-600 cm3/g, and unambiguous tendency for reaching 
the really low starting point could just be observed after P-dosing 
had been interrupted. Fig. 2 shows, that on the first 7 experimental 
days ammonia was entirely used up in the aerated reactor under 
low-S conditions, i.e. at low readily biodegradable COD (rbCOD) 
concentrations [28]. As there was no detectable nitrate or nitrite 
production, it can be assumed that all of the N available was built 
into the cells referring to marginal availability. Comparing the 
~12 mgN/l ammonia consumed in the selector and the ~35 mgN/l 
ammonia consumed in the reactor, to the appropriate amounts of 
COD removed, ratios of 100 rbCOD to ~4.8 NH4N in the selector 
and 100 rbCOD to ~6.14 NH4N in the reactor can be calculated. 
It can be assumed that the marginal N-availability coupled with 
low-S conditions in the reactor where the major part of rbCOD 
was removed initiated the severe filamentous bulking (see also 
Fig. 4a) in the system.

The increasing filamentous ratio in the biomass caused com-
pacting problems in the secondary clarifier resulting in decreas-
ing biomass concentration in the reactors. This consequence 

Fig. 1 Sludge concentration (MLSS) and Diluted Sludge Volume Index (DSVI) of the biomass (a) in System1 (COD: Ndosed = 100:5) and (b) in System2 
(without N-dosing); and intra- and extracellular carbohydrate concentration of the biomass (c) of System1 and (d) of System2
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appears as a negative peak in sludge concentration starting 
from operational day 5 in Figs.1a and 2b. 

Fig. 2 (a) Ammonia concentrations and SVI values and (b) COD 
concentrations and MLSS values in System1

Due to the decreasing consumption rates, effluent levels 
of both COD and NH4N increased leading to less favourable 
growth of filaments, better sludge settling and increasing MLSS 
concentrations. However, this again pushed down the effluent 
levels and caused increasing difficulties in sludge compacting 
(Figs.1a, 2a and 2b.). 

In the secondary clarifier the cumulated sludge started to 
decay, which was confirmed by grab samples that showed 
higher ammonia concentration in this unit compared to the val-
ues measured in the reactor (data not shown). Therefore, on the 
30th day of the experiment a part of the sludge was removed from 
the system and the rest was diluted by the effluent. Although 
by this intervention about the same MLSS concentration could 
be achieved as the one measured on the 10th experimental day, 
recovering proved to be slower in sludge structure indicated by 
less steeply decreasing DSVI and increasing MLSS concentra-
tion. Relatively low removal rates of both COD and ammonia 
being probably also affected by anaerobic sludge decay caused 
increasing effluent concentrations (see Figs. 2 and 3).

The most lucrative effect of interrupting P-dosing is the 
drastic improvement of sludge settling characteristics (see 
Fig. 1a), and thereby the quick stabilization of the performance. 
However, under these conditions just about 60% of the influ-
ent COD could be removed (see Fig. 3b), using up NH4N at 
a ratio of 100:1.7. It is important to emphasize that the bulk 
of N-source was externally dosed to the influent during the 
experiment. Thus, the remaining high concentration of effluent 
NH4-N may just refer to the possibility of nutrient overdosing 
to a nutrient deficient wastewater. In this undesired case, nitrifi-
cation and denitrification should be applied in order to remove 
excess N-concentration for meeting the effluent requirement.

Fig. 3 (a) Nitrogen and (b) COD removals in System1

As it is illustrated in picture Fig. 4c, microscopic observa-
tions support that the highly improved settling characteristics 
may be attributed to the enhanced growth of tetrad-shaped 
floc-forming organisms. Fig. 1c shows accordingly the results 
of intra- and extracellular carbohydrate content of the biomass 
throughout the 68 experimental days. The starting values of 
15-20% intracellular carbohydrate contents correspond well to 
a 1:1 mixture of domestic and GAO-based activated sludges 
[18, 19]. In System1, at marginal N-availability this value basi-
cally decreases until pronounced P-deficiency is created. Then 
the intracellular polysaccharide content increases gradually up 
to 40-45% having been found to be characteristic of a GAO-
dominated activated sludge treating winery wastewater under 
nutrient deficiency [18, 19].

Fig. 4 Activated sludge floc structure of System1 (a) filamentous bulking on 
the 11th day, 200x, (b) filamentous bulking on the 29th day 200x, (c) Tetrad-
shaped floc forming organisms on the 62th day, 1000x, Phase contrast; and 

GAO proliferation in the biomass of System2 (d) GAOs from seeding sludge 
on 4th day (e) large number of TFO type GAOs on the 32nd day (f) Tetrad-

shaped and oval floc forming organisms on the 67th day, 1000x, Phase contrast
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3.2 System2 without any external N-dosing
In this system at TN ~2 mg/l coming from the wine, impact 

of sole deficiency of nitrogen combined with P-deficiency in 
the last period of the experiment was investigated. As it is illus-
trated in Fig. 1b, System2 showed a highly increased stability 
regarding both sludge concentration and settling characteris-
tics compared to System1 (see Fig. 1a) operated with marginal 
N-availability. There could be no steep changes observed, 
even the transient to and through the P-deficiency proved to be 
smooth preserving the relatively good biomass settling abili-
ties. Microscopic observations showed that abundance of fila-
mentous bacteria initially present in the seed was decreasing, 
while floc forming microorganisms had an enhanced growth 
(see pictures in Figs. 4d and e). 

Experimental data refer to the competition of two kinds 
of floc-formers: phosphorus accumulating microorganisms 
(PAOs) and GAOs. As it is shown in Fig. 5a, at the beginning 
of the experiment significant phosphorus release (~12 mgP/l) 
could be detected in the non-aerated selector. However, this 
showed a gradual decrease practically from the beginning of 
the experiment, just like the TP content of the biomass (origi-
nally 1.3-1.5% of DS). The decreasing P-release could very 
well be brought in connection with the increasing intracellular 
carbohydrate content of the biomass (see Fig. 5b). This verifies 
that under the given conditions, i.e. in severe deficiency of N, 
GAOs may outcompete PAOs. 

Fig. 5 (a) Ortho-phosphate concentrations and (b) P-release and biomass 
intracellular carbohydrate concentration values in System 2

Despite the unambiguous changes in the biomass structure, 
no drastic changes could be observed in COD-removal (see 
Fig. 6). The total COD elimination was relatively high (90% 
in average) compared to System1. In average 30% of COD 

removed was taken up in the anaerobic selector. This rate did 
not considerably decrease, rather increased, with decreasing 
PAO activity in the system. Moreover, effluent COD values it 
stayed stable even after the external phosphorus dosing was 
interrupted. 

Fig. 6 (a) COD concentrations and (b) COD removal in System2

The COD consumption corresponding to the P release in the 
non-aerated selector (see Table 2) was calculated according to 
Schuler and Jenkins (2003) using the coefficient of 0.08 mol 
P/C-mol which corresponds to a GAO dominated media accord-
ing to measurements carried out earlier in a non-aerated selec-
tor under similar conditions. While the Prelease/acetate uptake 
ratios were calculated (Table 2) from the measured P release 
and COD consumption data converted into acetate C-mol to 
facilitate the comparison with previously reported values.

Table 2 Evolution of the Prelease/acetate uptake ratio in the non-aerated selector

Day

Measured 
P release

Calculated P release 
relatable Acetate 
uptake in GAO 

dominated media*

Measured 
COD 

consumption

Anaerobic 
Prelease/COD 

uptake 

mmol P mg COD/l mg COD/l mol/C-mol

5 0.39 157 147 0.08

7 0.34 135 210 0.05

12 0.40 160 229 0.05

21 0.45 180 234 0.05

22 0.31 125 282 0.02

28 0.16 63 285 0.02

40 0.03 11 251 0.03

42 0.07 29 263 0.01

50 0.01 5 137 0.003
*calculated by using 0.08 mol/C-mol ratio
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Results summarized in Table 2 show that following the 22nd 
day the measured COD consumption in the non-aerated selec-
tor proved to be considerably higher than the COD uptake 
relatable to PAO activity. This supports the dominance of 
GAOs from that time. The decrease of the calculated Prelease/
acetate uptake ratios in the non-aerated selector refers to the 
same tendency.

Interrupting external P-dosing did not lead to the com-
plete lack of phosphorus in the influent. Moreover, its value 
decreased to 0.6 mg P/l, that immediately cut phosphorous 
removal, just like in EBPR systems where chemicals for reduc-
ing phosphorus content are overdosed [25]. 

4 Conclusions
Experimental results verified that 
• combined marginal N and P availability created by the 

common practice of external nutrient dosing may cause 
filamentous bulking and thereby difficulties in an instable 
operation of an activated sludge system 

• sole pronounced deficiency of either N or P source lets 
GAOs grow and outcompete PAOs from the biomass. 
These causes have to be considered in operating EBPR 
systems, e.g. at overdosing chemicals for P-removal.

• Joint severe deficiency of both N and P ensured stable 
operation and good performance through enhanced pro-
liferation of GAOs.
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In order to decrease the organic load on the downstream domestic wastewater treatment plant, a three 
stage, fully aerated activated sludge system was established for the pretreatment of a vegetable 
processing wastewater. The results of the research verified that this design was inappropriate at the 
given, highly fluctuating wastewater quality. Nitrate formed through nitrification of the pea processing 
wastewater could not be denitrified, thus rising sludge occurred in the secondary clarifiers. On the other 
hand, during the corn campaign, severe deterioration of the COD (Chemical Oxygen Demand) removal 
efficiency, as well as the overproduction of extracellular polysaccharides leading to viscous bulking, 
were caused by the extremely high C/N ratio. In order to efficiently treat the wastewater of the 
vegetable processing industry, establishment of highly flexible systems with unaerated first stage proves 
to be necessary.  
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Food industries usually produce wastewater with high organic content, but the 
individual characteristics may vary over a wide range depending on the type of the 
source. For example slaughterhouses typically produce wastewater with both high COD 
and N content (MASSE & MASSÉ, 2005). On the contrary, vegetable processing 
wastewater may have low TN (Total Nitrogen) and high COD content, resulting in a 
relative nitrogen deficiency, which may cause reduced COD-removal efficiency as well 
as sedimentation difficulties (viscous bulking) during the biological treatment 
procedure. In order to avoid the deteriorating effects of the high industrial organic loads 
at domestic treatment plants, pretreatment systems are commonly used. Different 
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technological solutions are available for this purpose, such as anaerobic treatment with 
UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) reactors (AUSTERMANN-HAUN et al., 1997) 
and activated sludge systems (AUSTERMANN-HAUN et al., 1999; JOBBÁGY et al., 2002). 

The vegetable processing industry works in campaigns, thus both the amount and 
quality of the resulting wastewater may show high fluctuations. In the case study 
discussed, a domestic treatment plant with a nominal capacity of 7500 m3 d–1 receives 
the wastewater of a cannery based on vegetable processing. Significant wastewater 
production occurs only during the campaigns; however, at this time the industrial ratio 
in the influent may even exceed 50%. In the domestic activated sludge plant, 
periodically significant deterioration of the treatment efficiency was observed, and the 
effluent COD level greatly exceeded the 75 mg l–1 limit. This could be attributed to the 
large quantity and high organic content of the cannery wastewater received during the 
production campaigns. 

In order to decrease the organic load during the campaigns, a biological 
pretreatment system was established in 2001 (Fig. 1). Each of the two identically 
equipped treatment trains contains three aerobic activated sludge stages connected in 
series and separated by clarifiers. The effluent of the third aerobic basins is split 
between two secondary clarifiers connected in parallel to extend the clarifier capacity, if 
necessary. The treated effluent is blended with the urban influent. During the trial 
operation of the pretreatment system, the organic removal efficiency proved to be much 
lower than expected. Sludge settling and separation problems also occurred. The 
research aimed to reveal the reasons for the low performance, and to give a reasonable 
upgrade possibility for the pretreatment system. 

 

Fig. 1. Layout of the pretreatment system of the vegetable processing wastewater 
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1. Materials and methods 

The investigations were started with the analysis of the influent and effluent COD, 
BOD5 (Biochemical Oxygen Demand), NH4-N and NO3-N concentrations and pH 
values measured in the domestic plant during 1998–2000. In order to reveal the 
conditions and efficiency of the biological processes in the pretreatment system, COD, 
NH4-N, NO3-N and dissolved oxygen concentrations as well as temperature and pH 
were measured in the different activated sludge stages in 2002. Changes in the activated 
sludge floc structure were followed by microscopic examinations of native and India-
ink stained samples. The amount of extracellular carbohydrates was measured by the 
autoclave method (YAMAMOTO & MATSUI, 1989; JOBBÁGY et al., 2002). 

2. Results and discussion 

Typical characteristics of the COD values measured in the domestic plant preceding the 
establishment of the pretreatment system are illustrated in Fig. 2. It can be observed that 
the influent COD remained below 800 mg l–1 until the end of June. The first campaign 
in the vegetable processing plant was started in the first week of July, when the influent 
COD values jumped up to 2000 mg l–1. During the periods of high cannery wastewater 
loads, the influent COD even exceeded the value of 3000 mg l–1, and in between two 
campaigns there were high fluctuations. Meanwhile, the effluent COD values increased 
to 500–1100 mg l–1, and severe sludge settling and sludge removal difficulties occurred 
in the secondary clarifiers. 

Fig. 2. Influent and effluent COD values in the domestic wastewater treatment plant in 2000. 
♦: Influent COD; ■: effluent COD 
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The COD removal efficiency of the domestic plant (Fig. 3) consistently remained 
over 80% when no industrial wastewater was mixed with the influent. During the 
vegetable processing campaigns, however, COD removal decreased and fluctuated 
significantly. At the same time, the influent COD/NH4-N ratio increased from 10–18 to 
30–60, suggesting nitrogen deficiency. It was hypothesized, that besides the organic 
shock-loads, the drastic increase of the C/N ratio and the consequent nutrient deficiency 
might have also played a role in the deterioration of treatment efficiency. 

Fig. 3. COD removal efficiency of the domestic wastewater treatment plant and COD/NH4-N ratio 
in the influent in 2000. █: COD/NH4-N ratio; ♦: COD removal 

 
Influent and effluent COD values measured in the pretreatment system and in the 

domestic plant during the periods of processing different vegetables in 2002 are plotted 
in Fig. 4. During the pea processing campaign (sampled on July 3rd) the influent COD 
of 814 mg l–1 was reduced efficiently, and consequently the effluent level remained 
under the 75 mg l–1 limit. The influent NH4-N concentration of 22.5 mg l–1 (Fig. 5A) 
refers to the fact that the pea-processing wastewater contained enough N-source for 
facilitating effective organic removal. The remaining NH4-N was nitrified in the low 
loaded system with high efficiency, supported by the temperature of the wastewater 
(>30 °C) and dissolved oxygen concentration (4–6 mg l–1) in the aeration basins. The 
relatively high effluent NO3-N concentration (18.1 mg l–1, Fig. 5B), coupled with the 
high wastewater temperature, lead to severely rising sludge and sludge overflow in the 
secondary clarifiers due to spontaneous denitrification. 
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Fig. 4. Influent and effluent COD values (A) in the pretreatment system and (B) in the domestic plant in 2002. 
♦: Influent; ■: effluent 
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Fig. 5. Influent and effluent (A) NH4-N and (B) NO3-N concentration values in the pretreatment system 
in 2002. ♦: Influent; ■: effluent 

 
As it is shown in Fig. 4, in the beginning of the corn campaign the influent COD 

value jumped up to 3500 mg l–1, and exceeded even 4000 mg l–1 afterwards, which 
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resulted in F/M (Food/Microorganism) ratios higher than 2 in the 1st stage. At the same 
time, the influent NH4-N concentration dropped down to near 0 (Fig. 5A). As a 
consequence, the effluent COD values increased drastically up to 3000 mg l–1.
Deterioration of the organic removal efficiency detected on September 16th and 29th can 
be related to the severe nutrient deficiency that also caused bulking and settling 
difficulties in the clarifiers. On the other hand, at the high loads and high temperature 
values (>30 °C), the dissolved oxygen concentration dropped down to 0–0.5 mg l–1 due 
to inappropriate aeration which might have also contributed to the deterioration of the 
treatment efficiency. Comparison of the data shown in Fig. 2 and Fig. 4B refers to the 
fact that construction of the pretreatment system did not bring any considerable benefit 
to the operation of the connecting domestic treatment plant in the critical corn season. 

In order to investigate the character of the organic removal and nitrification, 
concentration profiles of COD, NH4-N and NO3-N were measured in the three different 
stages. As shown in Figs 6A and 6B, during the pea season the influent COD was 
removed with high efficiency already in the first aerated reactor. Most of the 22.5 mg l–1 
influent NH4-N was nitrified in the second stage. At the beginning of the corn campaign 
(on August 1st) the 3561 mg l–1 influent COD was reduced efficiently in the first reactor 
to a value of 1500 mg l–1, and reached 980 mg l–1 in the third stage. Efficiency of the 
organic removal gradually decreased during the corn campaign, and on September 29 th 
the influent COD could not be reduced at all in the first stage, presumably due to the low 
DO level as well as the high MLSS (Main Liquid Suspended Solids) concentration 
coming also from the suspended solids content of the influent which accumulated in the 
reactor. The COD value dropped from 4060 mg l–1 to 2996 mg l–1 in the second reactor, 
but the organic removal did not continue in the last reactor. The unpublished values of 
NH4-N and NO3-N concentrations measured in the corn season remained below 2 mg l–1,
which, compared with the high COD values, reflects the severe nitrogen deficiency. 

Microscopic observations of the activated sludge samples during the corn season (on 
September 16th) showed increasingly high overproduction of extracellular poly-
saccharides (viscous bulking), coming towards the end of the pretreatment system, i.e. in 
the second and third stages (Fig. 7). This can be attributed to the severe nitrogen 
deficiency (JENKINS et al., 1993). Results deriving from the analytical measurement of the 
extracellular and intracellular polysaccharide content (Fig. 8) were in accordance with the 
microscopic observations. On September 16th, the sludge sample of the first stage 
contained 8.7% (m/m) intracellular and 6.2% extracellular polysaccharides giving a total 
value of 14.9%, which is near to the average total polysaccharide content of a non-bulking 
sludge (JENKINS et al., 1993). In the second and third stages, however, amounts of both 
the intracellular and the extracellular polysaccharides increased, and in the third stage 
exceeded even 45% as a total, with 30% extracellular content, which reflects the 
overproduction of the extracellular polysaccharides, resulting in the viscous bulking. 
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Fig. 6. Typical concentration profiles in the pretreatment system in 2002. (A) COD during pea and corn 
campaigns. ♦: Pea season (03.07); ▲: corn season (01.08); ●: corn season (16.09); ■: corn season (29.09) 

COD during pea and corn campaigns (B) NH4-N and NO3-N during pea season (03.07). ♦: NH4-N; ■: NO3-N' 
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Fig. 7. Development of viscous bulking in the activated sludge of the pretreatment system on 16.09. 
(A.) 1st stage, (B.) 2nd stage and (C.) 3rd stage, stained with India ink, magnification ×100 

Fig. 8. Polysaccharide content of the sludge in the pretreatment system on 16.09. 
: Extracellular; : intracellular 

 
As illustrated in Fig. 9, the MLSS concentration in the first stage of the 

pretreatment system was high during the corn campaign. This can be attributed to the 
high COD load as well as to the lack of preclarification and shortage of the excess 
sludge removal. Decreasing MLSS concentration values were measured in the second 
and third stages.  
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Fig. 9. MLSS concentration in the pretreatment system on 16.09 

 
All the results of the investigations indicated that the pretreatment plant did not 

work properly, and that reconfiguration proved to be necessary to improve the 
efficiency. In order to appropriately treat the vegetable processing industry wastewater, 
and tolerate the fluctuations of the wastewater quality and quantity, establishment of a 
highly flexible system is required. This system should include an unaerated first stage, 
where efficient denitrification can be achieved, if it is necessary. During campaigns 
resulting in N-deficient wastewater, e.g. corn processing, the unaerated basin can be 
operated under anaerobic conditions, which may enhance the growth of glycogen 
accumulating organisms, and thus help to avoid viscous bulking, possibly even without 
external N-dosing. This possibility has been proven by previous pilot-scale and full 
scale experiments (JOBBÁGY et al., 2002). In this case, exclusion of the intermediate 
clarifiers and construction of a single-sludge system is suggested, as illustrated in 
Fig. 10. The bioreactors should be connected in series with the first one switched over 
into unaerated operation, equipped with stirrers. A new internal recirculation from the 
2nd stage to the 2nd stirred reactor should be built, which can be turned on in case of 
nitrate formation, to facilitate denitrification in the unaerated basin. 
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Fig. 10. Layout of the suggested reconfiguration of the pretreatment system 

3. Conclusion 

Results of the research verified that the three-stage, fully aerated activated sludge 
design of the pretreatment system was not appropriate for treating the vegetable 
processing wastewater. Nitrate formed through nitrification during the pea season could 
not be denitrified, causing rising sludge and consequent sludge overflow in the 
secondary clarifiers. On the other hand, during the corn campaign the severe 
deterioration of the COD removal efficiency could be attributed to the low dissolved 
oxygen level as well as to the lack of nutrients that initiated an overproduction of the 
extracellular polysaccharides leading to viscous bulking of the activated sludge at the 
same time.  

In order to appropriately treat the wastewater of the vegetable processing industry 
and tolerate the fluctuations of the influent quality and quantity, establishment of a 
highly flexible system proves to be necessary. This system should include an unaerated 
first stage, where efficient denitrification can be achieved, if necessary. During 
campaigns resulting in N-deficient wastewater, e.g. corn processing, the unaerated basin 
can be operated under anaerobic conditions which may enhance the growth of glycogen 
accumulating organisms, and thereby help to avoid viscous bulking. In general, design 
and operation has to be based on a careful survey of the wastewater to be treated in the 
different seasons.  
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Full-Scale Use of Glycogen-Accumulating
Organisms for Excess Biological Carbon Removal

Bernadett Kiss1, Vince Bakos1, Wen-Tso Liu2, Andrea Jobbágy1*

ABSTRACT: The purpose of this study has been to verify the efficient
full-scale applicability of glycogen-accumulating organisms (GAOs) for
excess biological carbon removal, that is, for removing more carbon
substrate than the amount of available nutrients would allow in the
conventional activated sludge process of microbial growth. This aims to
cost-effectively overcome the problem of viscous bulking occurring in
a fully aerated system, with nutrient deficiency. Analytical data measured
at the wastewater treatment plant of the Balatonboglár (BB) winery in
Balatonboglár, Hungary, containing consecutive unaerated and aerated
activated sludge basins, reflected a high performance with efficient
carbon removal and good sludge settling, without dosing any external
nutrient source to the severely nitrogen- and phosphorous-deficient
influent. Supplementary laboratory-scale batch experiments and micro-
biological tests verified the abundance of GAOs in the activated sludge
system and elucidated their role in efficient excess biological carbon
removal. Water Environ. Res., 83, 855 (2011).

KEYWORDS: nutrient deficiency, glycogen-accumulating organism,
excess biological carbon removal.
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Introduction
Wine-making operations commonly discharge carbon-rich

wastewater with a relatively low nutrient (i.e., nitrogen and
phosphorus) content, similar to many other food manufacturing
processes (Kargi and Ozmihci, 2004). In the conventional
activated sludge treatment operation, nutrient limitation may
lead to excess glycocalyx production, resulting in slimy, bulking
biomass (Jenkins et al., 1993). This viscous bulking affects
activated sludge floc structure and leads to poor settling
characteristics.
Over the last 2 decades, several attempts have been made to

improve the biotreatment performance when low pH and high
soluble organics-containing winery wastewater is treated at
varying quantity and quality in conventional activated sludge
operations. Numerous laboratory-scale experiments and full-
scale studies have been conducted, mostly for aerobic processes
(e.g., activated sludge systems [Chudoba and Pujol, 1996; Fumi
et al., 1995], fixed-bed biofilm reactors [Andreottola et al., 2005],
membrane bioreactors [Artiga et al., 2005], sequencing batch

reactors (SBR) [Andreottola et al., 2002]) and anaerobic (e.g.,
anaerobic SBR [Ruiz et al., 2002], anaerobic filters [Moletta,
2005; Yu et al., 2006], upflow anaerobic sludge blanket [Moletta,
2005], and anaerobic digestion [Moletta, 2005]). The COD
removal efficiencies in these methods were satisfactory; however,
in most cases, supplementary nitrogen and phosphorus addition
(Andreottola et al., 2002, 2005; Artiga et al., 2005; Moletta, 2005;
Ruiz et al., 2002; Yu et al., 2006) and pH adjustment
(Andreottola et al., 2002, 2005; Moletta, 2005; Ruiz et al.,
2002) were necessary. Not only do these added chemicals
increase the operational costs, but the operational efficiency also
suffers, because of the possibility of overdosing or underdosing
as a result of the frequent and high variations in the influent
quality. Although several valuable investigations have been
reported on carbon storage and its microbiological background
(e.g., Liu et al., 1996; Maszenan et al., 2000; Seviour et al., 2000),
none of the above-referenced studies on winery wastewater
treatment mentioned the process of slime formation and its
repression from the cultivation of glycogen-accumulating
organisms (GAOs).
The GAOs are well-known to be repressed, because their

undesired growth may severely decrease the efficiency of
enhanced biological phosphorus removal systems (Erdal et al.,
2002; Filipe et al., 2001a). The explanation is offered by their
metabolic characteristics, which are similar to polyphosphate-
accumulating organisms (PAOs) (Jobbágy et al., 2006; Liu et al.,
1996; Seviour et al., 2000). Both types of bacteria are capable of
taking up volatile fatty acids (VFAs), especially acetate, and other
readily biodegradable organics (e.g., glucose) in the anaerobic
stage of an anaerobic/aerobic system through hydrolyzing
a polymer of high-energy content, which is glycogen in the case
of GAOs and polyphosphate in the case of PAOs. In the aerobic
stage, these polymer pools are recharged.
The phosphorous/carbon (P/C) feeding ratio was found to be

a key factor influencing the dominance between PAOs and
GAOs; a gradual decrease in the P/dissolved organic carbon
(DOC) ratio from 20/100 to 2/100 resulted in a shift of the
dominant population from PAOs to GAOs (Liu et al., 1997a). In
addition, anaerobic pH (Filipe et al., 2001b, 2001c) and readily
biodegradable chemical oxygen demand (CODrbi)/P feeding
ratios, temperature, and sludge age (Whang and Park, 2006) also
have been found to play a role in the competition. On the basis
of the laboratory-scale experiments (Whang and Park, 2006), an
ASM2d (Henze et al., 1999) -based model was developed for the
description of the competitive growth of PAOs and GAOs
(Whang et al., 2007).
Applicability of the potential of GAOs for tolerating nutrient-

deficiency in activated sludge systems was first investigated in

1 Department of Applied Biotechnology and Food Science, Budapest
University of Technology and Economics, Budapest, Hungary.
2 Department of Civil and Environmental Engineering, University of
Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois.

* Department of Applied Biotechnology and Food Science, Budapest
University of Technology and Economics, Szt. Gellért tér 4., Budapest,
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laboratory- and pilot-scale systems (Harper and Jenkins, 2001;
Jobbágy et al., 2002) using simulated wastewater. Harper and
Jenkins (2001) applied a laboratory-scale anaerobic–aerobic
activated sludge system with a variable organic load at constant
phosphorus, in controlling phosphorous deficiency successfully.
Jobbágy et al. (2002) used highly nitrogen- and phosphorus-
deficient simulated winery wastewater for promoting the growth
of GAOs in a pilot-scale sequential anaerobic–aerobic activated
sludge system, thereby avoiding slime-formation without dosing
an external nutrient source.
The current study focuses on the evaluation of this novel,

anaerobic–aerobic activated sludge excess biological carbon
removal (EBCR) technology for winery wastewater treatment at
full-scale. The main objective has been to investigate the
efficiency and prove that it is a consequence of the growth of
GAOs.

Methodology
Full-Scale Studies. At the Balatonboglár (BB) winery

wastewater treatment plant (WWTP) with the first full-scale
implementation of the EBCR technology, the pre-clarified
influent is fed into two non-aerated basins (Figure 1). The
anaerobic effluent is divided into two parallel streams and
treated aerobically in two consecutive aerated basins. The
secondary effluent is discharged to the domestic sewer system.
During the investigation, only one of the treatment trains was in
operation, as a result of the relatively low influent flowrate. At
the plant, primary and secondary sludges are treated in
a thickener and in a gravitational dewatering unit. The sludge
processing waste is recirculated into a wet well preceding the
preclarification stage.
Because the influent flowrates and pollution loads of a winery

WWTP may vary greatly with the different wine-processing
periods (i.e., vintage, racking, and bottling) and with the wine-
producing technology used (e.g., production of red, white, or
special wines) (Kargi and Ozmihci, 2004), the performance was
investigated throughout a whole year. Samples were taken
between September 2005 and August 2006 at 2-week intervals
from 12 sampling points—preclarifier, six reactors, two second-
ary clarifiers, plant effluent, thickener, and dewatering unit.
The operational parameters monitored during the experiment

included temperature, pH, and dissolved oxygen concentration,
while the system performance was evaluated by measuring the
concentrations of chemical oxygen demand (COD), filtered

COD, 5-day biochemical oxygen demand (BOD5), total organic
carbon (TOC), total nitrogen (TN), ammonia, nitrate, nitrite,
phosphate, total phosphorus, total suspended solids (TSS), and
sludge volume index (SVI). In addition to these commonly
investigated parameters, the acetate concentration of the
wastewater samples was measured by gas chromatography
(using an ATI Unicam 610 series gas chromatograph, ATI,
Cambridge, United Kingdom). Total carbohydrate concentration
and intra- and extracellular carbohydrate concentrations of the
activated sludge biomass also were determined according to the
procedure developed earlier by Jobbágy et al. (2002).
Batch Experiment. To obtain further verification on the

presence and treatment activity of GAOs, three supplementary
batch tests were carried out, in which the anaerobic and eventual
anoxic carbon consumptions of the biomass of the winery
WWTP were followed in comparison with those of a biomass
originating from a domestic WWTP. To investigate whether the
anaerobic organic uptake was the result of the presence of GAOs
and/or PAOs, both of the sludges were put into alternating
anaerobic–aerobic conditions.
The activated sludges taken either from the anaerobic reactor

of the winery treatment plant or from a domestic WWTP’s anoxic
tank were aerated for a 10-hour period. Having the original

Figure 1—Schematic of the full-scale plant.

Table 1—Initial nutrient compositions used in the batch tests.

Substance Concentration (mg/L)

Activated sludge 1500
Experiment 1 Peptone 160

Sodium-acetate 200 (acetate)
KH2PO4 18
K2HPO4 22
MgSO4 40
CaCl2 16
KNO3* 300

Experiment 2 Effluent of a domestic WWTP
Sodium-acetate 200 (acetate)
KNO3* 300

Experiment 3 1:1 mixture of a domestic
WWTP effluent and of the
Winery WWTP effluent

Sodium-acetate 200 (acetate)
KNO3* 300

* Added only in the second unaerated phase

Kiss et al.
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carbon source and dissolved orthophosphate of the samples
consumed, both sludges were transferred into stirred ‘‘no-head
space’’ reactors, closed hermetically with a piston (Jobbágy et al.,
2000). Because the sampling tap was on the bottom of the reactor,
the penetration of oxygen through the surface was avoided during
the operation.
In the anaerobic experimental phase, according to Table 1,

external carbon sources (sodium-acetate and peptone), nutri-
ents, and micro-elements were added to the experimental
systems. In the first experiment, the external substrates served
as sole carbon sources. However, in the second experiment, the
supplements (sodium-acetate, and potassium nitrate [KNO3]).
were dissolved primarily in the clarified effluent of a municipal
WWTP, whereas, in the third experiment, the supplements were
dissolved in a 1:1 mixture of the clarified effluents of a municipal
plant and of the winery WWTP (see Table 1) to provide a wide
spectrum of micro-elements eventually necessary for the

microorganisms. The DOC, acetic acid, dissolved nitrogen, and
orthophosphate concentrations were measured every 15 minutes
in the first hour and every 30 minutes for an additional 8 hours.
Then, the sludges were placed into the aerated reactors again
and left there overnight. On the following day, the sludges were
transferred back into the no-head space reactors, where carbon
source was repeatedly added to the systems, but the conditions
were set to be anoxic with nitrate addition (as indicated in
Table 1), to investigate the denitrification capacity of the
different sludges.
The intra- and extracellular carbohydrate concentrations of

the investigated sludges also were measured. Continuous
monitoring of pH throughout the experiments indicated that
the variation was insignificant, in the range 6.3 to 6.7.
Microbiological Studies. Microscopic investigation of the

biomass, focused on the detection of GAOs in the full-scale
winery WWTP, was carried out using a direct light microscope

Figure 2—Influent and effluent COD concentrations in the treatment plant.

Figure 3—Ratio of nutrients in the filtered samples of the influent wastewater.

Kiss et al.
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(Olympus CX41, Olympus, Tokyo, Japan). The sludge samples,
collected over the 12-month experimental period, were analyzed
under direct light and phase contrast at 2003, 4003, and 10003

magnifications. To verify the absence of extracellular poly-
saccharide overproduction, India ink reverse staining technique
was applied, according to Jenkins et al. (1993), in addition to the
native observations on the samples.
Fluorescence In Situ Hybridization. The presence of GAOs

in the full-scale winery WWTP was visualized using FISH
analysis performed on the biomass samples collected over a 12-
month experimental period.
The FISH was applied on paraformaldehyde (PFA) and

ethanol-fixed activated sludge samples for gram-negative
bacteria and gram-positive bacteria, according to the protocol
described by Amman et al. (1995). The PFA-fixed samples were

investigated for Alpha-, Beta-, and Gammaproteobacteria, for
the Cytophaga-Flexibacter group of the Bacteroides, Actinobac-
teria, and Defluvicoccus-related tetrad-forming organisms
(TFOs), D. vanus and 1 and 2 subgroups in G-bacteria, as
described by Wong et al. (2004).
Microscopic images were acquired using an epifluorescence

microscope (model BX51, Olympus) and a confocal laser
scanning microscope (CLSM, model LSM 5 Pascal, Carl Zeiss,
Hamburg, Germany). Image processing and analysis were
performed with the software package provided by Zeiss,
Metamorph (Universal Imagine) (Molecular Devices Inc.,
Sunnyvale, California), and Adobe Photoshop (Adobe Systems,
San José, California) software. An abundance of different
bacterial groups was derived from the semi-quantitative
measurements described by Wong et al. (2004). The values of

Figure 4—Filtered COD profiles measured during the experimental period.

Figure 5—Influent and effluent orthophosphate concentrations.

Kiss et al.
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percentage abundance obtained for each probe were averaged,
and the standard deviations of the mean were calculated.
Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism. The

temporal changes of the microbial communities were analyzed
using the terminal restriction fragment length polymorphism (T-
RFLP) technique. Total community DNAwas extracted (Liu et al.,
1997b), and 16s rRNA genes were amplified using the Bacteria-
specific forward primer 47F (59 Cy5-CYT AAC ACA TGC AAG
TCG-39) and the reverse primer 927R (59-ACC GCT TGT GCG
GGC CC-39) (Legendre and Gallagher, 2001). The polymerase
chain reaction (PCR) products were purified and digested
separately using two different tetrameric restriction enzymes—
MspI and HhaI, respectively. Capillary electrophoresis separation
of terminal restriction fragments (T-RFs) was performed accord-
ing to a previously described protocol (Liu et al., 1997b) in a CEQ
8000 automated sequencer (Beckman Coulter, Brea, California).
Statistical analyses of T-RFLP fingerprints were performed using
MINITAB Statistical Software (Minitab Inc., State College,
Pennsylvania). The Hellinger distance was calculated from the
Euclidean distance after square root transformation of relative
peak areas (Legendre and Gallagher, 2001). A distance matrix
based on the Hellinger distance was computed, and the dendro-
gram and multidimensional scaling analysis of clusters was
generated using Ward’s hierarchical-clustering method.
Phylogenetic assignments were generated in silico from the

community T-RFLP profiles based on a database of fragments
produced by known 16S rRNA gene sequences. The Microbial
Community Analysis III website at the University of Idaho
(Boise, Idaho) (http://mica.ibest.uidaho.edu) produces a database
of phylogenetically known T-RF lengths based on 16S rRNA
gene sequences presently available and on user input of PCR
primers and restriction enzymes. This database served as input
to the Phylogenetic Assignment Tool (PAT) software (North
Temperate Lakes Microbial Observatory, University of Wiscon-
sin, Madison, Wisconsin), which automates the task of
phylogenetic assignment from T-RF profiles produced by
multiple enzyme digestions.

Results and Discussion
Full-Scale Studies. The flowrate of the influent wastewater

fluctuated highly, resulting in a hydraulic retention time of 1 to
1.5 days. The mixed-liquor suspended solids (MLSS) concen-
tration in the basins was 6.5 g/L as a yearly average (with
a minimum of 4.4 g/L and a maximum of 7.7 g/L), and the solids
residence time (SRT) characteristically exceeded 10 days. The
average influent pH was as low as 5.4 and fluctuated within the
range of 4.2 to 6.3. However, pH values measured in the
bioreactors never remained below 6.4 and fell characteristically
between 6.7 and 8.2. This change can be attributed to the rapid
consumption of VFAs, especially acetic acid detected in the
system. The temperature in the bioreactors increased up to 35 to
38uC in summer and did not drop below 15uC, even in winter.

Figure 6—Influent and effluent total nitrogen concentrations.

Figure 7—Intra- and extracellular carbohydrate content of the
domestic (control system) and winery activated sludge treatment
biomass on May 11, 2006.
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The influent and effluent COD values are depicted in Figure 2.
The influent COD fluctuated highly, within the range 620 to 10
870 mg/L. Despite this fact and the severe nutrient deficiency (see
Figure 3), very good COD removal efficiency and a low and
relatively stable effluent COD level could be achieved. The
effluent COD concentration dropped far below the prescribed
1000-mg/L limit and generally did not exceed 320 mg/L. The only
exception was the 1711-mg/L effluent COD value detected on
October 3, when the aeration had not been sufficient over the
weekend before the sample collection. Filtered COD data (see
Figure 4) acquired from samples collected at different points of
the wineryWWTP showed that most of the carbon source already
was eliminated in the anaerobic stage.
The influent total dissolved nitrogen-to-COD ratio was always

far below 2% (typical value ,, 1%), while the phosphorus-to-

COD ratio was always below 0.5% (see Figure 3). This suggested
that the winery wastewater was severely deficient in nutrients,
which is known to initiate the growth of GAOs under anaerobic/
aerobic conditions (Jobbágy et al., 2002). This condition can be
enhanced by low pH and high temperature (Erdal et al., 2002;
Filipe et al., 2001a, 2001b, and 2001c; Whang et al., 2001).
Because of the relatively low influent phosphorus concentra-

tion (see Figure 5) and the nearly equivalent orthophosphate
concentrations measured in the anaerobic and aerobic reactors
(unpublished data), there appeared to be no significant
competition from PAOs and little carbon consumption that
could have been attributed to excess biological phosphorous
removal in the system.
The influent ammonia concentration was near zero during the

whole experiment (unpublished data). The bulk of the influent

Figure 8—Dissolved organic carbon consumption of the winery (WIN) and domestic (DOM) activated sludges in the unaerated stages of
the batch experiments.

Figure 9—Changes in the SVI values throughout the sampling period (the empty symbols refer to the days when samples were fixed
for microscopy).
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total nitrogen could be attributed to suspended materials,
because the filtered influent was found to contain low
concentrations of total nitrogen (see Figure 6). The effluent
nitrate concentration of the aerobic reactor was found to be
practically zero at a very low dissolved total nitrogen level. This
can be explained by the severe nutrient deficiency that prevented
nitrification. Because of this fact and the lack of influent nitrate,
no denitrification occurred either. All of these experimental
results support the assumption that GAOs are present in the
plant and the nutrient deficiency is balanced through their
metabolism.
The total carbohydrate content and the ratio of the intra- and

extracellular carbohydrate concentrations of the winery biomass
compared with a domestic biomass are illustrated in Figure 7. In
the biomass of the winery WWTP, both the total carbohydrate
concentration (approximately 47%) and the intracellular carbo-

hydrate ratio (.72%) were much higher than in the biomass of
the municipal plant (approximately 15 and 50%), which is
adequate for the enhancement of GAOs (Jobbágy et al., 2002).
Batch Experiment. According to the protocol described

above, the first unaerated experimental phases represent the
anaerobic conditions, whereas, in the second experimental
phases, the systems were operated anoxically. The carbon
consumption was followed through the measurement of DOC.
From the measured orthophosphate release, the PAO-associated
carbon consumption was calculated according to the anaerobic
phosphorus-release/acetate uptake ratio given by Schuler and
Jenkins (2003) (for the winery sludge, the coefficient of
0.015 mol P/C-mol was used, suggesting that it was GAO-
dominated, whereas, for the domestic sludge, the intermediate
value of 0.25 mol P/C-mol was chosen, as no data were available
regarding its GAO and PAO content). Under anoxic conditions,

Figure 10—TFOs in the winery wastewater: (a) Neisser-positive GAOs, see dots in dark gray, 10003; (b) gram-negative GAOs in light
gray on the right side, 10003; (c) GAOs with black PHB granules, 10003; (d) gray tetrads in phase contrast 4003; (e) white spots by
ink reverse staining, 2003; and (f) dark gray tetrads in phase contrast, 10003.

Figure 11—Dendogram and multidimension plotting of the cluster analysis on the T-RFLP profile obtained after digestion by HhaI.
enzyme of PCR amplifying of the 16S rRNA gene for the domain Bacteria for the selected samples.
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the organic consumption relatable to denitrifiers eventually
present in the system was tracked by measuring the nitrate
concentration. As the heterotrophic yield factor (YH) proved to
be 0.43 mg COD biomass/mg COD substrate, it was assumed
that 5.02 mg COD was consumed to reduce 1 mg NO3-N by
denitrifiers (Ekama et al., 1986).
Results of the batch tests indicated that the biomass of the

winery WWTP consumed the carbon source overwhelmingly
under anaerobic conditions. This microbial activity could be
attributed mainly to the metabolism of GAOs (see Figure 8).
The denitrification capacity of the biomass of the winery
treatment plant was low, as the carbon consumption under
anoxic conditions was accompanied by just a minor decrease in
nitrate concentration (specific denitrification rate, kD 5 0 to
0.4 mg TN/g MLSS h21). On the contrary, organic consumption
of the biomass of the domestic WWTP derived mainly from
denitrification under unaerated conditions. The highest mea-
sured specific denitrification rate was kD518.5 mg TN/g MLSS
h21. The observed minor carbon consumption in the anaerobic
experimental phases did not refer to the presence of PAOs,
rather to the denitrification of the nitrate generated during the
preceding overnight aeration phases, as carbon consumption
generally stopped when nitrate had been used up in the system.
Considerable orthophosphate release was not detected either in
the municipal or in the winery sludge-containing systems.
Characterization of the Biomass. The SVI values obtained

from settling sludges deriving from the last aerobic reactor of the
full-scale plant are depicted in Figure 9. During the vintage and
bottling seasons, the SVI values ranged from 150 to 200 cm3/g,
whereas, in the filtering season, the values proved to be
remarkably lower—generally between 100 and 140 cm3/g.
Although the wastewater was severely nutrient-deficient, these
SVI values, obtained without the addition of external nitrogen
and phosphorus sources to the influent, referred to good sludge
settling properties and suggested the presence of GAOs, in
accordance with earlier pilot-scale findings (Jobbágy et al., 2002).
To determine whether GAOs were present in the sludge

samples, various staining methods were used for microscopic
examination (see Figure 10). Morphologically distinct TFOs
were observed in all of the samples taken from the winery
WWTP (Figures 10d and 10f). In addition, the TFOs were
stained Neisser-positive and Gram-negative (Figures 10a and

10b, respectively), in accordance with the findings of Jenkins et
al. (1993). The presence of stored polyhydroxy-butyrate also
could be confirmed by PHB staining (Figure 10c), and no severe
overproduction of extracellular polymeric material was detected
in the samples, as shown by ink reverse staining (Figure 10e).
The SVI was relatively stable in the vintage and bottling

seasons and decreased during the filtering season. To determine
the cause of this fluctuation, six sludge samples from different
seasons were chosen for further analysis using T-RFLP.
Clustering based on dendrogram and multi-dimensional scaling
analysis showed that microbial compositions found during the
vintage and bottling seasons were largely similar (Figure 11) and
corresponded to SVI values that were relatively constant
(between 150 to 200 cm3/g). However, microbial communities
associated with the filtering season were distinctly different
(Figure 11) and coincided with the period of lower SVI readings
(100 to 140 cm3/g). Taken together, the results here suggested
that changes in the influent wastewater could affect the SVI (and
therefore the sedimentation characteristics) of the biomass,

Table 2—TFO groups found in the database of University of Idaho by in silico analysis of the T-RFLP results.

Bacteria

2006.02.01 2006.07.19

HhaI. (%) MspI. (%) HhaI. (%) MspI. (%)

Uncultured bacterium TFOa42. - - 1.1 to 3.7 5.3
Uncultured bacterium TFOa21. - - 2.4 5.1
Uncultured bacterium TFOa26.
Uncultured bacterium TFOc39. 1.54 to 10.77 1.68 1.0 to 2.4 1.6 to 2.6
Uncultured bacterium TFOc18. 2.43 to 10.77 18.93 4 2.0 to 5.5
Uncultured bacterium TFOa28.
Uncultured bacterium TFOa43.
Uncultured bacterium TFOa44.
Uncultured bacterium TFOa5.
Uncultured bacterium TFOb30.
Uncultured bacterium TFOb5.
Uncultured bacterium TFOb29.

Figure 12—CLSM micrographs of FISH showing gross fluores-
cently labeled bacteria (gray) and the tetrad-forming GAOs
typical in the BB winery’s activated sludge (white spots).
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presumably as a result of changes in the community structure of
the activated sludge.
When T-RFLP fragments were further submitted for in silico

analysis using the PAT software, TRFs affiliated with TFO
organisms were putatively detected in sludge samples 2006.07.19
and 2006.02.01 (Table 2). Organisms related to TFOa21,
TFOa26, and TFOa42 were initially absent in biomass sample
2006.02.01, but were subsequently detected in sample
2006.07.19. As the sample 2006.07.19 is associated with an
extremely low SVI value of 67 cm3/g, improved settlability of this
biomass possibly could be linked to the appearance of these TFO
organisms.
The FISH was used to study the microbial community

structure of six biomass samples collected over the experimental
period. Using probe TFO_DF218, the presence of an alphapro-
teobacterial GAO subgroup related to Defluvicoccus in the
biomass was detected (Figure 12). The results of semi-quanti-
tative FISH also indicated that there was a gradual enrichment of
Alphaproteobacteria in the biomass from 43 to 47% found in the
vintage season up to 70 to 80% characterizing the bottling and
filtering season (Table 3). The increase in the abundance of
Alphaproteobacteria appeared to be linked to the enrichment of
the Defluvicoccus-related TFOs from ,20% detected in the
vintage season to .30% found in the bottling and filtering
season. Comparing the relative abundance of Defluviococcus-
related TFOs with SVI values (Figure 13), a negative correlation
could be observed, suggesting that the presence of these

alphaproteobacterial GAOs may favorably influence the sludge
settling.

Conclusions
The winery WWTP, containing consecutive unaerated and

aerated activated sludge basins, tolerated extremely high influent
C/N and C/P ratios and low influent pH, without deteriorating
the sludge structure and the settling characteristics, and had
excellent carbon removal efficiency. The results of supplemen-
tary batch tests showed that the biomass of the winery treatment
plant consumed the carbon source under unaerated conditions,
a phenomenon that could not be related to denitrification or to
eventual metabolism of PAOs. These results, with the high
intracellular carbohydrate content of the biomass, suggested the
presence of GAOs. Microscopic observations and FISH and T-
RFLP analysis verified the high abundance of GAOs in the
biomass, which performed the role of excess biological carbon
removal in this novel technology.

Credits
Investigation of the full-scale samples and batch experiments

were carried out in the laboratory of the Budapest University of
Technology and Economics, Department of Applied Biotech-
nology and Food Sciences (Budapest, Hungary). Microbiological
evaluation and investigation of the preserved activated sludge
samples took place at the National University of Singapore,
Division of Environmental Science and Engineering (Singapore).

Table 3—Abundance (%) of major phylogenetic groups and GAOs in the biomass determined by FISH.

Phylogenetic gorup
rRNA oligonucleotide

probe
13 September

2005
19 October

2005
30 November

2005
1 February

2006
5 April
2006

19 July
2006

Alphaproteobacteria ALF968 43 6 6 47 6 11 82 6 9 80 6 19 59 6 17 72 6 16
‘Defluvicoccus’-related TFO TFO_DF218 16 6 6 ,1 33 6 11 43 6 13 32 6 9 37 6 14
Betaproteobacteria BET42a 14 6 9 9 6 6 11 6 7 13 6 8 15 6 6 9 6 6
Gammaproteobacteria GAM42a 11 6 4 ,2 ,1 6 6 4 12 6 6 10 6 5
Cytophaga-Flexibacter

group of Bacteroides
CF319a ,2 4 6 3 7 6 3 ,2 ,2 6 6 4

Actinobacteria HGC69a ,1 ,1 3 6 1 3 6 1 21 6 13 7 6 5

Figure 13—Correlation between the abundance of TFOs and the SVI values.
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Abstract With a hydraulic capacity of 200 000 m

3
 d

-1
, the Northpest Wastewater Treatment 

Plant is the largest wastewater treatment facility in Budapest, Hungary. At the relatively high 
influent nitrogen concentration of 60 mg TN l

-1
, stable nitrification and efficient denitrification 

are required in order to meet the new effluent nitrogen criteria of 5 mg NH4
+
-N l

-1
 and 

30 mg TN l
-1

. The goal of the onsite comparative pilot-scale study was to elucidate the 
possibility of upgrading through chemically enhanced primary clarification (CEPT). The three 
experimental systems were connected directly to the influent of the primaries and used 
simultaneously during a five-week continuous-flow operating period.  The COD concentration 
of the raw wastewater was typically in the range of 300-550 mg l

-1
. Preclarified COD of the 

chemically pretreated wastewater proved to be 30-40 % lower than that of the reference 
system. However, the difference in the filtered COD was also considerable, in the range of 
25-35%. The results verified the advantage of chemically enhanced preclarification in a 
cost-effective upgrading of nitrification. The procedure also improved the effluent quality 
regarding both COD and phosphorus concentration. However, decreased denitrification 
efficiency suggested that part of the necessary denitrifiable carbon source had also been 
removed in the primaries.  
 
Keywords activated sludge, CEPT, denitrification, nitrification 

Introduction and goals 

The Northpest Wastewater Treatment Plant is the largest wastewater treatment facility in 

Budapest, Hungary, with a hydraulic capacity of 200 000 m
3
 d

-1
. Following the mechanical 

pretreatment units are Sedipac-type lamella clarifiers and fully aerated activated sludge 

basins. The current effluent nitrogen criterion is 27 mg NH4
+
-N l

-1
, and neither nitrate nor 

TN is restricted. In order to protect the water quality of the Danube as well as comply with 

the EU guidelines, improvement of the nutrient removal performance has been decided as a 

treatment goal. Simulation studies showed that the new effluent nitrogen criteria of 

5 mg NH4
+
-N l

-1
 and 30 mg TN l

-1
 would require stable nitrification as well as efficient 

denitrification due to the relatively high influent nitrogen concentration (60 mg TN l
-1

). 

The goal of the onsite comparative pilot-scale study was to elucidate the possibility of 

upgrading through chemically enhanced primary clarification (CEPT). CEPT helps to 

increase suspended solids removal prior to the activated sludge unit and thereby enhances 

nitrification by allowing for an increased SRT. However, it may also remove compounds 

that would support denitrification. Therefore, special attention has been paid to CEPT’s 

effect on nitrification and denitrification. Three experimental systems were connected 

directly to the influent of the primaries and used simultaneously in a five weeks continuous-

flow operation. 
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Methodology 

Arrangement and operation of the experimental systems are illustrated in Fig.1. One of the 

two identically equipped activated sludge units received chemically pretreated influent. The 

anoxic reactor of the third system was divided into two stages. The influent of this system 

was also chemically pretreated. The pretreatment unit consisted of an intensively mixed tank 

(HRT=5min) and a slowly stirred flocculation tank (HRT=20min) preceding the clarifier. A 

Ferric(III)-Sulfate containing coagulant, Prefloc was used in two operational stages, initially 

at a higher concentration (45 mg Fe l
-1

) and following the 18
th

 experimental day at a 

decreased dosage concentration (27 mg Fe l
-1

).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Illustration of the arrangement and operation of the three experimental systems 

 
 The operation was monitored through the measurement of temperature, pH and 

Dissolved Oxygen (DO) concentration as well as the concentration of Chemical Oxygen 

Demand (COD), filtered COD, Biochemical Oxygen Demand (BOD5), Total Kjeldahl 

Nitrogen (TKN), ammonia, nitrate, nitrite, phosphate, total phosphorous, Total Suspended 

Solid (TSS), and Mixed Liquor Volatile Suspended Solids (MLVSS), and the Sludge 

Volume Index (SVI) was also measured. In order to keep similarity with the full-scale 

system, MLSS was maintained in a range of 2±0.5 g l
-1

 by removing appropriate amounts of 

the excess sludge. Due to the lower influent TSS concentration, the MLSS concentration 

stabilized at a lower value (2 g l
-1

) in the chemically pretreated systems than in the reference 

system (2.4 g l
-1

). 

 The temperature of the wastewater was in the range of 16-18ºC in the systems. The 

influent pH was in the range of 7.33-7.88 and, except for an accidental overdosing, 

decreased slightly to 6.1-7.2 as a consequence of the chemical pretreatment. 
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Results and discussion 

The COD concentration of the influent wastewater was typically in the range of 

300-550 mg l
-1

. As illustrated in Fig. 2a., chemical pretreatment initiated an improved 

organic removal in the primary clarifiers. Preclarification efficiency of the reference system 

was 25-30 %, i.e. 50-150 mg COD l
-1

, whereas 35-75%, (typically between 40-60%) of the 

influent COD was removed in the chemically enhanced primary clarifiers, representing an 

additional 35-100 mg COD l
-1

. As a result, the preclarified COD of the chemically pretreated 

wastewater proved to be 30-40 % lower than that of the reference system. However, the 

difference in the filtered COD was also considerable, 25-35 %. The differences remained 

practically unchanged even after significantly decreasing the chemical dosage. In comparing 

data shown in Figs. 2.a and b, the characteristic difference for the preclarified COD proved 

to be detectable also in the treated effluent. 

 In the relatively low-load period, no significant difference could be observed in the 

nitrification efficiencies of the chemically pretreated and reference systems. However, 

chemically enhanced preclarification resulted in better nitrification performance at increased 

load (see Fig.3.). The rapid decrease of nitrification efficiency in the period of 04.18-04.25 

in the system with CEPT and staged anoxic reactor can be attributed to the significant 

decrease of pH due to an accidental overdosing. 

 Fig.4. shows that in the chemically pretreated systems the effluent nitrate concentration 

of the anoxic reactors was higher than that of the reference system, i.e. denitrification 

efficiency proved to be higher in the reference system. This difference decreased with the 

reduction of the chemical dosage, suggesting that part of denitrifiable carbon source may 

also become precipitated in a CEPT system. Application of high dosages of chemicals 

should consequently be avoided in cases when the amount of carbon source is marginal 

compared to the demand of denitrification. This also represents the limit for upgrading 

nitrification performance through chemically enhanced primary clarification. The system 

with the staged anoxic reactor generally showed more effective dentirification in accordance 

with theoretical expectations (Plósz et al., 2002). 
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Figure 2. Changes in the (a) pre-clarified influent COD and (b) effluent COD during the 

experiment 
 

 As illustrated in Fig.5., the phosphorous concentration of the activated sludge influent 

decreased drastically due to the chemically enhanced primary clarification, and a significant 
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difference could also be observed in the treated effluent. In the systems with chemical 

pretreatment, the sludge volume index of the biomass stabilized at a low value. However, 

sludge settling ability slightly decreased in the reference system following the increase of 

the load. 
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Conclusions 

Results of the onsite experiment verified 

the advantage of the chemically enhanced 

preclarification in a cost-effective upgrading of 

nitrification.  The procedure also improved the 

effluent quality regarding both COD and 

phosphorus concentration. With respect to 

denitrification ability, however, decreased 

efficiency was observed, suggesting that part of 

the necessary denitrifiable carbon source had 

also been removed in the primaries. Therefore, 

especially in case of high denitrification 

requirements, applicability of CEPT should be 

investigated in preliminary experiments. 
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7KH�DQDHURELF�HOLPLQDWLRQ�RI�WKH�EXON�RI�WKH�RUJDQLF�FDUERQ�VRXUFH�FRXOG�QRW�EH�DWWULEXWHG�WR�H[FHVV�
ELRORJLFDO� SKRVSKRURXV� UHPRYDO� DV� WKH� LQIOXHQW� KDG� UHODWLYHO\� ORZ� 3� FRQWHQW� DQG� VLJQLILFDQW�
GLVFKDUJH�RI�SKRVSKRURXV�ZDV�QRW�GHWHFWHG� LQ� WKH�DQDHURELF� UHDFWRUV��7KHUHE\�RQO\�PLQRU� FDUERQ�
FRQVXPSWLRQ�FRXOG�EH�EURXJKW�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�3$2�DFWLYLW\�LQ�WKH�V\VWHP�

D� E�
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7KH�PDMRULW\� RI� WKH� LQIOXHQW� 71� FRXOG� EH� DWWULEXWHG� WR� VXVSHQGHG�PDWHULDOV� EHFDXVH� WKH� ILOWHUHG�
LQIOXHQW�ZDV�IRXQG�WR�FRQWDLQ�ORZ�FRQFHQWUDWLRQ�RI�71�DQG�WKH�PHDVXUHG�DPPRQLD�ZDV�FORVH�WR�WKH�
GHWHFWLRQ�OHYHO��7KH�HIIOXHQW�QLWUDWH�FRQFHQWUDWLRQ�RI�WKH�DHURELF�UHDFWRU�ZDV�IRXQG�WR�EH�SUDFWLFDOO\�
]HUR�DW�D�YHU\�ORZ�GLVVROYHG�71�OHYHO��7KLV�FDQ�EH�H[SODLQHG�E\�WKH�VHYHUH�QXWULHQW�GHILFLHQF\�WKDW�
SUHYHQWHG�QLWULILFDWLRQ��'XH�WR�WKLV�IDFW�WKH�FDUERQ�VRXUFH�FRQVXPSWLRQ�LQ�WKH�DQDHURELF�UHDFWRU�ZDV�
QRW�OLQNHG�WR�GHQLWULILFDWLRQ�HLWKHU�

5HVXOWV�RI�VXSSOHPHQWDU\�EDWFK�WHVWV�FDUULHG�RXW�LQ�ODE�VFDOH�XQGHU�DOWHUQDWLQJ�DQDHURELF�DQG�DHURELF�
FRQGLWLRQV� VXSSRUWHG� WKH� IXOO�VFDOH� ILQGLQJV� WKDW� WKH� ELRPDVV� RI� WKH�ZLQHU\�ZDVWHZDWHU� WUHDWPHQW�
SODQW�FRQVXPHG�FDUERQ�VRXUFH�RYHUZKHOPLQJO\�XQGHU�DQDHURELF�FRQGLWLRQV��7KLV�PLFURELDO�DFWLYLW\�
FRXOG�PDLQO\�EH�DWWULEXWHG�WR� WKH�PHWDEROLVP�RI�*$2V��'HQLWULILFDWLRQ�FDSDFLW\�RI�WKH�ELRPDVV�RI�
WKH� ZLQHU\� WUHDWPHQW� SODQW� ZDV� OLWWOH� DV� WKH� FDUERQ� FRQVXPSWLRQ� XQGHU� DQR[LF� FRQGLWLRQV� ZDV�
DFFRPSDQLHG�E\� MXVW�D�PLQRU�GHFUHDVH� LQ�QLWUDWH�FRQFHQWUDWLRQ��VSHFLILF�GHQLWULILFDWLRQ�UDWH��N' ��
���� PJ71� �J0/66� K����� &RQVLGHUDEOH� RUWKRSKRVSKDWH� UHOHDVH� ZDV� QRW� GHWHFWHG� WKRURXJK� WKH�
H[SHULPHQW�

)LJXUH��� 3RO\VDFFKDULGH�GLVWULEXWLRQ�DV�D�IXQFWLRQ�RI�UHDFWRU�FRQILJXUDWLRQ�DQG�ZDVWHZDWHU�W\SH�

5HVXOWV� RI� SRO\VDFFKDULGH� GLVWULEXWLRQ� �VHH� )LJXUH� ���� VKRZHG� WKDW� LQ� WKH� ELRPDVV� RI� WKH�ZLQHU\�
ZDVWHZDWHU� WUHDWPHQW�SODQW�ERWK� WKH� WRWDO� FDUERK\GUDWH�FRQFHQWUDWLRQ� �a�����DQG� WKH� LQWUDFHOOXODU�
FDUERK\GUDWH�UDWLR��!�����ZHUH�PXFK�KLJKHU�WKDQ�LQ�WKH�ELRPDVV�RI�D�PXQLFLSDO�SODQW��a����DQG�
a������ZKLFK�LV�DGHTXDWH�WR�WKH�HQKDQFHPHQW�RI�*$2V�

),6+�DQG�7�5)/3� DQDO\VHV�YHULILHG� WKH�GRPLQDQFH�RI�*$2V� LQ� WKH�ELRPDVV� �VHH�)LJXUH��D�� DQG�
7DEOH����� &RPSDULQJ� WKH�UHODWLYH�DEXQGDQFHV�RI�'HIOXYLRFRFFXV�UHODWHG�7)2V�ZLWK� WKH�PHDVXUHG�
69,� YDOXHV�� D� QHJDWLYH� FRUUHODWLRQ� FRXOG� EH� REVHUYHG�� VXJJHVWLQJ� WKDW� WKH� SUHVHQFH� RI� WKHVH�
DOSKDSURWHREDFWHULDO�*$2V�PD\�IDYRXUDEO\�LQIOXHQFH�WKH�VOXGJH�VHWWOLQJ�
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7DEOH� ��� &RUUHODWLRQ� EHWZHHQ� WKH� DEXQGDQFH� RI� 7)2V� DQG� WKH� 69,� YDOXHV�� �$EXQGDQFH� ���� RI�
*$2V�LQ�WKH�ELRPDVV�RI�WKH�IXOO�VFDOH�SODQW�GHWHUPLQHG�E\�),6+���

3K\ORJHQHWL H[WHUQDO�
QXWULHQW�F�JURXS

U51$�
ROLJRQXFOHRWLGH�
SUREH

���6HS��
����

���2FW��
����

���1RY��
����

��)HE��
����

��$SU��
����

���-XO��
����

$OSKDSURWHREDFWHULD $/)��� ���� ����� ���� ����� ����� �����
µ'HIOXYLFRFFXV¶�UHODWHG�
7)2 7)2B')��� ���� �� ����� ����� ���� �����

6OXGJH�9ROXPH�,QGH[ FP��J ��� ��� ��� ��� ��� ��

)LJXUH��� �D� 7HWUDGV�RI�*$2V��3KDVH�FRQW������[����E� ILODPHQWRXV�EXONLQJ��3KDVH�FRQW�����[��

/DE�VFDOH�VWXGLHV��RQ�WKH�WUDGLWLRQDO�ZD\�RI�RYHUFRPLQJ�QXWULHQW�GHILFLHQF\�
,QGXVWULDO�ZDVWHZDWHU�WUHDWPHQW�SODQWV�RIWHQ�XVH�H[WHUQDO�QXWULHQW�GRVLQJ�WR�HOLPLQDWH�WKH�SUREOHPV�
UHODWHG�WR�QXWULHQW�GHILFLHQF\��/DE�VFDOH�H[SHULPHQWDO�UHVXOWV�RI�-REEiJ\�HW�DO� �������DQG�%DNRV�HW�
DO� �������YHULILHG�WKDW�� LQ�DGGLWLRQ�WR�WKH�KLJKHU�FRVW�DQG�WKH�FRQVHTXHQFHV�RI�SRVVLEOH�RYHUGRVLQJ��
PDUJLQDO�QXWULHQW�DYDLODELOLW\�FUHDWHG�E\�H[WHUQDO�XQGHU�GRVLQJ�PD\�FDXVH�PRUH�GLIILFXOWLHV� LQ� WKH�
RSHUDWLRQ� RI� DQ� DFWLYDWHG� VOXGJH� V\VWHP�� WKURXJK� ILODPHQWRXV� EXONLQJ� �VHH� )LJXUH� �E��� DQG�RU�
YLVFRXV�EXONLQJ�� WKHQ�SURQRXQFHG�GHILFLHQF\�RI�QXWULHQWV�ZKLFK�FDQ�EH�HDVLO\�DQG�FRVW�HIIHFWLYHO\�
RYHUFRPH�E\�WKH�(%&5�WHFKQLTXH��VHH�)LJXUH����DQG�)LJXUH��D����

,Q�RUGHU�WR�H[DPLQH�WKH�SRVVLEOH�HIIHFWV�RI�H[WHUQDO�QXWULHQW�GRVLQJ %DNRV�HW�DO�� �������FDUULHG�RXW�D�
ODE�VFDOH� H[SHULPHQW� FRPSDULQJ� D� IXOO\�DHURELF� DQG� DQ� DQDHURELF�DHURELF� ELRUHDFWRU� DUUDQJHPHQW�
IHG�E\�D�ZLQHU\�W\SH�PRGHO�ZDVWHZDWHU�SURYLGLQJ�PDUJLQDO�QXWULHQW�DYDLODELOLW\��7KH�UHVXOWV�VKRZHG�
WKDW�LW¶V�QRW�RQO\�WKH�YDU\LQJ�FKDUDFWHU�RI�WKH�VHDVRQDOO\�GLIIHUHQWO\�GLVFKDUJHG�ZLQHU\�ZDVWHZDWHU�
ZKLFK�PDNHV�WKH�HVWLPDWLRQ�RI�WKH�RSWLPDO�QXWULHQW�GRVDJHV�GLIILFXOW�WR�GHWHUPLQH��$OVR�WKH�KLJKHU�
WKDQ� XVXDO� \LHOG� IRU� VXJDU� DQG� DFHWDWH� ����� J� ELRPDVV�J� VXEVWUDWH� &2'�� PD\� UHVXOW� LQ�
XQGHUHVWLPDWLRQ�RI�WKH�QHFHVVDU\�PLQLPXP�H[WHUQDO�1�GRVH��PDUJLQDO�QXWULHQW�DYDLODELOLW\��OHDGLQJ�
WR�XQLQWHQWLRQDO�XQGHU�GRVLQJ��

,Q�WKLV�H[SHULPHQW�LW�FRXOG�DOVR�EH�FRQFOXGHG��WKDW�RQFH�WKH�ELRPDVV�VWUXFWXUH�KDV�EHHQ�GHWHULRUDWHG�
� LQ�WKH�IXOO\�DHURELF�V\VWHP�E\�YLVFRXV�EXONLQJ�DQG�LQ�WKH�DQDHURELF�DHURELF�V\VWHP�E\�ILODPHQWRXV�
EXONLQJ��DV�WKH�DQDHURELF�VHOHFWRU�RSHUDWHG�DV�D�ORZ�'2�EDVLQ��� DQ�LQFUHDVHG�GRVH�RI�1�ZRXOG�QRW�
DPHOLRUDWH�WKH�VHSDUDELOLW\�LQ�D�VKRUW�WHUP�

-REEiJ\� HW� DO� ������� H[DPLQHG� WKH� LPSDFW� RI� PDUJLQDO� DYDLODELOLW\� DQG� VHYHUH� GHILFLHQF\� RI�
QLWURJHQ� DQG� SKRVSKRUXV� RQ� WKH� JURZWK� RI� JO\FRJHQ� DFFXPXODWLQJ� RUJDQLVPV� LQ� FRQWLQXRXV�IORZ�
ODE�VFDOH� H[SHULPHQW� FRPSDULQJ� WZR� DQDHURELF� VHOHFWRU� FRQWDLQLQJ� V\VWHPV� IHG�E\�PRGHO�ZLQHU\�
W\SH�ZDVWHZDWHU��� ,Q� WKH� ILUVW� V\VWHP� WKH� FRQFHQWUDWLRQ� RI� WKH� QLWURJHQ� VRXUFH� DGGHG�ZDV� VHW� WR� D�
YDOXH� UHJDUGHG� WR� SRVVLEO\� UHSUHVHQW�PDUJLQDO�1�DYDLODELOLW\� GXH� WR� UHODWLYHO\� KLJK� \LHOGV� IRU� WKH�
UHDGLO\� ELRGHJUDGDEOH� VXEVWUDWHV� DSSOLHG�� VXJJHVWHG� E\� HDUOLHU� H[SHULPHQWDO� UHVXOWV��:KLOH� LQ� WKH�

�D� �E�
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VHFRQG�V\VWHP�WKHUH�ZDV�SUDFWLFDOO\�QR�QLWURJHQ�VRXUFH�DGGHG�H[WHUQDOO\�VR�LW�ZDV�DVVXPHG�WKDW�WKH�
FRQGLWLRQV� PD\� ODUJHO\� VXSSRUW� WKH� JURZWK� RI� *$2V�� ,Q� WKH� ILUVW� SKDVH� RI� WKH� H[SHULPHQW�
SKRVSKRUXV�FRQFHQWUDWLRQ�ZDV�PHDQW�WR�PDLQWDLQ�DW�D�QRQ�OLPLWLQJ�OHYHO�LQ�ERWK�V\VWHPV�LQ�RUGHU�WR�
H[DPLQH� MXVW� WKH� LPSDFW� RI� D� VROH� QLWURJHQ� GHILFLHQF\��:KHUHDV� GXULQJ� WKH� VHFRQG� SKDVH� RI� WKH�
H[SHULPHQW�ZDV�QR�DPRXQW�RI�3�GRVHG�H[WHUQDOO\�
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/ŶƚĞƌƌƵƉƚŝŶŐ�
W�ĚŽƐŝŶŐ

)LJXUH����6OXGJH�FRQFHQWUDWLRQ��0/66��DQG�'LOXWHG�6OXGJH�9ROXPH�,QGH[��'69,��RI�WKH�ELRPDVV�
�D� LQ�6\VWHP�� �&2'��1�GRVHG�  � ������� DQG� �E� LQ�6\VWHP�� �ZLWKRXW�1�GRVLQJ��� DQG� LQWUD� DQG�
H[WUDFHOOXODU�FDUERK\GUDWH�FRQFHQWUDWLRQ�RI�WKH�ELRPDVV��F��LQ�6\VWHP��DQG��G� LQ�6\VWHP�
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)LJXUH��� 3�UHOHDVH�DQG�ELRPDVV�LQWUDFHOOXODU�FDUERK\GUDWH�FRQFHQWUDWLRQ�YDOXHV�LQ�WKH�VHYHUHO\�1�
GHILFLHQW�V\VWHP

7KH� H[SHULPHQWDO� UHVXOWV� YHULILHG� WKDW� FRPELQHG� PDUJLQDO� 1� DQG� 3� DYDLODELOLW\� FUHDWHG� E\� WKH�
FRPPRQ�SUDFWLFH�RI�H[WHUQDO�QXWULHQW�GRVLQJ�PD\�FDXVH�ILODPHQWRXV�EXONLQJ�DQG�WKHUHE\�GLIILFXOWLHV�
DQG�DQ�LQVWDEOH�RSHUDWLRQ�RI�DQ�DFWLYDWHG�VOXGJH�V\VWHP��)LJXUH��D�F���6ROH�SURQRXQFHG�GHILFLHQF\�
RI�HLWKHU�1�RU�3�VRXUFH�OHW�*$2V�JURZ�DQG�RXWFRPSHWH�3$2V�IURP�WKH�ELRPDVV��DV�LW�LV�LOOXVWUDWHG�
LQ�)LJXUH��E��G��)LJXUH�����7KHVH�FDXVHV�KDYH�WR�EH�NHSW�LQ�PLQG�ZKLOH�RSHUDWLQJ�(%35�V\VWHPV��H�J��
DW� RYHUGRVLQJ� FKHPLFDOV� IRU� 3�UHPRYDO�� -RLQW� VHYHUH� GHILFLHQF\� RI� ERWK� 1� DQG� 3� HQVXUHG� VWDEOH�
RSHUDWLRQ�DQG�JRRG�SHUIRUPDQFH�WKURXJK�HQKDQFHG�SUROLIHUDWLRQ�RI�*$2V��)LJXUH��E�G��
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&21&/86,216
5HVXOWV�RI� WKH� ODE�VFDOH� DQG� IXOO�VFDOH�H[SHULPHQWV�YHULILHG� WKDW�(%&5� WHFKQRORJ\� � EDVHG�RQ� WKH�
FRQWUROOHG�JURZWK�RI�*$2V�E\�DSSO\LQJ�DQ�DGHTXDWH�ELRUHDFWRU�FRQILJXUDWLRQ� � HIILFLHQWO\�KLQGHUV�
YLVFRXV� DQG� ILODPHQWRXV EXONLQJ� GXULQJ� WKH� WUHDWPHQW� RI� QXWULHQW� GHILFLHQW� ZDVWHZDWHU��
6XSSOHPHQWDU\�ODE�VFDOH�H[SHULPHQWDO�UHVXOWV�KLJKOLJKWHG�WKDW�WKH�FRQYHQWLRQDO�ZD\�RI�RYHUFRPLQJ�
QXWULHQW� GHILFLHQF\� WKURXJK� H[WHUQDO� GRVLQJ� RI� 1� DQG�RU� 3� WR� PDUJLQDO� DYDLODELOLW\� PD\� OHDG� WR�
XQH[SHFWHG�QXLVDQFHV��OLNH�ILODPHQWRXV�DQG�HYHQ�YLVFRXV�EXONLQJ�LQ�DFWLYDWHG�VOXGJH�V\VWHPV�

$&.12:/('*(0(176
5HVHDUFK�ZDV�IXQGHG�DQG�FDUULHG�RXW�DW�%XGDSHVW�8QLYHUVLW\�RI�7HFKQRORJ\�DQG�(FRQRPLFV��'HSW��
$SSOLHG�%LRWHFKQRORJ\�DQG�)RRG�6FLHQFH��7KH�YDOXDEOH�WHFKQLFDO�VXSSRUW�RI�-y]VHI�6LPRQ�LV�KLJKO\�
DFNQRZOHGJHG�

5()(5(1&(6
$QGUHRWWROD�� *��� )RODGRUL�� 3��� =LJOLR�� *�� ������� %LRORJLFDO� WUHDWPHQW� RI� ZLQHU\� ZDVWHZDWHU�� DQ�

RYHUYLHZ��:DWHU�6FLHQFH�DQG�7HFKQRORJ\�������������������
%DNRV��9���.LVV��%��� -REEiJ\��$�� �������3UREOHPV�DQG�FDXVHV�RI�PDUJLQDO� QXWULHQW� DYDLODELOLW\� LQ�

ZLQHU\�ZDVWHZDWHU�WUHDWPHQW��$FWD�$OLPHQWDULD������������±����
,RDQQRX�� /�� $��� 3XPD�� *�� /��� )DWWD�.DVVLQRV�� '�� ������� 7UHDWPHQW� RI� ZLQHU\� ZDVWHZDWHU� E\�

SK\VLFRFKHPLFDO�� ELRORJLFDO� DQG� DGYDQFHG� SURFHVVHV�� $� UHYLHZ�� -RXUQDO� RI� +D]DUGRXV�
0DWHULDOV���������������

-REEiJ\��$���/LWHUiWK\��%���7DUG\��*���������,PSOHPHQWDWLRQ�RI�JO\FRJHQ�DFFXPXODWLQJ�EDFWHULD�LQ�
WUHDWLQJ�QXWULHQW�GHILFLHQW�ZDVWHZDWHU��:DWHU�6FLHQFH�DQG�7HFKQRORJ\� �����������������

-REEiJ\��$���.LVV��%���%DNRV��9���������,QVWDELOLW\�RI�DFWLYDWHG�VOXGJH�V\VWHPV�FDXVHG�E\�PDUJLQDO�
QXWULHQW�DYDLODELOLW\�LQ�ZLQHU\�ZDVWHZDWHU��3HULRGLFD�3RO\WHFKQLFD��LQ�SUHVV

.LVV�� %��� %DNRV�� 9��� /LX�� :�� 7��� -REEiJ\�� $�� ������� )XOO�VFDOH� XVH� RI� JO\FRJHQ�DFFXPXODWLQJ�
RUJDQLVPV�IRU�H[FHVV�ELRORJLFDO�FDUERQ�UHPRYDO��:DWHU�(QYLURQPHQW�5HVHDUFK�����������������

/LX��:��7���0LQR��7���1DNDPXUD��.��DQG�0DWVXR��7���������*O\FRJHQ�DFFXPXODWLQJ�SRSXODWLRQ�DQG�
LWV� DQDHURELF� VXEVWUDWH� XSWDNH� LQ� DQDHURELF�DHURELF� DFWLYDWHG� VOXGJH� ZLWKRXW� ELRORJLFDO�
SKRVSKRURXV�UHPRYDO��:DWHU�5HVHDUFK���������������
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