
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szennyvíztisztítási technológiák I. 

Dr. Simándi, Péter 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szennyvíztisztítási technológiák I. 
Dr. Simándi, Péter 

Publication date 2011 
Szerzői jog © 2011 Szent István Egyetem 

Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, 

 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

 Bevezetés   .........................................................................................................................................  iv 
I. témakör. A szennyvíz fizikai-, kémiai- és biológiai tulajdonságai, csoportosítása   ........................  1 

1. Szennyvizek csoportosítása, mennyisége és tisztításának szükségessége  .............................  2 
2. A szennyvíz fizikai tulajdonságai  .......................................................................................  11 
3. A szennyvíz kémiai tulajdonságai  .......................................................................................  16 
4. A szennyvíz biológiai tulajdonságai  ...................................................................................  25 

II. témakör. Elsődleges (mechanikai) szennyvíztisztítás   .................................................................  31 
5. Elsődleges (mechanikai) tisztítás célja, elemei  ...................................................................  32 
6. Durva szennyeződések eltávolítása: szűrés durva és finom rácson  .....................................  36 
7. Durva szennyeződések eltávolítása: homokfogók, hidrociklonok  ......................................  48 
8. Ülepítés  ...............................................................................................................................  58 
9. Lebegő anyagok eltávolítása  ...............................................................................................  68 
10. Másodlagos (harmadlagos) tisztítás megkönnyítése érdekében végzett előkészítés  .........  79 

III. témakör. Másodlagos (biológiai) szennyvíztisztítás  ...................................................................  89 
11. A biológiai szennyvíztisztítás elméleti alapjai  ..................................................................  90 
12. Szennyvizek anaerob kezelése  ..........................................................................................  97 
13. A szennyvizek aerob kezelése: csepegtetőtestes rendszer  ...............................................  108 
14. A szennyvizek aerob kezelése: eleveniszapos rendszer I.  ...............................................  121 
15. A szennyvizek aerob kezelése: eleveniszapos rendszer II.  ..............................................  129 
16. Forgó-merülő tárcsás és oxidációs árkos biológiai szennyvíztisztítás  ............................  144 
17. A nitrogén és foszfor eltávolítás biológiai eljárásai  ........................................................  153 

IV. témakör. Harmadlagos (fizikai-kémiai) tisztítás   ......................................................................  169 
18. Szűrés  ..............................................................................................................................  170 
19. Adszorpció, membráneljárások  .......................................................................................  181 
20. Ioncsere és oxidáció  ........................................................................................................  194 
 Zárszó   ...................................................................................................................................  ccx 

Fogalomtár  ......................................................................................................................................  ccxi 
 Irodalomjegyzék   ........................................................................................................................ ccxvii 



   

 iv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bevezetés 

Kedves Hallgató! 

A szerző több évtizedes tapasztalataira alapozva készített el egy olyan jegyzetet, mely alapján Önnek lehetősége 

nyílik - a korábban szerzett ismereteire támaszkodva - a szennyvíztisztítás napjainkban alkalmazott technológiai 

lépéseinek hatékony elsajátítására. 

E tantárgy tanulása során betekintést kap a különböző paraméterekkel rendelkező szennyvizek tisztítási 

folyamataira, az egymásra épülő eljárásokra. Ha figyelmesen és logikusan sajátítja el tanulása során az 

elsődleges-, másodlagos- és harmadlagos tisztítás technológiai lépéseit, a kurzus végére eljut arra a szintre, hogy 

önállóan tudja megválasztani és működtetni egy adott típusú szennyvíz tisztításának folyamatait. 

E tantárgy két kötetben segíti Önt, hogy megtanulja a Szennyvíztechnológus képzéshez kötődő legfontosabb 

művi és természetközeli szennyvíztisztítási eljárások elméleti és gyakorlati alapismereteit. Ezen belül: 

• Ismerje meg a szennyvíz fizikai-, kémiai- és biológiai tulajdonságait, csoportosítását; 

• A tisztítás szükségességét; 

• Elsődleges (mechanikai) szennyvíztisztítás elméleti és gyakorlati lépéseit; 

• Másodlagos (biológiai) szennyvíztisztítás különböző technológiai folyamatait; 

• Harmadlagos (fizikai-kémiai) tisztítás szükségességét és lényegét. 

Minden tanulási egység végén feladatokat talál, így könnyen ellenőrizheti, milyen színvonalon sikerült a 

tananyagot megtanulni. Ha nem érte el a 60%-os szintet, ez azt jelenti, nem érdemes tovább haladni, maradtak 

még tisztázatlan részek, amelyek később fontossá válnak. Ekkor célszerű a lecke elejétől kezdve ismét alaposan 

áttanulmányozni az anyagot. A gyakori ismétlés nemcsak tanácsos, hanem hasznos is! 

Videó: Mi történik a szennyvízzel? 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3869,Szennyviztisztitasi_technologiak_I.
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I. rész - témakör. A szennyvíz fizikai-, 
kémiai- és biológiai tulajdonságai, 

csoportosítása 

Bevezetés 

Ahhoz, hogy a szennyvíztisztítás szükségességét és technológiai lépéseit tárgyaljuk, szükséges megismerni a 

szennyvíz legfontosabb fizikai- (sűrűség, viszkozitás, hőmérséklet, lebegőanyag-tartalom (zavarosság), szín, 

szag), kémiai- (pH, szervetlenanyag-tartalom, szervesanyag-tartalom, stb.) és biológiai tulajdonságait (összes 

algaszám, hal-toxicitás, fertőzőképesség, oxigénfelvétel, stb.) és azok környezeti hatásait. 

Követelmény: 

• ismerje a szennyvíz alapvető, ill. legfontosabb fizikai-, kémiai és biológiai tulajdonságait. 

• ezek alapján tudja jellemezni az adott vizet. 

• tudja megmérni a legfontosabb paramétereket, 

• az eredményeket ki tudja számolni és értelmezze azokat. 
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1. fejezet - Szennyvizek 
csoportosítása, mennyisége és 
tisztításának szükségessége 

Bevezetés 

A víz a levegővel együtt életközeg. Ez a közeg viszonylag bőségesen áll rendelkezésünkre, hiszen Földünk 

kétharmadát víz borítja. A viszonylagos vízbőség mögött azonban szigorú a realitás: Földünk vízkészletének 

csupán 2%-a édesvíz. Sajnos a fokozódó vízszennyezések miatt ennek is egyre kevesebb hányada felel meg 

mindennapos céljainknak. A vízszennyezés nem természeti, hanem emberi – antropogén – hatás, így a 

szennyeződés mértékének szabályozása is az ember kezében van. 

Követelmény: 

• tudja csoportosítani a szennyvizeket összetételük és keletkezésük alapján; 

• értse meg a szennyvíztisztítás szükségességét; 

• a fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai alapján tudja kiválasztani a megfelelő tisztítási eljárásokat. 

 

1. ábra. A szennyvízkezelés szükségessége 

A vízszennyezés fogalma többféle megközelítésben definiálható. 

A legegyszerűbb megfogalmazás szerint a vízszennyezés alatt az emberi tevékenység hatására kialakuló olyan 

körülményeket értjük, amelyek közvetlenül befolyásolják a felszíni, illetve a felszín alatti vizek minőségét. 

Vízszennyezés minden olyan hatás, amely felszíni és felszínalatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy a 

víz alkalmassága emberi használatra, és benne végbemenő természetes életfolyamatok fenntartására csökken, 

vagy megszűnik. 

Más megközelítésben a különböző veszélyes és egyéb anyagoknak a természetes vizek koncentrációját 

meghaladó értéke a vízszennyezés. 



 Szennyvizek csoportosítása, 

mennyisége és tisztításának 

szükségessége 
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Egy harmadik definíció szerint vízszennyezést okoz minden olyan anyag megjelenése a vízben, amely károsan 

befolyásolja a természetes víz emberi fogyasztásra alkalmasságát, illetve korlátozza, vagy lehetetlenné teszi a 

vízi élet számára. 

Vízszennyezés minden olyan a víz fizikai, kémiai, biológiai, bakterológiai, illetve radiológiai tulajdonságában – 

elsősorban emberi tevékenység hatására – bekövetkező változás, melynek következtében emberi használatra, 

illetve a természetes vízi élet számára való alkalmassága csökken, vagy megszűnik, illetve alkalmassá tétele 

költséges vagy szélsőséges esetben nem gazdaságos. 

A vízszennyezésben 50%-ban az ipari és mintegy 25-25%-ban a mezőgazdaság, illetve a lakosság részesül a 

közép-európai országok adatai szerint. 

 

2. ábra. A szennyezések csoportosítása vízben való megjelenésük alapján 

A szennyvíz olyan emberi használatból származó hulladékvíz, mely szennyező anyagokat tartalmaz. 

Szennyezőanyagok azok az anyagok, melyek a befogadóba jutva az ott lejátszódó biológiai folyamatokat 

jelentős mértékben megváltoztatják, illetve a befogadó további emberi célú felhasználhatóságát csökkentik, 

vagy lehetetlenné teszik. 

A szennyező anyag vízbe jutása, a víz szennyezése, két módon történhet, a szennyező forrástól függően. 

E szerint 

• pontszerű és 

• nem pontszerű, vagy diffúz 

szennyezést különböztetünk meg. 
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3. ábra. A vízszennyezés módjai 

A pontszerű szennyezés során a szennyező anyag a szennyező forrásból csővezetéken, vagy nyílt csatornán 

keresztül kerül a felszíni vagy felszín alatti vizekbe. Ilyen jellegű szennyezés például egy üzemből származó 

szennyvíz, vagy olajvezeték meghibásodása miatti talajvíz szennyezés. 

A nem pontszerű (diffúz) szennyezés lényege, hogy a szennyező anyag nagyobb térbeli kiterjedésben kerül a 

vízbe. Ilyen jellegű szennyezést okoznak például egy zápor hatására bekövetkező felszíni lefolyással egy 

állóvízbe jutó, a talajból kimosódó növényi tápanyagok, vagy egy szabálytalan hulladék (szemét) lerakóból a 

csapadék hatására a talajvízbe mosódó toxikus anyagok. 

A szennyező anyag hatására bekövetkező szennyeződés a felszíni, illetve felszín alatti vizek esetében egyaránt 

bekövetkezhet. 

A szennyezés a szennyező anyag vízbe jutásával kezdődik (emisszió), majd a vízben terjedve (transzmisszió) 

kisebb-nagyobb víztömeg szennyeződhet (imisszió). 

A szennyezők lehetnek élőlények, anyagok és energiák. 

A szennyező anyagok olyan szervetlen elemek, ionok, illetve szervetlen és szerves vegyületek, amelyek a vízbe 

jutva az élőlények élettevékenységét kedvezőtlenül befolyásolják, életüket veszélyeztetik, az ember 

tevékenységét akadályozzák. 

Sajátos szennyező anyagok az ún. kontaminánsok, amelyek abban a formában, ahogy az ember ezeket a 

környezetbe juttatja, még nem szennyezők, de átalakulásuk, helyváltoztatásuk szennyezőkké válnak. Ilyen 

kontaminánsok a műtrágyák, amelyek a növénytermesztés, vagy a kertészeti hulladék terhelés technológiája 

keretében a kivont tápanyagok pótolása céljából juttatnak a talajba. 

A talajból a talajvízbe mosódnak, annak nitrátosodását vagy a felszínen lefolyó csapadék hatására bekövetkező 

erózióval, vagy kimosódással az állóvizekbe jutva, annak eutrofizálódását okozzák. 

A víz szennyező anyagait a következő csoportba sorolhatjuk: 

• betegséget okozó ágensek (baktériumok, vírusok, protozoák, paraziták) 

• oxigénigényes hulladékok (házi szennyvíz, állati trágya és egyéb biológiailag lebomló szerves anyagok, 

amelyek csökkentik a víz oldott oxigéntartalmát) 

• vízoldható szervetlen anyagok (savak, sók, toxikus nehézfémek és vegyületeik) 

• szervetlen növényi tápanyagok (nitrát, foszfát) 
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• szerves vegyületek (vízben oldódó, illetve nem oldódó olaj, kőolaj származékok, peszticidek, detergensek, 

stb.) 

• hordalékanyagok vagy szuszpendált anyagok (nem oldódó talajrészecskék, és egyéb szervetlen vagy szerves 

anyagok, amelyek a vízben szuszpendált formában maradnak) 

• radioaktív anyagok 

• radioaktív anyagok 

 csatornázott területen élő lakosság aránya (%). 

Szennyvizek típusai: 

• házi és intézményi szennyvíz: a háztartásokból és az intézményekből kikerülő szennyvíz, mennyiségét és 

összetételét a lakosság életmódja, szokásai és körülményei határozzák meg; mosó- és fürdővizekből, a 

konyhák elfolyó vizéből és a WC-lefolyó vizéből tevődik össze; 

• kevert (városi) szennyvíz; házi és ipari szennyvizet egyaránt tartalmazó szennyvíz; 

• ipari szennyvíz; az egyes iparágak és azok alkalmazott technológiája alapján keletkezett szennyvíz; 

• mezőgazdasági szennyvíz. 

Szennyvízmennyiségek és minőségük 

Házi és intézményi szennyvíz 

• Mennyisége a műszaki és kulturáltsági szinttől függ (ivóvízellátás és fogyasztás) 

• Fejlett országok: 100-160 L/fő/d (lakosegyenérték) 

• Fejlődő országok: lényegesen kevesebb, mint 100 L/fő/d 

• Közép-Európa: 100 L/fő/d közeli érték 

• Közép-Európa: 100 L/fő/d közeli érték 

• Budapest: 180 L/fő/d 

A házi szennyvíz összetételét, illetve mennyiségét a vízfogyasztás jelentős mértékben befolyásolja. Nagyobb 

vízhasználat esetén hígul a szennyvíz, így szárazanyag tartalma csökken. 

A szennyvizeket szerves (fehérjék, zsírok, cukrok, zsírsavak, detergensek, papír, stb.) vegyületek, illetve 

szervetlen (ammónia, foszfátok, klorid, szulfát, stb.) anyagok alkotják oldott vagy lebegő állapotban, és 

mikroorganizmusokat is tartalmaznak ezért járványügyi szempontból ez a szennyvíz a legveszedelmesebb. 

A szennyvíz szárazanyag tartalma 1-2 mg l-1. A szennyezőanyagok egy része kiülepedhet. A szervesanyagok 

mennyisége több mint 50%, melyből a fehérje 40%, a szénhidrát 50%, a víz 10%. A friss házi szennyvíz pH-ja 

közel semleges. A városi szennyvíz átlagos vízminőségi jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza. 

A szennyvíz mennyiségét meghatározza: 

• az adott ipar jellege; 

• a működő üzemek gyáregységek száma; 

• az alkalmazott technológia típusa és színvonala; 

• a vezetés és dolgozók környezettudata; 

• a vezetés és a dolgozók érdekeltsége; 

• technológiai fegyelem betartása. 
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Az ipari szennyvíz mintegy 80-90%-a a felhasználás során elszennyeződik. Az ipari használt vizek a 

következők: 

• hűtő, illetve gőzrendszerek kibocsátott vizei 

• technológiai használt víz 

• üzemi szociális használt vizek 

• az üzem területéről elvezetendő csapadékvíz 

A használt hűtővíz csak hőszennyezést okoz, szennyezőanyag csak üzemzavar esetén kerülhet a vízbe. 

Az ipari szennyvizek fajtái: 

• hűtővíz; 

• vegyipari szennyvíz; 

• fémkohászati szennyvíz; 

• gépipari szennyvizek; 

• elektronikai ipar szennyvizei; 

• bőripari szennyvizek; 

• textilipari szennyvizek; 

• papír- és cellulózipar szennyvizei. 

Élelmiszeripari szennyvizek: 

• húsipari szennyvizek (vágóhidak); 

• cukorgyártás szennyvizei; 

• tejipari szennyvizek; 

• konzervgyári szennyvizek. 

Az ipari üzemek közvetlenül felszíni befogadóba (határérték), vagy közcsatornába bocsáthatják szennyvizeiket. 

A közcsatornába bocsátás előtt előtisztítást a hatóság előírhat, ilyenkor a vállalkozás területén tisztítási 

technológiát kell megvalósítani. 

Mezőgazdasági szennyvizek 

A növénytermesztési technológiák fejlődésével kapcsolatban a kemikáliák (műtrágyák, peszticidek) széleskörű 

alkalmazása, az állattartásban az alom nélküli tartási technológia elterjedése (hígtrágya) jelentették potenciális 

veszélyt a vízkészletekre. 

Nagyüzemi állattartásból származó hígtrágya, melynek mennyiségét meghatározza: 

• az állattartó telep jellege; 

• az állatok száma; 

• az alkalmazott technológia színvonala; 

• az alkalmazottak kulturális szintje. 

Szennyezést okozhatnak ezen kívül a feldolgozó üzemek is. 

Ezek a szennyező anyagok a vízi környezetre 
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• elsődleges (közvetlen) 

• másodlagos (közvetett) 

Közvetlen hatást jelent az állattartásban keletkező hígtrágya, melynek elhelyezése, komoly gondot jelent. A 

közvetett hatást kiváltó tényező a kemikáliák felhalmozása, melyek a talajból mind a felszíni, mind a felszín 

alatti vizekbe ki- illetve bemosódhatnak. A mezőgazdasági szennyvizek összetételére jellemző a nagymértékű 

szennyezettség, igen magas lebegőanyag-tartalom és a gyors bomlás miatti besavanyodási hajlam. 

Szállíthatóságát megkönnyítheti a magas víztartalom, így csővezetéken is továbbítható. 

A szennyvizek jelentős része mikroorganizmusokkal (baktériumok, gombák, stb.) is szennyezett, ezért 

állathigiéniai és közegészségügyi szempontból problémát okozhatnak. 

Ezért ezek kijuttatása a környezetbe komplex (környezetvédelmi, közegészségügyi, vízgazdálkodási, 

növénytermesztési) mérlegelést igényel. 

A szennyvízben található anyagok 

• Szénhidrátok 

• Egyszerű szénhidrátok (pl. cukrok); 

• Összetett szénhidrátok (poliszacharidok): 

• Keményítő (biológiailag könnyen bontható) 

• Cellulóz (biológiailag nehezen bontható); 

• Zsírok, olajok: 

• Kémiai szerkezet alapján – zsírok 

• Kémiai szerkezet alapján – olajok; 

• Fehérjék; 

• Hosszú szénláncú zsírsavak; 

• Oldott szerves savak; 

• Detergensek; 

• Szabad aminosavak; 

• Egyéb szerves anyagok; 

• Oldott szervetlen vegyületek (savak, lúgok, sók, stb.); 

• Különböző összetételű lebegő anyagok. 

Szennyvizek jellemzése 

• fizikai, 

• kémiai, 

• biológiai (bakteriológiai) paraméterek alapján (1. táblázat). 

1. táblázat. A szennyvizek fontosabb jellemzői 
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Hogy mikor melyik jellemző ismeretére van szükség, az függ: 

• a szennyvíz eredetétől és éves változásától (szezonális), 

• az aktuális tisztítási megoldástól, 

• az elérendő tisztított víz minőségétől (határérték). 

A szennyvíztisztítás szükségessége 

• A befogadó élővilágának megteremteni a megfelelő életfeltételeket; 

• a befogadó oxigénháztartásának helyreállítása; 

• esztétikai okok; 

• eutrofizáció megakadályozása, illetve csökkentése. 

Mit kell eltávolítanunk és hogyan? 

• Szilárd állapotú anyagokat (lebegőanyag) 

• Oldott anyagokat 

• Szervetlen anyagokat (viszonylag kevés) 

• Szerves anyagokat (sok): 

• biológiailag jól bontható 

• biológiailag közepesen bontható 

• biológiailag nehezen (vagy nem) bontható 

Miért kell eltávolítani a szennyező anyagokat? 

A szennyvíztisztítás célja, hogy a használat során szennyezett vizek szennyeződés előtti állapotát visszaállítsa. 

A szennyvíztisztítási technológiára veszélyes anyagok az alábbiak: 

• Szilárd és vízben oldhatatlan hordalékanyagok, amelyek könnyen ülepednek, de a csatornából, vagy a 

tisztítótelep műtárgyaiból nehezen távolíthatóak el. 

• Káros mennyiségű zsiradékok, olajok és kátrányok. 

• Mérgező gázok, vagy olyan anyagok, amelyek átalakulás során ilyen gázokat hozhatnak létre, illetve 

mindenféle mérgező és toxikus anyag, pl. növényvédő szer. 

• Tűzveszélyes anyagok, amelyek robbanó elegyet képezhetnek. 

• Káros mennyiségű patogén fertőző anyagok. 

• Lúgos vagy savas anyagok, amelyeknek pH-ja 7,5-nél nagyobb vagy 6,5-nél kisebb. 

• Olyan szennyvizek, amelyeknek hőmérséklete 50 oC-nál magasabb. 

• Radioaktív anyagokkal szennyezett szennyvizek (nagyobb, mint 10-6 mikro Curie/cm3). 

2. táblázat. A vízszennyezés csökkentésének lehetőségei 
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A szennyvíztisztítás folyamatát vázlatosan a 4. ábra mutatja be. 

 

4. ábra. A szennyvíztisztítás vázlatos folyamata 

További információkat szerezhet még a sulinet portálon 

Összefoglalás 

A szennyvíz emberi használatból származó hulladékvíz, mely szennyező anyagokat tartalmaz. Lehet lakossági, 

termelési, kevert és mezőgazdasági. Mennyisége és összetétele az életszínvonaltól, szokásoktól, az alkalmazott 

technológiától, stb. függ. Magyarországon a lakossági szennyvíz átlagos mennyisége 80-120 L/fő/d. 

A szennyvízben különböző eredetű és összetételű anyagok találhatók eltérő fizikai, kémiai és biológiai 

tulajdonságokkal. Ebből adódóan, mielőtt egy fogadóba engednénk be, meg kell tisztítani. 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-462f-bc0a-69d2dec40015
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2. fejezet - A szennyvíz fizikai 
tulajdonságai 

Bevezetés 

Ahhoz, hogy egy technológiai folyamatot kidolgozhassunk, működtessünk, szükségünk van az adott rendszer 

alapos megismerésére. Ha valamire ránézünk, legelőször a fizikai tulajdonságait vesszük észre. Ezek közül az 

adott anyagnak a legjellemzőbb a színe, szaga, halmazállapota, stb. A szennyvíztisztítás kezdeti korszakában 

elsősorban csak a fizikai tulajdonságokat befolyásoló anyagok: kavics, homok, lebegő anyagok, stb. eltávolítása 

volt az elsődleges szempont. 

Ebben a tanulási egységben a szennyvíz legjellemzőbb fizikai tulajdonságaival (sűrűség, viszkozitás, 

hőmérséklet, lebegőanyag-tartalom (zavarosság), szín, szag és azok a környezetre, az élővilágra gyakorolt 

hatásaival ismerkedhet meg. 

Követelmény: 

• legyen tisztában a szennyvíz legfontosabb fizikai tulajdonságaival, tudjon különbséget tenni köztük; 

• tudjon következtetni ezek környezeti hatásaira; 

• ismerje fel konkrét példákon a különböző fizikai paraméterek okozta hatásokat! 

A víz minőségét statikus illetve dinamikus megközelítésben vizsgálhatjuk. Statikus megközelítésben a 

vízminőséget a fizikai, kémiai, biológiai, mikrobiológiai (bakteriológiai) és radiológiai tulajdonságok összessége 

határozza meg. E tulajdonságokat részben a víz természetes körforgása keretében lejátszódó folyamatok, 

részben a társadalom termelő, fogyasztó tevékenysége keretében kialakuló társadalmi körforgás befolyásolhatja. 

A természetben lezajló különböző fizikai, kémiai, fizikai-kémiai, biológiai folyamatok hatására kialakul a 

víznek egy adott összetétele. 

Miután mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek örökös mozgásban vannak egy-egy újabb pl. kémiai folyamat 

hatására, egy újabb egyensúlyi állapot alakulhat ki. Ez a vízminőség dinamikus megközelítése. 

A szennyvíz is halmazállapotát tekintve cseppfolyós, így célszerű a vízről már korábban tanultakat 

feleleveníteni. Először ejtsünk néhány szót a víz alapvető tulajdonságairól, hogy össze lehessen hasonlítani a 

szennyvíz tulajdonságaival. 

A víz alapvető fizikai tulajdonságai: 

• sűrűség; 

• viszkozitás; 

• oldóképesség; 

• hőmérséklet; 

• szag és íz; 

• szín; 

• zavarosság (lebegőanyag tartalom). 

A víz sűrűsége és viszkozitása befolyásolja a különféle víz- és szennyvíz-technológiai eljárások (leginkább a 

derítés, az ülepítés és a szűrés) hatásfokát. A sűrűség és a viszkozitás is hőmérsékletfüggő (a +4 °C 

hőmérsékletű víznek a legnagyobb a sűrűsége). 

A víz oldóképessége (abszorpció) anyagonként különböző. Függ az oldandó anyag fajlagos oldhatóságától, a 

hőmérséklettől és a vízben már meglévő oldott anyagok koncentrációjától. Az oldhatóság felső határa a 

telítettségi érték. A szilárd anyagok, a gázok és a folyadékok vízben történő oldódásának folyamata különböző. 
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Általános szabály, hogy a „hasonló a hasonlóban” oldódik jobban, ami azt jelenti, hogy pl. egy poláris molekula 

a poláris szerkezetű vízben oldódik jobban, míg egy apoláris molekula kevésbé. 

A vizek hőmérséklete természetes körülmények között igen eltérő. A felszíni vizekben hőmérséklet rétegeződés 

alakulhat ki, ha a különböző hőmérsékletű rétegek lassan keverednek el. Ez a jelenség közvetve hatással van 

(lehet) több kémiai és biológiai vízminőség jellemzőre is. 

A felszíni vizek közül a vízfolyások hőmérséklete követi a léghőmérsékleti minimumot illetve maximumot. Az 

állóvizek hőmérséklete a felszíntől lefelé haladva csökken. Egyébként követi a léghőmérséklet napi és évszakok 

szerinti változását, és általában 0-25 °C. Télen az állóvizek felszíni rétege 0 °C és befagy, az alsóbb rétegek 

hőmérséklete nem csökken 4 °C alá, ami a vízi élet szempontjából igen lényeges. 

A felszíni vizek hőmérséklete nagy mértékben befolyásolja az öntisztulást. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, 

annál lassabban játszódik le az öntisztulás. 

A víz szaga és színe a benne oldva lévő szag- és ízkeltő anyagoktól függ. Ezek vagy természetes úton, vagy 

pedig emberi tevékenység következtében kerülhetnek a vízbe. Az ízek és szagok erőssége függ a 

hőmérséklettől. 

A felszíni vizek íz- és szaghatásait leggyakrabban okozó anyagok: 

• oldott gázok (pl. klór, hidrogén-szulfid); 

• oldott sók (pl. Ca-szulfát – fanyar; Mg-szulfát – kesernyés); 

• mikroorganizmusok anyagcsere termékei (pl. penész-, doh- és földszag); 

• szerves anyagok bomlástermékei (melyek lehetnek természetes eredetűek, vagy mesterséges szennyező 

anyagok, pl. szennyvízből származóak). 

A víz szagát a vízben lévő illékony anyagok okozzák, melyek szagérzés észlelését váltják ki. 

A szagforrás: 

• elsődleges - primer és 

• másodlagos – szekunder eredetű lehet. 

Az elsődleges források a következők: 

• természetes folyamatokból a vízbe kerülő anyag (kénhidrogén); 

• biológiai eredetű (növények, algák, baktériumok, gombák, paraziták élettevékenységéből vagy ürülékéből 

származó) anyagok; 

• szennyvizek (kommunális, ipari). 

A másodlagos források a víz kezeléséből származó, a víz szagát okozó anyagok (pl. a víz klórozása). 

A víz színe, ha tiszta, vékony rétegben színtelen, nagyobb tömegben halványkék színű. A víz színét a benne 

oldott huminanyagok, a csapadék formában kivált vas, a szulfidok, a mikroszervezetek anyagcsere termékei és a 

színes lebegő anyagok alakítják a leggyakrabban. 

A víz zavarossága a benne lévő szuszpendált lebegő anyagok mennyiségétől függ. Zavarosságot leggyakrabban 

a vízben nem oldódó szerves és szervetlen anyagok, kolloid részecskék (pl. agyagásványok, szilíciumoxidok, 

vashidroxidok, magnézium-hidroxidok) és szerves eredetű anyagok (szerves kolloidok, baktériumok, 

planktonok) okozhatják. A talajvizek zavarosságát főleg szervetlen vegyületek okozzák. 

A szennyvíz fizikai jellemzői: 

• szín; 

• szag; 
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• oldott gázok (oxigén); 

• hőmérséklet; 

• zavarosság; 

• nem oldott anyagtartalom (ülepedő, felúszó és lebegőanyag). 

A szennyvíz színéből a szennyvíz eredetére, a szennyezettség mértékére és frissességére lehet következtetni. A 

szín a felszíni és felszín alatti vizek tisztaságának indikátora. Az elszíneződést az oldható és oldhatatlan (az 

utóbbi a víz zavarosságát eredményezi) anyagok okozzák. 

A szennyvíz színe lehet pl. színtelen, sárgás, barnás, szürke. A friss, híg szennyvíz általában világos színű, és 

ahogy nő a szennyezettség mértéke – vagy beindul a szennyvízben lévő szerves szennyezőanyagok rothadása – 

úgy egyre sötétebb színűvé válik. A tisztított szennyvíz színtelen, esetleg igen gyengén színezett. 

A szennyvíz szagából a szennyvíz frissességére, a rothadási folyamatokra, ill. a tisztulás mértékére lehet 

következtetni. A szennyvíz lehet szagtalan vagy bűzös (gyengén, közepesen, erősen). Lehet földszagú, dohos, 

záptojásszagú. A friss, ill. a tisztított szennyvíz gyakorlatilag szagtalan. 

3. táblázat. Jellegzetes szaghatást kiváltó anyagok 

 

A szennyvizek fizikai tulajdonságai közé sorolhatjuk még a víz oxigéntelítettségét, melynek csökkenése 

jelentős hatással bír a vízi élővilágra. A szennyvizek oldott oxigén tartalma jelentős hatással van a szerves 

vegyületek bonthatóságára. Az oxigén igényes hulladékok, ha elegendő oldott oxigén áll rendelkezésre az aerob 

dekomponáló szervezetek (baktériumok, gombák) tevékenysége eredményeként lebomlanak. Ezek fő forrása a 

rosszul működő szennyvíztisztító telepek, természetes lefolyás, olajfinomítók, élelmiszeripari üzemek, 

textilgyárak, papírgyárak, stb. Ha a felszíni víz ezekkel a szennyező anyagokkal túlterhelt, akkor a hirtelen 

elszaporodó aerob szervezetek olyan mértékben fogyasztják az oldott oxigént, hogy a halak és a rákfélék a 

fulladás következtében elpusztulnak (5. ábra). 

A teljes oxigénhiány valamennyi oxigénigényes élőlény pusztulásához vezet, és az anaerob baktériumok 

elszaporodnak. Ezeknek következménye, hogy ezek a baktériumok a szervesanyagok anaerob lebontásával 

toxikus és kellemetlen szagú anyagokat termelnek, mint a kénhidrogén, ammónia, és metán, amelyek buborékok 

formájában kerülnek a felszínre. 
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5. ábra. A szennyvíz hatása a folyó élővilágára 

A hőszennyezés a szennyezés egyik formája, amely a víz természetes hőmérsékletének mesterséges úton 

történő megváltoztatásával, növelésével káros következményeket okoz, korlátozva ezzel a vízhasználatot, és 

megzavarja a vízi életfolyamatokat. 

A hőmérséklet emelkedése önmagában még nem szennyezés, hatásai azonban károsak. A szennyvíz 

hőmérsékletéből annak származási helyére lehet következtetni. A városi szennyvíz hőmérséklete általában 12-16 

°C között van. 

A hőmérséklet emelkedés hatására bekövetkező sűrűségkülönbség, ún. hőcsóva kialakulását eredményezi, és 

hőmérsékleti rétegződés jöhet létre, ami stabilizálódhat, melynek következménye, hogy a melegvíz a felszínen 

elkülönülve áramlik. 

A felmelegedés csökkenti az oldott oxigén mennyiségét, ugyanis az oxigén túltelítettség miatt annak egy része a 

légtérbe távozik. A veszteség elérheti a 4-5 mg l-1 értéket is. Ez azonos lehet egy szennyvízterhelés hatásával, 

ezért hőterhelésnek nevezzük. 

Ha a melegvíz állóvízbe kerül, a felmelegedés fokozza a vízi élőlények aktivitását, ami az oxigén elvonás 

fokozódását okozza, a felszínen elterülő magasabb hőmérsékletű víz pedig az oxigén felvételét akadályozza. 

A fokozott párolgás és a magasabb hőmérséklet miatti oldhatóság növekedés következtében az összes 

sótartalom növekedhet. 

A hőmérséklet emelkedés fokozza a vízben levő toxikus anyagok hatását, és ezáltal csökken a letális értékhez 

tartozó koncentráció nagysága. Ennek oka egyrészt a jobb oldhatóság, illetve az élőlényekben felfokozódott 

biokémiai reakciók sebességének növekedése. 

A van’t Hoff szabály szerint 10 °C-os hőmérséklet emelkedés megkétszerezi a kémiai reakciók sebességét. 

Legsúlyosabb hatások az élővilágot érik a következők szerint: 

• közvetlen hőhatás; 

• az életjelenségekben bekövetkező zavarok (légzés fokozódása, fotoszintézis növekedés, egyedfejlődési 

rendellenességek); 

• az oxigénhiány miatt táplálék szervezetek eltűnése; 

• a mérgezéssel szembeni csökkenő ellenállás ; 

• zavarok a szaporodásban és a kritikus fejlődési szakaszokban; 

• az eredeti populáció összetételének változása. 

A szennyvíz zavarosságából a szennyezettség mértékére és a szennyvíz állapotára (friss, rothadó, üledékes) 

következtethetünk. A szennyvíz lehet átlátszó, opálos, erősen vagy gyengén zavaros. 

A szennyvíz szennyezőanyagának nem oldott része a szennyezőanyagok sűrűségétől és méretétől függően 

háromféle lehet: 

• ülepíthető anyagok sűrűségük nagyobb a szennyvíz sűrűségénél (pl. homok, szerves iszap); 

• felúszó anyagok sűrűségük kisebb a szennyvíz sűrűségénél (pl. olaj, zsír); 

• lebegő anyagok (kolloidok) sűrűségük közel áll a víz sűrűségéhez és szemcseméretük igen kicsi (d<10-2 

mm). 

A lebegtetett hordalékok vízben nem oldódó talajrészecskék, valamint szervetlen és szerves vegyületek a 

természetes lefolyásból, a mezőgazdasági termelésből, bányászatból, kitermelésből (fa), építésből származóan 

kerülnek a felszíni vizekbe. 
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A durvább részecskék, mint a homok, iszap gyorsan leülepednek a meder fenekére. A finomabb részecskék mint 

az agyag, és a finom szemcsés részecskék hetekig, hónapokig szuszpenzióban maradnak, mielőtt leülepednének. 

A legtöbb hordalék a víz kezelése során kiszűrhető, így ezek ritkán okoznak egészségügyi károsodást, viszont a 

vízzel érintkező forgó gépészeti berendezések kopását, öntöző elemek dugulását okozhatják. 

A vízkezeléssel el nem távolított finom hordalék részecskék adszorbeálhatják, és koncentrálhatják a toxikus 

nehézfém vegyületeket, peszticideket, baktériumokat és egyéb veszélyes anyagokat. 

A szuszpendált részecskék a felszíni vizeket piszkossá és zavarossá változtathatják, akadályozzák vagy 

megszüntetik az asszimilációt a vízinövények fotoszintéziséhez nélkülözhetetlen napsugarak áthatolásának 

korlátozásával. 

A lebegő részecskék a vízi állatokra is veszélyesek, azok pusztulását okozzák. A halak esetében a pusztulást a 

kopoltyúk eltömődése, más állatok esetében a táplálék hiánya okoz pusztulást. 

A fenékiszap elpusztítja a táplálék és az itatóhelyeket, feltölti a tavakat, tározókat, csatornákat. 

Ez csökkenti a halászat, a horgászat, illetve az üdülés lehetőségeit, a költséges beavatkozást tesz szükségessé. 

A hordalékszennyezés csökkentése a talajvédelem gyakorlatának javításával, megfelelő erdőgazdálkodással 

oldható meg. 

Összefoglalás 

A szennyvizek fizikai tulajdonságai utalnak eredetére és hatással vannak a benne zajló biokémiai folyamatokra. 

A színe, zavarossága alapján a szennyvíz eredetére, a szennyezettség mértékére és frissességére lehet 

következtetni. A szín a felszíni és felszín alatti vizek tisztaságának indikátora. A szuszpendált részecskék a 

felszíni vizeket piszkossá és zavarossá változtathatják, akadályozzák, vagy megszüntetik az asszimilációt. 

A szaga a szennyvíz frissességére, a rothadási folyamatokra, ill. a tisztulás mértékére utal. 

A szennyvizek oldott oxigén tartalma jelentős hatással van a szerves vegyületek bonthatóságára. Az oxigén 

igényes hulladékok, ha elegendő oldott oxigén áll rendelkezésre az aerob dekomponáló szervezetek 

(baktériumok, gombák) tevékenysége eredményeként lebomlanak, ha viszont kevés van belőle anaerob 

folyamatok játszódnak le, ami lassúbb lebomlást eredményez toxikus anyagok keletkezésével, és kellemetlen 

szaggal jár. 

A hőmérséklet emelkedés hatására bekövetkező sűrűségkülönbség, ún. hőcsóva kialakulását eredményezi, és 

hőmérsékleti rétegződés jöhet létre, ami stabilizálódhat, melynek következménye, hogy a melegvíz a felszínen 

elkülönülve áramlik. A felmelegedés csökkenti az oldott oxigén mennyiségét. A fokozott párolgás és a 

magasabb hőmérséklet miatti oldhatóság növekedés következtében az összes sótartalom növekedhet. A 

felmelegedés fokozza a vízi élőlények aktivitását, ami az oxigén elvonás fokozódását okozza, a felszínen 

elterülő magasabb hőmérsékletű víz pedig az oxigén felvételét akadályozza. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mire lehet következtetni a szennyvíz színéből? 

2. Milyen folyamatokra utal a szennyvíz szaga? 

3. Hogyan hat a biokémiai folyamatokra a hőmérséklet növekedése? 

4. Milyen tényezők szabályozzák az oldott oxigén mennyiségét a vízben? 

5. Milyen hatása van a lebegő részecskéknek a vízi ökoszisztémára? 
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3. fejezet - A szennyvíz kémiai 
tulajdonságai 

Bevezetés 

A szennyvizeket legjellemzőbben a kémiai és biológiai tulajdonságain keresztül tudjuk leírni. Életünk 

elképzelhetetlen vegyipari termékek nélkül, melyek jelentős része előbb utóbb a szennyvízben jelenik meg. 

Egyre több természetidegen anyag kerül forgalomba, melyek biológiai úton nem bomlanak le, perzisztensek, így 

felhalmozódnak a táplálékláncban, ill. a környezetben. Mások kikerülve a felszíni vizekbe eutrofizációt 

okozhatnak, ill. toxikus hatásúak. 

E tanulási egységben megvizsgáljuk a szennyvizekben leggyakrabban előforduló kémiai anyagokat, azoknak a 

vízre, élővilágra és a környezetre kifejtett hatásait. 

Követelmény: 

• legyen tisztában a szennyvíz legfontosabb kémiai tulajdonságaival, tudjon különbséget tenni köztük; 

• tudjon következtetni ezek környezeti hatásaira; 

• ismerje fel konkrét példákon a különböző kémiai paraméterek okozta hatásokat! 

Kémiai jellemzők 

A kémiai jellemzők részletes felsorolását az 1. táblázat tartalmazza (lásd korábban). 

A szennyvíz kémiai jellemzői közül legfontosabbak a következők: 

• kémhatás (pH); 

• összes oldott anyag: 

• oldott szervetlen (ásványi) anyag (sótartalom); 

• oldott szerves anyag, 

• összes foszfortartalom (összes P, g m-3); 

• szerves nitrogén (szerves N, g m-3) 

• a szerves szennyeződés mutatói (BOI, KOI, TOD, TOC). 

Összes sótartalom 

Az összes oldott szervetlen anyag, az összes vízben levő ion mennyisége (sókoncentráció) az egyes összetevők 

külön-külön mérése és összegzése nélkül is megállapítható. Ilyen módszer az ismert térfogatú, szűrt víz 

bepárlási maradékának mérése, ami túl sok szerves anyagot nem tartalmazó víz esetében jól megközelíti az 

összes szervetlen anyag mennyiségét (105 °C-on a bepárolt mintarészlet tömegállandóságig szárításával 

határozzák meg). Gyors, rutin vizsgálatra különösen alkalmas módszer a víz oldott sótartalmának jellemzésére a 

víz fajlagos elektromos vezetőképességének mérése. A vízben oldott nyolc fő ion mennyiségének egyedi 

mérése ennél jóval időigényesebb. Ezek a főbb ionok: a Na+, K+, Ca2+, Mg2+ kation, valamint a 

 anion. 

A vízoldható szervetlen anyagok között a nagyszámú vízben oldódó savak, sók, toxikus nehézfém vegyületek 

és egyéb szervetlen vegyületek említhetők. 

Az élővizekbe a legtöbb szervetlen eredetű szennyeződés a műtrágyák használata során és a bányavizekből jut. 

A pirit (FeS2) pl. levegő és víz jelenlétében, baktériumok hatására átalakul. A végtermék kénsav és vas(II), 

vas(III)-szulfát. Ez az átalakulás külszíni fejtésekben éppúgy lejátszódik, mint a mélyművelés során. A savas víz 
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azután a talajvízbe kerül, esetleg források révén a szabadba jut. Mivel a pirit a legtöbb szénben is előfordul, a 

szénbányák környékén a patakok és források vize kénsavas lehet. 

Az élővizekben kifejlődött növények és állatok életfolyamatai bizonyos pH értékek között zavartalanul 

játszódnak le. Savas szennyeződés hatására azonban az egyensúly felborul. megnövekedő savasság egyébként 

nem csupán a légzést, hanem más anyagcsere folyamatokat is akadályoz. Hosszabb idő alatt a savas víztől mind 

a növények, mind az állatok elpusztulnak. A savas víz károkozó hatása megnyilvánulhat az állatok pusztulása 

(valamennyi gerinces, sok gerinctelen, néhány mikroorganizmus az, ami megmarad), a magasabb rendű 

növények többségének elpusztulása (néhány alga marad meg), a vízben lévő szerkezetek nagy mértékű 

korróziója (vezetékek, vasbeton, vasszerkezetek, zsilipek, hajótestek stb.) valamint a haszonnövények 

elpusztulása révén is. 

A vízminőségi problémák egyik fontos kérdése, hogy milyen és mennyi a vízben az oldott fémionok 

koncentrációja. A fémek bioakkumuláció révén kerülnek a táplálékláncba. A vizekbe geológiai úton vagy 

antropogén szennyezés révén jutnak. Az emberi szervezet számára egyes fémek jelenléte elengedhetetlenül 

szükséges. Ezek az úgynevezett esszenciális elemek: kalcium, magnézium, bór, cink, króm, kobalt, mangán, 

molibdén, ón, réz, vas. Ezen fémek hiánya is egészségkárosodást okozhat, de az is baj, ha nagyon nagy 

koncentrációban vannak jelen. 

Az arzén, a kadmium, az ezüst, a higany és az ólom esetleges jelenléte a vizekben erősen toxikus hatású, ezért 

ezeknek kis mennyiségei is megakadályozzák az ivóvízként való hasznosítást. 

A toxikus fémek az emberre nézve azért is veszélyesek, mert miután megkötődtek a biomasszában, ott 

felhalmozódnak, és a tápláléklánc végén lévő ember már igen nagy dózisban kaphatja az erősen mérgező 

anyagokat. 

Az édesvizek és a tengervíz nehézfémtartalma a környezet antropogén terhelésének különösen érzékeny 

indikátora. A fémek a hidroszférában oldott és lebegő szilárd részecske formájában (adszorbeált), továbbá vízi 

üledékekben és a biomasszában fordulnak elő. Az antropogén eredetű nehézfémek dúsulási tényezője a 

folyókban, pl. a biomasszában 100-10000-szeres értéket is elérhet. (Dúsulási (akkumulálódási) tényező: a sejt 

szárazanyagában kimutatható nehézfém-koncentráció és az adott fém vízben lévő koncentrációjának 

hányadosa.) A kadmium-ion potenciális veszélyt jelent hazai vizeinkre, pl. a száraz-elemek egyik alkotórésze, 

savas közegben oldható. A szervezetbe kerülve idegméregként hat, keringési, emésztőszervi és 

bőrelváltozásokat okoz. 

A higanyvegyületek közül a legveszélyesebbek az organikus származékok, különösen a metil-higany-kation 

(CH3Hg+) és a dimetil-higany ((CH3)2Hg). Ha higanyvegyületek élővízbe jutnak a meder alján az iszapban 

összegyűlnek, anaerob baktériumok működése révén az előbbi vegyületekké alakulnak át. 

A vízoldható metil-higany-származékok az állatok zsírszövetében halmozódnak fel, s a táplálékláncon keresztül 

így az emberi szervezetbe juthatnak. Mivel a természetes vizek iszapjából a higany eltávolítása technikailag 

nehéz és költséges feladat, szükség van arra, hogy kibocsátásukat a minimálisra korlátozzuk. A városi 

tisztítótelepek szennyvizeiben a higany mennyisége 1 ppb (μg/dm3), még akkor is, ha az ipar egyébként nem 

használ higanyt, vagy higanytartalmú vegyületeket. Ez a szennyeződés gyógyszerekből, fertőtlenítőszerekből és 

a háztartásokban használt festékekből származik. 

A nátrium, kalcium és egyéb sók öntözést követő lefolyásból, ipari tevékenységből, az utak sózásából és 

természetes forrásokból származhatnak. Az utak téli sózásából származó károk, - mint a gépkocsik, hidak 

korróziója, a növényzet pusztulása, és a vízszennyezés, - az USA-ban 2,9 milliárd dollárt tesznek ki évente. 

Vizsgálatok folynak a jelenleg használatos sók, kalcium-magnézium acetáttal történő helyettesítésére, amely 

lényegesen lecsökkentené ezeket a károkat. 

A víz összes keménységét a Ca2+ és Mg2+ ionok vegyületei okozzák. Ezek az elemek természetes körülmények 

között a szénsav oldó hatása vagy a talajban lejátszódó mikrobiológiai folyamatok révén jutnak a vízbe. 

Beszélünk állandó és változó (karbonát) keménységről. 

A szervetlen növényi tápanyagok közül két meghatározó tápanyag, a foszfor, (foszfát) és a nitrogén (nitrát és 

ammónium) a vízi ökoszisztémák növényeinek növekedésében játszik szerepet. 

Ezek túlzott mennyisége az algák gyors növekedését, a fokozott virágzást, a gyomok sűrű növekedését, a víz 

szagának, ízének, szépségének romlását, a napsugarak blokkolását okozza. 
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Az algák pusztulását követő lebontás során az aerob dekomponálók a víz oldott oxigéntartalmát lecsökkentik, és 

ez gátolja a vízi élőlények életműködését. 

Az ivóvízben a foszfát nem okoz egészségügyi problémát, tekintettel arra, hogy az embereknek szüksége van 

erre a tápanyagra. Az ivóvíz nagyobb nitrátkoncentrációja veszélyes az ember számára. Vidéki területeken a 

talajvíz kutak nitrátszennyezése következhet be amennyiben, azok közelében emésztőgödör, vagy szeptikus tank 

található. A nitrát az emberi emésztőrendszerben nitritté redukálódik, amely nagyobb mennyiségben 3 

hónaposnál fiatalabb csecsemőknél, akiknél a vérképző szervek még teljesen nem fejlődtek ki, a nitrát bejutása a 

szervezetbe halálos kimenetelű lehet. 

Az elmúlt 50 évben Észak-Amerikában és Európában több mint 2000 esetben következett be nitrát mérgezés, 

melyből mintegy 170 esetben következett be halál. Európában különösen Hollandiában következett be a talajvíz 

elnitrátosodása, az intenzív állattenyésztés, és az ezzel járó jelentős trágyaképződés illetve kihelyezés 

következtében. 

A szerves nitrogén a friss szennyvízbe az emberi vizelettel kerül, vagy a szerves anyag lebontási folyamatok 

eredményeként ammónia, ill. nitrát-nitrogén formájában jelentkezhet magasabb koncentrációban. Az 

ammónium-ionok megjelenése a felszíni és felszín alatti vizekben - ugyanúgy, mint a nitrit-ioné is - általában 

friss szennyezésre utal. 

A szervetlen eredetű vízszennyező anyagok főbb jelenlevőit, a szennyeződés eredetét, a hordozóközeget és a 

káros hatásokat a 4. táblázat, a szerves eredetűeket az 5. táblázat mutatja be részletesen. 

4. táblázat. Szervetlen eredetű szennyező anyagok, eredetük, a hordozóközeg, valamint káros hatásuk 

bemutatása 
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5. táblázat. Szerves eredetű szennyező anyagok, eredetük, a hordozóközeg, valamint káros hatásuk bemutatása 
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A vízszennyezésnek a huszadik századig legelterjedtebb formája a szerves szennyezés volt. Ez a vízi 

élőlényrendszer szerves-anyag lebontását növelve változtatja meg a vízminőséget. Ha a lebontást végző 

szervezetek (baktériumok) elhasználják a víz oldott oxigénkészletét, az oldott oxigént lélegző állatok 

elpusztulnak, mérgező anyagcseretermékek (NH3, H2S) keletkeznek a vízben, amik a légtérből lélegző 

állatokat, a növényeket, sőt a vizet használó szárazföldi állatok és az ember életét is veszélyeztetik. Ha 

tápanyagként keresztüljutott a szerves anyag a lebontási folyamatokon, akkor pedig mineralizációja során 

termeli a trófianövelő anyagokat. 

A természetben milliós nagyságrendben léteznek olyan vegyületek, amelyek szenet, oxigént, hidrogént és más 

elemeket tartalmaznak, továbbá ugyanilyen nagyságrendben szintetikus szerves vegyületek is. A természetes 

forrásokból származó szerves vegyületek évmilliók óta léteznek a környezetben, az élő szervezetek ezekből 

sokat életfolyamataikban hasznosítanak, másrészt, valamilyen módon tolerálják azokat, amelyek számukra nem 

használhatóak fel. 

A szintetikus szerves anyagok jó része is ártalmatlan az élővilágra, vannak azonban olyanok is, amelyek a 

biokémiai folyamatokat befolyásolják, vagy ezek lejátszódását megakadályozzák. Közülük sokat célszerű 

emberi cselekvés juttat a környezetbe, mint pl. a növényvédő szereket, hogy kártevőket, gyomnövényeket 

elpusztítsanak. Miután feladatukat elvégezték, ezeket illetve ezek bomlástermékeit is természetszerűleg 

szennyezőanyagnak kell tekintenünk. 

A szerves anyagok, amelyek a kémiai iparok hulladékaiként jutnak az élővizekbe, vagyis elsősorban a 

szintetikus szerves anyagok termelése hihetetlen mértékben megnövekedett. Ezek a vegyületek hajtóanyagként, 

műanyagként, oldószerként, festékként, rovarölő-, gombaölő- és gyomirtó szerként, élelmiszer- és 

italadalékként, háztartási vegyszerként és gyógyszerként kerülnek forgalomba. Jelentős részük bakteriálisan 
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nem bontható le, tehát a talajban vagy az élővizekben felhalmozódnak. Néhány közülük – jellemző példa a DDT 

– a táplálékláncon belül akkumulálódik, s a baktériumokon és a véglényeken keresztül eljut a magasabb rendű 

élőlényekbe is, ahol ily módon koncentrációjuk lényesen nagyobb lehet, mint a környezetben. 

Mivel ezeknek a vegyületeknek a vizekből való eltávolítása nem könnyű feladat, cél az, hogy megakadályozzuk 

a környezetbe való jutásukat. 

A víz szervesanyag-tartalmának jellemzése többféleképpen történik. Annak alapján, hogy a vízben levő 

szerves anyagok igen sokfélék lehetnek, s nincs mód minden esetben minden egyes vegyület minőségi-

mennyiségi vizsgálatára, a szervesanyag-tartalmat ún. összegparaméterek segítségével jellemzik. A szerves 

anyagok a természetes vízben oldott vagy lebegő anyag formájában találhatók meg. Ezen vegyületek 

összességének mennyiségi jellemzésére a kémiai oxigénigény (KOI) meghatározását alkalmazzák. 

Vízanalitikai, illetve hidrobiológiai szempontból a szerves anyagok jellemző tulajdonsága, hogy hozzáférhetők-

e a mikroorganizmusok számára. Erre a kérdésre a víz biokémiai oxigénigénye ad választ (BOI). 

A kémiai oxigénigény (KOI) a vízben lévő szerves anyagok kémiai oxidációjához szükséges oldott oxigén 

mennyiségét adja meg. A kémiai úton történő erélyes roncsolás a meghatározás alapja, gyorsabb és teljesebb 

folyamat, mint a biológiai módszerrel történő meghatározás. A fogyott oxidálószerrel egyenértékű oxigén a 

szervesanyag-tartalom mérőszáma. (O2 mg/dm3). Oxidálószerként kálium-permanganátot vagy kálium-

bikromátot alkalmaznak. 

A reakció kénsavas közegben, magas hőmérsékleten az alábbiak szerint zajlik: 

2KMnO4 + 3H2SO4 = K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5,O’ 

K2Cr2O7 + 4H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4H2O + 3,O’ 

A keletkezett oxigén a mintában lévő szerves anyagot széndioxiddá és vízzé oxidálja. 

A biokémiai oxigénigény (BOI) meghatározására alkalmazott módszer lényege, hogy a szerves anyagok 

baktériumok általi aerob oxidációjához szükséges oldott oxigén mennyiségét (mg/dm3) méri - általában öt napos 

oxigénfogyasztást - meghatározott körülmények között (hőmérséklet, tápoldat-összetétel). 

A szennyvizek szerves anyag tartalmának összetétele olyan is lehet, hogy a szerves anyag csak egy része 

bontható biológiailag (így kicsi a BOI), de a teljes szerves anyag tartalmat ki tudja mutatni a kémiai 

oxigénigény, ezért a KOI érték viszonylag nagy. A BOI és a KOI értékek arányából lehet tájékozódni, hogy a 

szennyvíz tisztítható-e biológiai eljárással. 

Ismert az összes szerves szén (TOC), azaz a vízben előforduló összes szervesen kötött szén mennyisége 

mg/dm3-ben kifejezve is, mint összegparaméter. Különösen kis szerves anyag koncentráció meghatározására 

alkalmas. Az eljárás a vízminta magas hőmérsékleten történő égetése/oxidációja során keletkezett szén-dioxid 

mennyiségét határozza meg. 

A vízben található valamennyi szerves anyag - függetlenül esetleges jellemző károsító hatásától - potenciális 

oxigénfogyasztónak tekinthető, minthogy az atmoszférával egyensúlyban lévő élővíz redoxi viszonyai között 

termodinamikailag nem stabilis. Ezen vegyületek oxidatív átalakulása azonban, amelyet rendszerint 

mikroorganizmusok katalizálnak, oly mértékig gátolt lehet, hogy még ilyen körülmények között is jelentős 

perzisztenciát (azaz, a lebomlási folyamatoknak ellenálló, természetben stabil állapot) mutathatnak. 

A szerves szennyezők is lehetnek természetes eredetűek, de nagyobb problémát a különböző antropogén 

szennyezők jelentenek, ezek elsősorban a növényvédő szerek, mosószerek, kőolajszármazékok, fenolok, a 

poliklórozott bifenilek (PCB) vizekbe került maradványai. 

Mivel ezek az anyagok rendszerint a vizekben kis mennyiségben vannak csak jelen, mégis igen káros hatásúak, 

ezért a főbb szerves mikroszennyezők körébe soroljuk őket. 

A huminanyagok természetes eredetű szerves vegyületek a vizekben, ezért az élő szervezetekre nem jelentenek 

közvetlen veszélyt, de más vegyületekkel kölcsönhatásba lépve toxikussá válhatnak. 

Szénhidrogének. Az alifás és cikloalifás szénhidrogének (alkánok, alkének, alkinok, naftének), mint az 

ásványolaj alkotói a bányászat, a szállítás, a feldolgozás és a felhasználás komplex láncolatán haladnak 

keresztül. 
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A motorhajtóanyagok előállítása, tárolása, szállítása és felhasználása során tekintélyes mennyiségük kerül a 

környezetbe, a leggyakoribb kárt világszerte ez, vagyis az ásványolaj szennyeződés okozza. A vízbe került 

olajszennyeződés aránylag gyorsan és minden irányban szabadon terjed a víz felszínén. 

A szétterülést a víz mozgása (hullámzás), a magas vízhőmérséklet, a víz lebegőanyag- illetve felületaktív anyag 

tartalma, vagy az oldott sók hiánya nagyban elősegíti. Az olaj a víz felületére jutva különféle folyamatok során 

komponensekre bomlik, átalakul. 

A kőolaj és annak frakciói a környezetbe kerülve a következő átalakulásokon mehetnek tehát keresztül: 

• szétterül, vékony filmszerű réteget alkot, megakadályozza az oxigén oldódását vízben; 

• párolog, kellemetlen ízhatásúvá válik, 

• oldódik, főleg a kis szénatomszámú frakció, 

• emulziót képez, 

• lebegőanyaghoz kötődik, 

• autooxidáció, az átalakulás során mérgező ketonok és aldehidek keletkeznek. 

A vízbe ömlő olajból a víz felületén emulziós réteg képződik, amelyből szilárd és folyékony szénhidrogén-

aggregátumok csapódnak ki. Ha az olaj a vízfelületen csak igen vékony réteget is képez, az oxigén és a szén-

dioxid cseréjét a víz és az atmoszféra között már az is akadályozza. Ennek következtében a biológiai egyensúly 

felborulhat, az oxigént igénylő élő szervezetek károsodnak. A fizikai folyamatok mellett kémiai, túlnyomórészt 

oxidatív folyamatok is végbemennek. Például a napfény hatására mérgező anyagokat termelő fotokémiai 

reakciók jönnek létre, eközben az olaj lassan rövidebb szénláncú vegyületekké alakul. 

A biokémiai folyamatok során a természetes vizekben előforduló mikroorganizmusok energiaforrásként 

értékesítik az olajban lévő szénhidrogéneket, a szenet illetve a többi biogén elemet. A talajba illetve vizekbe jutó 

kis mennyiségű olajat bizonyos mikroorganizmusok lebontják, nagyobb mennyiségű olaj azonban ezeket is 

elpusztítja. 

A bakteriális tevékenység a víz kémiai tulajdonságaitól, az olaj diszperziós fokától, az olaj, illetve az olajat 

kísérő anyagok fajtájától és a hőmérséklettől is függ. 

A viszonylag kis molekulatömegű aromás szénhidrogének (benzol, toluol, xilol, etil-benzol, sztirol, naftalin) 

a szerves kémiai technológia fontos közbülső-, illetve végtermékei. Az illékony aromások hatása elsősorban 

abban nyilvánul meg, hogy a víznek kellemetlen ízt és szagot kölcsönöznek. A mikroorganizmusok ezeket, a 

csak nagyobb koncentrációban fitotoxikus származékokat lebontják. Ezzel szemben ismeretes, hogy a 

benzolszármazékok mérgező hatásúak az emlősökre és az emberre. A krónikus és akut mérgezés számos esetét 

leírták, amelyek a központi idegrendszert károsító hatásra, karcinogén és mutagén elváltozásra, leukémiára, 

szemirritációra és bőrmegbetegedésre utalnak. 

Policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH) csekély (1μg/dm3 alatti) vízoldhatóságuk ellenére a felszíni 

vizekben nagy területen szétoszlanak, mivel a kolloidális szemcsék adszorbeálják vagy felületaktív anyagok 

oldatba viszik őket. A kondenzált aromás vegyületek gyakran erős lipofil hatást mutatnak, s ennek 

következtében a szövetekben nagy mértékben feldúsulnak. 

A bioszférából ezek a származékok főként fotokémiai oxidáció vagy mikrobiológiai átalakulás révén távoznak. 

A policiklusos aromás vegyületek – köztük több bizonyítottan karcinogén hatása miatt - ökológiai szempontból 

kiemelt figyelmet érdemelnek. 

Klórozott szerves vegyületek közt a környezeti kémia szempontjából fontos szerves klórvegyületek a klórozott 

C1- és C2-szénhidrogének, poliklór-bifenilek (PCB), klórtartalmú peszticidek, klórozott fenolok, valamint a 

részben rendkívül mérgező poliklór-dibenzo-dioxinok (PCDD) és poliklór-dibenzo-furánok (PCDF).A 

polihalogénezett bifenilek (PCB-k) mintegy kétszázféle különböző szerkezetű anyag együttesét jelentik. Széles 

körben alkalmazzák őket a műanyagiparban, növényvédő szerek, festékek, gumik, csomagolóanyagok 

gyártásánál, valamint transzformátorok, kondenzátorok hűtőfolyadékaként. 
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Lebomlási idejük még a DDT-nél (ld. növényvédő szerek) is hosszabb. A bakteriális lebontásnak ellenállnak, 

perzisztenciájuk annál nagyobb, minél több klór található a fenolgyűrűhöz kötve. Ma már a legkülönbözőbb 

vizekben előfordulnak, bár a vízben nem jól oldódnak (kevesebb, mint 1 mg/L az oldhatóságuk), a 

zsírszövetekben azonban akkumulálódnak. Erősen toxikusak és rákkeltő hatásukat is igazolták. Manapság 

ezeket a vegyületeket szerves foszfor-észterekkel próbálják helyettesíteni. 

Tenzidek (detergensek) a vízben részben jól oldódó felületaktív anyagok, amelyek a felületi feszültséget 

csökkentik, s ezen tulajdonságuk révén számos ipari folyamatban és a háztartásban (mosás, emulgeálás, 

diszpergálás, flotálás, habképzés stb.) alkalmazást nyernek. Vizeinket kizárólagosan emberi tevékenység révén 

szennyezik. A kereskedelmi mosó- és tisztítószerekben fő összetevőként vannak jelen. Szerkezetük alapvetően 

aszimmetrikus, hidrofil (poláris) fejcsoportból és hidrofób (apoláris) szénhidrogénláncból állnak, amely utóbbi 

hosszúsága az egész molekula tulajdonságát befolyásolja. A vízbe kerülve a víz felületi feszültségének 

csökkentése és a habképződés folytán jelenléte számos élőlény számára kedvezőtlen. Éppen ezért érthető a 

mosószergyártók és alkalmazók törekvése, hogy olyan detergenseket állítsanak, alkalmazzanak, amelyek 

biológiailag gyorsan lebomlanak. Ipari területeken a folyóvizek tenzid koncentrációja a 0,05 mg /dm3 értéket is 

elérheti. 

A peszticidek helytelen felhasználás, vagy véletlen balesetek következtében kerülhetnek a vizekbe. 

Elszivárgások révén szennyezhetik az ivóvízbázisokat. A peszticidek többsége nehezen bomlik, folyamatos 

használat esetén dúsul. 

Összefoglalás 

A szennyvizek pH-ja közel semleges. Az oldható szervetlen vegyületekre (só tartalom) a vezetőképesség alapján 

következtethetünk. Az élővizekbe a legtöbb szervetlen eredetű szennyeződés a műtrágyák használata során és a 

bányavizekből jut. A bányavizek sok esetben a kénbaktériumok hatására savas kémhatásúak, így a pH-t 

csökkentik. Az oldott szervetlen vegyületek között vannak toxikusak, pl. a nehézfémek, melyek a táplálékláncon 

keresztül fel is dúsulhatnak. Ezek közül a kadmium és a higany jelenthetnek legnagyobb veszélyt az élővilágra. 

A víz keménységét a kalcium és a magnézium ionok okozzák. Beszélhetünk állandó és változó keménységről. 

A szervetlen növényi tápanyagok közül két meghatározó tápanyag, a foszfor, (foszfát) és a nitrogén (nitrát és 

ammónium) a vízi ökoszisztémák növényeinek növekedésében játszik szerepet. Ezek fő forrásai a 

szennyvíztisztító telepek, mint pontforrások, a diffúz források közül a településekről, szántóföldekről, állati itató 

helyekről származó lefolyás, illetve a műtrágya bemosódása jelentős. Az összes foszfortartalom a 

szennyvizekbe leginkább a mosószerekből kerül, mivel a ma gyártott mosószerek hatóanyag-tartalmának 

legalább 15-35%-a foszfát, ill. foszforvegyület, mely a befogadóba jutva intenzív alganövekedést és így 

eutrofirációt okoz. 

A szerves nitrogén a friss szennyvízbe az emberi vizelettel kerül, vagy a szerves anyag lebontási folyamatok 

eredményeként ammónia, ill. nitrát-nitrogén formájában jelentkezhet magasabb koncentrációban. Az 

ammónium-ionok megjelenése a felszíni és felszín alatti vizekben - ugyanúgy, mint a nitrit-ioné is - általában 

friss szennyezésre utal. 

A szerves anyagok a kémiai iparok hulladékaiként jutnak az élővizekbe. Ezek a vegyületek hajtóanyagként, 

műanyagként, oldószerként, festékként, rovarölő-, gombaölő- és gyomirtó szerként, élelmiszer- és 

italadalékként, háztartási vegyszerként és gyógyszerként kerülnek forgalomba. 

A szerves szennyezők is lehetnek természetes eredetűek, de nagyobb problémát a különböző antropogén 

szennyezők jelentenek, ezek elsősorban a növényvédő szerek, mosószerek (detergensek), kőolajszármazékok, 

fenolok, policiklusos aromás szénhidrogének (PAH), poliklórozott bifenilek (PCB) vizekbe került maradványai. 

A huminanyagok természetes eredetű szerves vegyületek a vizekben, ezért az élő szervezetekre nem jelentenek 

közvetlen veszélyt, de más vegyületekkel kölcsönhatásba lépve toxikussá válhatnak. 

A víz szervesanyag-tartalmának jellemzése történhet a KOI, BOI, TOC és TOD mérésén keresztül. 

Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan lehet meghatározni a vizek sótartalmát? 

2. A nehézfémek hogyan hatnak a vízi ökoszisztémára? 
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3. A műtrágyák bemosódása a felszíni vizekbe milyen hatással van az ökoszisztémára? 

4. A mosószerek a vizek milyen tulajdonságaira hatnak? 

5. A vizek tulajdonságait hogyan befolyásolják a szénhidrogének? 
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4. fejezet - A szennyvíz biológiai 
tulajdonságai 

Bevezetés 

Az előző fejezetekben megismerte a szennyvíz fizikai, kémiai tulajdonságait. Most részletesebben 

tanulmányozhatja a különböző biológiai tulajdonságait. Megtanulja, a legfontosabb élőlényeket (baktériumok, 

baktérium spórák, protozoák, egysejtű állatok és azok cisztái, vírusok), azok tulajdonságait és a környezetre, az 

élővilágra gyakorolt hatásait. 

Ismereteket szerez a szennyvízben lejátszódó biológiai, biokémiai folyamatok (aerob, anaerob) alapvető 

mechanizmusairól. 

Követelmény: 

• Ismerje a legfontosabb élőlényeket, azok tulajdonságait, környezetre, az élővilágra gyakorolt hatásait. 

• Tudjon különbséget tenni az aerob és anaerob folyamatok között, ismerje a reakciók végtermékeit. 

• Ki tudja választani a szennyvíztisztítási céloknak legjobban megfelelő biológiai rendszereket és az optimális 

működésükhöz szükséges feltételeket. 

A víz biológiai összetevői és a vízminőség kapcsolata 

Biológiai szempontból komoly veszélyforrást jelent, ha fertőzőképes anyagok fordulnak elő a vízben. A 

szennyvizek tisztított vagy tisztítatlan formában valamilyen fogadóba kerülnek. Ez legtöbbször valamilyen 

felszíni víz (folyó, tó, stb.) 

Az emberi faj elődei évmilliókon át folyók vagy édesvizű tavak környezetében éltek. Innen elégítették ki ivóvíz 

igényüket. Több ezer évvel ezelőtt az emberiség nagy kultúrbirodalmai is a nagy folyók menti kultúrák voltak. 

A ma emberének szervezete is az édesvízi tavak, források, folyók vizét igényli ivóvízként. Becslések szerint a 

fejlődő országokban az összes megbetegedések közel 80%-át, a haláleseteknek pedig közel egyharmadát a 

veszélyeztetett ivóvizekre vezetik vissza. 

A vízi ökoszisztémában előforduló mikroorganizmusok összetett szerepet játszanak a vízi környezet 

minőségében. Szennyezéseket indikálnak, mérgező anyagokat bontanak le, és mérgező anyagokat termelnek, 

részt vesznek a szennyezett vizek tisztulásában stb. Természetes körülmények között gyakorlatilag minden 

vízben előfordulnak; 4 °C-os hideg és 70 °C-os meleg vízből, sőt az igen sós vizekből is izoláltak 

mikroorganizmusokat. 

Valamennyi organizmus jellemzője, hogy az adott rendszerben növekszik, szaporodik; miközben építi a sejt 

anyagát, tápanyagokat használ fel. Ez közös tulajdonság, de abban lényeges eltérés van, hogy milyen formában 

veszik fel ezeket a tápanyagokat. Vannak mikroorganizmusok, melyek szénforrásul csak szervetlen szenet 

vesznek fel, vagy speciális nitrogénformát igényelnek a metabolizmushoz. Így kapcsolódik össze a vízben az 

előforduló „szennyező anyag”, mint tápanyag és az ezen szaporodó mikroorganizmus. 

A vízben előforduló legfontosabb mikroorganizmusok: 

• algák (fitoplankton), 

• protozoák (zooplankton), 

• gombák, 

• kékalgák, 

• baktérimok (bakterioplankton), 

• vírusok. 
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Az algák mérete 10 mm-től több méterig terjed. A vízben a fotoszintézist végzik. Szaporodásukhoz szenet, 

nitrogént, foszfort és elegendő fényt igényelnek. A vizek nitrogén és foszfor koncentrációjának alakulásában 

játszanak fontos szerepet. Általában a pigmentanyagaik szerint különböztetjük meg őket: zöld, barna, vörös, 

sárgászöld stb. A túl sok alga általában rontja a vízminőséget, de a káros hatás algánként változik. A zöld algák 

kevesebb problémát okoznak, némelyik ízrontó, mások mérgező anyagot is termelnek. 

A protozoák – véglények – nem fotoszintetizálók, a vizek szerves szennyezésének lebontásában játszanak fontos 

szerepet. A legtöbbjük baktériumfaló, s így a baktériumok pusztulásában játszanak fontos szerepet. A 

baktériumok szervezetük felépítéséhez, szaporodásukhoz felhasználják a szerves anyagokat, majd az 

elszaporodott baktériumokat a protozoák falják fel. A legtöbbjük ostoros. Jelenlétük szervesanyag-dúsulást 

indikál. 

A gombák szintén nem fotoszintetizálnak, és gyakran nagy elágazó fonalakat alkotnak. Összetett csoportokban 

fordulnak elő az ismertebb gombák, élesztők, penészek. A vízi környezetben a hagyományos úton nehezen 

lebomló, a környezetben hosszabb ideig megmaradó szennyező anyagokat képesek hasznosítani. Így például a 

cellulóz bontását többségében gombák végzik. 

A kékalgák mérete a baktériumokhoz áll közel, néhány mm nagyságúak. Nem teljesen tisztázott, hogy ezek 

fotoszintetizáló baktériumok vagy valódi algák. A kékalgák igen toleránsak a környezeti hatásokra, alacsony és 

magas hőfokon egyaránt képesek szaporodni, és nitrogénforrásul a légköri nitrogént használják fel. Így amikor a 

legtöbb alga „nitrogénéhségben” szenved, a kékalgák akkor is képesek szaporodni. Így tavakban képes tömeges 

elszaporodásra, ilyenkor gyakran egyetlen faj alkot tömegvegetációt. Tömeges elszaporodásukkor nem 

kívánatos oldott szerves anyagokat – melyek íz-, szagrontóak, sőt mérgezőek is lehetnek – bocsátanak a vízbe. 

Így nagy számban való megjelenésük komoly veszélyt jelent tavainkra, akadályozzák az ivóvíz-hasznosítást, s 

gyakran tömeges halpusztulást okoznak. 

A vírusok alig nagyobbak 0,01 mm-nél, a legkisebb mikroorganizmusnak számítanak. Egyetlen DNS, illetve 

RNS-molekulák, önállóan nem képesek élni, szaporodásukhoz mindig egy gazdaszervezetet igényelnek. A 

gazdaszervezetbe behatolva, ott megváltoztatják annak genetikai anyagát és ezen szaporodnak el. Felfalva a 

gazdaszervezetet, abból kiszabadulnak, s a környezetbe szétszóródnak, s ott újabb támadásra várnak. A legtöbb 

sejtet, így a baktériumokat, algákat, állati sejteket képesek megtámadni. A környezetbe került vírus mennyisége 

a baktériumok pusztulásához hasonlóan csökken, de a pontos mechanizmus kevésbé ismert. 

A baktériumok a vízminőség alakulásának legfontosabb mikroorganizmusai. Méretük 0,5–10 mm közötti. A 

vízben előforduló szerves és szervetlen anyagokból egyaránt képesek sejtanyagokat felépíteni; némelyik oxigén 

jelenlétében, mások annak hiányában is szaporodnak. A legtöbbjük az oxidációs-redukciós folyamatokat 

felgyorsítja azzal, hogy energiát biztosítanak ezekhez a reakciókhoz. Az ilyen reakciók steril környezetben 

egyáltalán nem vagy lassan mennének végbe. Egy adott rendszerben jelenlevő baktériumok száma és típusa 

egyben jelzi az adott rendszer tisztulási képességét is. Tehát ha egy vizes rendszerben meghatározzuk a 

jelenlévő baktériumok milyenségét és mennyiségét, ezzel egyben leírhatjuk a környezeti hatás mértékét is. 

A baktériumok levegőben, vízben, talajban egyaránt előfordulnak. A vízben levők esetén együttesen kell 

megítélnünk magában a vízfázisban és a fenéküledékben élő fajokat. Bár a fenékben lejátszódó folyamatok, a 

víztől eltérő környezeti viszonyok – nagy felület, eltérő oxigénviszonyok – miatt, a tisztulás más-más fázisai, 

mégis szerves összefüggésben vannak a vízben lezajló eseményekkel. A fenékben történik például a fémek 

feldúsulása, illetve a bakteriális működés okozhatja újra oldatba kerülésüket. Így „járul hozzá” a fenékbeni 

bakteriális tevékenység a fölötte lévő víz minőségének alakulásához. 

A baktériumok a vízben lévő egyéb mikroorganizmusok között különleges helyzetet foglalnak el. A 

baktériumok és a többi mikroorganizmus szoros kölcsönhatásban van. Ez a kölcsönhatás lehet szimbiotikus, de 

lehetséges antagonisztikus is. Ez a szövevényes hatás felelős a vízi környezetben bekövetkező bonyolult 

vízminőség-változásokért. 

Az egyik ilyen legismertebb kölcsönhatás a baktériumok és az algák közötti. A legtöbb baktérium megjelenése 

algafajokhoz kötődik. Ennek pontos részletei nem ismertek, de két hatás bizonyított. Az egyik, melynek során a 

baktériumok az algák növekedésére ható mellékterméket választanak ki. Ez a növekedési faktor teszi lehetővé a 

gazdanövény és baktériumfaj együttélését (vagy gátolja másik faj megjelenését). A másik, melynek során az 

elhalt algatestet a baktériumok lebontják. Az eutrofizálódott tavakban tömegesen jelenlévő algák pusztulásuk 

után a fenékre süllyednek, a fenéken lévő baktériumok testük anyagát lebontják, ásványosítják. A korábban 

algatestbe épült szervetlen tápanyag ezzel kerül újra vissza a vízbe az eutrofizációs körfolyamatba. 
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A baktériumok közegészségügyi megítélése 

A baktériumok tehát a legtöbb körfolyamatban részt vesznek s így tevékenységük egyik eredményeként alakul 

ki az adott vízminőség. Legalább ilyen fontos a baktériumok jelenlétének az ismerete a víz közegészségügyi 

minősége szempontjából is. Ismeretes ugyanis, hogy a vízzel terjedő betegségek legtöbbje emberi fekáliával 

való kontamináció következménye. A baktériumok jelzik ezt a kontaminációt. Így a víz bakteriális szennyezése 

figyelemfelhívást jelez, az esetleges fertőzésveszélyre. 

A fertőző betegségek sokfélesége, a kórokozók bonyolult kimutatási módszere miatt, a vízminőség 

közegészségügyi megítélése érdekében kifejlesztettek egy könnyen kivitelezhető módszert, s ezzel a gyors 

módszerrel indikálják a fekáliás szennyezéseket, illetve az esetlegesen jelenlévő patogén mikroorganizmusokat. 

A koliform baktériumok például viszonylag egyszerűen azonosíthatók és a vízből könnyen kitenyészthetők. A 

kolibaktériumok ugyan önmagukban nem okoznak fertőző betegséget, viszont kísérői a patogén 

baktériumoknak. Így a víz koliform száma indikátor komponensként ítélhető meg, indikálja a víz fekáliás 

szennyezését és az esetleges patogének jelenlétére utal. Hasonló indikátor összetevő a fekál koli, fekál 

streptococcus, clostridium szám is. Ezek a baktériumok vesznek részt a vízi ökoszisztémában lezajló 

természetes lebontási folyamatokban is, s mint az előzőekben tárgyaltuk, jelenlétük az adott ökológiai rendszert 

jól jellemzi. A vizek bakteriális szennyezettségét jellemző paraméterek között tehát két lényegi különbséget kell 

tennünk. Az indikátor szervezetek – coliform, fekál koli, streptococcus, clostridium – a fekáliás szennyezést 

indikálják. Számszerűségük a víz minőségét, milyenségük a víz ökológiai jellegét jelzi. A vízben való jelenlétük 

tehát önmagukban még nem elítélendő. Ezzel szemben a kórokozó baktériumok – salmonella, shigella – 

közvetlen fertőzésveszélyt jelentenek az emberre, így puszta jelenlétük is különleges megítélést igényel. Tehát 

az a víz, melyben kimutathatók ezek jelenléte, emberi felhasználásra elfogadhatatlan. 

A víz által terjesztett fertőző betegségek 

Az emberiség már évezredekkel ezelőtt szenvedett olyan fertőző betegségektől, amelyeket a tisztátalan ivóvíz 

okozott (kolera, dizentéria, fertőző májgyulladás, tífusz stb.). Az ilyen betegségekben szenvedő ember ürüléke - 

minthogy nagyszámú kórokozót tartalmaz - a kórt tovább terjeszti. 

1955-ben már megfigyelték, hogy Londonban a tífusz-megbetegedések száma és a Temze folyóból vett ivóvíz 

bemerítési helye között összefüggés van. Robert Koch1883-ban egy Kalkutta melletti víztartályban kimutatta a 

koleravibriót. 1885-ben a hamburgi kolerajárvány idején (16942 megbetegedés, 860 haláleset) már a betegek 

által fertőzött Elba vizéből (amelyet ivóvízként is használtak) és a betegek székletéből is izolálta a kórokozókat. 

A vízi eredetű járványok terjedésében a korábbi, főleg bakteriális járványokkal szemben újabban gyakoribbakká 

váltak a vírusok okozta megbetegedések. A járványok növekvő száma összefüggésbe hozható a felszíni vizek 

ivóvízellátás céljára történő nagyobb mértékű felhasználásával, növekvő szennyezettségükkel, a vízkezelési 

eljárások hiányosságaival, és az egyes mikroszervezetek egyre növekvő ellenálló képességével. A természetes 

vízkészletből ivóvíz-használati céllal beszerzett vizek baktérium- és vírusmentessége többnyire csupán a 

felhasználás előtti hatékony fertőtlenítéssel érhető el. 

Magyarországon sok vízi eredetű járványt a „házi”, azaz egyedi vízellátási rendszerek fertőződése okozta, de a 

legtöbb megbetegedés a közüzemi vízellátásból ered. A fertőződés az esetek mintegy 50%-ban az ivóvíz és 

szennyvíz találkozására vezethető vissza. 

Bár az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés részben egymástól független, ugyanakkor egymástól 

elválaszthatatlan tevékenység. Ahol ivóvízfogyasztás van, ott szennyvíz is termelődik. A társadalom a 

közműves vízellátás színvonalának fejlesztését igényli, hiányát közvetlenül érzékeli, addig ezzel szemben a 

szennyvízelvezetés fejlesztése főként közegészségügyi és környezetvédelmi kényszer. (Kedvezőtlen tény, hogy 

míg az ivóvízellátás fejlesztése megindult már hazánkban is 1960-ban, addig a szennyvíztisztítás csak a 70-es 

évek elejétől kezdve vett nagyobb lendületet, ráadásul kisebb ütemben, mint a vízellátás fejlődése, így a 

„közműellátási olló” egyre jobban kinyílt.) 

A közüzemi vízellátás előnye, hogy közegészségügyi szempontból folyamatosan ellenőrzött víz kerül a 

vezetékbe. Hátránya, hogy hiba esetén, amely valamely egészségkárosító hatást jelent, a lakosság nagy száma 

fertőződhet egyszerre. 

A 6. táblázatból látható, hogy az ötvenes évek közepétől 30 év alatt 260 járvány fordult elő, amely összesen 91 

000 embert betegített meg. E járványok közül a szegedi volt a legjelentősebb (1955), közel 30 000 ember 

betegedett meg ekkor az ivóvízbe került szennyvíztől. 
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A szennyvíz véletlen események (áradás, vihar, áramszünet) szerencsétlen egybeesése miatt került a vezetékes 

ivóvízbe. 1983-ban az egyik veszprémi karsztvízkútba került szennyezőanyag, majd 1985-ben Poroszlón történt 

hasonló eset. 

6. táblázat. A vízminőség és a fertőző megbetegedések alakulása hazánkban (Csanádi M., OKI) 

 

Bakteriológiai paraméterek közötti összefüggés 

A víz bakteriális szennyezettségét indikáló mutatók megítélésének fontos kérdése, hogy vajon azok jelenléte 

jelzi-e a patogéneket, illetve azok hiánya egyértelműen bizonyítja, hogy a víz biztonságosan felhasználható 

emberi célra. 

A vízben előforduló indikátor organizmussal szemben támasztott követelmények: 

• a vízben lévő patogéneknél nagyobb számban legyenek jelen; 

• ne szaporodjanak gyorsabban a vizes rendszerben, mint a patogének; 

• a természetes folyamatokkal és a fertőtlenítő szerekkel szemben legyenek ellenállóbbak, mint a kórokozók; 

• mutassanak jellemző és egyszerűen végrehajtható reakciót. 

A koliform baktériumok ezeket a kritériumokat kielégítik. A patogén mikroorganizmusok jelenlétét indikáló 

egyértelmű megítélésüket azonban kizárja, hogy olyan vizekből is izoláltak kórokozókat, melyekben a koliform 

szám jelentéktelen volt. 

A kolititer az a ml-ben kifejezett legkisebb vízmennyiség, amelyből koli baktérium kitenyészthető. 

A koliform szám a 100 ml vízben lévő Coli baktériumok száma. 

Ismeretes, hogy a melegvérűek – így az ember, a lábas jószág, a baromfi, kutyák, macskák – bélcsatornája 

tartalmaz koliform baktériumokat. A hidegvérűeknek ilyen bélflórájuk nincs. Tehát a koliform baktériumok 

jelenléte vízben a melegvérűekkel való kontamináció jele, azaz az ember és állat által kibocsátott szennyezést 

együtt jelzi. Azaz a koliform baktériumok száma a vízben nem kizárólagos bizonyítéka a házi szennyvizekkel 

való szennyezésnek. Ezért szükséges egy másik csoport a fekál streptococcus vizsgálata is. Ez a csoport is széles 

körben előfordul a melegvérűek bélflórájában, tehát mind az emberi, mind az állati szervezetben megtalálható. 

A fekál coli (FC) és fekál streptococcus (FS) csoportok egymáshoz viszonyított aránya azonban lényegesen eltér 

az ember és az állati bélflórában. 

Az embernél az arány az FC/FS hányados értéke 4,0 fölötti, míg a többi melegvérűnél kevesebb, mint 0,7. Tehát 

négynél nagyobb FC/FS hányados egyértelműen emberi szennyezést, az FC/FS 0,7 alatti érték nem emberi, 

hanem állati szennyezést jelent. Jól bizonyítja ezt, hogy a kommunális szennyvizekben az arány négy körüli, 

míg a csapadékvizekben inkább 0,7 körüli, jól jelezvén annak humán, illetve nem humán eredetét. 

Vízminőségi követelmények 

A vízminőség jogi szabályozása hazánkban kétirányú: egyrészt a vízjogi engedélyezési eljárás során a hatóság 

szabja meg a szennyvizek elvezetésének és kezelésének módját, másrészt büntetőjogi intézkedések tiltják a 

vizek szennyezését. 

A vízkészlet a magyar állam tulajdona (vagyona), aki jogot kap a víz feltárására vagy használatára, vízkészlet 

használati díjat fizet. 
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A szennyezés csökkentése, megelőzése céljából világszerte, így hazánkban is határértékeket írnak elő. A 

határértékek a kérdéses komponensek megengedhető, illetve kívánt (esetenként szükséges) mennyiségét fejezik 

ki koncentrációegységekben (legtöbbször a komponens tömegét egységnyi víztérfogatban fejezik ki, ritkábban 

ezt tömegszázalékban, vagy ezrelékben, továbbá egyenértéktömeg százalékban adják meg). 

A határértékek kialakításánál figyelembe veszik az egészségügyi szempontokat, ezen kívül az esetleges 

kellemetlen tulajdonságú, de egészségre ártalmatlan anyagokat (pl. szín, vagy szaganyagokat), valamint a 

vízkezelés és vízszállítás során (közműves ellátás) az üzemeltetés szempontjából kedvezőtlen anyagokat (az 

üzemeltetést zavaró, vagy a technológiai folyamatok során káros terméket létrehozó komponenseket). 

A hazai szennyvizek minőségéről, azaz a megtisztított szennyvizek felhasználásáról, a kibocsátási 

határértékekről a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet gondoskodik, mely EU javaslat alapján készült (7. táblázat). 

A rendelet pontos címe: A vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuknak 

egyes szabályairól. 

7. táblázat. Az EU javaslat a kommunális szennyvíztisztítók kibocsátási határértékeire 

 

Szennyvizekben lejátszódó biológiai, mikrobiológiai folyamatok 

A biológiai folyamatok a mikroorganizmusokban lejátszódó biokémiai reakciókon alapul. Attól függően, hogy a 

mikroorganizmusok működésükhöz szabad oxigént igényelnek-e, beszélhetünk aerob, illetve ha nem igényelnek 

- sőt tevékenységükre káros -, akkor anaerob mikroorganizmusokról, és ennek megfelelően aerob illetve anaerob 

biokémiai folyamatról. Az aerob és az anaerob reakció során a mikroszervezetek a szennyvízben található 

szerves anyagokat használják fel energiatermelésre, lebontási termékeik, kis molekulájú stabil vegyületek, mint 

például szén-dioxid, metán, kén-hidrogén, ammónia stb. (6. ábra). Az energiatermelés során a szerves anyag 

többi részéből képződő stabil végtermék egy része gáz alakban távozik a rendszerből. A szerves anyagok 

bomlási sebessége, biodegradációja és a keletkező termékek mennyisége a bonthatóságtól függ. Vannak olyan 

vegyületek, melyek könnyen bomlanak, de előfordulhatnak stabil (perzisztens) vegyületek is, melyek 

természetes körülmények között nehezen, vagy egyáltalán nem bomlanak le. Az aerob folyamatok 

biztosításához állandó oxigénellátásra van szükség, amelyet mesterséges levegő bejuttatással, levegőztetéssel 

biztosítanak. a tisztítóberendezésben. A biokémiai folyamatok vagy természetes, vagy mesterséges úton mennek 

végbe. A természetes folyamatok játszódnak le az élővizek öntisztulása során a szennyvízöntözésnél és a talajon 

való átszűrésnél. Mesterséges eljárások azok, melyek során a mikroorganizmusok tevékenységéhez szükséges 

feltételek mesterségesen emberi beavatkozás után teremtődnek meg. A természetes és mesterséges folyamatok 

alapfolyamatait tekintve lényegében azonosak és technológiailag kombinálhatóak. A mesterséges berendezések 

segítségével azonban a folyamatok kisebb helyen és gyorsabban játszódhatnak le, amelynek az ára a magasabb 

energia és üzemeltetési költsége. 
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6. ábra. Az aerob és anaerob lebomlás (BARÓTFI, 2000) 

Összefoglalás 

Részletesen tanulmányozta a szennyvizek biológiai tulajdonságait. Megvizsgáltuk a gyakrabban előforduló 

élőlényeket (algák (fitoplankton), protozoák (zooplankton), gombák, kékalgák, baktérimok (bakterioplankton), 

vírusok) és azok pozitív és negatív szerepét. Szó volt a baktériumok közegészségügyi megítéléséről, a 

betegségeket okozó patogén kórokozókról, majd részleteztük a fekál koli, fekál streptococcus, clostridium szám 

jelentőségét. Az indikátor szervezetek – coliform, fekál koli, streptococcus, clostridium – a fekáliás szennyezést 

indikálják. 

A hazai szennyvizek minőségéről, azaz a megtisztított szennyvizek felhasználásáról, a kibocsátási 

határértékekről a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet gondoskodik. 

A szennyvizekben a szerves vegyületek aerob vagy anaerob folyamatok útján mikroorganizmusok segítségével 

bomlanak le. Az oxigén, ill. a különböző elektronakceptorok jelenlététől függ, hogy melyik folyamat játszódik 

le. A sebesség elsősorban a szubsztrát bonthatóságától függ. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a szerepe az algáknak (fitoplankton)? 

2. Mi a szerepe a protozoáknak (zooplankton)? 

3. Mi a szerepe a gombáknak? 

4. Mi a szerepe a kékalgáknak? 

5. Mi a szerepe a baktérimoknak (bakterioplankton)? 

6. Mi a szerepe a vírusoknak a vízben? 

7. Mit jelent az aerob és anaerob lebomlás? 
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II. rész - témakör. Elsődleges 
(mechanikai) szennyvíztisztítás 

A szennyvíztisztítás feladata, hogy fizikai, biológiai vagy kémiai módon eltávolítson minden káros és hátrányos 

anyagot a kezelésre kerülő szennyvízből. Ha ez a tevékenység eredményes, akkor nemcsak a szennyezésből 

eredő károk maradnak el, hanem a víz visszanyeri eredeti értékét és újra hasznosíthatóvá válik. A korszerű 

szennyvíztisztítás arra törekszik, hogy a szennyvízben lévő szennyező anyagok eltávolítása minél hatékonyabb 

legyen. Ez napjainkban a három fokozat együttes alkalmazásával valósítható meg, ami minden esetben az 

elsődleges vagy mechanikai tisztítással indul. Ennek fő feladata, hogy eltávolítsa a durva szennyezéseket, ill. 

kivonja a lebegő anyagokat, így megkönnyítse a biológiai tisztítást. 

Az elsődleges tisztításból kikerülő víz csak ritkán felel meg a környezetvédelmi követelményeknek, ezért ma 

már önállóan nem is alkalmazzák. A mechanikai tisztítás alapvetően fizikai eljárásokon alapul: szűrés (rács, 

szita, homokszűrő, kőfogó), ülepítés, sűrítés, centrifugálás, flotálás, adszorpció és speciális módszerek, amit 

kémiai eljárásokkal lehet intenzifikálni. 

Követelmény: 

• • tudja eldönteni, milyen esetben kell alkalmazni a mechanikai szennyvíztisztítást; 

• • ismerje a különböző technológiai berendezések, műtárgyak működési elvét és alkalmazásuk feltételeit; 

• • tudja megoldani a keletkezett termékek kezelését, tárolását; 

• • a technológia folyamán felmerülő problémákat felismerje, tudjon javaslatot tenni megoldásukra! 
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5. fejezet - Elsődleges (mechanikai) 
tisztítás célja, elemei 

Bevezetés 

Az előző témakörben megismertük a szennyvizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait. Tudjuk, miért van 

szükség a szennyvíztisztításra és miket kell eltávolítanunk, hogy egy fogadóba beengedhessük. 

E tanulási egységben egy általános képet kaphatunk az elsődleges (mechanikai) tisztítás fizikai alapelveiről és 

ezeknek a gyakorlatban megvalósuló technológiai berendezéseiről, a tisztító műtárgyairól. 

Követelmény: 

• tudja értelmezni a mechanikai szennyvíztisztítás elvi alapjait; 

• ismerje a különböző eljárások működési elvét; 

• tudja a különböző körülményeknek megfelelően alkalmazni azokat! 

Alapfogalmak 

Minden terméket egy-egy adott technológiával tudunk előállítani. A technológiák „terméke” a víz- és 

szennyvíztisztításban az előírásoknak megfelelően tisztított víz. A víz- és szennyvíztisztító telepeken 

alkalmazott technológiák során három féle eljárás (fizikai, kémiai, biológiai) kombinációit alkalmazzák. 

Az eljárások a technológiai célnak megfelelő változást a víz vagy szennyvíz állapotában, minőségében úgy 

hoznak létre, hogy valamilyen anyagot a vízbe bejuttatnak (fázisátadás), vagy onnan kivonnak 

(fázisszétválasztás). Ennek során kémiai és biokémiai folyamatok játszódnak le. Emiatt a víztisztítási- és a 

szennyvíztisztítási technológiák eljárásainak elve közös, „csupán” a kiinduláskor nem egyforma a tisztítandó, 

kezelendő víz, illetve a „késztermék” minősége. 

Az egyes eljárások műveletek sorozatából állnak. 

A műveletek mindig fizikai jellegű beavatkozások. Ilyenek pl: a folyadék szállítása, keverése, levegő vagy 

gázok bevitele, elnyeletése folyadékokba (abszorbció) illetve ezek eltávolítása a folyadékokból. Vannak olyan 

műveletek, melyek egyben eljárások is. Ilyen például a szűrés, az ülepítés vagy a centrifugálás. 

A technológiai berendezés vagy tisztító műtárgy azoknak a gépeknek, berendezéseknek illetve egy-egy 

építménynek a neve, ahol, amiben a technológia megvalósul. 

A szennyvíztisztítási technológiákat a technológiai cél alapján csoportosíthatjuk, melyek első tisztítási fokozata 

az elsőleges (mechanikai) tisztítás. 

A technológiák csoportosítása 

A technológiákat a technológiai cél alapján tagolhatjuk. A technológiai cél alapján megkülönböztetünk első-, 

második- és harmadik tisztítási fokozatot. Ezt a csoportosítást a szennyvíztisztítási technológiáknál alkalmazzák, 

mivel bizonyos történetiséget, a szennyvíztisztítási célok időbeni változásait is követi. 

Az első tisztítási fokozat célja: a durva szennyeződések, felúszó vagy ülepedő anyagok eltávolítása, illetve a víz 

előkészítése a további tisztítási fokozatokra. Ezt a fokozatot csak fizikai (mechanikai) eljárások, műveletek 

alkotják. 

A harmadik tisztítási fokozat célja az eutrofizációt okozó nitrogénformák és a foszfor eltávolítása. Történhet 

biológiai- vagy kémiai eljárásokkal, amelyeket gyakran szükséges fizikai eljárásokkal is összekapcsolni. 
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7. ábra. A szennyvíztisztítás folyamata 

A technológiai cél szerinti csoportosítást gyakran összekapcsolják és azonosítják az eljárások csoportosításával, 

mely nem teljesen helyes. 

Az eljárások lehetnek: 

• fizikai (mechanikai), 

• biológiai, 

• kémiai eljárások. 

Elsőfokú, vagy mechanikai tisztításkor a szennyvíz fizikailag elválasztható, darabosabb úszó és lebegő anyagait 

távolítják el, rácsok, szűrők, ülepítő berendezések segítségével. Ez néhány egyszerűbb szennyvíz-elhelyezési 
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módhoz elegendő hatású tisztítást nyújt, de a korszerű szennyvíztelepeken általában csak a tisztítás első 

fokozataként jön számításba. A mechanikai tisztításhoz tartozik a csatornahálózaton elvezetett szennyvízbe 

infiltrációval bekerülő homok eltávolítása is (homokfogók segítségével). 

A szennyvizek mechanikai tisztítása a viszonylag egyszerű és régen alkalmazott tisztítási eljárások közé tartozik. 

Célja a nagyméretű, durva úszó és lebegő szennyeződések eltávolítása, a szennyvízben lévő ásványi és szerves 

lebegőanyagok, valamint folyékony és úszóanyagok eltávolítása. 

A fizikai (mechanikai) eljárásokat működési elvük szerint két nagy csoportba soroljuk: 

• a méretkülönbség elvén alapuló berendezések: rácsok, szita- és szövetszűrők, szemcsés anyagú szűrők; 

• a sűrűségkülönbség elvén alapuló berendezések: ülepítők, felúsztató berendezések (zsír- és olajfogók). 

A mechanikai tisztítóberendezések az alábbi műtárgyakat foglalják magukba. 

• Kő- és kavicsfogók, szennyvízrácsok, szűrők és aprító szűrők, ahol a nagyméretű úszó és lebegőanyagokat 

távolítják el szűrőhatás és aprítás révén. 

• Homokfogók, melyben a kisméretű ásványi anyagok gravitációs, esetleg centrifugális elven történő 

eltávolítását oldják meg. 

• Ülepítők, nagyrészt kisméretű úszó és lebegőanyagok gravitációs, esetleg centrifugális erő segítségével 

valósítják meg a tisztítást. 

• Hidrociklonok, nagyrészt kisméretű úszó és lebegő szilárd anyagok centrifugális erőhatás, illetve kisebb 

mértékben gravitációs erőhatás elvén működnek. 

• Hidrociklonok, nagyrészt kisméretű úszó és lebegő szilárd anyagok centrifugális erőhatás, illetve kisebb 

mértékben gravitációs erőhatás elvén működnek. 

E berendezések részletes bemutatását a következő tanulási egységek tárgyalják, ismertetik. 

Az elsődleges (mechanikai) tisztítási technológia áttekintése a 8. táblázatban található. 

8. táblázat. Az elsődleges (mechanikai) tisztítási technológia áttekintése 

 

A szennyvíz általában több fázisú rendszer, így a fizikai eljárások elsősorban fázisszétválasztáson alapulnak. A 

módszerek különösen akkor hatékonyak, ha az elválasztandó komponens alapvetően csak az egyik fázisban van 

jelen. A fázisszétválasztással bizonyos komponensek koncentrálódnak, így kedvezőbb állapotba kerül az anyag 

a további kezeléshez. Az eljárások általában viszonylag egyszerűek, könnyen kivitelezhetőek. 
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Az ülepíthető zagyok fázisszétválasztásában leginkább az ülepítést és szűrést, ritkábban a centrifugálást és a 

flotálást alkalmazzák. A nem ülepíthető zagyok esetében elterjedt a flokkulálás és egyre inkább terjed a 

membránszűrés, pl. az ultraszűrés. Iszapok esetében a szűréssel és centrifugálással végzett fázisszétválasztást 

széles körben alkalmazzák (iszapvíztelenítési eljárások). 

Az olaj-víz keverékek egyszerűbben, az emulziók általában körülményesen bonthatók meg. Az olaj-víz 

keverékek szétválasztásának alapja a víz és olaj sűrűségkülönbsége és eltérő adhéziós tulajdonsága. 

A legegyszerűbb olajlefölöző berendezésekben a víznél kisebb sűrűségű olaj a gravitáció hatására felúszik. 

Lényegesen jobb hatásfokú elválasztás érhető el hidrociklonokban és centrifugákban. 

A flotációs változat alapja az, hogy az emulzión átbuborékoltatott gáz olajcseppeket ragad magával, amelyek a 

folyadék felszínén külön fázist alkotnak. Mivel a gázbuborékok mérete meghatározó a folyamat szempontjából, 

különböző módszereket alkalmaznak a minél finomabb eloszlású gázbuborékok előállítására (elektrolízissel, 

szakaszos gázbefúvással, oldott gázok felszabadításával). Az emulziók zöme „olaj a vízben” típusú, amelyek 

hatékonyan egyéb fizikai eljárásokkal (membránszűrés, adszorpció, stb.) és fizikai-kémiai eljárásokkal 

(flokkulálás) választhatók szét. 

A membránszűrési eljárások közül az ultraszűrés és a fordított ozmózis a leggyakoribb. Mindkét esetben adott 

pórusméretű membránon nyomás alatt préselik át az emulziót, a víz átmegy a pórusokon, a szennyezés 

fennakad. 

Az adszorpciós eljárásokban por alakú vagy granulátum formájú hidrofób felületű szervetlen vagy szerves 

adszorbenst alkalmaznak, ami a felületén megköti a hidrofób anyagokat. 

Összefoglalás 

Az elsődleges (mechanikai) tisztítás a legrégebben alkalmazott szennyvíztisztítási eljárás. 

Az elsődleges (mechanikai) tisztítás a legrégebben alkalmazott szennyvíztisztítási eljárás. Alapvetően fizikai 

folyamatokon alapul, melynek célja a következő fokozatok tehermentesítése, illetve a technológiai 

berendezések, műtárgyak védelme. 

A szennyvíz általában több fázisú rendszer, így a fizikai eljárások fázisszétválasztáson alapulnak. Ehhez a 

méretkülönbség, sűrűségkülönbség, centrifugálás elvén működő berendezéseket alkalmazzák a flotációval 

kiegészítve. 

A mechanikai tisztítóberendezések az alábbi műtárgyakat foglalják magukba. 

• kő- és kavicsfogók, szennyvízrácsok, szűrők és aprító szűrők; 

• kő- és kavicsfogók, szennyvízrácsok, szűrők és aprító szűrők; 

• ülepítők; 

• hidrociklonok; 

• úsztató berendezések, flotációs medencék, sűrítők és oldó medencék. 

Ellenőrző kérdések 

1. Tegyen különbséget a technológia, az eljárás, a művelet és a technológiai berendezés, tisztító műtárgy között! 

2. Mutassa be a szennyvíztisztítás fokozatait, célját! 

3. Csoportosítsa a technológiai eljárásokat! 

4. Mit értünk intenzifikálás alatt? 

5. Milyen műtárgyakat alkalmaznak a mechanikai tisztítóberendezéseknél? 
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6. fejezet - Durva szennyeződések 
eltávolítása: szűrés durva és finom 
rácson 

Bevezetés 

A szennyvíztisztítás korai időszakában csak ezt a technológiai műveletet alkalmazták. Ma ez az első lépés a 

beérkező szennyvíz kezelésében. 

Ebben a tanulási egységben betekintést nyerünk e műtárgyak szükségességére, különböző típusaira, tisztítási 

módjukra. Bemutatásra kerülnek a kő- és kavicsfogók, szennyvízrácsok, szűrő és aprító berendezések, valamint 

alkalmazási feltételeik. 

Követelmény 

• Tudja alkalmazni a durva szennyezések eltávolítására szolgáló berendezéseket. 

• Ismerje fel a különböző típusokat és alkalmazási feltételeit. 

Durva szennyeződések eltávolítására szolgáló berendezések 

A kő- és kavicsfogók célja az egyesített csatornahálózatból a záporokkal bevitt hordalék leválasztása. Kisebb 

telepeken ezek 1 m x 1 m vagy 2 m x 1 m-es mély, "láda" formájú csapdák, melyet a zápor után ürítenek, és 5-

20 cm nagyságú szilárd szennyeződéseket távolít el. 

A szennyvízrácsok feladata a szennyvízben található nagyobb méretű úszó és lebegő szennyeződések valamint 

hordalékanyagok eltávolítása, amely akadályozza a szennyvizek átemelését, elvezetését és későbbi kezelését. 

A késes aprítókat szálas anyagoktól szennyezett szennyvizek esetében használják, melynek célja a gépi 

berendezések védelme, esetenként aprító szivattyú használatával. 

Aprítóberendezések 

A rácsok helyett olyan előtisztító berendezésekkel is találkozunk, amelyek nem a rácsszemét eltávolítását 

végzik, hanem csak felaprítják a durva szennyeződéseket. 

Az aprítóberendezések lehetnek: 

• komminutorok 

• barminutorok. 

A komminutorok (késes aprítók) olyan aprítóberendezések, amelyek a durva szennyeződéseket 6-20 mm 

méretűre darabolják, de az aprított anyagokat a szennyvízben hagyják. A rávezetett szennyvízben lévő durva 

szennyeződéseket az aprítóelemek (kések, tárcsák, fogak) addig darabolják, míg azok a komminutor rácsos 

hengerpalástján át nem férnek és a szennyvízzel továbbhaladhatnak. Előnyei: alacsony üzemeltetési 

munkaerőigény, a kellemetlen környezeti szaghatásoktól (szag, légy féreg) mentesség, az aprított rácsszemét 

együttkezelésének lehetősége az iszappal (8. ábra). 



 Durva szennyeződések eltávolítása: 

szűrés durva és finom rácson 
 

 37  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

8. ábra. Kommunitor és beépítése 

A barminutorok olyan rácsok, melyek rácstisztító berendezés helyett egy rácsszemét aprító berendezéssel van 

felszerelve. A berendezés U keresztmetszetű rácspálcákból álló ferde síkrácsból és egy fogazott marópálcákkal 

ellátott forgó aprítódobból áll. A rácson fennakadt rácsszemetet a rácson fel-le mozgó aprítódob olyan méretűvé 

aprítja, hogy az a rácson átférjen és a szennyvíz tovább tudja szállítani (9. ábra). 

 

9. ábra. Barmunitor szerkezeti kialakítása 

A méretkülönbség elvén alapuló berendezések 

Rácsok 

Rácsokat kell alkalmazni általában a szennyvízátemelő telepen a szivattyúk előtt, illetve a szennyvíztisztító 

telepek homokfogó és előülepítői előtt. A rácsok (gerebek) olyan szűrők, ahol a szűrőfelületet egymással 

párhuzamos hosszanti elhelyezésű (a tisztíthatóság miatt keresztrácsozat nélküli) pálcák alkotják. 
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A rácsok feladata: a rácsszemét leválasztásával, esetleg felaprításával olyan mechanikai előtisztítás végrehajtása, 

amely védi a rács mögötti gépészeti, ill. technológiai berendezéseket az esetleges rongálódásoktól (pl. 

eldugulás), valamint a további technológiai eljárások tehermentesítése. 

A rácsok osztályozhatók: 

• pálcaköz; 

• elhelyezésük; 

• kialakításuk; 

• tisztítási módjuk szerint. 

A rács pálcaköz szerint lehet: 

• függőleges vagy 

• ferde. 

Kialakításuk szerint lehetnek: 

• síkrácsok vagy íves rácsok; a síkrácsoknál a rácspálcákból álló szűrőfelület egyenes, míg az íves rácsoknál 

íves kialakítású pálcákból áll. A sík vagy íves kialakítás nagymértékben meghatározza a rácstisztítás módját. 

• álló vagy mozgó rácsok: az álló rácsok fixen beépített sík vagy íves rácstáblá(k)ból állnak, működés közben 

nem mozognak (csak a rácstisztító berendezés a mozgó szerkezeti rész). A mozgó rácsok végtelenített 

szalagként kiképzett, egymáshoz csuklósan kapcsolódó rácstáblákból áll, amely működés közben folyamatos, 

lassú mozgásban van. 

A rácsok tisztítási módjuk szerint lehetnek kézi vagy gépi tisztításúak. A kézi tisztítást igyekeznek kiküszöbölni, 

ahol csak lehetséges. 

A gépi rácstisztítású berendezések lehetnek: 

• szakaszos (alternáló vagy periodikus) működésűek, 

• folyamatos működésűek. 

Kézi tisztítású rácsokat rögzített (mozdulatlan) egyenes pálcák alkotják. A gereblyével történő kézi tisztítás 

könnyítése érdekében a sík rács (rácsrostély) hajlásszöge 1:2-1:3. A kézi tisztítású rács csak a kis 

szennyvíztisztító telepeken alkalmazható, ahol a gépi tisztítású beépítése nem gazdaságos (10. ábra). A 

rácsberendezés a tisztítás és a rácsszemét eltávolítás céljából könnyen hozzáférhető legyen (a kézi tisztítású rács 

nem építhető be csatornaaknába, vagy szívózsompba). 

 

10. ábra. Kézi tisztítású rács beépítési módjai (Öllős G.: Szennyvíztisztítás I.) 
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A gépi tisztítású rácsokat rögzített rácsrostély és mozgó gereblye alkotja. A mozgó gereblye a rácsszemetet a 

rácsrostélyról felfelé továbbszállítja, majd a mozgó rács felső szintjén a rácsszemétgyűjtő berendezésbe 

továbbítja. A gépi tisztítású pálcás rácsok típusai (11. ábra): 

• síkrács (Geiger-féle); 

• íves rács (Parkwood CM-féle); 

• mozgó rács (Geiger-féle); 

• szállító kosaras-rács. 

 

11. ábra. A gépi tisztítású pálcás rácsok típusai, jellemző kialakításuk, beépítésük, alkalmazásuk, berendezések 

(Öllős G.: Szennyvíztisztítás I.) 

Néhány rácstípust a 12., a 13. és a 14. ábra mutatja be részletesebben. 
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12. ábra. Síkrács, acél sodronykötél mozgatású, alternáló tisztítókészülékkel. a) rács; b) tisztító kocsi; c) billenő 

tisztítókészülék; d) szemétleválasztó és ledobó szerkezet; e) kötéldob; f) kocsi mozgató kötél; g) vezetősín; h) 

tartóállvány; i) hajtómű; j) markoló mozgatókötél 

 

13. ábra. Ferde rács 

A rács hajlásszöge szerint ferde (α<90°) és függőleges rácsot (α = 90°) különböztetnek meg. A kiszűrt 

rácsszemét eltávolítását körforgó v. alternáló mozgású kaparószerkezet végzi. A rács az áramlási sebességtől 

(v), a pálca szélességének (d) és a rácshézag (b) viszonyától, a rácspálca alaktényezőjétől (β) és hajlásszögétől 
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(sin α) függő visszatorlasztást okoz a rács előtti csatornaszakaszon. Ha a vízszintemelkedés a kotrószerkezet 

üzemzavara v. más ok miatt az előírt mértéket (20–40 cm) meghaladja, a szennyvíz megkerülő vezetéken folyik 

el. 

 

14. ábra. Íves rács körforgó kaparószerkezettel 

A rács a víz folyási irányára merőleges helyzetű, alul és felül rögzített, párhuzamos pálcákból álló, 

keresztrögzítés nélküli szűrő. A hézag (b) mérete szerint finom (b=5–50 mm) és durvarácsot (b=50–100 mm), a 

rács alakja szerint íves és egyenes rácsot különböztetünk meg. 

Szűrők 

A szita- és szövetszűrőket a vízművek felszíni víz kezelése esetén előtisztításra (apróbb uszadékok, törmelékek, 

falevelek, kis halak eltávolítására) használják, míg a mikroszűrőket főként a planktonok eltávolítására. 

A szennyvíztisztítási és a szennyvíziszap kezelési technológiákban a szita- és szövetszűrőket a következőkre 

használhatják: 

• iszapok víztelenítésére; 

• kivételes esetekben szennyvízátemelő szivattyúk védelmére; 

• ipari szennyvizek kezelésére. 

A szita- és szövetszűrők a rácsokkal azonos elven működnek, de eltérő a kialakításuk és így a csoportosításuk 

is. 

A szűrőelem kialakítása szerint lehetnek: - szalagszűrők, dobszűrők, különleges kialakítású szűrők; 

A szűrőelem helyzete szerint lehetnek: 

• álló szitaszűrők, mozgó szitaszűrők; A szűrőelem nyílásmérete szerint lehetnek: 

• - közönséges szitaszűrők(a nyílásméret nagyobb, mint0,1 mm), - mikroszűrők (nyílásméret kisebb, mint 0,1 

mm). 

A membrán eljárások és nem a hagyományos szűrési módok közé sorolandó a mikro-, az ultra- és a nanoszűrés. 

A szalagszűrő szűrőeleme végtelenített szűrőszövet szalag, vagy keretre feszített szitaszövetekből álló 

egymáshoz kapcsolt síksziták végtelen láncolata. A felső hajtott tengely révén a szalagszűrő egyenletes 

sebességgel mozog. A leggyakoribb az a megoldás, amikor a víz belülről kifelé szűrődik (15. ábra). 
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15. ábra. Szalagszűrő (Pálhidy A.: Víztisztítás) 

 

16. ábra. Nyitott makroszita-szűrő berendezés szerkezete és működése 

A zárt dobszűrők működhetnek gravitációsan vagy nyomás alatt. 

A mikro-dobszűrő a dobszűrő olyan különleges változata, ahol a szűrőszövet nyílásmérete 20-35 μm 

(mikrométer) között van. Vízművekben felszíni vizekből planktonok eltávolítására, a szennyvíztisztító telepeken 

(főleg Németországban alkalmazzák) utótisztító berendezésként, az utóülepítőből elúszott finom szemcséjű 

anyagok visszatartására használják (17., 18. ábra). 
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17. ábra. Beton csatornába építhető 

 

18. ábra. Szabadonálló 

A különleges kialakítású szűrőknél a szűrőhatás növelése érdekében különböző hatásokkal (vákuum, préselés) 

is segítik a szűrési folyamatokat. Ezek a berendezések elsősorban a gépi iszap-víztelenítés, vagy az ipari víz- és 

szennyvíz-technológia eszközei. 

Leggyakoribb víztelenítési eljárások: 

• • vákuum dobszűrők; 

• • szűrőprések; 

Ezek lehetnek: nyomószűrő prések, szalagszűrő prések (19., 20., 21 ábra). 

 

19. ábra. Vákuum dobszűrő működési elve (Költő G. – Pálhidi A.: Vízműkezelő technológia 2.) 
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20. ábra. Nyomószűrő prés működési elve (Öllős G.: Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése II). 

 

21. ábra. Nyomószűrő prés szerkezeti felépítése (Öllős G.: Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése II) 

A szűrőrétegek száma szerint a gyorsszűrők lehetnek: 

• • hagyományos, egyrétegű és 

• • kétrétegű szűrők. 
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22. ábra. Zárt, nyomás alatti gyorsszűrő, szűrési üzemmódban (Költő G. – Pálhidi A.: Vízműkezelő technológia 

2.) 

Szitaszűrők: 10 mm-nél kisebb lyukbőségű, szalag és dobszűrők, melyeket finomrács után csapadékvíz 

kiömlőknél használnak. A lyukbőségtől függően 5-10%-os BOI5 és 5-20%-os lebegőanyagban kifejezett 

szerves anyagcsökkentéssel lehet számolni. 

A rácsok, illetve szitaszűrők kialakításánál figyelembe kell venni a 

• tervezési értéket meghaladó hozamok továbbítását, 

• a karbantartás lehetőségének biztosítását, 

• a keletkező rácsszemét közegészségügyileg megfelelő gyűjtését, kezelését és a szállítás és elhelyezés 

feltételeinek biztosítását, 

• a munkavédelem és egészségvédelem szempontjainak érvényesítését. 

A rácscsalád egyik leggyakrabban alkalmazott típusa az ívszita. Felhasználási területe döntően az ipar, noha 

speciális esetben a kommunális szennyvizek tisztításánál is alkalmazásra kerül. 

A rácsszélesség (pálcaköz) 0,1–1,5 mm között változik a kiszűrendő anyag függvényében, míg a teljes szélesség 

a vízhozam függvényében 0,25–2,0 m között a gyártó cégek palettája szerint szerezhető be. 

Ívszitát mutat be a 23. ábra. Az élelmiszer, a textil-és könnyűipar területén Magyarországon is elterjedt. 
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23. ábra. Ívszita működési elve 

A szennyvízrácsok hidraulikai méretezésénél figyelembe kell venni, hogy a pálcák között a vízmozgás az 1 m/s 

értéket nem haladhatja meg, miután e fölött az áramló víz a szemetet is magával sodorná, továbbá hogy az 

elvezető csatornában az áramlási sebesség 0,5-0,8 m/s között legyen az ásványi anyagok leülepedésének 

megakadályozása miatt. 

Fontos a rácsok lehetőleg gépi és automatizált tisztíthatósága. A gépi tisztítás különböző megoldású lehet. 

Általában egyenes pálcához gereblyeszerű kotrót, vagy végtelen szalagkotrót alkalmaznak. Íves rácsok esetében, 

ahol a pálcák egymás mellett körcikk alakban helyezkednek el, folyamatos körbeforgó villáskotró távolítja el a 

rácsszemetet. 

A gyakorlatban gépi tisztítású rácsoknál 20 000 lakos-egyenértékig íves, e felett sík-állótáblás rácsokat 

alkalmaznak. 

A rácsszemét könnyen rothadó, erős szaghatással bíró anyag, amely külön kezelést igényel. 

A rácsszemét prések (24. ábra) feladata a víztartalom és a továbbkezelési költségek csökkentése. Ezek a 

rácsszemét prések lehetnek dugattyúsak vagy csigásak, a 20-30 cm-es átmérőjű tömörítő kamrából 50-60 cm-es 

darabokban kerül ki a fertőző rácsszemét, melyet elégetnek, vagy deponálnak. 

 

24. ábra. Rácsszemét prés 

A rácsszemét külön rácsszemét rothasztóban is rothasztható, amennyiben az összetétele megengedi, ugyanakkor 

égethető is. Az égetési hőmérséklet 800 °C fölött kell hogy legyen, azért hogy a szagártalmat elkerüljük. Ez a 
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megoldás a leginkább higiénikusnak tekinthető. Az égetés előtt célszerű préselés és centrifugálás révén a 

víztartalmat legalább 60-70%-ra csökkenteni. 

Összefoglalás 

A durva szennyezések eltávolítása kő- és kavicsfogók, szennyvízrácsok és szűrő és aprító berendezésekkel a 

szennyvíztisztítók legrégebben alkalmazott műtárgyaihoz tartozik. Ezek közül a rácsokat alkalmazzák a 

leggyakrabban. Rácsokat kell alkalmazni általában a szennyvízátemelő telepen a szivattyúk előtt, illetve a 

szennyvíztisztító telepek homokfogó és előülepítői előtt. A rácsok osztályozhatók: 

• pálcaköz; 

• elhelyezésük; 

• kialakításuk; 

• tisztítási módjuk szerint. 

A szita- és szövetszűrőket a vízművek felszíni víz kezelése esetén előtisztításra (apróbb uszadékok, 

törmelékek, falevelek, kis halak eltávolítására) használják, míg a mikroszűrőket főként a planktonok 

eltávolítására. Csoportosításuk a szűrőelem kialakítása, helyzete és nyílásmérete szerint lehetséges. 

Ellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel a méretkülönbség elvén működő berendezéseket! 

2. Hogyan lehet csoportosítani a rácsokat? 

3. Miért nem alkalmaznak vízszintes- vagy hálós rácskialakítású rácsokat? 

4. Milyen célból alkalmaznak a víz- és szennyvíz-technológiában szita-és szövetanyagú szűrőket? 

5. Magyarázza el a szűrési sebesség és a felületi hidraulikai terhelés közötti kapcsolatot! 
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7. fejezet - Durva szennyeződések 
eltávolítása: homokfogók, 
hidrociklonok 

Bevezetés 

A nagyobb sűrűségű ásványi anyagokat (homok, salak), amelyek a szennyvízben nem lebontható anyagok közé 

tartoznak, a rács után következő homokfogóban kell eltávolítani. Ezek az anyagok a szivattyúkat nagymértékben 

koptatják. A homok, salak, zsír, kátrány és egyéb cementálódó tulajdonságú anyagokból alkotott keverék a 

vezetékekben, a rothasztóban, az eleveniszapos medencékben szilárd tömeget alkothat. Ez nehezen mozog és a 

szokásos módon nem távolítható el, így a berendezések térfogata fokozatosan csökken. Ezért a tisztítótelepre 

érkező zsírszerű anyagokat is rögtön a tisztítórendszer elején el kell távolítani. 

Ebben a tanulási egységben a homokfogók működésének és különböző típusainak bemutatására kerül sor. 

Követelmény: 

• Tudja, hogyan működnek a homokfogók, és milyen körülmények között és hol alkalmazhatók a 

szennyvíztisztításban. 

• Ismerje a különböző típusokat és üzemeltetésüket. 

• Tudja, hogyan működnek a hidrociklonok, és milyen körülmények között és hol alkalmazhatók a 

szennyvíztisztításban. 

Homokfogók 

A homokfogókat általában a szennyvízrácsokat követően építik be a technológiai folyamatba, hogy a soron 

következő berendezések üzemét védjék az ásványi anyagok okozta károsodástól. Különösen egyesített 

rendszerű csatornahálózat esetében a homokfogókról gondoskodni kell a szennyvíztisztító telepeken. Magas 

szervesanyag-terhelés esetén a homokfogókat homokmosó berendezésekkel egészíthetik ki, szerves anyag 

tartalom csökkentésére. Ezek általában hidrociklon jellegű kiépítésűek. A homokfogók lényegében ülepítőknek 

tekinthetőek, amelyek elsődlegesen szemcsés ásványi anyagok eltávolítását végzik el. 

A homokfogó működési elve ennek megfelelően a Stokes féle, ülepedésre vonatkozó képlettel határozható meg: 

 

Ahol: vű – az ülepedési sebesség (m/s), ρsz – az ülepedő részecske sűrűsége (kg/m3), ρvíz – a víz sűrűsége (kg/m3), 

g – a gravitációs gyorsulása (9,81 m/s2), d – az ülepedő szemcse átmérője (mm), ν – a víz kinematikai 

viszkozitása (m²/s) 

A képletből megállapítható, hogy a szemcse átmérőjének növekedésével az ülepedési sebesség hatványozottan 

növekszik. Csökken viszont az ülepedési sebesség, ha nő a víz kinematikai viszkozitása. 

A homokfogó feladata a 0,2 mm-nél nagyobb szemcseátmérőjű anyagok szennyvízből történő eltávolítása, 

egyben ezeknek a rothadó szerves anyagoktól való elválasztása, gépi berendezések kopás elleni védelme. 

A szemcsés anyag ülepedése nyugvó közegben a gravitációs erő, a felhajtóerő és a súrlódási erő hatására 

következik be szabad ülepedés során. Kis koncentrációról lévén szó (egy százaléknál kevesebb) a szemcsék 

szabadon egymástól függetlenül ülepednek, azaz ún. szabad ülepedésről van szó. A homokfogóban kiülepítendő 

anyag összetétele rendkívül változó, így a méretezés alapjául szolgáló szemcse átmérő és sűrűség csak 

becsléssel vehető fel. A homokfogókat általában úgy méretezik, hogy 0,2 mm-nél nagyobb átmérőjű 

homokszemcséket tartsa vissza. Ez tág határok között általában 5-12 l-re becsülhető lakos-egyenértékenként. 

Az átfolyás irányát tekintve a homokfogók lehetnek vízszintes vagy függőleges átfolyásúak és mindkettőnek 

nagyon sok típusa alakult ki hazánkban is. Általában a hosszanti átfolyású és légbefúvásos homokfogó 
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alkalmazása terjedt el. Az átáramlás iránya mindkettőben vízszintes. A homokfogó méretezésekor figyelembe 

kell venni, hogy a szennyvízcsatornán 0,5-0,6 m/s sebességgel érkezik a szennyvíz a tisztítótelepre. Ennél a 

sebességnél a szennyvízben lévő lebegőanyagok egy része még lebegésben marad, más része nagyobb átmérőjű, 

illetve nagyobb sűrűségű szemcsék leülepednek ugyan, de időről időre jelentkező vízhozam és nagyobb 

vízsebesség esetén ismételten mozgásba kerülnek. A hosszanti átfolyású homokfogókban a méretezést úgy kell 

kialakítani, elsősorban az átfolyó víz mennyisége révén, hogy bármilyen vízhozam mellett az áramlási sebesség 

0,3 m/s körül legyen. Ennél a sebességnél a homokszemcsék még kiválnak és leülepednek, de a finomabb 

szerves anyagok azonban tovább mozognak. Az átfolyási keresztmetszet mellett a műtárgy végén beépített 

terelőlemez, torlólemez összehangolt kiépítésével vagy Venturi illetve Parshall csatorna beépítésével lehet 

szabályozni az átfolyási sebességet. 

A hosszanti homokfogók méretezése az alábbi: 

 

ahol: Lü – az ülepítőtér hasznos hossza (m), B – az ülepítőtér szélessége (m), m – az átlagos vízmélység az 

ülepítőben (m), Fü – az ülepítő hasznos alaprajzi felülete (m2), Qv – a műtárgyat terhelő hasznos vízhozam (m3/s), 

v – az átáramlási középsebesség (m/s), vü – ülepedési sebesség (m/s), vüh – az ülepedési sebesség határértéke 

(m/s), tü – ülepedési idő (s), tsz – számított átlagos tartózkodási idő (s). 

Ezek az összefüggések lamináris áramlás esetén érvényesek, hosszanti átfolyású homokfogók esetében 

gondoskodni kell arról, hogy az átfolyási sebesség 0,3 m/s értékhez legyen közeli. 

Alkalmazási területei: 

• • egyesített és vegyes rendszerű csatornahálózat esetén, 

• • elválasztott rendszerű hálózatnál, ha Qd //>// 1000 m3/d, ill. ha a biológiai egység kialakítása azt indokolja. 

A homokfogókat a biztonság érdekében célszerű minimum két kamrával építeni. A hidraulikai méretezésnél 

ajánlatos az első kamrát a szárazidei szennyvízre, míg a mértékadó csapadékvízre szükség szerint további 

kamrá(ka)t betervezni. A homokfogót mindig a rács után kell telepíteni, s gazdasági okokból célszerű azzal egy 

műtárgyba helyezni. 

A homokfogók szerkezetét, méreteit, gépi berendezéseit a hozzá csatlakozó csatornahálózat által levezetett 

mértékadó vízhozam óracsúcsára kell méretezni. 

A homokfogók fajtáik szerint lehetnek: 

• vízszintes átfolyású, 

• függőleges átfolyású, 

• köráramlási (légbefúvásos), 

• forgólapátos, 

• tangenciális típusúak. 

A típus megválasztását az építési (helyigény, talaj, talajvíz, magassági elhelyezés, gépészeti kialakítás) 

szempontok, továbbá az üzemeltetés (szennyvízhozam, -minőség, érkező szemcsés anyag mennyisége és 

szemcseátmérők eloszlása, kiemelésének és elszállításának módja, az elhelyezés vagy hasznosítás lehetősége 

stb.) feltételei határozzák meg. 
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Vízszintes átfolyású rendszereknél a mennyiségtől függetlenül a v = 0,3 m/s körüli középsebességet kell 

biztosítani. 

Kézi kiemelésű homokfogó általában 2–4000 m3/d-ig alkalmazható. Ha a homok mennyisége nagy, vagy 

kimutathatóan fertőzőképes, akkor az alsó határértéknél is a gépi homokkiemelés ajánlható. Függőleges 

átfolyású homokfogókat általában ott alkalmaznak, ahol a vízhozam közel állandó, vagy az építési szempontok 

(helyhiány stb.) azt indokolttá teszik. 

Ismertek automatikus homokeltávolítással és víztelenítéssel rendelkező berendezések, melyek kompakt 

kialakításuknál és egyszerűségüknél fogva kedvező alternatívát kínálnak. 

A kifogott homok továbbkezelése, hasznosítása környezetvédelmi, egyben gazdaságossági kérdés, mely eddig 

hazai viszonylatban eléggé elhanyagolt terület volt. A lerakási helyek szűkülése, valamint az igénybevétel egyre 

emelkedő költsége – hasonlóan Nyugat-Európához – ezen technológia fontosságát egyre inkább előtérbe hozza. 

A közepes, illetve nagyobb telepeknél a levegőbefúvásos megoldás az elterjedt, melynek előnye, hogy 

vízhozamról vezérelt levegőbevitel esetén a terhelésre a berendezés kevésbé érzékeny. A légbefúvásos rendszert 

a jó kiülepedési hatásfok, a kevés maradék (8–12%) szervesanyag-tartalom jellemzi. 

A legjellemzőbb kétféle típusú homokfogót a következő ábrákon láthatjuk: a 25. ábra egy légbefúvásos 

homokfogót, lengőrostás homokkihordóval a 26. ábra, egy kör alakú vízszintes áramlású, szintén lengőrostás 

homokkihordóval egybeépített megoldást mutat be, ahol a lengőkihordó egyben vízteleníti is a homokot. A 

különféle (mammutszivattyús, csigás, centrifugál szivattyús, lengőrostás stb.) gépészeti berendezésekkel kiemelt 

homokszemcsékre többnyire olaj is tapad, továbbá tartalmaz szerves anyagot is, mely nem teszi alkalmassá 

közvetlen felhasználásra. 

Légbefúvásos homokfogót nagyobb szennyvízmennyiségek esetében alakítanak ki (27. ábra). A medencében 

kialakuló áramlás egy hosszanti és egy keresztirányú körpályájú mozgás eredőjeként csavarvonal alakú, a 

körpályájú mozgás sebességét a befúvott levegő mennyisége szabályozza. Átlagos érték 1 m3 

medencetérfogatra 1,5 m3/h levegő mennyiség. Célszerű a légbefúvó csőrácsot a fenék közelében elhelyezni, 

mivel ez növeli a kiválasztási hatást és csökkenti a detergensek következtében esetleg fellépő felhabzást. 

 

25. ábra. Légbefúvásos homokfogó lengőrostás homokkihordóval 
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26. ábra. Vízszintes átfolyású homokfogó lengőrostás homokkihordóval (Dorr-típus) 

 

27. ábra. Légbefúvásos homokfogók kialakítása (Hartmann nyomán) 

A medencéből való vízkivétel a bevezetéssel ellentétes oldalon a forgó vízhenger közepéről vagy merülő fal 

mögül történhet. A homok eltávolítását a medence alján lévő gyűjtőzsompból mozgó-kotró szerkezettel, vagy 

levegőbefúvással, illetve mamutszivattyúval lehet végezni. Ez utóbbival jobb gyakorlati tapasztalatok vannak. 

A vízszintes átfolyású homokfogó közül megemlíthetjük még a Dorr-rendszerű kör alakú és a fenékrácsos 

homokfogókat. A Dorr-rendszerű homokfogó négyzetes alaprajzú, kotróval ellátott ülepítő medence, ahol az 

egyik teljes oldalszélességen lefolyó víz a teljes szemközti oldali bukóélen távozik. A kör alakú vagy Geigeer-

féle homokfogóval a szennyvizet érintőlegesen vezetik be és 180°-os fordulat után vezetik ki. A köráramlású 

homokfogók a kör alakú alaprajzú medencében cirkulációs vízmozgást hoznak létre és a lebegő részecskék a 
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nehézségi és a centrifugális erő együttes hatására ülepednek le. Az alapelv közel áll a nyitott hidrociklonok 

működési elvéhez. Ebben az esetben azonban elsődlegesen a centrifugális erő hatása érvényesül a nagy 

tangenciális sebesség összetevők miatt. A medencébe való vízbevezetés sebességének 0,7-1 m/s között kell 

lennie, a vízelvezetés sebessége nem haladhatja meg a 0,7-0,8 m/s-os értéket. 

A homokfogó ülepítő térfogatának másodpercenként befolyó szennyvízmennyiségéhez viszonyított aránya 25:1, 

30:1 között lehet. Az átlagos tartózkodási idő javasolt értéke 35-45 s és a maximális hasznos vízhozam is 

legalább 25-30 s-os tartózkodási idejű kell, hogy legyen. Homokfogók a rugalmas szabályozhatóságuk miatt 

előnyös tulajdonságúak. Az adott üzemi viszonyoknak megfelelően ugyanis tág határok között szabályozható a 

műtárgyban kialakuló áramlási sebesség és beállítható az ásványi anyag eltávolítás hatásfoka. 

Amennyiben a homokot építőipari célra kívánják újrahasznosítani, az olajszennyeződést általában költséges 

kiégetéssel lehet eltávolítani. A homokfogóból kikerült anyag fertőzöttnek tekintendő, ezért akár lerakás 

(depónia, töltés), akár egyéb felhasználás esetén az egészségügyi előírások feltétlen betartandók. A homok 

víztelenítésére gyakran alkalmaznak homokszárító ágyakat, vagy ülepítő tartályokat is. 

Az alábbi képeken (28., 29., 30. ábra) néhány, a gyakorlatban alkalmazott homokfogó látható. 

 

28. ábra. Légbefúvásos homokfogó 
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29. ábra. Homokfogó 

 

30. ábra. Homokeltávolító műtárgy 

Gyakran előfordul, hogy a szennyvíz jelentős mennyiségben tartalmaz víznél alacsonyabb sűrűségű zsírokat, 

olajokat. Bár ezek eltávolítása egyértelműen a hálózatba történő bevezetés előtt kell, hogy megtörténjen (ipari 

előtisztítás), mégis sok esetben jelenléte rontja a tisztítás hatékonyságát, ami miatt a tisztítótelepen is 

szükségszerű beavatkozni. A zsír- és olajeltávolítást az ülepítés előtt, többségében a homokfogóval egybeépítve 

végzik, kihasználva a levegőbefúvás flotációs hatását. 

Különleges esetekben - elsősorban magas homoktartalmú ipari szennyvizek esetében - a homok kiválasztására 

és osztályozására hidrociklonokat is alkalmazhatnak (31. ábra), amelyben fellépő áramlási sebesség csökkenése 

révén gravitációs ülepedés következik be. 
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31. ábra. Ciklonos homokeltávolító (Bristow, Kerry, 1989) 

Hidrociklonok: sűrűségkülönbségen alapuló elválasztási műveletek végrehajtásához alkalmazott berendezés. Az 

elválasztás centrifugális erőtér hatására történik meg, amelyet a készülék palástja mentén bevezetett csigavonal 

pályára kényszerített folyadék mozgása alakít ki. A hidrociklonokban a centrifugális teret nem a dob forgása 

alakítja ki, hanem a folyadék mozgása – a készülékbe nagy sebességgel vezetik be a folyadékot, ami körpályára 

kényszerül a készülék fala mentén, hatásfoka rosszabb, mint a centrifugáké, ezért csak nagyobb 

sűrűségkülönbség esetén alkalmazhatóak. 

A hidrociklonokban ugyanúgy centrifugális erőtérben történik az elválasztás, de más szerkezeti megoldással. 

Míg a centrifugákban a dob forgásával hozunk létre centrifugális erőteret, és ennek hatására a dobba juttatott 

folyadék a viszkozitással arányos veszteséggel felveszi a dob fordulatszámát és vele együtt forog, addig a 

hidrociklon esetén az álló dobba nagy sebességgel betáplált szilárd-folyadék szuszpenzió körpályára kényszerül, 

és fékeződik (a viszkozitásával arányosan). 

A hidrociklonok elválasztási „élessége” lényegesen kisebb, mit a centrifugáké, ezért csak nagy 

sűrűségkülönbségek esetén használhatók eredményesen. 

A készülékben az örvénylő áramlást a nyomás alatt tangenciálisan bevezetett folyadék alakítja ki. Az alsó 

nyíláson át a nagyobb, míg a felső nyíláson keresztül a kisebb sűrűségű fázis távozik. 

Három erő hat a folyadékban levő szilárd anyagra: 

• centrifugális erő, 

• súrlódási erő, 

• nehézségi erő, 

3-300 m3/h közti teljesítményekkel használnak eredményesen hidrociklon egységeket. 

A hidrociklonok (ls. 31. ábra) és a centrifugák egy része lebegőanyagok leválasztására, más részük iszap-

víztelenítésre alkalmas. 

A ciklonos homokeltávolító kb. az 1980-as évektől kezdett elterjedni. A hidrociklon működési elvének 

megfelelően a szennyvíz tangenciálisan érkezik a homokeltávolító kamrába, így a berendezésben örvénymozgás 

keletkezik. A homok az elsődleges örvénymozgás (és a gravitáció hatására) a ciklon palástjához közeli térben 

spirális pályán a fenekére ülepszik, a könnyebb szerves anyagokat pedig a másodlagos örvény a ciklus középső 

terébe gyűjti, azokat felfelé mozgatja, majd a ciklon felső részéből távozva, a szennyvíztisztító telepre jutó 

szennyvízhez keverhetők. 

Amint azt a 31. ábra is szemlélteti, a homokfogóba érkező szennyvíz (viszonylag nagy mennyisége miatt), a 

hidrociklonon nem vezethető keresztül, hanem a homokfogóból (ami csatornába telepített, vagy külön medence 

lehet) a mechanikai úton zsompba juttatott – már lényegesen kisebb mennyiségű – homok, mint sűrű 



 Durva szennyeződések eltávolítása: 

homokfogók, hidrociklonok 
 

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szuszpenzió (zagy) a ciklonba szivattyúzható. A ciklonrendszerből kijutó homokot, minthogy 

közegészségügyileg veszélyes patogén szervezeteket, könnyen rothadó szerves anyagokat tartalmaz, az égetőbe 

táplálhatjuk. 

A homokfogók kialakítása sok bizonytalansági tényezőt rejt magában, ezért méretezése és működtetésének 

kialakítása különös figyelmet érdemel. 

Összefoglalás 

A homokfogók a szennyvíztisztító telepek mechanikai tisztító műtárgyainak csoportjába tartozó berendezések, 

melyek a méretkülönbség elvén alapulnak. 

A homokfogók építésének célja, hogy a tisztító telepre folyó nyers szennyvíz ásványi anyag tartalmát lehetőleg 

minél jobb hatásfokkal eltávolítsuk, és így a technológiai folyamatban soron következő műveletekben a 

szemcsés ásványi anyagok jelenléte által fellépő nehézségeket lehetőség szerint kiküszöböljük. 

A homokfogók működését illetően a különböző típusok különböző előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek. 

Az újabb típusok kidolgozásakor minden esetben az a szempont volt irányadó, hogy az átfolyási sebességet 

lehetőleg minél nagyobb mértékben lehessen szabályozni, és ugyanakkor az építési és gépészeti egységek, 

elemek minél egyszerűbben és gazdaságosabban megépíthetők, ill. üzemeltethetők legyenek. 

A homokfogók általában a szennyvízrácsokat követően vannak a technológiai folyamatba beépítve, hogy a 

soron következő berendezések üzemét védjék az ásványi anyagok (homok, sár, kavics, stb.) jelenléte által 

előidézhető károsodásoktól. 

A homokfogók főbb típusai: 

• hosszanti átfolyású homokfogók; 

 

• függőleges átfolyású homokfogók; 
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• köráramlású homokfogók; 

 

• spirál áramlású homokfogók: 

• légbefúvásos homokfogók, 
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• forgólapátos homokfogók. 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Miért van szükség homokfogókra? 

2. Milyen fizikai erők játszanak szerepet az ülepedésben? 

3. A homokfogóknak milyen típusait ismeri? 

4. Milyen homokeltávolítási módszereket ismer? 

5. A homokfogók működési elve milyen képlettel írható le? 
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8. fejezet - Ülepítés 

Bevezetés 

Az ülepítők a szennyvízben lévő ülepíthető lebegőanyagot, amit a rácsok és homokfogók nem voltak képesek 

eltávolítani, megfelelő hatásfokkal kell kiülepíteni. Ezen kívül a biológiai oxigénigény csökkentését is fokozzák, 

azaz a rendszer szervesanyag-terhelését tovább csökkentik. Az ülepítőtér kialakítása rendkívül változatos, de 

vannak olyan kialakítási alapelvek, amelyek általánosnak tekinthetőek. Így a víz egyenletes bevezetését és a 

mozgási energia csökkentését célzó előkamra, azaz befolyási tér és a tényleges ülepítőtér kialakítása, valamint 

az egyenletes elvezetést biztosító kamra és értelemszerűen az iszapgyűjtő, iszaptároló tér. 

Ebben a tanulási egységben az ülepítők működésének és különböző típusainak bemutatására kerül sor. 

Követelmény: 

• Ismerje az ülepedés fizikai törvényszerűségeit és ezeket alkalmazza a gyakorlatban. 

• Értse, milyen körülmények és hogyan befolyásolják az ülepedés hatékonyságát. 

• Tudja alkalmazni és működtetni a különböző típusokat. 

A homokfogót követően ülepítőmedencékkel fogjuk ki a finomabb szerkezetű, nagyrészt szerves eredetű 

ülepíthető szennyeződéseket. Szokásos ezekre a berendezésekre az előülepítő elnevezést is használni, mivel 

ülepítést a további tisztítási folyamatokban is alkalmazunk. 

Az ülepítésre itt is a már említett Stokes összefüggés a mérvadó. Az ülepítők működési elve azon alapul, hogy a 

víznél nagyobb sűrűségű szennyező anyagok megfelelő kis átfolyási sebesség (vátf = 1-20 cm/s) és viszonylag 

nagy szemcseméret (0,05-0,1 mm) esetén a gravitációs erő hatására kiülepednek. 

Ha az átfolyási sebesség nagy, a vízmozgás örvénylő (turbulens) lesz, és a víz magával ragadja a 

szennyezőanyag szemcséket. Ekkor a víz ugyanúgy tovább szállítja a szilárd szennyeződéseket, mint ahogy ezt 

egy jól működő gravitációs csatornánál tapasztaljuk. A 0,05 mm-nél kisebb szemcseméretű finom 

szennyezőanyag nagyon lassan ülepíthetők ki. Ezek az anyagok a kolloid mérettartományba esnek, amiket 

általában derítéssel távolítják el, ami már a kémiai szennyvíztisztítás körébe tartozik. 

Ülepítők alkalmazási területe: 

• önálló mechanikai tisztító berendezésként, 

• szennyvízöntözés előtti előtisztításként, 

• biológiai szennyvíztisztító rendszerben elő-és utótisztítóként, 

• kémiai tisztítórendszer elő-és utóülepítőjeként, 

• csapadékvíz tárolására és ülepítésére. 

Az ülepítők csoportosíthatók: 

• üzemmódjuk, 

• a technológiai sorban elfoglalt helyük és 

• átfolyási irány szerint. 

Üzemmódjuk szerint az ülepítők lehetnek: 

• szakaszos üzeműek (töltő-űrítő rendszerűek), 

• folyamatos átfolyásúak. 
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A szakaszos üzemmód csak nagyon kis teljesítményt tesz lehetővé, ezért szennyvíztisztító telepeken nem 

alkalmazzák. 

A folyamatos átfolyású ülepítőknél a lehető legnagyobb felületen egyenletesen elosztva vezetik be a 

szennyvizet, és a medence teljes keresztmetszetében olyan kis sebességgel vezetik át, amelynél a víz mozgása az 

ülepedést nem akadályozza. A folyamatosan bevezetett szennyvíz hozamával (m3/s-ban vagy l/s-ban mért 

térfogatárammal) megegyező hozamú ülepített szennyvíz pedig szintén folyamatosan kerül kivezetésre a 

bukóvályún keresztül az ülepítőből (32. ábra). 

 

32. ábra. Folyamatos ülepítőmedence (négyszögletes) 

Az ülepítőket felhasználási helyüktől függően felületi hidraulikus terhelésre (m3/d); szükséges elméleti 

tartózkodási időre (h); felületi lebegőanyag-terhelésre (kg/m2 × h), függőleges, illetve vízszintes átfolyási 

sebességre (cm/s); bukóélterhelésre (m3/m×h) méretezik. Nem elhanyagolandó szempont a kritikus sebesség 

vizsgálata sem. 

Tartózkodási időnek nevezik azt az időtartamot, amennyit a szennyvíz a műtárgyban tölt (egy vízrészecske 

műtárgyba történt belépése és kilépése közt eltelt idő). Értéke: 1-3 óra közötti. 

A tartózkodási idő kiszámítható úgy, hogy a medencetérfogatot (V) osztjuk a szennyvízbevezetés 

térfogatáramával (Q). 

 

Ha ismerjük az ülepítőben az átfolyási sebességet (vátf), akkor az ülepítő hosszának (L) ismeretében 

meghatározható a tartózkodási idő. 

 

Átfolyási időnek (Tátf) is szokták nevezni az így számított időt. Az átfolyási idő megegyezik a tartózkodási 

idővel, mivel a víz az ülepítőben annyi ideig tartózkodik, amennyi idő az átfolyáshoz szükséges Tátf = Ttart. 

Ülepedési időnek (Tül) nevezzük azt az időtartamot, amennyi idő ahhoz szükséges, hogy a szennyezőanyag 

szemcse függőleges úton mozogva elérje az ülepítő alját. Az ülepedési idő is meghatározható az út – idő – 

sebesség összefüggéséből. Ebben az esetben az út az ülepítőben lévő vízmélységgel (H) lesz egyenlő, míg a 

sebesség az ülepedési sebesség lesz (vül). 
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A szennyezőanyag szemcse tényleges mozgása, illetve sebessége a folyamatos átfolyású ülepítőknél ferdén 

lefelé irányul, az átfolyási sebesség és az ülepedési sebesség eredőjének irányában. A mértékadó 

szennyezőanyag szemcsének el kell érnie a medence alját addig, míg a szemcse átér a medence végére. Ebből 

következik, hogy az ülepedési- és az átfolyási időnek meg kell egyezni. Tül = Tátf. 

A térfogatáram általános képletének (Q = vk·A) felhasználásával, a medence méreteinek ismeretében 

kiszámítható az ülepedési, illetve az átfolyási sebesség is. 

Q – az ülepítőbe vezetett szennyvízhozam (térfogatáram) [m3/sec vagy m3/óra], 

vk – a középsebesség (m/sec vagy m/óra), 

A – a sebesség irányára merőleges (ülepítő medence) keresztmetszet felülete (m2). 

Az ülepedési sebesség irányára merőleges medence keresztmetszet felülete, vagyis az ülepítő alapterülete, 

amely a szélesség (B) és a hossz (L) szorzataként számítható: 

 

Az átfolyási sebesség irányára merőleges medence keresztmetszet a medence szélességének (B) és mélységének 

(H) szorzataként számítható: 

 

A technológiai sorban elfoglalt helyük szerint az ülepítő lehet: 

• előülepítő, 

• közbenső ülepítő, 

• utóülepítő, 

• egyéb speciális célú ülepítő, pl. iszapsűrítő, homokfogó, kétszintes ülepítő. 

Az elő-, közbenső- és utóülepítők biológiai szennyvíztisztító telepeken találhatók. Az ülepítő elnevezése a 

biológiai tisztítóegységhez viszonyított helyére utal. 

Az előülepítő a biológiai tisztító műtárgy előtt található. Feladata a biológiai tisztító műtárgy tehermentesítése 

az ülepíthető szilárd vagy esetleges pelyhesedett szerves szennyező anyagoktól. Az innen kikerülő iszap magas 

szervesanyag-tartalmú, általában sűrűbb, mint az utóülepítő iszapja. 

Előfordul, hogy az előülepítő hatásfokát vegyszerek alkalmazásával növelik (intenzifikálják). A fizikai 

(mechanikai) tisztítás hatásfokának növelése mellett ekkor kémiai folyamatok is lejátszódnak az előülepítőben, 

amelyek az oldott anyagok és a csak fizikai eljárással nem ülepíthető lebegő anyagok (kolloidok) eltávolítását is 

segítik. 

Az utóülepítőt azért kell alkalmazni, mert a biológiai tisztítóberendezésben nem történik fázisszétválasztás az 

anyag-átalakítást követően. Csak a szerves anyag lebontása történik meg a biológiai tisztítóegységben, de már a 

szervetlenné alakított szennyeződés nem kerül ezen a helyen eltávolításra, sőt még a tisztítást végző 

mikroszervezetek (eleveniszap) is kikerül a biológiai műtárgyból. 

Az utóülepítőben történik a biológiai tisztítás során képződő pelyhesedett eleveniszap és az ülepíthető 

szervetlenné alakult szennyezőanyagok leválasztása. 

A csepegtetőtestes biológiai tisztítás utáni ülepítőben a csepegtetőtest kitöltő anyagának a felületéről leszakadó 

baktérium-bevonat (biológiai hártya) és a szervetlenné alakított iszap visszatartása történik. 

A közbenső ülepítő a kétlépcsős biológiai tisztítás alkalmazásakor a két biológiai tisztítóegység közé kerül 

elhelyezésre. Feladata az első biológiai lépcsőben képződő eleveniszap nagyobb részének kiülepítése. 
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Az ülepítők fajtái: 

• oldó (rothasztó) medencék, 

• egyszintes ülepítők, 

• kétszintes (Imhoff) medencék (csak előülepítésre). 

A leggyakrabban alkalmazott egyszintes ülepítők osztályozása: 

• hosszanti átfolyású ülepítők gépi kotró berendezéssel (pl. Lipcsei tip.), 

• sugárirányú átfolyású ülepítők gépi kotróberendezéssel (pl. Dorr típ.), 

• függőleges átfolyású tölcséres ülepítők (pl. Dortmundi típ.), 

• lemezes (betétes) ülepítők. 

A méretezett hasznos ülepítőtér nagysága szerint a javasolt alkalmazási területük: 

• hosszanti ülepítők 140–2000 m3/d között, 

• sugárirányú átfolyású ülepítők 300–400 m3/d felett, 

• függőleges (tölcséres) átfolyású és kétszintes ülepítők 100 m3 ülepítőtér alatt. 

Az ülepítőket csoportosíthatjuk az ülepítőn történő átáramlás szempontjából, így beszélhetünk vízszintes, 

függőleges és radiális átfolyású ülepítőkről. Vannak egy és kétszintes ülepítők, az elhelyezés szempontjából 

pedig a másodlagos tisztításhoz viszonyított előülepítőkről illetve utóülepítőkről beszélhetünk. 

Hosszanti átfolyású ülepítők 

Alkalmazható önálló mechanikai tisztítóberendezésként, öntözés előtti előtisztításhoz, biológiai elő-és 

közbenső, illetve utóülepítőként, csapadékvíz ülepítőként. 

A műtárgy átlagos mélysége 1,5-2,5 m, a kotrószerkezet miatt a szélességi méret 4,0-8,0 m, a mélység és 

hosszúság ajánlott aránya 1:20-1:30. A fenéklejtés az iszapzsomp irányában 1,5-2,0% legyen. Megszívott 

ülepítők esetében (csak utóülepítőként használják) a középvályú felé való lejtés 5%. A 33. ábra egy tolólapos 

hosszanti ülepítőt mutat be. A folyamatos iszapeltávolítás érdekében a tolólap elrendezés helyett gyakran 

„láncos” iszapkotró szerkezetet építenek be. A kotrás sebessége általában 1-3 cm/s. 

 

33. ábra. Tolólapos hosszanti ülepítő kialakítása (Iker elrendezés) 
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A szennyezőanyag szemcse tényleges mozgás, illetve sebessége a folyamatos átfolyású ülepítőknél ferdén lefelé 

irányul, az átfolyási sebesség és az ülepedési sebesség eredőjének irányában. A Lipcsei medence vázlatán 

tanulmányozhatjuk a műtárgyban kialakuló sebességeket, vízmozgásokat (34. ábra). Vízszintes átfolyású 

sugárirányú ülepítők elő-, közbenső és utóülepítőként egyaránt felhasználhatók. 

A hosszanti, vízszintes átfolyású, ún. Lipcsei ülepítőkben a szennyvíz a bevezető elemeken keresztül áramlik a 

medencébe, majd hosszanti irányban egyenletes, lehetőleg lamináris áramlásban halad az elvezető vályú illetve 

a bukó irányába (35. ábra). 

 

34. ábra. Hosszanti átfolyású ülepítő kialakítása 

 

35. ábra. Vízszintes (hosszanti) átfolyású Lipcsei medence vázlata 

Fontos az áramlástanilag kedvező vízbevezetés és elvezetés, mivel ily módon a holt terek és az áramlási árnyék 

terek kiküszöbölhetőek. Ugyanakkor az iszapzsomp környezetében olyan holttérről kell gondoskodni, hogy a 

leülepedett lebegőanyag ne mosódhasson ki. A bukóél előtt lévő merülőfal megakadályozza, hogy az úszóiszap 

a szennyvízzel együtt elússzon. 

Ellenáramú berendezés a függőleges átfolyású dortmundi ülepítő (36. ábra), a felfelé irányuló vízmozgásban 

lefelé ülepedő anyag lebegő iszapfelhőt alkot, amely szűrő hatásánál fogva a javítja az ülepítés hatásosságát. 
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36. ábra. Függőleges átfolyású dortmundi ülepítő 

A sugárirányú átfolyású Dorr ülepítőt (37., 38. ábra) nagyobb telepeken, 15-2000 lakos egyenérték felett 

alkalmazzák. Átmérője 20-40 m, az átfolyási sebesség v<10 mm/s, 1-3 órás tartózkodási idővel. A gyakorlatban 

50 m-es átmérővel is előfordul. Kis átmérőnél be- és kivezetésnél viszonylag nagy zavaró, illetve holtterek 

alakulnak ki. Nagy méretnél a szél zavaró hatása fokozottan érvényesül. A körbeforgó kotrószerkezet által a 

központi iszapzsompba gyűjtött laza iszapot víznyomással, csővezetéken vezetik el. Az uszadékot, amelyet a 

merülőfal tart távol a bukóéltől, fölöző berendezéssel távolítják el. A medence jó működésének alapvető 

feltétele a hidraulikailag jó kialakítás, a bevezetett víz egyenletes elosztása, az ülepítőtér kiegyenlített 

sebességeloszlása. 

Az 1:25 mélység-átmérő arány mellett 1,5-2,5 m-es vízmélységet célszerű alkalmazni. 
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37. ábra. Sugárirányú átfolyású Dorr ülepítő 

 

38. ábra. Sugárirányú átfolyású Dorr ülepítő működésének elve 

Az ülepítők kiválasztása részletes technológiai és hidraulikai számítások elvégzését igényli. 

Számtalan tényező hat a fázisszétválasztás hatékonyságára, melyek közül a következő szempontok 

figyelembevétele elengedhetetlen: 

• a szélsőséges hőmérsékletek és meteorológiai tényezők hatása a műtárgyra, 

• a biológiai egység technológiája (a nitrogénformák kezelési szintje), 

• az iszapgyűjtő zsomp léte, vagy nemléte, a recirkuláció mértéke, 

• a biológiai egység technológiai paraméterei (pl. iszapkoncentráció, iszapindex, iszapkor stb.). 

A szennyvíztisztító telepek fázisszétválasztó egysége azonos fontossággal bír, mint a levegőztető egység. A 

rosszul méretezett utóülepítő egy tökéletesen kialakított biológiai egység eredményét is tönkre teheti. Hiába 

bontja le a biológia a szerves anyag oldott fázisát szinte tökéletesen, ha a hibás fázisszétválasztóból elúszó 

lebegő anyag ezt az eredményt tönkreteszi. (A lebegő anyag – annak szerves hányada – az elfolyó víz részét 

képezi és az elfolyó víz összesített minőségét befolyásolja, lerontja). 



 Ülepítés  

 65  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

39. ábra. Utóülepítő üresen 

 

40. ábra. Utóülepítő tele 

Videó: Utóülepítő 

További ülepítő típus a kétszintes ülepítő (41. ábra). Mindig előülepítőként alkalmazzák, ülepítő terének 

maximális mélysége 2,5 m-nél kisebb, csúszófelületek hajlásszöge pedig legalább 60°. A szélesség hossz aránya 

1:1,5-1:2. A víz bevezetését hosszanti átfolyású ülepítőknél ismertetett ütközőtárcsákkal, kivezetését merülőlap 

közbeiktatásával, bukóélen keresztül célszerű megoldani. Az ülepítő tér alatti rothasztó tér nagyságát a napi 

iszapmennyiség és a rothasztási, valamint a tárolási idő figyelembevételével célszerű meghatározni. Az iszap 

eltávolítása csővezetéken vagy mobil iszapszivattyúkkal történik. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3873,Szennyviztisztitasi_technologiak_V.
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41. ábra. Kétszintes ülepítő 

A kétszintes ülepítők az ülepítés mechanikai és a rothasztás biológiai folyamatát egyetlen műtárgyon belül 

valósítják meg. 

A műtárgy felső része az ülepítőtér, ahonnan a kiülepedett iszap az alsó, rothasztó térbe csúszik. A két tér 

elválasztása olyan, hogy a rothasztás során keletkező gázbuborékok ne juthassanak be az ülepítő térbe, 

megzavarva a kiülepedés folyamatát. 

Az iszap eltávolítását megfelelő menetrend szerint, illetve az egyszintes ülepítőknél pedig folyamatosan kell 

megoldani, hisz az iszap száradás után rendkívül nehezen távolítható el az üzemeltető műtárgyakról, amelyeken 

a hatásfokot nagymértékben rontja. A függőleges áramlású ülepítőtérben az áramlási sebesség 0,3 1 m/s körül 

legyen. A csillapítóhengerben maximálisan csúcsvízhozamnál 3 cm/s sebesség engedhető meg. Ha ennél 

nagyobb sebesség adódik, célszerű a csillapítóhenger alatt megfelelő távolságban terelőtárcsát elhelyezni a 

vízáramlás irányítására. 

Összefoglalás 

Az ülepítők a szennyvíztisztító telepek mechanikai tisztító műtárgyainak csoportjába tartozó berendezések, 

melyek működése a sűrűségkülönbség elvén alapul. 

Az ülepítésre is a Stokes összefüggés érvényes. Az ülepítők működési elve azon alapul, hogy a víznél nagyobb 

sűrűségű szennyező anyagok megfelelő kis átfolyási sebesség (vátf = 1-20 cm/s) és viszonylag nagy 

szemcseméret (0,02-0,1 mm) esetén a gravitációs erő hatására kiülepednek. 

Ülepítők alkalmazási területe: 

• önálló mechanikai tisztító berendezésként, 

• szennyvízöntözés előtti előtisztításként, 

• biológiai szennyvíztisztító rendszerben elő-és utótisztítóként, 

• kémiai tisztítórendszer elő-és utóülepítőjeként, 

• csapadékvíz tárolására és ülepítésére. 

Az ülepítők csoportosíthatók: 
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• üzemmódjuk szerint: szakaszos, folyamatos; 

• a technológiai sorban elfoglalt helyük szerint: 

• előülepítő, 

• közbenső ülepítő, 

• utóülepítő, 

• egyéb speciális célú ülepítő; 

• átfolyási irány szerint: 

• függőleges átfolyásúak (Dortmundi–medence), 

• vízszintes átfolyású: hosszanti átfolyású (Lipcsei–medence), 

• sugárirányú átfolyású: (Dorr-medence) 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen szempontok szerint csoportosíthatók az ülepítők? 

2. Hol helyezkedik el a technológiai sorban az elő-, illetve az utóülepítő, és mi a funkciójuk? 

3. Sorolja fel a Dortmundi medence fő szerkezeti részeit, magyarázza el működését! 

4. Sorolja fel a Lipcsei medence fő szerkezeti részeit, magyarázza el működését! 

5. Sorolja fel a Dorr medence fő szerkezeti részeit, magyarázza el működését! 
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9. fejezet - Lebegő anyagok 
eltávolítása 

A lebegő anyagok méretük alapján legtöbbször a kolloid tartományba esnek. Ezek a részecskék bizonyos 

stabilitással rendelkeznek, ami megakadályozza azokat abban, hogy nagyobb méretű részecskékké 

kapcsolódjanak össze. Ez az oka annak, hogy a klasszikus ülepítő berendezésekkel nem lehet ezeket elválasztani 

a szennyvízből, így azok a biológiai tisztítóberendezést terhelik, ezért ezek eltávolítására speciális műtárgyakat, 

technológiákat dolgoztak ki. 

Ebben a tanulási egységben a lebegő anyagok speciális elválasztási módszereiről lesz szó, ami az alábbi 

eljárásokat és műtárgyakat tartalmazza: centrifugálás, olaj- és zsírlefölözés, felúsztató berendezések, flotációs 

medencék. 

Követelmény 

• Tudja, hogyan működnek a felúsztató berendezések: olaj- és zsírfogók, flotációs medencék, centrifugák. 

• Fogalma legyen róla, hogy milyen körülmények között és hol alkalmazhatók a szennyvíztisztításban! 

• Ismerje a különböző típusokat és üzemeltetésüket. 

• Tudja alkalmazni azokat a különböző típusú szennyvizek tisztításában. 

Felúsztató berendezések 

A felúsztató berendezések célja a szennyvízben levő és a víznél kisebb sűrűségű anyagok visszatartása. 

Kialakításukat tekintve, ezek olyan medencejellegű műtárgyak, amelyekben az érkező víz sebessége 5-10 mm/s 

értékre csökken. így a műtárgyon átfolyva; a kisebb sűrűségű anyagoknak van elegendő idejük a víz felszínére 

felúszni. 

Felúsztatás: olaj-, zsírcseppek illetve kolloid méretű lebegőanyagok folyadékfelszínre való juttatása. Az olaj-, 

zsírszennyeződések sűrűsége kisebb, mint a víz sűrűsége, így a felszínre úszik, a flotálással a víznél nagyobb 

sűrűségű hidrofób lebegőanyagok is felúsztathatóak. A víznél kisebb sűrűségű szennyezők: olaj és zsír cseppek 

az ülepítéshez hasonló körülmények közt a víz felszínére úsznak, ezt nevezzük felúszásnak. 

Zsírfogók 

A zsírfogókat konyhák, vágóhidak, húsüzemek mellett építik, a szennyvíz közcsatornába vezetése előtt, vagy a 

szennyvíztisztító telepeken. A műtárgy rendszerint téglalap alakú 1:1, 5-2 szélesség-hosszúságaránnyal 

A víz egyenletesebb szétosztására a műtárgy elején, valamint a felúszott zsiradék visszatartására a műtárgy 

végén terelőfalak szolgálnak. 

A zsíranyagok bomlásaként keletkező zsírsav korróziós hatása miatt a medence teljes belső felületét célszerű 

mészszegény cementtel készült vízzáró vakolattal ellátni. A visszatartott zsírréteg magasságában saválló 

lapburkolat (csempe) vagy védőbevonat elhelyezése szükséges, a vízszint felett és alatt 20-30 cm távolságig: A 

műtárgy lefedését vagy előregyártott, kiemelhető lapokkal, vagy pedig kiemelhető fedlapos (a lebúvónyílás 

fölött elhelyezve) monolit vasbeton födémmel oldják meg: 

Videó: Zsírfogó 

Nagyobb üzemi zsírfogók légbefúvással is készülhetnek (42. ábra). A műtárgy fenekén perforált csövön 

befúvott levegő buborékai felfelé terelik a zsiradékot. A víz bevezetése a vízszint fölött, az elvezetés pedig az 

üledék eltávolítása végett a fenékről történik. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3874,Szennyviztisztitasi_technologiak_VI.
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42 ábra. Légbefúvásos zsírfogó vázlata 

Benzinfogók 

A benzinfogókat garázsoknál, javítóműhelyeknél célszerű alkalmazni. A benzinfogók célja egyrészt a 

benzinféleségek kinyerése újrafelhasználás végett, másrészt a robbanásveszély megelőzése a közcsatornában. 

Rendszerint betonból, vasbetonból vagy öntött vasból, feltétlenül fedett – általában előregyártott – kivitelben 

épülő medencék. Szellőzésükről is feltétlenül gondoskodni kell. A felúszó benzin összegyűjtését acéllemez 

gyűjtőedénnyel oldják meg. A fokozott tűz- és robbanásveszélyesség miatt a műtárgyak mellett a nyílt láng 

használatát és a dohányzást tiltó táblákat kell elhelyezni. A 43. ábrán egy ilyen előregyártott benzinfogót 

láthatunk, a 44. ábrán pedig épített benzinfogó vázlata található. 

 

43. ábra. Előregyártott benzinfogó 
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44. ábra. Épített benzinfogó vázlata 

Olajfogók 

Az olajfogók kialakítása (45. és 46. ábra) hasonló a zsírfogókéhoz. Az összegyülemlő üledék tárolására és 

könnyebb kiemelésére 60%-os lejtéssel ellátott gyűjtőteret szoktak kialakítani a műtárgy végén. Az olajréteg 

magasságában olajálló, elszivárgást gátló védőburkolat (pl. klinkerlap) vagy -bevonat készítendő. Ugyanez 

vonatkozik az olajgyűjtő térre. A műtárgyat vízzáró vakolattal kell ellátni, a felhasználandó cement minősége 

lehetőleg C 500 p legyen, kivéve az olajjal érintkező felületeket, ahol burkolat esetén C 500 s cementet, vagy 

mészszegény portlandcementet ajánlatos alkalmazni. 

 

45. ábra. Olajfogó berendezés vázlata 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-

462f-bc0a-69d2dec40015) 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-462f-bc0a-69d2dec40015)
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-462f-bc0a-69d2dec40015)
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46. ábra. Olajfogó berendezés fényképe 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-

462f-bc0a-69d2dec40015 

Habfogók 

Habfogókat fürdők, mosodák szennyvizeinek mechanikai tisztítására, ill. vendéglátóipari szennyvizek 

előtisztítására alkalmazzák. Elvi kialakításuk nagyjából azonos a zsírfogókéval. 

Amennyiben a szennyvízben viszonylag kevés úszó szennyeződés várható, akkor külön úsztató-berendezés 

építése nem indokolt. Ez esetben a kismennyiségű zsír, olaj, stb. az úszó iszappal együtt kezelhető, ill. 

távolítható el. 

A flotálás 

A flotálás célja: a szennyvízben levő, víznél kisebb sűrűségű olaj-, zsír- és benzincseppek, valamint a fel nem 

úszó és nem is ülepíthető kolloid részecskék eltávolítása, illetve az emulzió szétválasztása. 

A már tárgyalt felúsztató berendezések közül az olajfogók hatásfoka levegő befúvatással növelhető, mivel a 

légbuborékokhoz hozzátapadó olajrészecskék felúszási sebessége a megnövekvő sűrűségkülönbség miatt 

nagyobb lesz. 

A flotációs berendezések működése is a sűrűségkülönbség elvén alapul, azonban a szennyezőanyag részecske 

felúszási sebességének növelésére „flotációs segédanyagot”, leggyakrabban (a szennyvíztisztításban kizárólag) 

levegőt használnak. 

A flotálást alkalmazva a zsírok, olajok, a könnyű lebegőanyagok és a nagyobb sűrűségű szennyezőanyagok is 

egy műtárgyban, a flotáló medencében távolíthatók el. A flotáló medencében a tartózkodási idő 20-30 perc, 

ezért az ülepítőkhöz képest a műtárgy mérete kisebb. A rövidebb tartózkodási idő miatt a szaghatás nagyon 

kicsi. A felszínre úszott iszap sűrűbb, mint az ülepítőből kikerülő iszap. 

A flotálás során nagyon finom eloszlású levegőbuborékokat juttatunk a vízbe, a rosszul nedvesedő részecske 

felületéhez a buborékok hozzátapadnak. A szilárd fázisú részecskehalmaz a folyadék felszínére kerül, így a 

folyadék felszínéről lefölözhető (47., 48. és 49. ábra). 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-462f-bc0a-69d2dec40015
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-462f-bc0a-69d2dec40015
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47. ábra. Flotáló működési elve 

A flotáló berendezések 

A működési elvnek megfelelően nagyon sokféle berendezéstípust ismerünk, a légbefúvásos flotáló berendezések 

általában 1-2 m mély medencék a levegőt 1,5-3 bar nyomáson juttatják a vízbe. A vákuumos, túlnyomásos 

berendezések 3 m mélységű berendezések. 

 

48. ábra. Flotáló 
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49. ábra. Flotáló medence fényképe 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-

462f-bc0a-69d2dec40015 

A flotálás hatékonysága 

A flotálást befolyásoló tényezők közt említhetjük a gázbuborékok méretét – minél kisebbek a buborékok annál 

nagyobb hatékonysággal hajthatjuk végre a flotálást. A lebegőanyagok tulajdonságai közül döntő a részecske 

hidrofób/hidrofil tulajdonsága a hidrofób tulajdonságú lebegőanyagok felületére tapad meg könnyen a 

gázbuborék, ezért ezek eltávolítása eredményesebb flotálással. 

Az olajfogók, flotáló berendezések szerepe 

Az olajfogók, flotáló műtárgyak szerepe a szennyvíztisztítás során jelentős. Az ipari szennyvizekben gyakran 

találunk ilyen típusú szennyezőket, de a kommunális szennyvíztisztítás során is fontos az alkalmazásuk. 

Az olajfogók, flotáló berendezések beillesztése a technológiába 

Olyan szennyvizek esetén alkalmazzák, amelyek sok zsír, olaj és finom lebegőanyag szennyeződést tartalmaz, 

különösen előnyös sok algát tartalmazó felszíni- és szennyvíz kezelésére. Ennek megfelelően alkalmazhatjuk 

ipari szennyvizek esetén önálló tisztítási műveletként, az ülepítés előtt illetve a felszíni vizek algatartalmának 

eltávolítására. 

Gázbuborékok létrehozása 

A gázbuborékok vízben való juttatásának több technológiai lehetőségét fejlesztették ki, ezek a következők: 

légbefúvás, túlnyomásos kezelés, vákuumos kezelés, elektroflotálás. 

Légbefúvás 

A medence alján lévő fúvókákon keresztül, nyomás alatt levegőt vezetünk a vízbe. Ez az eljárás elsősorban a 

zsír- és olajcseppek felúsztatásának elősegítésére alkalmas, szilárd anyagok kezelésére kevésbé. 

Túlnyomásos kezelés 

A gázok oldhatósága függ a folyadék feletti nyomástól, ezt megnövelve, majd az egyensúly beállta után hirtelen 

a légköri nyomásra való nyomáscsökkentéskor a vízben oldott levegő légköri nyomáshoz tartozó egyensúlyi 

koncentráció feletti része buborékok formájában kiválik. A zárt tartály(ok)ban lévő vízbe 1-3 bar nyomású 

levegőt kevernek. A tartály(ok)ból a levegővel telített nyomás alatti vizet lassan visszavezetik a normális légköri 

nyomású (nyitott) medencébe. A nyomás csökkenésekor a levegő finom buborékok formájában kiválik és a 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-462f-bc0a-69d2dec40015
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-462f-bc0a-69d2dec40015


 Lebegő anyagok eltávolítása  

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

buborékok felfelé történő mozgásuk közben a szennyezőanyag szemcséket a medence felszínére emelik. A 

medencét uszadék- és iszapeltávolító berendezéssel is el kell látni. A levegővel telített víz bevezetése és a flotált 

szennyvíz elvezetése is a medence fenékszintjének közelében történik. Nem feltétlenül szükséges a teljes 

szennyvízmennyiséghez adagolni a sűrített levegőt (50. 51. ábra). 

 

50. ábra. Nyomás alatti flotációs rendszer típusai (Fáy Cs.-Sziléry L.: Település vízgazdálkodás). a) A teljes 

szennyvízmennyiség nyomás alá kerül b) A beérkező szennyvíz egy része kerül nyomás alá c) A recirkuláltatott 

szennyvíz kerül nyomás alá a levegővel való telítődés céljából 
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51. ábra. Nyomás alatti flotációs rendszer működési elve (Fáy Cs.-Sziléry L.: Település vízgazdálkodás). 1. A 

bevezető és keverőtér, ahová nyomáscsökkentő szelepen keresztül kerül a levegővel telített szennyvíz. 2. A 

flotáló zóna, melyet a bevezető és keverő tértől fal választ el. 3. A felszínre flotált (levegő segítségével 

felúsztatott) iszap. 4., 6. A flotáló medencében két kotró, ill. kaparó berendezést is kell működtetni. Az egyik a 

flotált, a másik az ülepedett iszapot gyűjti össze. 5. Kiülepedett iszap. 7. Iszapzsomp. 8. Tisztított szennyvíz 

zónája a kiülepedett iszap felett. 9. Tisztított szennyvíz elvezető tér. 

Vákuumos kezelés 

Elve megegyezik a túlnyomásos kezelés elvével, a különbség, hogy a módszer során a légköri nyomáson gázzal 

telített vizet vákuum alá helyezzük. A vizet nyitott medencében levegőztetik, hogy telítődhessen levegővel. A 

levegőztetés megszüntetésekor a levegő egy része nagy buborékok formájában távozik a vízből. Ezt követően a 

vizet a légkörinél kisebb nyomás (vákuum) alá helyezik, aminek hatására a maradék levegő finom buborékokat 

alkotva felúsztatja a kolloid vagy emulgeált részecskéket. 

Elektroflotálás 

A flotálás során különböző adalékanyagokat alkalmaznak a művelet hatékonyságának növelése érdekében, ezek 

közül a két legjelentősebb a hidrofób jeleget növelő heteropoláris elektrolitok és habképző reagensek; előbbiek 

feladata a gázbuborékok jobb megtapadásának elősegítése, utóbbiaké pedig, hogy a víz felszínén stabil habot 

képezzenek, ezzel megakadályozzák a felúszott anyag folyadékba való visszajutását és gátolják a 

levegőbuborékok nagyobb buborékokká való egyesülését. 

Az olajfogók, flotáló berendezések méretezése 

A zsír- és olajfogók méretezése a Stokes-törvény segítségével történhet. Figyelmet kell fordítani arra, hogy az 

összegyűjtött zsír olaj, benzin tűz és robbanásveszélyes lehet, tehát más építményektől megfelelő távolságra kell 

megépíteni ezeket. A flotáló berendezésekben lejátszódó folyamatok matematikailag nehezen leírhatóak ezért a 

berendezések tervezése kísérleti adatok segítségével történik. Mindkét esetben döntő befolyással bír a 

méretezésre a szennyvízhozam, a szennyezés mennyisége, összetétele, mérete, felúszási tulajdonságai. 

A flotáló medence ábrája a következő linken érhető el: http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-

6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-462f-bc0a-69d2dec40015 

A víztartalom csökkentés eljárásai 

A víztartalom csökkentésének és így a szárazanyag-tartalom növelésének, főként az iszapok kezelésében van 

nagy jelentősége, ugyanis a már kismértékű víztartalom csökkentése nagymértékű térfogat csökkenést 

eredményez. A víztartalom csökkentés a sűrítés műveletével kezdődik, és a víztelenítéssel folytatódik. A sűrítés 

és a víztelenítés között az a különbség, hogy a sűrítésnél nagyobb víztartalmú iszappal dolgoznak (a művelet 

kezdetekor és befejezésekor is), mint a víztelenítésnél. 

A sűrítés történhet: 

• flotációval, 

• gravitációs sűrítéssel (ülepítéssel), 

• centrifugálással. 

A víztelenítés történhet: 

1. nem elegyedő folyadékok szétválasztására (emulzióbontás), 

2. folyadékban levő eloszlatott szilárd anyag eltávolítására (kinyerésére) 

3. nedves szilárd anyag mellől a „felesleges” folyadék eltávolítására (víztelenítés), 

4. az 1-3. bármely kombinációjára. 

A centrifugák csoportosítása a szakirodalomban nem egységes, de 4 fő csoportot különböztethetünk meg: 

a) szakaszos üzemű (szűrő- és ülepítő-) centrifugák, 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-462f-bc0a-69d2dec40015
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=879dede8-6e16-421e-a579-d484bc68d7d2&cid=dc68a2ff-820a-462f-bc0a-69d2dec40015
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b) folytonos üzemű szűrőcentrifugák, 

c) folytonos üzemű ülepítőcentrifugák, 

d) derítő- és emulzióbontó centrifugák. 

A centrifugák fő része egy központi tengely körül forgó perforált vagy teli falú dob. Szintén a centrifugális erő a 

hajtóereje a hidrociklonban történő szétválasztásnak. A Stokes-törvény centrifugális erőtérre való felírásakor 

úgy módosul, hogy megjelenik a szemcsék tengelytől mért távolsága (r), és a szögsebesség (ω), amit a 

fordulatszám határoz meg. 

A centrifugákra az a jellemző, hogy bennük a közeg együtt mozog a centrifuga forgórészével, tehát üzem 

közben a közegnek, és így a vele együtt forgó részecskéknek a szögsebessége állandó. A centrifugákat 

feloszthatjuk szakaszos és folyamatos üzemű, továbbá ülepítő- vagy szűrő-centrifugákra, illetve folyadék-

szeparátorokra. A szakaszos üzemű centrifugákat minden ürítéshez le kell állítani, és az újabb üzembe 

helyezéshez fel kell gyorsítani, mindkét művelet energiaigényes. 

A folyamatos üzemű centrifugák esetén a töltési és ürítési műveletek forgás közben szakaszosan vagy 

folyamatosan megoldhatók. 

Függő centrifugánál a centrifuga tengelyét a felül elhelyezett hajtómotor tengelyéhez hajlékony 

tengelykapcsolóval csatlakoztatják, és önbeálló csapágyazással látják el, hogy biztosítani lehessen a forgórész 

dinamikus kiegyensúlyozását, vagyis a szabad tengelybe való beállás lehetőségét. A dob felül és alul nyitott, az 

alsó nyílás esetlegesen kúpos zárószerkezettel zárható. A szuszpenziót lassú forgás közben táplálják be, és egy, 

a tengelyre erősített tárcsa végzi az egyenletes elosztását, a dob palástjára. A diszperziós közeg a perforált 

dobpaláston keresztül jut ki a köpeny belső oldalára és távozik az alsó kifolyónyíláson. 

Sokkal elterjedtebb berendezések mind ülepítési, mind víztelenítési célokra a folyamatos üzemű csigás 

centrifugák. Ezek a készülékek kettős forgórésszel készülnek: a gyorsan forgó kúpos ülepítő dobon belül egy 

valamivel lassabban forgó (fordulatszáma 1-2%-kal kisebb) csigás ürítő dob is van. 

A centrifugák tetszőlegesen indíthatók és leállíthatók; az elérendő cél figyelembe vételével – ami vagy az 

iszapvíz nagyobb tisztasága, vagy a centrifugátum szárazanyag-tartalmának növelése – a berendezés 

automatizálható. Érzékelésre például az iszapvíz zavarossága lehet az egyik megfelelő paraméter. 

A centrifugákat elterjedten használják szennyvíziszapok kezelésére. 

A centrifugában a fellépő centripetális erő hatására gyorsabb fázisszétválasztás, sűrítés következik be. Hatása 

flokkuláló szer adagolással növelhető. 

A centrifugákkal elvégezhető műveletek sokfélék, ennek megfelelően sokféle szerkezeti kialakítás ismert. 

Többek közt csoportosíthatjuk a centrifugákat forgástengely helyzete alapján – vízszintes és függőleges 

tengelyű centrifugákra, a fordulatszám alapján – kis fordulatszámú 1000-4000 ford./perc) és nagy fordulatszámú 

(10-20000 ford./perc) berendezésekre. 

 

52. ábra. A szennyvíz olajtartalmának visszaforgatása háromfázisú centrifugával 

A dekanter centrifugával történő víztelenítés az ülepítő tartály egyszerű elvén alapszik, amelyben az ülepedő 

szilárd anyagok fokozatosan kiülepednek a gravitációs erő hatására. A dekanter centrifugában (53. ábra) a 

gravitációnál akár 3000-szer nagyobb centrifugális erő hatására az ülepíthető szilárd anyagok elválasztásra 

kerülnek a folyadékfázistól. A centrifugális erő hatására a nagyobb sűrűségű szilárd részecskék kifelé, a forgó 

dob falához préselődnek, míg a kevésbé sűrű folyadékfázis koncentrikus belső réteget alkot a dobban. 
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A dobtól eltérő sebességgel forgó csiga folyamatosan távolítja el a szilárd anyagok által képzett üledéket a 

dobból a dob kúpos része felé. A tisztított folyadékfázis a dob hengeres végén elhelyezkedő átfolyólemezeken 

keresztül folyik ki a dobból. 

 

53. ábra. A dekanter centrifuga felépítése 

 

54. ábra. Dekanter centrifuga 

Összefoglalás 

A lebegő anyagok eltávolítása természetes körülmények között rendkívül lassan menne végbe. Ahhoz, hogy 

meggyorsítsák e folyamatot, speciális műtárgyakra és eljárásokra van szükség. 

A magas zsír- és olajtartalmú szennyvizek esetén hatékonyan alkalmazhatók a zsír- és olajfogók. Ezekben a 

berendezésekben lecsökkentve a víz áramlási sebességét, a kisebb sűrűségű anyagoknak van elegendő idejük a 

víz felszínére felúszni. A hatásfok fokozható légbefúvással, mivel a légbuborékokhoz hozzátapadó 

olajrészecskék felúszási sebessége a megnövekvő sűrűségkülönbség miatt nagyobb lesz. 

Hasonló elven működnek a flotáló berendezések is, ahol az emulzión átbuborékoltatott gáz olajcseppeket ragad 

magával, amelyek a folyadék felszínén külön fázist alkot. A folyamat szempontjából a gázbuborékok mérete a 

meghatározó, ezért különböző módszereket alkalmaznak a minél finomabb eloszlású gázbuborékok 

előállítására: légbefúvás, túlnyomásos kezelés, vákuumos kezelés, elektroflotálás. 

A lebegőanyag eltávolítására, ill. a víztartalom csökkentésére alkalmaznak centrifugákat is melyeket az alábbiak 

szerint lehet csoportosítani: 

a) szakaszos üzemű (szűrő- és ülepítő-) centrifugák, 

b) folytonos üzemű szűrőcentrifugák, 

c) folytonos üzemű ülepítőcentrifugák, 

d) derítő- és emulzióbontó centrifugák. 

Ellenőrző kérdések 
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1. Ismertesse a felúsztató berendezések feladatát, fajtáit! 

2. Jellemezze a zsír- és olajfogókat! 

3. Ismertesse a flotálás célját és megoldási módjait! 

4. Csoportosítsa a levegőztetés módszereit! 

5. Milyen alkalmazási lehetőségeit ismeri a centrifugálásnak a szennyvízkezelésben? 
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10. fejezet - Másodlagos 
(harmadlagos) tisztítás 
megkönnyítése érdekében végzett 
előkészítés 

Bevezetés 

A szennyvíz heterogén diszperz rendszer. Sok olyan vegyület, anyag található benne, amit a szennyvíztisztítás 

során több szempont miatt is el kell távolítani. Egyesek ezek közül mérgezőek, mások a felszíni vízfolyásba 

eutrofizációt okoznak, de vannak olyan anyagok is, melyek jelenléte a tisztítási folyamat hatásfokát rontja, 

terhelését növeli. Ilyen anyagok a kolloid tartományba eső, nagyon kis méretű lebegő anyagok, amiket célszerű 

minél előbb eltávolítani a rendszerből. Ha ezek egy részét már az előülepítés során sikerül eltávolítani, energiát 

és hatásfok növelést érhetünk el. 

Ezeket derítéssel tudjuk kicsapni a rendszerből, majd utána valamilyen fázisszétválasztási (ülepítés, szűrés, stb.) 

eljárással távolíthatjuk el a vízből. 

A szerves anyagok eltávolítása biológiai módszerrel történik a leggyakrabban, amihez viszont optimális 

körülmény kell a mikroorganizmusoknak. Ezek közül az egyik legfontosabb paraméter az ideális pH beállítása. 

Ez a folyamat semlegesítéssel történik. 

Mindkét eljárás a kémiai kezelések körébe tartozik, de ezekkel intenzifikálni lehet a fizikai és biológiai tisztítási 

eljárásokat, és ez az oka, hogy még ebben a tanulási egységben tárgyaljuk és nem a kémiai tisztításnál. 

Követelmény 

• Tudja hol, hogyan és mit kell alkalmazni a másodlagos (harmadlagos) tisztítás megkönnyítése érdekében. 

• Ismerje a semlegesítéshez és koaguláláshoz használt vegyszereket és berendezéseket. 

Kolloidok stabilitása 

A vizek lebegőanyag-tartalmát a vízben lévő szuszpendált anyagok; ülepedőképes illetve kolloid méretű 

részecskék adják. Azok a szennyeződések, mely nem ülepednek le a korábbi eljárások során, általában 0,1 mm-

nél kisebb szemcsékből álló lebegő anyagok. A kolloid részecskék alapvető jellemzője a stabilitás, a 

pelyhesedéssel szembeni ellenállás, amelynek oka egyrészt a közegben diszpergált részecskék kis mérete (3x10-

6-4x10-6 m), másrészt kis tömege (ezért a gravitáció hatására nem ülepednek). A vizes szuszpenzió kolloid 

részecskéi, mint minden vízzel érintkező szilárd test, felületi energiájuk révén a vízből ionokat (főleg anionokat) 

adszorbeálnak, ezáltal elektrosztatikusan negatív töltésűek, az azonos töltésű részecskék pedig taszítják 

egymást. 

Ez a jelenség elsősorban a szilárd részecske-folyadék határfelület tulajdonságaitól, szerkezetétől és az 

elektromos töltésektől függ. Az azonos töltések miatti taszítóerők ugyanis annál jobban meg tudják akadályozni 

a részecskék ülepedését, minél nagyobb azok tömegegységre jutó fajlagos töltése. A felülethez szorosan kötődő 

anionok rétege körül egy lazább kationokból álló réteg is kialakul, ezek alkotják együttesen a részecske körüli 

elektromos kettősréteget. 

A szilárd és a folyadék fázis egymáshoz viszonyított elmozdulásakor egy vékony folyadékréteg a szilárd 

részecskével együtt mozdul el. A szilárd részecskékhez tapadva maradó és az attól elmozduló folyadékréteg 

határán mérhető potenciál az ún. Zeta-potenciál (55. ábra). Az ionok kötődése a határfelülethez a kettős réteg 

külső terében lazább. A határfelület a pozitív töltésű ellenionra elektrosztatikus vonzást gyakorol. Minél 

nagyobb a kationok vegyértéke és koncentrációja, a zeta-potenciál annál jobban csökken. Ezt a jelenséget 

alkalmazzák a vízkezelésben a kolloidok eltávolítására a derítési eljárás során. 
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55. ábra. A kolloid részecskék Zeta potenciálja, a részecskék potenciál szerinti megoszlása egyes víztípusokban 

(Öllős G., Vízellátás) 

A különféle víztípusokban jelenlévő szuszpendált szilárd anyagok közül a kolloid méretűeknek jut a 

legfontosabb szerep. A kolloidális lebegő részecskék kevesebb napfényt engednek a vízbe, ami a fotoszintézist 

akadályozza, ezáltal a víz oxigéntartalmát csökkenti. Bizonyos típusú kolloidális szennyezések (pl. 

élelmiszeripari hulladékok) pedig, mint bontható szerves anyagok, ezen túlmenően még jelentős mennyiségű 

oxigént is fogyasztanak. 

A kolloid méretű szennyező anyagok azért is különös figyelmet érdemelnek, mert ülepítéssel, szűréssel - tehát 

egyszerű fizikai elválasztási módszerekkel - a nagyobb méretű lebegő részekkel azonos módon nem távolíthatók 

el a vízből. Nagy fajlagos felületük miatt sokféle anyagot képesek megkötni, így koncentráltan tartalmazhatják 

és tartalmazzák sok esetben az egészségre káros szerves (ezek között esetleg élő szervezetek, mint pl. 

baktériumok, gombák, vírusok) és szervetlen mikroszennyeződéseket is. 

Derítés 

Derítőszerek hatására a nyersvízben lévő szilárd részecskék destabilizálódnak, majd agglomeráció révén 

nagyméretű pelyheket ún. flokulumokat hoznak létre, amelyek a szilárd-folyadék fázisok szétválasztásával 

távolíthatók el a vízből. 

A vízben jelenlevő anyagok eltávolításának hatékonyságát a vegyszerek minősége és mennyisége, a kezelés pH-

ja, az esetleges segédanyagok adagolása, és a fáziselválasztás módja, viszonyai szabják meg. 
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Derítés: célja minden esetben a vízben lebegő, 0,1 mm-nél kisebb átmérőjű szilárd, szervetlen, szerves kvázi-

kolloid részecskék, illetve egyben az általuk szorbeált mikro-szennyező anyagok eltávolítása. Derítéskor a 

vegyszeradagolás révén a szennyező anyagok makropelyhekbe tömörülve teszik lehetővé a fázisszétválasztást. 

Az eredetileg vízben jelen levő, fizikai módszerekkel nem elkülöníthető komponenst a derítés során el tudjuk 

választani a vízből. 

A kolloid részecskék alapvető jellemzője a stabilitás, a pelyhesedéssel szembeni ellenállás. A 

termodinamikailag viszonylag stabil (reverzibilis) kolloidok hónapok elteltével is csak kis mértékben 

pelyhesednek. 

Koaguláció: a vízkezelés során a kolloid részecskék destabilizálását jelenti, amely a részecskék közötti 

taszítóerő csökkenésének ill. megszűnésének hatására következik be. 

A részecskék destabilizálása megvalósítható: 

• töltéssemlegesítéssel, pl. elektrolitokkal; 

• speciálisan szorbeálódó vegyületekkel. 

Flokkuláció: pehelyképződés; a destabilizált (koagulált) részecskék további összekapcsolódása nagyobb 

halmazokká. 

A lassan pelyhesedő kolloidrendszer pelyhesedő rendszerré alakításának folyamatát kolloid-destabilizálásnak 

nevezzük. Ezt a derítőszerekkel elérhetjük: 

• a diffúz kettős réteg vastagságának csökkentése, 

• a kolloid részecskék kémiai csapadékba való beépülése, 

• az adszorpció és a részecskék között kialakuló hídkötés révén. 

A kolloidok Zeta-potenciáljának csökkentésére a kationok közül a többértékű fémionok alkalmazása előnyös. (A 

Schulze – Hardy szabály értelmében az ionok koaguláltató képessége töltésük növekedésével hatványozottan 

nő.) A folyamat lényege az, hogy kis vegyszer mennyiséggel gazdaságosan távolítsuk el a komponenst, 

miközben az adagolt derítőszerből a lehető legkevesebb maradjon a tisztított vízben (a „tisztítószer” ne váljon 

szennyező komponenssé). 

A kolloid-destabilizálás gazdaságosan rendszerint csak a háromértékű fémsókkal biztosítható. Ezek a 

vegyületek hajlamosak a hidrolízisre, ezért a rendszerben a kolloid fázis megbontásával nagy fajlagos felületű 

csapadékot képeznek, ami képes megkötni a szennyező komponenseket és ezáltal azokkal együtt könnyen 

elválasztható a víztől. 

A vizek tisztításakor a töltés semlegesítésére elsősorban Al3+ és Fe3+ vegyületeket használnak. A háromértékű 

fémsók alkalmazásának előnye hidrolizáló sajátságaikban is rejlik. E fémsókból vízbe adagolásukat követően 

pozitív töltésű közbenső termékek (polihidroxi vegyületek) képződnek. Ezek csökkentik a kolloid részecske 

határrétegének zeta-potenciálját. 

Az alumíniumnak számos hidroxo-komplexe van, amelyek képződése bonyolult, termodinamikailag instabilak. 

Ilyenek: 

 

A szerves koagulánsok is hatékonyan alkalmazhatók egyes esetekben, gyakran nem is eredményes nélkülük a 

kezelés. Ezek általában szintetikus úton előállított polimer-szerkezetű vegyületek: dimetil-dilauric-ammónium-

klorid, alkilamin-epiklór-hidrin, etil-imin vagy dicián-diamin stb. Szélesebb körű felhasználásukat a szervetlen 

sókhoz viszonyított magasabb kezelési költség korlátozza. 

A hidrolízis további szakaszában az átmeneti vegyületek fokozatosan elvesztik töltésüket és a kolloidokat 

szorbeálva rosszul oldódó hidroxid pelyheket alkotnak, amelyek makroszkopikus csapadék formájában kiválnak 

a vízből. 

A hidrolízist a víz változó keménysége teszi teljessé a következő bruttó folyamat formájában: 
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A felszíni vizek lebegőanyag-tartalmának eltávolítására a gyakorlatban hidrolizáló fémsót és vízoldható 

polimert együttesen alkalmazó derítőeljárások is elterjedtek. 

Ez esetben flokulációs folyamat játszódik le. A flokuláció: pehelyképződés a destabilizált (koagulált) részecskék 

összekapcsolódása nagyobb halmazokká, a diszperzió részecskéi közötti taszítóerők megszüntetését követően 

létrejövő részecske aggregálódás. Ismeretes, hogy vannak olyan lineáris polimerek (hosszú láncmolekulák), 

amelyek vizes oldataikban töltéssel rendelkező csoportokkal rendelkeznek. Ha egy ilyen óriásmolekula több 

kolloid-részecskéhez is kapcsolódik elektrosztatikusan - töltés semlegesítéssel - összefüggő részecskerendszer 

(flokulum) jön létre, amely mérete és tömege folytán gravitációs erő hatására ülepedni képes. A kolloid rendszer 

részecskéi között így molekuláris híd létesül, flokulum (valódi pehely) keletkezik. Polimer flokulánsoknak 

(vagy polieletrolitoknak) általában két előnyös hatást tulajdonítanak: nagymértékben csökkentik a lebegő anyag 

koncentrációját és növelik a pelyhek ülepedési sebességét (56. ábra). 

Megjegyzendő azonban, hogy az előülepítéshez mégsem használnak a lakossági szennyvizek tisztításánál 

polielektrolitot. Ez azért van, mert a polielektrolit maradéka megváltoztatva a víz viszkozitását, rontja a 

következő lépésben az oxigénbevitel lehetőségét, miközben az eleveniszapos részben a polimer maradék 

koaguláló hatása sem előnyös. 

 

56. ábra. Flokkulálás FeCl3 alkalmazásával 

Hidrolizáló fémsóként alumínium-szulfát, polimerként anionos polielektrolit (pl. részben hidrolizált 

poliakrilamid) használata gyakori. Ez esetben a kolloid felületi töltését az adagolt alumíniumsó nemcsak 

semlegesíti, hanem meg is változtatja. Az így kialakult pozitív töltésű felületekhez kötődnek az anionos polimer 

funkciós csoportjai. Az ilyen eljárások nagy hatékonyságúak. A vegyszereket a gyors és homogén eloszlatás 

biztosítása céljából oldat formájában adagolják a derítendő vízhez. Az alkalmazott vegyszeradag a 

vízminőségtől függően változik, általában 5-150 mg Al2(SO4)3/dm3 víz illetve 0,1-0,5 mg polimer/dm3 víz 

nagyságrendű. 

A vízoldható polimerek adagolásakor kialakuló pelyhek ún. hídképződéssel jönnek létre. A folyamat első lépése 

a polimerek szorpciója a szilárd részecskék felületén, mikropelyhek képződése (57. ábra). Ezt követi a 

mikropelyhek nagyméretű, jól ülepedő pelyhekké való összekapcsolódása. A makroméretű pehelyképződést a 

polimer szerkezete teszi lehetővé (58. ábra). A kolloid felületen a polimermolekula egy része szorbeálódik, a 

többi rész szabadon mozog az oldatban és újabb részecskékhez képes kötődni. Így a polimer mintegy hidat 

képezve a pehelyegységek között a mikropelyhek hálósodását, összekapcsolódását eredményezi. A képződött 

makropehely a fémhidroxid pelyheknél jóval nagyobb méretű, tömörebb szerkezetű, így hatékonyabb szilárd-

folyadék elválasztást tesz lehetővé. 
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57. ábra. Mikropelyhek képződése a derítési folyamatban 

 

58. ábra. Makropelyhek képződése a derítési folyamat flokulációs fázisában 

A felhasznált polimer lehet lineáris vagy elágazó láncmolekula, szintetikus vagy természetes eredetű, szervetlen 

vagy szerves, de általában nagy molekulatömegű vegyület, disszociációra képes csoportjai szerint kationos, 

anionos vagy nem-ionos jellegű. A kationos polielektrolitok a vizek kolloid részecskéinek töltéssemlegesítésére 

közvetlenül is alkalmasak, a nem-ionosak hidrogénhidakkal, az anionosak a diffúz kettősréteg ellentétes töltésű 

ionjaival létesítenek szorpciós kapcsolatot. 

A kationos polielektrolitok alkalmazása gazdasági okok miatt a vízderítésben általában nem, csupán a 

szennyvíziszap kezelésében terjedt el a gyakorlatban. 

Videó: Polielektrolit keverő 

Az alumínium-szulfáttal végrehajtott derítés hatékonysága nemcsak polimerek alkalmazásával fokozható. 

Ismeretesek olyan eljárások is, amelyek derítési segédanyagokat is felhasználnak. Ilyen segédanyag lehet pl. a 

homok a képződött flokulum fajsúlyának növelésére (Cykloflokk eljárás), vagy szorpciós tulajdonságú adalék, 

mint az aktív szénpor vagy az agyagásványok. Az agyagásványok a flokulum-méret növelése mellett a 

hatékonyabb szennyezőanyag-eltávolítást is szolgálják. A segéd-derítőszerként (Flygtol eljárás) alkalmazott 

kőzetnek (Na-bentonit) szemcséi jó duzzadóképességgel, nagy fajlagos felülettel és szorpciós (ioncsere) 

tulajdonságokkal rendelkeznek. A polimerrel is kémiai kölcsönhatást létesít, használata a pehelyméret és a 

derítési hatásfok növelését egyaránt elősegíti. Derítéskor a kőzetszemcsék vizes szuszpenzióját használják. 

A koagulálószerek alkalmazásakor általában hátrányt jelent az, hogy a képződő pelyhek kis fajsúlyúak, így 

nehezebben ülepíthetők. Ezért a nagyobb, tömörebb, nehezebb pelyhek előállításához alkalmazzák a segéd-

derítőszereket. Ezek, mint súlyzóanyagok növelik a pelyhek ülepedési sebességét, és azáltal, hogy felületükön 

megkötik, illetve rácsukba befogadják (vagy belső pórusaikba) a vízben lebegő pelyheket és önálló kolloidokat, 

a szennyezőanyag eltávolítást javítják. Segéd-derítőszerek használatakor ily módon a koagulálószerek adagja 

csökkenthető, illetve a derítés hatékonysága fokozható. 

A koagulálás, flokulálás folyamatai legtöbb esetben jelentősen hőmérséklet és pH függőek. A vízben lévő 

kolloidok töltése, egyes derítővegyszerek ionformája egyaránt pH függő. Pl. az Al3+ vegyületek hidrolíziséhez az 

optimális pH tartomány 6-6,5 pH. 

A vegyszeradagolást követően kialakuló pelyhek igen érzékenyek a hidraulikai viszonyokra. A pehelyhez a 

vízben lévő sokféle szennyezőanyag is hozzátapad, és részévé válik, vagyis a felépítése meglehetősen összetett. 

A pehely bizonyos mértékig növekedni képes, utána egyes részei, különösképpen, ha az áramlástani viszonyok 

kedvezőtlenek, leválhatnak a már kialakult pehelyről. Keverés során a pehely átmérője, fajsúlya, sűrűsége, az 

alkotó anyagok egymáshoz viszonyított aránya nem tekinthető állandónak. 

Lényeges szerepet játszanak ezért a derítőszerek alkalmazásakor a mechanikai körülmények is. A vegyszerek 

adagolásakor a vegyszert és a tisztítandó vizet igen gyorsan össze kell keverni. Ez egyrészt a vegyszer homogén 

eloszlatását biztosítja, másrészt azt, hogy a vegyszerek még aktív, reakcióképes állapotukban (pl. a 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3872,Szennyviztisztitasi_technologiak_IV.
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polihidroxidok) reagáljanak a lebegőanyag-részecskékkel. A gyors vegyszerbekeverést követően a primer 

aggregátumok további ütköztetését, a pehelyméret növelését lassú keveréssel (0,4-0,8 m/s) kell elősegíteni. 

A keverési sebességek (a folyadékban kialakuló ún. sebesség gradiens) optimális megválasztása mellett az 

alkalmazott keverésidőt is optimalizálni kell. (A keverésidő növelése ugyanis az aggregátum-képződés mellett 

az aggregátumok aprítását is eredményezheti.) 

A csapadékképzési és a kolloid destabilizációs folyamatok gyorsak, ezért intenzív vegyszerbekeverésre van 

szükség, míg a pehelynövekedés lassú folyamat, ezt a lassú keverés segítheti elő. 

Jó flokkulálásnál a flokkulátorból kivett vízmintában ötperces ülepítés után min. 20-30tf% iszapnak kell lenni. 

25 mg/dm3-nél kevesebb lebegőanyagot tartalmazó nyers iszap-visszakeverés vagy mesterséges iszapképző 

anyag adagolása nélkül jó hatásfokkal flokkulálni általában nem lehet. 

Hatásos flokkulációhoz 10-30 perc keverési idő szükséges. A vegyszeradagolás szabályozása mellett a 

flokkulátor mozgási sebességének és a visszavezetett iszap mennyiségének szabályozásával lehet módosítani a 

flokkulálás hatásosságát. 

A derítési folyamat a koagulációból, a pelyhesedésből (flokkuláció) és a leülepedésből áll. Ehhez olyan 

berendezés szükséges, mely a vegyszer bekeverést végzi, így a koaguláció létrejön, a második a pelyhesedést 

hozza létre és végül az ülepítést végzi a medence. 

Ezek a derítők lehetnek vízszintes vagy függőleges átfolyásúak. 

Derítés vízszintes átfolyású ülepítőben 

Ha vízszintes áramlású ülepítő medencében derítünk, az ülepítő előtt külön flokkulátort kell alkalmazni és a 

flokkulátor előtt kell a vízbe a koaguláló vegyszert beadagolni. 2-4 óra a tartózkodási idő , az ülepedési sebesség 

maximuma 0,5 mm/s, ezért igen nagy méretű műtárgyra van szükség. 

Egy függőleges átfolyású derítőt ábrázol az 59. ábra, amely magába foglalja a pelyhesítő és derítő teret is. 

 

59. ábra. Szűrőderítő (Bukovinszky L. - Marjai Gy.: Közműellátás) 

A tisztítandó víz és az ülepítendő iszappelyhek mozgási iránya szerint a derítő lehet: 

• ellenáramú derítő, ha a vízáramlás lefelé, az iszappelyhek mozgása (ülepedése) lefelé történik (60. ábra); 

• egyenáramú a derítő, ha az iszap is és a víz is felfelé mozog a derítőtérben (iszapfölözős derítő) (61. ábra). 

Függőleges átfolyású, lebegő-iszapfüggönyös derítők 

Ha egyszerű ülepítéssel derítünk, általában nagyon sok mikropehely marad a derített vízben. Ezért előnyösebb a 

lebegő-iszapfüggönyös derítés. A víz felfelé áramlási sebessége a lebegő iszapfelhő fölötti, tiszta vizű térben 

kisebb, mint a közepes méretű pelyhek ülepedési sebessége. Az iszapos víztérben, az iszapfelhőben azonban az 

iszapszemcsék között ennél nagyobb sebességgel áramlik a víz. Ez a nagyobb sebesség tartja lebegésben az 

iszapfelhőben elhelyezkedő iszapszemcséket, melynek a derítés szempontjából fontos szűrőhatása van. A 
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derítendő vízben érkező apró mikropelyhek ugyanis a lebegő iszaprétegen áthaladva, a nagyobb pelyhekhez 

tapadnak, mintegy kiszűrődnek a lebegő iszapszűrőben. 

A függőleges áramlású derítőkben a víz felfelé áramlási sebessége általában 05-1,2 mm/s. Az iszapfelhőnek 2-4 

m vastagságúnak kell lennie ahhoz, hogy megfelelő szűrőhatás legyen. Az iszapfelhő felett a tiszta víz 

rétegmagassága 1,5-2 m. 

Az iszapfelhőben az iszap helyenként összesűrűsödik, és az iszapfelhőben járatok alakulnak ki. A kialakuló 

járatokban a víz sebessége megnő, s a szűrőhatás annyira leromlik, hogy nagy mennyiségű mikropehely tör át a 

derített vízbe. Ezt keveréssel, vagy műanyag csőkötegek beépítésével szüntetik meg. 

A derítendő víz folyamatosan szállítja az iszapot a derítőbe. A lebegőiszap túlsűrűsödésének elkerülése 

érdekében a fölös iszapmennyiséget folyamatosan el kell vezetni a lebegő iszapfelhőből, amire két megoldást 

használnak. 

A „fölözéses iszapelvezetés”-nél az iszapfelhő felső szintjén bukón távozik a fölösleges iszap a sűrítőbe, 

ahonnan az összegyűlő iszapot időnként kieresztik. Ez egyenáramú derítés, mert itt a víz és az iszap mozgási 

iránya megegyezik. Az egyenáramú derítésnél az iszapfelhőt csak a vegyszeradagolás és a derítőn átfolyatott 

vízmennyiség, ill. az ennek megfelelő fölfelé áramlási sebesség változtatásával lehet szabályozni. 

Az ellenáramú derítésnél a víz fölfelé, az iszap ellenkező irányba, lefelé áramlik. Az iszapfelhő alján kialakuló 

legnagyobb sebesség, a toroksebesség változtatásával szabályozni lehet az iszap kiülepedését és ezzel az 

iszapfelhő sűrűségét és magasságát. Az iszapfelhő sűrűségét és a szűrőhatást a fölfelé áramlás sebessége, a 

nyersvíz lebegőanyag-tartalma, a vegyszeradagolás és flokkulálás eredményessége együttesen határozza meg. 

A korszerű derítőket a flokkulátorral általában egybeépítik. Ezek egy részénél a derítőbe belépő nyersvíz 

sebességének energiájával biztosítják a flokkuláláshoz szükséges keverést. A nagyobb teljesítményű, korszerű 

megoldásoknál viszont gépi hajtású flokkulátort alkalmaznak. 

Az iszapfölözős „Korridor” derítő két szélső medencéjén áramlik át a tisztítandó víz 70-90%-a, míg a középső 

iszapsűrítőn áthaladó 10-30% vízmennyiség viszi magával folyamatosan a fölös iszapot az iszapfelhőből. Az 

iszapsűrítő fölfelé áramlási sebessége csak töredéke a szélső derítőmedencék fölfelé áramlási sebességének, így 

abban kiülepednek a kisebb pelyhek is. 

 

60. ábra. Korridor típusú ellenáramú (iszapfölözős) derítő (Költő G. – Pálhidi A: Vízműkezelő technológia 2.) 

A lebegő iszapfüggönyös reaktorban szabályozható a flokkulátor-szivattyú teljesítménye a fordulat 

változtatásával, szabályozható továbbá az iszap-visszakeverés a szívócső-teleszkóp emelésével vagy 

süllyesztésével és a lebegő iszapfelhőt megtámasztó toroksebesség. E sokrétű szabályozással könnyen lehet 

alkalmazkodni a változó vízminőséghez. 
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61. ábra. MÉLYÉPTERV-VÍZGÉP típusú lebegő iszapfüggönyös derítő (Költő G. – Pálhidi A: Vízműkezelő 

technológia 2.) 

Derítéssel el lehet távolítani a vízben levő szerves és szervetlen lebegőanyagok 95-99%-át. Ennek a hatásfoknak 

az eléréséhez jól megválasztott koaguláló vegyszerek, elegendő ideig tartó, kellő intenzitású flokkulálás és 

megfelelő iszapsűrűség fenntartása szükséges mind a flokkulálásnál, mind a lebegőiszap-térben. A flokkulálás 

intenzifikálható flotálással is (62. ábra). 

 

62. ábra. Flokkulálás és flotálás együttes alkalmazása 

A derítési és flokkulálási próba 

Erre a célra laboratóriumi próbakeverő berendezést használnak, mellyel egyidőben 5-6 db 1 literes mintát lehet 

azonos keverési teljesítménnyel flokkulálni. 

• A vegyszeradag meghatározására lombikvizsgálatot használnak. 

• A vizsgálat célja a minimális koaguláció-dózis közelítő meghatározása. 
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• Hat azonos mennyiségű szennyvíz mintához (500-1000 ml) lombikba különböző növekvő mennyiségű 

derítőszert (-40%-+40%) adagolnak. 

• Ezt követően a lombik tartalmát keverni kell (először a koaguláció szimulálása céljából gyors keveréssel, 

majd a flokkuláció hatásának mérésére lassú keveréssel. 

• Ezután az ülepedés (nyugalmi szennyvíztérhez hasonlóan) következik. 

• A lombiksorozatból a legkisebb derítőszer dózis- amely még elegendő ülepedést biztosít - alkalmazható a 

napi kezelésnél. 

Azt a mintát ítéljük a legjobbnak, amelyikben 1 óra ülepítés után a legtisztább vizet kapjuk. 

A flokkulálási próbánál nem érvényesül az iszap-visszakeverés hatása, továbbá a derítésnek a lebegőiszap-

függönyben lejátszódó szakasza sem. Ezért a keverő próbák csak tájékoztató jellegűek. A gyakorlatban általában 

10-30%-kal kevesebb vegyszerrel lehet ugyanazt a derítési hatásfokot elérni a korszerű lebegőiszap-függönyös 

derítőkkel. 

Semlegesítés 

A semlegesítés során a savas vagy lúgos oldatok pH-értékét vegyszer adagolásával pH ~ 7-re állítják be. 

Gyakran csak ezt a kezelési módszert alkalmazzák, mielőtt a szennyvíz a csatornahálózatba kerül. Több lépésből 

álló tisztítás során a semlegesítés általában megelőzi a többi módszert. A biológiai szennyvíztisztítás előtt 

semlegesítést kell végezni, ha a pH-érték jelentősen eltér a baktériumok számára optimálisnak tekinthető pH=7-

től. A pH-érték beállítása más esetekben is fontos lehet, pl. emulziók megbontásakor, a kémiai eljárások 

reakciókörülményeinek optimalizálásakor (pl. klórozás, redukció). 

A savas vagy lúgos szennyvizeket célszerű a keletkezési helyükön semlegesíteni, mivel a szállításukat 

megdrágítja, ha korrozív hatásúak. 

A savakat lúgokkal, a lúgokat savakkal semlegesítik. A semlegesítőszerek leggyakrabban szervetlen vegyületek, 

de ha biológiai kezelést alkalmaznak a későbbiek során, alkalmazhatnak szerves vegyületeket is. 

Lúgos hulladékok semlegesítésére rendszerint sósavat, kénsavat vagy széndioxidot használnak. A kénsav 

olcsóbb, mit a sósav, de ha a semlegesítést anaerob biológiai kezelés követi, kén-hidrogén keletkezésével is 

számolni kell. A széndioxid alkalmazása akkor gazdaságos, ha füstgáz formájában áll rendelkezésre. A sósav 

előnye, hogy oldható reakciótermékek keletkeznek. 

A savas hulladékok semlegesítésére leggyakrabban különböző mészféleségeket, valamint nátrium-hidroxidot, 

ritkábban ammónium-hidroxidot használnak. Bár a NaOH sokkal drágább, mint a többi, mégis gyakran 

használják, mert egyszerű a tárolása és az adagolása, gyors a reakció és oldható végtermék keletkezik. A 

mészféleségek nem olyan reakcióképesek, mint a nátrium-hidroxid, és a keletkező szén-dioxid (kivéve oltott 

mész) habzási problémákat okozhat. 

A semlegesítő berendezések általában betonból készült, több rekeszből készült kádak. A kád falát korrózióálló 

bevonattal látják el. Ha szerves anyagok jelenlétével is számolni kell, a bevonatnak ezekkel szemben is 

ellenállónak kell lenni. A szükséges reaktortérfogat csökkentése érdekében célszerű mindegyik rekeszbe keverőt 

tenni. 

A semlegesítő berendezések viszonylag könnyen automatizálhatók. Mérni kell a betáplált és az elfolyó 

szennyvíz pH-értékét, valamint a térfogatáramot, és e paraméterektől függően kell változtatni a beadott 

semlegesítőszer térfogatáramát. Ha a szennyvíz pH-értéke és áramlási sebessége viszonylag állandó, elég a 

bemeneti paraméterek alapján végezni a szabályozást. 

Összefoglalás 

A kolloid méretű lebegőanyagok eltávolítása viszonylag nagy stabilitásuk miatt nehézkes. A szennyvízből való 

eltávolításukra dolgozták ki a derítést, mely három részből áll: 

• koagulálás, 

• flokkulálás 
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• fázisszétválasztás. 

A koaguláció a kolloid részecskék destabilizálását jelenti, amely a részecskék közötti taszítóerő csökkenésének, 

ill. megszűnésének hatására következik be. 

A részecskék destabilizálása megvalósítható: 

• töltéssemlegesítéssel, pl. elektrolitokkal; 

• speciálisan szorbeálódó vegyületekkel. 

Leggyakrabban vas(III) és alumínium sókat alkalmaznak, melyek hatására mikropelyhek keletkeznek. 

Flokkuláció: pehelyképződés; a destabilizált (koagulált) részecskék további összekapcsolódása nagyobb 

halmazokká. Általában polimert adnak a koagulált szennyvízhez, aminek hatására makropelyhek keletkeznek. 

Ezt egy lépésben is meg lehet valósítani, ha polielktrolitot alkalmaznak. 

Fázisszétválasztás során a flokkulumokat kiülepítik, vagy flotálással lefölözik. 

Semlegesítéssel a semleges pH-értéktől eltérő szennyvizeket savval, vagy lúggal pH ~ 7 értékre állítják be. 

Lúgos hulladékok semlegesítésére rendszerint sósavat, kénsavat vagy széndioxidot, míg a savas hulladékok 

semlegesítésére leggyakrabban különböző mészféleségeket, valamint nátrium-hidroxidot, ritkábban ammónium-

hidroxidot használnak. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a derítés célját és a derítés technológiájának főbb lépéseit! 

2. Ismertesse a koagulálás célját és a végrehajtás módját! 

3. Ismertesse a flokkulálás célját és a végrehajtás módját! 

4. Milyen célból és hogyan végezzük a próbaderítést? 

5. Miért van szükség a semlegesítésre? 
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III. rész - témakör. Másodlagos 
(biológiai) szennyvíztisztítás 

Bevezetés 

Az előző témakörben bemutatott eljárások segítségével még nem sikerül olyan hatásfokú tisztítást elérni, hogy 

következmények nélkül a „tisztított” szennyvizet felszíni fogadóba be lehessen engedni. A fizikai eljárások 

során a KOI és BOI értékek csökkentek, de nem olyan mértékben, hogy a határértékeknek megfeleljenek. 

Napjainkban még mindig a szerves vegyületek eltávolításának leggyakrabban alkalmazott eljárása a biológiai 

szennyvíztisztítás. Ennek két alapvető típusa ismert, az aerob és anaerob eljárás. A szennyvízkezelésben az 

aerob az elterjedtebb, mert egyrészt gyorsabb, mit az anaerob, másrészt a szerves vegyületeken kívül 

hatékonyan távolítja el a nitrogén és bizonyos mértékben a foszfor vegyületeket is. Az anaerob eljárást 

elsősorban az iszapkezelésben alkalmazzák, illetve a kisebb terhelésű rendszerekben. 

Követelmény: 

• Tudja az anaerob és aerob folyamatok biológiai, biokémiai alapjait! 

• Ismerje a különböző technológiai berendezések, műtárgyak működési elvét és alkalmazásuk feltételeit! 

• Tudja megoldani a keletkezett termékek kezelését, tárolását! 

• A technológia folyamán felmerülő problémákat felismerje, tudjon javaslatot tenni megoldásukra! 
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11. fejezet - A biológiai 
szennyvíztisztítás elméleti alapjai 

Bevezetés 

A szennyvíztisztítás gyakorlatában a biológiai módszerek a legáltalánosabban használtak. A hagyományos 

szennyvíztisztítási folyamat erre épül, ez a legfontosabb lépése. Az eljárások a mikroorganizmusok irányított 

tevékenységét (fermentáció) hasznosítják. Minden olyan szennyezőanyag eltávolítására ill. átalakítására 

alkalmasak, amely valamely mikroorganizmus tápanyagaként (szubsztrátként) felhasználható. Ezek a 

szennyező-anyagok a leggyakrabban szerves vegyületek, de az élővizekben veszélyt jelentő egyes szervetlen 

vegyületek is eltávolíthatók ily módon. Pl. az ammónia-nitrogén nitráttá (nitrifikálás), a nitrát pedig denitrifikáló 

mikroorganizmusokkal nitrogén gázzá alakítható át. A hagyományos szennyvízkezelés második fokozatának 

körülményei általában csak a szerves anyag lebontását biztosítják megfelelő hatásfokkal. (Hatásfok: az adott 

tisztítóegységbe (műtárgyba) vezetett víz kérdéses szennyezőanyag-tartalmára vonatkoztatva a műveleti 

egységben eltávolított/visszatartott szennyező anyagot fejezi ki százalékban. A visszatartott anyag mennyisége a 

műtárgyra bevezetett és az onnan kikerülő vízben mért komponens-koncentráció különbsége.) 

A másodlagos tisztítási fokozat célja a nem ülepíthető kolloidok és oldott szerves anyagok eltávolítása. 

Ezt a tisztítást biológiai tisztításnak is szokták nevezni, mivel a tisztítás biológiai folyamatok révén következik 

be. 

Követelmény 

• Tudja az anaerob és aerob folyamatok biológiai, kémiai és fizikai folyamatait! 

• Tudjon különbséget tenni közöttük! 

• Tisztában legyen a témakörhöz tartozó fogalmakkal! 

• Ismerje gyakorlati alkalmazásuk feltételeit, alkalmazási lehetőségeit! 

A biológiai tisztítás lényegében biokémiai reakciókon alapul és végrehajtásához különböző 

mikroorganizmusokra van szükség (63. ábra). 

 

63. ábra. A szennyvíztisztításban résztvevő mikroorganizmusok 
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Az aerob és anaerob szennyvíztisztítási folyamatokban a mikroszervezetek irányított tevékenységét használják a 

szerves anyag lebontására és mindkét folyamat enzimekkel katalizált biokémiai reakciók sorozatából áll. 

9. táblázat. Biológiai folyamatok a szennyvíztisztításban 

 

Lebontási végtermékeik részben, vagy teljesen gáz halmazállapotú, kismolekulájú stabil vegyületek, mint pl. 

CO2, CH4, H2S, NH3, stb. (64. ábra). A szerves vegyületek lebontása közben felszabaduló energiát saját 

életműködésükhöz (szaporodás, mozgás, növekedés, stb.) használják fel. A szerves anyagnak a sejtekbe beépült 

része ülepítéssel eltávolítható a rendszerből. 

 

64. ábra. Mikrobiológiai szerves anyag lebontás 

A biokémiai folyamatok vagy természetes, vagy mesterséges úton mennek végbe. Természetes folyamatok 

játszódnak le az élővizek öntisztulása során, a szennyvízöntözésnél és a talajon való átszűrésnél. Mesterséges 

eljárások során a mikroorganizmusok tevékenységéhez szükséges feltételeket emberi beavatkozás útján 

biztosítják. A természetes és mesterséges folyamatok lényegében azonosak, a különbség csupán annyi, hogy a 

mesterséges berendezések célszerű kialakítása lehetővé teszi a folyamatok kisebb helyen, és gyorsabban történő 

lejátszódását. A mesterséges biológiai eljárások között abban van eltérés, hogy az egyes eljárásoknak a 

mikroorganizmusokat, a szennyvizet és a levegőt milyen formában és milyen berendezések segítségével hozzák 

érintkezésbe egymással. 

A szóban forgó reakciókat olyan fermentorokban valósítják meg, amelyben a biológiai sejttömeg vagy hártya 

alakjában tapad szilárd felületen, csepegtetőtest, vagy pelyhes formában lebeg a folyadéktérben, eleveniszapos 

eljárás. Az első esetben a szennyvíz a szilárd felületen átcsörgedezve jut érintkezésbe a mikroorganizmusokkal, 

a második esetben a mikroszervezet tömeg magában a szennyvízben van szuszpendálva. 
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A biológiai tisztítás hatásfokát döntően a tápanyag BOI5 terhelése és a rendszerben lévő eleveniszap aránya 

határozza meg. 

Ebből a szempontból három rendszer különböztethető meg: 

• a biológiai résztisztítást nyújtó rendszerben a leépített BOI5-ben mért tápanyag és a levegőztető rendszerben 

lévő iszapkoncentráció hányadosa 1-nél nagyobb: Nb/Gsz >1. Ebben az esetben a szennyvízben lévő szerves 

anyagok egy része kerül lebontásra; 

• a teljes biológiai tisztítást nyújtó rendszernél: 

 

Ebben az esetben a szennyvízben lévő szerves anyagok lebontódnak, a mikroszervezetek sejtanyaga azonban 

nem; 

• totáloxidációs rendszernél Nb/Gsz < 0,1. Ennél a tisztítási rendszernél a szennyvízben lévő szerves anyagokon 

túlmenően a mikroszervezetek sejtanyagának nagy része is lebontásra kerül. 

 

Az aerob szennyvíztisztításban részt vevő organizmusok nagyságrend, energia- és táplálékigény szerint 

csoportosíthatók, valamint, hogy növényi vagy állati módon táplálkoznak-e. A biológiai szennyvíztisztítás 

alapvető organizmusai a baktériumok. Ezek mellett a szennyvízben tápanyagfogyasztóként gombák is 

felléphetnek. A házi szennyvízben elsősorban a baktériumok, míg az ipari szennyvízben általában a gombák 

vannak túlsúlyban. A mesterséges biológiai tisztításban az algáknak nincs szerepük, azonban előfordul, hogy a 

csepegtetőtestek felületén megjelenve eltömődést okoznak. A protozoák egysejtű állati lények. A csepegtetőtest 

protozoa faunája gazdagabb, mint az eleven-iszapos medencéké. Valószínűleg ez a különféle fajok közti 

versengés következménye és miután a csepegtetőtestben lehetővé válik a fajok rétegekben való elkülönülése, 

szaporodásuk itt biztosabb. Az aerob szennyvíztisztítási rendszerekben a makrofauna képviselői közül is több-

kevesebb megtalálható. A csepegtetőtesteken jelentkező makroorganizmusokat hártyapusztító faunának is 

nevezzük, mivel a test felületén a legfelső rétegeiben a tápanyagdús környezetben megvastagodott 

mikroorganizmus hártyaanyagával táplálkoznak. Amikor a hártya által nyújtott tápanyag mennyisége külső 

behatás miatt csökken, a makrofauna fajai a tápanyagért versengve egymást pusztítják el. 

Az anaerob fermentációt általában szennyvíziszapok lebontására használjuk. Ritkán magas szerves anyag 

tartalmú szennyvizek kezelésére is alkalmazzuk. 

Az anaerob eljárásnak számos előnye van. A lebontott szerves anyagok mennyiségére eső biológiai sejtanyag 

sokkal kisebb, mint az aerob eljárásnál. Ez a végtermékek, különösen a metán magas energiatartalmával 

magyarázható, a legfőbb előnye azonban a rendszer nagy terhelhetősége. Hátránya a rendszernek, hogy a 

lebontott szerves anyagra eső baktérium tömeg szaporulat csekély, így a rendszer az aerobénál hosszabb 

tartózkodási időt igényel. További hátrány a rendszer labilitása. Mivel az aerob szervezetek generációs ideje 

lényegesen rövidebb, legfeljebb órák (míg az anaerob szervezeteké napok), az eleveniszapos folyamat az 

egyensúly felborulásából (pl. váratlan nagy szerves anyag terhelés, vagy toxikus lökés) hamarabb felépülhet. Az 

eleveniszapos, aerob jellegű folyamat tehát a baktériumok gyors szaporításával könnyen alkalmazkodhat a 

hirtelen emelkedő terheléshez. Ezzel szemben mire az anaerob rendszerben a metánbaktériumok száma 

lényegesen megemelkedik, addigra a pH már toxikussá válhat. Fő hátrányként kell megemlíteni, hogy az 

anaerob fermentort jó hatásfokkal és gazdaságosan csak 30 ºC körüli hőmérsékleten lehet üzemeltetni, így a 

metán formában termelt energia nagy része 30-60 %-a a rothasztók fűtésére használódik. Ezen túlmenően a 

rothasztó fűtéséhez szükséges fűtő- és hőkicserélő berendezés magas beruházási költséget és költséges 

üzemelést jelent. 

Az anaerob és aerob folyamatokat befolyásoló tényezők 

A szennyvíztisztítás biológiai fokozatának hatékonyságát több tényező, így pl. a jelenlevő aktív szervezetek 

mennyisége, a metabolízis (anyagcsere) sebessége, a víz hidraulikus tartózkodási ideje és a szervesanyag-

terhelés, stb. egyaránt befolyásolja. A biológiai fokozat szervesanyag-terhelése az egységnyi idő alatt bejuttatott 
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szerves anyag mennyiségének és a berendezésben lévő eleveniszap szárazanyagának hányadosa, a tápanyag-

mikroorganizmus arányát jelenti - kg szerves-anyag (kg iszap/nap) egységben. 

A biokémiai folyamatok sebessége független a folyadékok oldott oxigénkoncentrációjától, ha a levegőztető 

medencében az oldott oxigén koncentrációja 0,2-0,5 mg/l-nél nagyobb. Ha az oxigénkoncentráció ennél kisebb, 

a folyamat függ az oxigénkoncentrációtól és a BOI5 eltávolítás sebessége csökken. A szerves vegyületek 

biológiai oxidációjához minimális mennyiségű nitrogénre és foszforra is szükség van, mivel ezek képezik a 

kialakuló új sejtek anyagát. Ezen felül még különböző egyéb elemek, pl. kálium és kalcium nyomokban 

jelentkező mennyisége is szükséges. Ez utóbbiak általában elegendő mennyiségben vannak jelen a 

szennyvízben, a nitrogén és foszfor azonban egyes esetekben hiányozhat és a baktériumok anyagcsere-

szükségleteinek kielégítése céljából pótlólagos tápanyagként kell a szennyvízhez adagolni. Általában 

ammónium-nitrogén és oldható foszforsókat adagolnak, mivel ezek a mikroorganizmusok szervezetében a 

legkönnyebben hasznosíthatók. A pH értéknek a biológiai oxidációs folyamatra gyakorolt hatása az enzimes 

reakciókkal van összefüggésben. Az enzimaktivitás bizonyos pH tartományon belül maximális, ezen a 

tartományon túl, vagy ez alatt, az aktivitás csökken. Házi szennyvíz tisztítására szolgáló eleveniszap esetében az 

optimális pH tartomány 6,5-7,5 közé esik. 

Egyes rendszereknél az optimális biológiai aktivitási tartomány tekintélyes mértékben eltérhet a semleges 

állapottól. Sok anyag mérgező hatást gyakorol a biológiai lebontás folyamatára. Az enzimtevékenységet 

részlegesen vagy teljesen gátolhatja a vegyület minőségétől és koncentrációjától függően. A toxicitás okai 

különbözőek lehetnek. Vannak szerves anyagok, pl. a fenol, amelyek nagy koncentrációban toxikusak, de kis 

koncentrációban lebonthatók. Egyes szervetlen mérgek, pl. nehéz fémek, meghatározott küszöbkoncentráció 

felett toxikusak. Akadhatnak olyan szervetlen sók, amelyek magas koncentráció esetén késleltetik a biológiai 

folyamatot. Bizonyos esetekben a mikroszervezetek képesek a toxikus anyagok koncentrációs szintjéhez 

alkalmazkodni, akklimatizálódni. Az is előfordulhat, hogy a mérgező anyag tápanyagként is felhasználható. 

Különböző szerves anyagok anaerob lebontásánál más és más optimális hőmérsékleti tartományt találunk. A 

biokémiai reakciók hőfüggését az Arrhenius-egyenlettel, illetve kísérletekkel szokták meghatározni. 

Anaerob fermentációnak a rothasztást nevezzük. A környezeti tényezők változásaira a metánbaktériumok 

érzékenyebbek, mint a savképző baktériumok. Lényeges a pH érték, ha ez 6,5 alá esik, általában mésztejjel 

semlegesítenek. A metánbaktériumok két hőmérsékleti tartományban a legaktívabbak. A mezofil tartomány 30-

35 ºC között, a termofil tartomány 50-60 ºC között észlelhető. A rothadás közben keletkező gáz fejlődése 35, 

illetve 55 ºC-on maximális. A toxikus hatásokkal szemben a termofil tartomány érzékenyebb. A termofil 

rothasztás gazdaságosságát kérdésessé teszi a nagy hőveszteség is, a keletkező gázmennyiség általában nem 

elégséges a rothasztó rendszer megfelelő hőfokon való tartásához. Az anaerob rendszereknél a környezeti 

tényezők szoros kölcsönhatásban vannak egymással és mindegyik közvetve vagy közvetlenül befolyásolja a 

többit. 

A szennyezőanyag-lebontás kinetikája 

A biológiai szennyezők eltávolításának hatékonysága a mikroorganizmusok metabolizmusától függ. A 

mikroorganizmusok metabolizmusát meghatározza a tápanyagként felhasználható szubsztrátok minősége és 

mennyisége. A szubsztrátokat anyagcsere-sebességre gyakorolt hatásuk alapján négy csoportba sorolhatjuk (65. 

ábra). Az anyagcsere-sebesség az esetek túlnyomó többségében arányos a szubsztrátfogyás sebességével. (Az S 

szubsztrát-koncentráció alatt a mikroorganizmus környezetében fennálló szubsztrát-koncentráció értendő) 

 

65. ábra. Szennyvízkomponensek besorolása és hatásuk a mikroorganizmusok anyagcsere sebességére 



 A biológiai szennyvíztisztítás 

elméleti alapjai 
 

 94  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A mikroorganizmus genomja (genotípusa) meghatározza, hogy a mikroorganizmus metabolizmusa milyen 

szubsztrátokat képes hasznosítani ill. bontani. A mikroorganizmus fenotípusa az adott körülmények között 

funkcionáló metabolikus tulajdonságok összessége. A genomban kódolt tulajdonságok nem feltétlenül jelennek 

meg a fenotípusban. 

Enzim: a biokémiai folyamatok katalizátora 

Szubsztrátok csoportosítása 
Growth-szubsztrát: a mikroorganizmus enzimrendszere képes bontani, és a szubsztrát v. lebontási termékei 

bekapcsolódnak az energiatermelés folyamatába. 

Non-growth szubsztrát: sem a szubsztrát, sem lebontási termékei nem kapcsolódnak be az energiatermelés 

folyamatába. 

Enzim indukáló szubsztrát: aktiválja a mikroorganizmus enzimrendszerét, ilyen módon a mikroorganizmus 

képes biodegradálni. 

Enzimet nem indukáló szubsztrát: nem indukálja a mikroorganizmus enzimrendszerét, ilyen módon 

önmagában nem képes biodegradációt előidézni. Ez nem jelenti azt, hogy nem biodegradálható. Enzimet 

nem indukáló szubsztrátok biodegradációja akkor lehetséges, ha a rendszerben jelen van egy másik 

szubsztrát, amely képes az adott enzimrendszert aktiválni. 

Kometabolizmus: egy non-growth szubsztrát biotranszformációja egy growth-szubsztrát obligát 

jelenlétében. 

A mikroorganizmusok energiagazdálkodása 

A heterotrof mikoorganizmusok kizárólag kémiai energiát képesek hasznosítani. Az autotrof 

mikroorganizmusok egy része (fotoszintetizálók) a fényenergiát is képesek felhasználni. Az „általános 

energiavaluta” az élőlények anyagcseréjében az ATP (adenozin trifoszfát). 

A mikroorganizmusok energiatermelő anyagcsere folyamatai lejátszódhatnak oxigén jelenlétében (aerob 

metabolizmus) ill. oxigén hiányában (anaerob ill. anoxikus) metabolizmus. 

 

Látható, hogy energiatermelés szempontjából sokkal hatékonyabb az aerob metabolizmus (a reakció során 

felszabaduló energia jóval nagyobb). Ennek megfelelően oxigén jelenlétében az aerob mikroorganizmusok 

metabolikus előnyt élveznek az anaerobokkal szemben, ezért aerob körülmények között anaerob folyamatok 

nem játszódnak le a biomasszában. 

A metabolizmus oxidációs és redukciós folyamatok összessége. A mikroorganizmus energiát nyer a szerves 

vegyületek oxidációjával. Mivel a lejátszódó oxidációs és redukciós folyamatok eredője 0, szükség van olyan 

vegyületre, amely redukálódik, azaz „elektront vesz fel”. Ez a vegyület az ún. terminális elektronakcepor. Aerob 

esetben ez a vegyület az oxigén. 

Amennyiben oxigén nincs jelen a rendszerben, más vegyületek szolgálhatnak elektronakceptorként. A 

különböző elektronakceptoroknak különbözik az oxidáló ereje (standard redoxpotenciálja), ennek megfelelően 

változik a metabolizmus során kinyerhető energia mennyisége. 

Elektronakceptor redoxpár: 
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Anoxikus körülmények között, amennyiben oxigén nincs jelen a rendszerben, nitrát azonban igen, így ez szolgál 

elektronakceptorként. Az ún. denitrifikáló mikroorganizmusok a nitrátot nitritté, majd elemi nitrogénné 

redukálják, ez a folyamat a denitrifikáció. 

Anaerob körülmények esetén sem oxigén, sem nitrát nincs jelen a rendszerben. Amennyiben szulfát jelen van a 

rendszerben elektronakceptorként szulfittá (SO3
2-) és később kénhidrogénné (H2S) redukálódik szulfátredukáló 

mikroorganizmusok hatására. Amennyiben szulfát sincs jelen a rendszerben, a szén szolgál elektronakceptorként 

és metán keletkezik (metanogén baktériumok). Az anaerob folyamatok során melléktermékként illósavak (pl. 

ecetsav, vajsav) keletkeznek. 

Mivel az energiagazdálkodás szempontjából előnyösebb helyzetben vannak az aerob organizmusok, 

metabolikus előnyt élveznek a denitrifikálókkal szemben, a denitrifikálók előnyt élveznek a szulfátredukálókkal 

szemben, szulfátredukálók előnyt élveznek a metanogénekkel szemben. 

A másodlagos szennyvíztisztítás technológiai folyamatait mutatja be a 10. táblázat. 

10. táblázat. A másodlagos szennyvíztisztítás technológiai folyamatai 

 

Összefoglalás 

A biológiai tisztítás lényegében biokémiai reakciókon alapul és végrehajtásához különböző 

mikroorganizmusokra van szükség. Az aerob és anaerob szennyvíztisztítási folyamatokban a mikroszervezetek 

irányított tevékenységét használják a szerves anyag lebontására és mindkét folyamat enzimekkel katalizált 

biokémiai reakciók sorozatából áll. Lebontási végtermékeik részben, vagy teljesen gáz halmazállapotú, 

kismolekulájú stabil vegyületek, mint pl. CO2, CH4, H2S, NH3, stb. 
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A szerves vegyületek lebontása közben felszabaduló energiát saját életműködésükhöz (szaporodás, mozgás, 

növekedés, stb.) használják fel. A szerves anyagnak a sejtekbe beépült része ülepítéssel eltávolítható a 

rendszerből. 

A biokémiai folyamatok vagy természetes, vagy mesterséges úton mennek végbe. A biológiai tisztítás 

hatásfokát döntően a tápanyag BOI5 terhelése és a rendszerben lévő eleveniszap aránya határozza meg. 

A tisztítás hatásfoka alapján három rendszer különböztethető meg: 

• résztisztítás, 

• teljes biológiai tisztítás, 

• totáloxidációs tisztítás. 

Az aerob és anaerob folyamatokat több tényező befolyásolja: pH, szubsztrát minősége és mennyisége, 

hőmérséklet, stb. Energiatermelés szempontjából sokkal hatékonyabb az aerob metabolizmus. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi az előnye és a hátrány az aerob folyamatnak az anaerobbal szemben? 

2. Milyen tényezők befolyásolják az aerob és anaerob folyamatokat? 

3. Mit nevezünk természetes és mesterséges szennyvíztisztítási folyamatnak? 

4. Hogyan csoportosítható a biológiai szennyvíztisztítás a tisztítás hatásfoka alapján? 

5. Milyen vegyületek szolgálhatnak elektronakceptorként? 
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12. fejezet - Szennyvizek anaerob 
kezelése 

Bevezetés 

Magas szerves anyag tartalmú szennyvizek esetén célszerű alkalmazni az anaerob tisztítást. Az anaerob 

rothasztás a fermentációs folyamatok sorozatán keresztül a szerves anyagot átalakítja stabil végtermékekké, 

amely mellékterméke metán és szén-dioxid. 

Mezofil és termofil körülmények között megy végbe, ami sok esetben energia-befektetést jelent. 

Az anaerob lebontás négy szakaszból áll: 

• hidrolízis, 

• savképződés, 

• acetogenézis (ecetsav, CO2 és H2), 

• metanogenézis (CH4). 

E folyamatokat főleg baktériumok végzik, melyek sok tényezőre (pH, toxikus anyagok, nehézfémek, O2, NH3, 

H2S, stb.) érzékenyek. 

A szennyvízkezelésben oldómedencéket, oldóaknákat alkalmaznak elsősorban házi szennyvíztisztításban. 

Követelmény 

• Tudja értelmezni az anaerob folyamatokat és azok redoxi reakcióikat. 

• Ismerje a különböző technológiákat és azok alkalmazási feltételeit! 

• Tudjon beavatkozni az egyes részfolyamatokba a rendelkezésére álló adatok, paraméterek alapján! 

• Ismerje az oldómedencék felépítését, működését! 

Anaerob kezelés 

Az anaerob kezelés során levegőtől elzártan végzik tevékenységüket a mikroorganizmusok, de ekkor sem 

oxigén nélkül. Az életfunkciójukhoz szükséges oxigént nem a vízben oldott formában, hanem a 

tevékenységükkel (szerves anyagok lebontásával) felszabadított oxigénből nyerik. 

Aszerint, hogy az anaerob folyamat savas (pH=7 alatt), vagy lúgos (pH=7 felett) közegben zajlik le, 

megkülönböztetünk: 

• kénhidrogénes (savas) 

• és metános eljárást (lúgos). 

Az elnevezés egyben jelzi, hogy a lebontás során szén-dioxid mellett kénhidrogén vagy metán fejlődik. 

A metános eljárás a kívánatos, mert az gyakorlatilag bűzmentes, a keletkezett gáz értékes tüzelőanyag (kb. 220 

MJ/m3). 

Ezzel szemben a kénhidrogénes nemcsak hasznosíthatatlan, hanem erősen korrózív és kibírhatatlanul bűzös. 

Az anaerob rothasztás a fermentációs folyamatok sorozatán keresztül a szerves anyagot átalakítja stabil 

végtermékekké, amely mellékterméke metán és szén-dioxid. Az anaerob technológiák a szennyvíztisztítási 

eljárások között az utóbbi időben a fejlett országokban egyre nagyobb teret nyernek. 
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Ennek az okát az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

• az aerob kezelésnél lényegesen kisebb a keletkező iszap mennyisége, így a szennyvízproblémából nem lesz 

iszapprobléma. 

• energiafogyasztás helyett energiatermelés biogáz formájában. 

Természetesen hátrányai is vannak: 

• kevésbé elterjedt és ismert technológia; 

• összetett és bonyolult biológiai folyamat; 

• érzékenyebb a toxikus anyagokra. 

Mezofil tartományban hatékony, ezért sokszor fűteni kell, így az energiamérleg csak magas szerves 

szennyezettségű (KOI = 2000 mg/l) szennyvizek esetén pozitív. 

Az anaerob rothasztás nem kíván mechanikus levegőztetést. Ez a mechanikus levegőztetés az aerob 

folyamatoknál az egyik legnagyobb költségtényező a rendszer működtetése során. 

A jól megtervezett anaerob reaktoroknak a tisztítási kapacitása nagyobb, mint az aerob rothasztóké, amely 

általában kisebb reaktor méreteket igényel, illetve ugyanaz a reaktor méret nagyobb tisztítási kapacitással bír, 

mintha azt fajlagosan aerob felületekre vetítenénk. 

Az aerob és anaerob rendszerek szénmérlegét mutatja be a 66 ábra. 

 

66. ábra. Az aerob és anaerob lebontás szénmérlege 

Az ábrán látható, hogy az anaerob lebontás során a termelődő biogázba kerül át a szennyvíz széntartalma. A 

szennyvíziszap visszatartásának technikája alapján az anaerob folyamatok közül 2 alapfolyamatot tudunk 

elkülöníteni: 
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Az egyik eljárás, ahol ún. "fix filmes" folyamatokban anaerob organizmusok szilárd tartóanyagon bontják le a 

szennyvíziszap szerves anyag tartalmát. Ez a szilárd tartóanyag lehet homokszerű, fluid ágyakban alkalmazva, 

vagy őrölt kőszerű makroszkopikus méretekben, illetve mesterséges tartóanyagok is lehetnek. 

A másik eljárás az anaerob rothasztás során a gravitációs ülepítők alkalmazása. Ezek a gravitációs ülepítők 

lehetnek a reaktoron belül, vagy a reaktortesten kívüli elhelyezésben. A belső ülepítőmegoldást alkalmazzák a 

felfelé áramoltatott anaerob iszapkezelőkben (Upflow Anaerobic Sludge Blanket-UASB reaktor). 

Az anaerob rothasztás meglehetősen komplex és összetett folyamat, ahol 4 összefüggő részfolyamatot tudunk 

elkülöníteni. 

A folyamat első részében, ahol főleg fakultatív baktériumok vesznek részt, a biomassza legnagyobb részét 

kitevő fehérjék, szénhidrátok és zsírok enzimatikus úton, exoenzimek (sejten kívül dolgozó enzimek) 

segítségével hidrolízis során kisebb vegyületekre, aminosavakra, zsírsavakra, glicerinre és monoszacharidokra 

hasítódnak. Az így előkészített kisebb molekulákat már fel tudja venni a baktérium és tápanyagként hasznosítja. 

Az anaerob rendszerekben az egyik limitáló tényező gyakran a polimerek hidrolizálásának a sebessége. A sejten 

kívül tevékenykedő extracelluláris hidrolizáló enzimek minden elérhető szubsztrát molekulát megtámadnak és 

elbontanak. Így normális körülmények között amellett, hogy a hidrolizáló baktériumok tápanyagszükségletét 

kielégítik, a környezetben más mikroorganizmusok számára is juttatnak ezekből az anyagokból. A hidrolizáló 

baktériumok saját anyagcsere folyamataikban úgy jutnak energiához, hogy a felvett cukrokat, aminosavakat és 

zsírokat tovább bontják még kisebb molekulákká, és a közben felszakadozó kémiai kötésekben tárolt energiával 

"hajtják" saját bioszintetikus folyamataikat. 

A második fázis a savképződés, ahol főleg anaerob baktériumok dominálnak a folyamatban. Az 

acidogenézisben az előző fázis termékeiből főleg alkoholok és savak képződnek. Mivel ebben a folyamatban 

elsősorban savképző baktériumok (esherichia, pseudomonas, clostridium, bacilus) vesznek részt. A folyamat pH 

csökkenésével jár együtt. 

A harmadik részfolyamatban az acetogén mikroorganizmusok a magasabb rendű zsírsavakból oxidáció révén 

ecetsavat, szén-dioxidot és hidrogént állítanak elő. A természetes úton képződő metánmennyiség kb. 70%-a 

acetátból keletkezik. Az acetogének nagyon sokfélék és a környezeti hatásoknak ellenállók. Mivel a következő 

csoportnak, a metanogéneknek redukálószerként hidrogént termelnek, az acetogének fontos szerepet kapnak a 

megfelelően alacsony redoxpotenciál kialakításában is. Ugyanakkor az acetogének is függnek a metanogénektől, 

mert ha azok nem fogyasztják el elég gyorsan az acetogének gyártottahidrogént, a hidrogén felhalmozódik és 

gátolja az acetogének működését. A termodinamikai egyensúly ilyenkor felborul, aminek a kölcsönös függőség 

miatt az egész rendszer kárát látja. 

A negyedik, szigorúan anaerob körülmények között megvalósuló lépés a metanogenezis, amikor a metanogén 

mikroorganizmusok metán és szén-dioxid keverékét, biogázt állítanak elő. Néhány metanogén a hidrogént 

közvetlenül a szén-dioxid redukálásra tudja fordítani, mások az acetátot alakítják át szén-dioxiddá és metánná. 

Az egész biogáztermelési folyamat sebességét meghatározó mikrobiológiai folyamat a metanogenezis. A 

folyamatban keletkező gáz általában 50 70% metán és 30-50% szén-dioxidot és vízgőzt tartalmaz. A reaktor 

típusától függően általában a szerves hatóanyag 1 grammjából kb. fél liter biogáz képződik. A metanogének 

praktikus szempontból fontos tulajdonsága, hogy lassan szaporodnak és rendkívül érzékenyek a környezeti 

feltételek változásaira. A metanogének aktivitásának csökkenése másrészről azt jelenti, hogy az acetogének által 

termelt szerves savak felhalmozódnak, ami az egész folyamat "elsavanyosodásához", a biogáztermelés teljes 

leállásához vezet. 

A biogáz képződés szempontjából a leghatékonyabbak a szénhidrátok és a zsírok. Kevésbé jól hasznosítható a 

fehérje, az utóbbival főleg akkor van baj, ha sok van belőle. Az anaerob rothasztás során a mikrobiológiai 

aktivitást a metanogén baktériumtömeg határozza meg. Azonban ez a metanogén baktériumtömeg az egységnyi 

mikrobiális anaerob rothasztásban lévő mikrobatömegnek mindössze egyhatodát teszi ki, amely ráadásul 

relatíve hosszú reprodukciós idejű is. 

Az anaerob rothasztás előnyeiként lehet megemlíteni, hogy a szubsztrát irányában is viszonylag hosszú ideig 

fenntartható a mikrobiális aktivitás, míg aerob folyamatoknál ez néhány héten belül megszakad. Az anaerob 

folyamatokat alapvetően befolyásolja a hőmérséklet. Anaerob rothasztás beindulását 0 °C körül lehet 

megfigyelni, azonban a biogáztermelés a hőmérséklettel rohamosan növekszik és relatív maximumot két 

hőmérséklet tartományban ér el 30-37 °C körül, ez az optimuma a mezofil organizmusoknak, míg a meleg 

kedvelő termofil metanogén aktivitás 55 °C körüli hőmérsékleti csúcsnál mutat maximumot. A hőmérséklettel 

szorosan összefügg a szervesanyag lebontás hatékonysága is, amely 20 °C alatt jelentősen csökken. A 20 °C 
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alatti tartományban az ún. psychrofil mikroorganizmusok aktívak. Ezeknek az optimális hőmérséklete 15-20 °C 

közötti. Több olyan opimális hőmérsékleti tartomány található, amelyben a baktériumok adott csoportja a 

legnagyobb anyagcsere-folyamat aktivitást mutatja. Az anaerob környezetben végzett anyagcsere folyamatok 

hőmérséklet függése az aerob folyamatokénál nagyobb. A gyakorlatban az alacsony hőmérsékletű psychrofil 

anaerob kezelési technikát kevés helyen alkalmazzák. Ennek oka, hogy a lebontás kinetikája lassú és az 

iszapstabilizálás tökéletlen. Nagy szerves anyag koncentrációjú szennyvíziszapok rothasztására kevésbe 

alkalmazható. Egyes kis koncentrációjú háztartási szennyvizek "hideg" rothasztását viszont számos esetben 

lehet ezen a hőmérsékleti tartományon megvalósítani. A mezofil rothasztás világszerte a leggyakrabban 

alkalmazott szennyvíziszap stabilizálási eljárás. A hőmérséklet növekedésével a gáztermelés sebessége nő, a 

stabilizációs idő pedig rövidül. Megállapítható, hogy 30 °C hőmérséklethez kísérletileg 15 nap stabilizációs 

időtartam szükséges. A legtöbb rothasztót 20 napi tartózkodási időre méretezik, amely megfelelő stabilizációt 

biztosít. 40-50 °C közötti hőmérsékleti tartományban a baktérium összetétel változása következik be. Itt már a 

termofil mikroorganizmusok megjelennek, azonban ezeknek a mikroorganizmusoknak az optimális 

hőmérséklettartománya 50-55 °C között van. 

Annak ellenére, hogy a mezofil és termofil fermentorokban más fajok és más összetételű mikrobiológiai 

konzorciumok végzik az anaerob lebontási munka dandárját, a megfigyelhető biokémiai reakcióutak és 

köztitermékek gyakorlatilag ugyanazok. A legszembetűnőbb különbség az, hogy a magas hőmérsékleten 

dolgozó mikrobaközösségek kevesebb propionsavat és vajsavat készítenek, a közti lépések fő terméke az 

ecetsav és hidrogén. Ez számunkra azzal a kellemes következménnyel jár, hogy a termofil körülmények között 

végzett anaerob lebontás környékén kevésbé érezzük az anaerob bomlást kísérő jellegzetes illatot, amit a 

hosszabb szénláncú szerves savak okoznak. 

A termofil rothasztás előnyei: a kapacitás kihasználás és a tartózkodási idő csökkenése, ami rendkívül előnyös. 

A kielégítő stabilizálás termofil hőmérsékleten a mezofil rothasztókhoz képest egyharmad rothasztótérfogattal 

érhető el. A csökkentett rothasztótérfogat gazdasági előnyeit azonban a magasabb hőmérsékleten végbemenő 

nagyobb hőveszteség hátrányosan befolyásolja. 

A termofil rothasztás előnyei a mezofil rothasztással szemben összefoglalóan az alábbiak: 

• a szerves anyag átalakulása gyorsabb, elsősorban a hidrolízis gyorsabb lefolyása következtében; 

• szerves anyagok átalakulása, stabilizálása tökéletesebb; 

• a rothasztott iszap víztelenítési tulajdonságai javulnak; 

• patogén kórokozók redukciója tökéletesebb. 

Hátrányként említhetjük meg: 

• az energiaszükséglet nagyobb (esetenként fűtés szükséges); 

• a beruházási költségek (szigetelés, hőcserélők stb.) magasabbak. 

• az eljárás üzemelési zavarokra érzékenyebb; 

• az anaerob rothasztási folyamatokat a környezeti miliő pH-ja szintén alapvetően befolyásolja. 

Általában elmondható, hogy a rothasztásban részt vevő baktériumok 6,5-7,5 pH tartományban a legaktívabbak 

(11. táblázat). 

11. táblázat. A savtermelés a mezofil metánbaktériumok közötti különbség 
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Összességében elmondható, hogy a metánbaktériumok a mikroorganizmusok magasan specializált csoportja, 

amelyek csak 1% oldott oxigénszint alatt és nagyon szűk tápanyagspektrumban képesek megélni. A 

tapasztalatok szerint a pH értékét lehetőleg 7 körüli értékhez kell közelíteni. A szoros pH szabályozás 

magasszintű pufferkapacitást feltételez, ezt a pH-puffert rendszerint természetes úton a szén-dioxid termelés, 

továbbá az oldatba kerülő pozitív töltésű ionok biztosítják. Amikor a proteinek bontódnak le az oldatba 

ammóniumion kerül, amikor zsírsavak sói bomlanak le, savas só kationja kerül oldatba. A kationok 

kiegyensúlyozása céljából azonos mennyiségű anionoknak kell keletkeznie. Ez a szerves anyag lebontásakor 

felszabaduló szén-dioxidból keletkező negatív töltésű, bikarbonáttal valósul meg. 

Amikor a lebontandó szennyvíz vagy szennyvíziszap csak szénhidrátokat tartalmaz, puffer nem képződik, mert 

a szénhidrátok lebontásakor kationok nem szabadulnak fel. A rothasztáskor nagyon fontos, hogy elegendő 

puffer legyen jelen a pH 7 érték közeli tartásához. A bikarbonát lúgosság 2500-5000 mg/l mértékben 

nagymértékű pufferkapacitást biztosít és az illékony savak mennyiségének nagyobb mértékű növekedése a pH-t 

csak kis mértékben csökkenti. Számos ipari szennyvíz nem tartalmaz szerves nitrogéntartalmú vegyületeket 

elegendő mennyiségben, ezért a kielégítő pH szint fenntartásához lúgos anyagot kell adagolni. Ebből a célból 

leggyakrabban meszet használnak, de ennek számos hátránya is van, pl. kis koncentrációban oldódik, nehéz 

adagolni, a rendszerben negatív parciális nyomást kelthet, amikor a szén-dioxiddal reakcióba lép. Így, ha a 

rothasztóba meszet adagolnak, a pH-t gondosan ellenőrizni kell. Amint az 6,4-6,5 alá süllyed, további 

mészadagolás szükséges. Azonban a pH önmagában végzett ellenőrzése a szabályozási technika szempontjából 

nem elegendő, mert a pH csak akkor esik az optimális tartomány alá, ha a bikarbonát lúgosság zöme 

felhasználódik. Így a lúgosság és az illékony savak együttesen ellenőrizendők a reaktor folyamatokban. 

Általában korrekció szükséges, ha a bikarbonát lúgosság 1000 mg/l alá esik. Jól működő rothasztó iszap 

lúgossága 2000 mg/l-nyi kálciumkarbonát alá nem süllyedhet. 

A mikrobiológiai folyamatokat nyilvánvalóan befolyásolják a reaktorba bekerülő esetleges toxikus anyagok. A 

toxikusság szempontjából az egyes anyagok csoportosítását a 12. táblázat mutatja be. 

12. táblázat. Az anaerob lebontás szempontjából gátló és/vagy toxikus anyagok 
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Természetesen a kritikus koncentrációk nem csak önmagukban értékelendők, hanem más anyagok együttes 

jelenléte mellett különböző gátló, illetve szinergikus hatások léphetnek fel, amelyeket a környezeti tényezők is 

befolyásolnak. A kritikus koncentrációk megállapításánál az okozza a nehézséget, hogy a baktériumok 

rendelkeznek bizonyos adaptációs képességgel. 

A metán termelők a legérzékenyebbek. Nagyon lassan szaporodnak, így bizonyos anyagokhoz, vegyületekhez 

való adaptációjuk hosszú és ez néhány hónapig is eltarthat. Általában megállapítható, hogy valamely anyag 

nagyon kis koncentrációjú jelenléténél biológiai stimuláció kezdődik. A koncentráció növekedésekor elérünk 

egy maximális stimulációt, amely után a biológiai aktivitás mértéke már csökken, ezután a 

koncentrációnövekedés már inhibitor hatású, amely a biológiai aktivitás csökkenésével jár, míg a biológiai 

aktivitás koncentráció növekedésével megközelíti a 0 értéket. 

A metanogén közösségek működését közvetlenül gátolják a különféle elektronelnyelő vegyületek. Ezek a 

vegyületek tévútra terelik a metánképződéshez szükséges alacsony redox-potenciállal rendelkező elektronokat, 

az elektronokkal reagálva kivonják azokat a számunkra hasznos reakciósorbóI. 

Ilyen először is az oxigén, a rendszerbe kerülő levegő okozza a leggyakrabban a metanogenezis leállását. A 

legtöbb anaerob mikroba ráadásul olyan enzimeket tartalmaz, amelyek az oxigénnel reagálva hidrogén-

peroxidot, szuperoxid- és hidroxilgyököket állítanak elő, ezek a termékek pedig megölik a mikrobákat. Az 

anaerob baktériumok egy része rendelkezik olyan védekező enzimekkel (kataláz, peroxidáz), amelyek ezeket a 

gyilkos anyagokat semlegesíteni tudják, de ez a védekezési mechanizmus csak akkor eredményes, ha oxigén 

legfeljebb csak nyomnyi mennyiségben kerül a rendszerbe. Szerencsére az oxigén nagyon rosszul oldódik 

vízben, ezért a fermentorba táplált, levegővel érintkező anyaggal általában nem kerül be több oxigén, mint 

amennyivel a fennentorban élő fakultatív anaerob baktériumok el tudnak bánni. 

Nagy veszély forrása lehet a sok nitrogént oxidált formában (nitrit, nitrát) tartalmazó szennyvíz is, mert a nitrát 

nagyszerűen oldódik vízben, és az anaerob környezetben előforduló denitrifikáló baktériumok eredményesen 

versengenek a metántermelőkkel a redukálószerért (alacsony redox-potenciálú elektronok, ill. helyben, "insitu" 

keletkező hidrogén). Az oxidált nitrogén vegyületek hatása összetett, nem csak arról van szó, hogy versengenek 

a metanogénekkel a kémiai energiáért, de a nitrátredukció közti termékei toxikusak is a metánt termelőkre. Ezt 

olvashatjuk ki abból a megfigyelésből, hogy a nitrát 50 mM koncentrációban a metanogenezist felére csökkenti, 

sokkal kevesebb nitrit (0,2 mM) viszont teljesen gátolja a metánképződést. Ezért érdemes figyelemmel kísérni a 

nitrit és nitrát szintjét a biogáztermelő fermentorban, ami főként akkor jelent problémát, ha magas 

koncentrációban nitrátot tartalmazó ipari hulladékot adunk a rendszerhez. A "normális" hígtrágya vagy 

szennyvíziszap nitrátkoncentrációja csak ritkán borítja fel a metántermelők aktivitását biztosító mikrobiológiai 

egyensúlyt. A problémát a csökkenő metánkihozatali eredmények jelzik, mielőtt a denitrifikálók átvennék a 

fermentorban a hatalmat. 

Hasonló mechanizmus szerint versengenek a metántermelőkkel a szulfát redukáló baktériumok, amelyek a 

szulfát elredukálásából nyerik az életük fenntartásához szükséges kémiai energiát. Itt is arról van szó, hogy az 

anaerob rendszerben képződő alacsony redox-potenciálú elektronokért és acetátért megy a harc. Ha a viszonyok 

számunkra kedvezőtlenül alakulnak, a szulfátredukálók kiszoríthatják a metántermelőket. A legtöbb 
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szulfátredukáló baktérium nemcsak hidrogént fogyaszt, hanem szerves szénvegyületet is, ez ad lehetőséget arra, 

hogy a mikrobiális egyensúlyt a számunkra kedvező irányba befolyásoljuk, ha túl sok szulfát kerül a reaktorba. 

Egyértelmű megfigyelések igazolják, hogy a nitrogén és kén legredukáltabb formája (NH3, ill. H2S) mérgező a 

metanogén konzorciumokra nézve. A nem ionizált ammónia sokkal hatékonyabb ebből a szempontból, mint az 

ammónium ion (NH4
+), az ammónia disszociációja pedig pH-függő folyamat: minél magasabb a pH-értéke 

(pH>8), annál több NH3 halmozódik fel a rendszerben. A szokásos anaerob körülmények között 0,4-1 g NH3 

literenként már komolyan csökkenti a metán-termelést. A fenti megfontolásokból következik, hogy ilyenkor a 

rendszer pH-értékének alacsonyabbra állításával védhetjük ki a nem kívánt ammóniagátlást, de ezzel is 

körültekintően kell eljárni. Egyrészt azért, mert nagyon alacsony pH-értéken (pH<5) a metanogének sem érzik 

jól magukat, másrészt a kevert mikrobapopulációkban mindig jelen levő szulfátredukálók által gyártott 

hidrogén-szulfid (H2S) disszociációja alacsony pH mellett csökken. 

Márpedig az ammóniához hasonlóan a nem disszociált H2S sokkal toxikusabb, mint a szulfidion (S2
-), ugyanis a 

disszociálatlan (nem ionos formában levő) H2S könnyűszerrel át tud jutni a mikrobák membránjain, a szulfidion 

azonban nem. A gátló (50 mg/liter) szulfidkoncentráció ritkán alakul ki az anaerob fermentorban, mert a szulfid 

a jelenlevő fémekkel oldhatatlan fém-szulfidokat képez, így gátló hatását általában nem tudja kifejteni, azonban 

a csapadék oldékonysága függ a rendszer pH-jától. Elsősorban alacsony pH mellett van jelentősebb 

oldékonyság, amely viszont normál anaerob lebontási rendszerekben tartósan nem fordulhat elő. A szulfidok 

csökkentését a szulfidok csapadékká történő átalakításával, a szennyvíz hígításával, illetve a forrás 

csökkentésével lehet elérni. 

Ha azonban a fermentorba sok fehérjét tartalmazó anyagot táplálunk be, az ammónia- és szulfidgátlás 

lehetőségére komolyan oda kell figyelni. 

A táblázatban említett elemek közül az alkáli és az alkáli földfémek sói különösen egyes ipari szennyvizekben 

fordulhatnak elő nagymértékben és ezen kationok kombinációi nagyon komplex hatással bírnak. Egyesek más 

kationok toxicitását redukálják illetve esetleg szinergista hatást is kifejthetnek. 

A nehézfémek sok rothasztó, üzemét gátolják. Az oldott állapotú réz, cink és nikkel sók koncentrációi 

meglehetősen toxikusak. A 6 vegyértékű króm erősen toxikus, noha ez a fémion rendszerint 3 vegyértékűvé 

redukálódik, amely a rothasztó normál pH tartományában viszonylag oldhatatlan, így toxikussága is kicsi. A vas 

és alumínium sók is ezen a pH tartományon alacsony oldékonyságot mutatnak. A toxikus állapot elkerülésére 

így az egyik megoldás a nehézfémek szulfidokkal való oldhatatlan csapadékká történő átalakulása. Általában kb. 

fél mg/l szulfid koncentráció szükséges a leggyakrabban előforduló nehézfémek 1 mg/l koncentrációjának 

csapadékká történő átalakításához. Megállapítható, hogy a szulfidok önmagukban meglehetősen toxikusak az 

anaerob folyamatokra, mint ahogy a nehézfémek is toxikusak, de egymással reakcióba lépve oldhatatlan sókat 

hoznak létre, amelyek a biológiai folyamatokra már kisebb kockázatot jelentenek. A toxikus szerves anyagok, 

ha viszonylag kicsi a terhelésük a rothasztóban, akkor folyamatosan lebonthatóak vagy csapadék formájában 

leköthetőek. 

Összességében megállapítható, hogy a toxikus anyagok szabályozhatóak a rendszerben eltávolításukkal, hígítási 

eljárások alkalmazásával, komplex vagy csapadék létrehozásával, illetve más anyagok antagonista gátlása révén. 

Oldómedencék 

Az oldómedencés tisztítás kis szennyvíztermelés esetén kerülhet alkalmazásra, régóta használt megoldás. Nincs 

oxigén bevitel és a beérkező szerves anyag anaerob lebontással tisztul. A medencébe érkező szennyvíz 

ülepíthető része a medence fenekére rakódik és ott az anaerob baktériumok révén rothadásnak indul. A felszínen 

összegyülekező uszadék ugyancsak rothadásnak indul és gáz fejlődik, a gáz távozásával a részek lesüllyednek a 

fenékre, a távozó víz iszapot ragadna magával, ennek megakadályozására több medence is van, így többszöri 

ülepedés után viszonylag tiszta víz távozik. 

Az oldómedence ülepítőtere rekeszes szerkezetű, a rekeszek között a szennyvíz az alul levő réseken áramlik 

keresztül. A közcsatorna-hálózat nélküli településkörzetekben házilag kialakított tisztítómű az adagoló aknával 

és szikkasztó aknával (iszapszikkasztás) kiegészített oldómedence (67. ábra). 
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67. ábra. Oldómedence fényképe (http://fenntarthato.hu/epites/Members/sasbrigi/oldomedence,%20oldoakna) 

Az oldómedencébe vezetett szennyvíz ülepíthető szennyeződései a fenéken halmozódnak, a víznél könnyebb 

térfogatsúlyú anyagok pedig a felszínen úszó réteget képeznek. E két réteg között az iszapszemcsék a 

rothadáskor fejlődő gázbuborékok közvetítésével felemelkednek, majd visszasüllyednek. Hogy a medencéből 

elfolyó szennyvíz minél kevesebb ilyen iszapszemcsét vigyen magával, az oldómedencéket legalább 2 kamrára 

osztjuk. Az első kamra a kiváló szennyezőanyagok zömének visszatartását és kirothasztását végzi, a következő 

kamra a felúszott iszaprészecskék elfolyását akadályozza meg. Itt fejeződik be a rothasztás folyamata is. 

Az oldómedencék két típusa ismert. Az egyszerű oldómedence két kamrából áll és három napi 

szennyvízmennyiség fogadására alkalmas hasznos térfogatúra kell kiépíteni (68. ábra).

 

68. ábra. Egyszerű oldómedence sémája (http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/petrkozm/50kozmu.html) 

Bővített oldómedencét napi 4-25 m3 szennyvízterhelés esetén építenek (69. ábra). 

http://fenntarthato.hu/epites/Members/sasbrigi/oldomedence,%20oldoakna
http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/petrkozm/50kozmu.html
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69. ábra. Bővített oldómedence rajza (http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/petrkozm/50kozmu.html) 

Ez mechanikai és részben már biológiai tisztítóberendezés is. Három kamrából áll és 6-10 napos tartózkodási 

időre épül. 

A medenceszerkezet készülhet betonból, vasbetonból vagy téglából. A falakat belülről a szennyvíz szintjéig, 

kívülről a maximális talajvíz szintjéig vízzáró vakolattal készítik. Az uszadék átfolyását az egyes kamrák között 

a vezetőfal akadályozza meg. 

Az oldómedencék üzemeltetéséhez nem szükséges szakképzettség és nem okoz különösebb gondot. A 

kiülepedett és részben lebontott szennyvíziszapot egy-két évenként el kell távolítani, hogy az ne csökkentse a 

hasznos térfogatot. 

Telepítésekor a talaj minősége és a talajvíz helyzete meghatározó jelentőségű. 

Az oldóakna az oldómedence fukciójával azonos, azonban térfogatában és geometriájában eltérő, mivel házi 

szennyvíztisztításra fejlesztették ki. 

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/petrkozm/50kozmu.html
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Aerob és anaerob folyamatok összehasonlítása 

A természetbe kerülő szerves anyagokról az jut eszünkbe, hogy aerob biodegradáció útján bomlanak le, aminek 

részben az az alapja, hogy az aerob szervezetek többsége gyorsan szaporodik, valamint a fő terminális 

elektronakceptor a lebontó folyamatokban az oxigén. Ha ez jelen van, akkor az aerob lebontás a preferált O2-t 

elektronakceptorként használja. Az anaerob lebontás mintegy alárendeltje az aerob lebontásnak kinetikája és 

kapacitása miatt. 

Néha bizonyos körülmények között az anaerob folyamatok gyorsabban zajlanak le, mint az aerob megfelelői, pl 

a marhák bendőjében a cellulózbontás sokkal gyorsabban megy végbe, mint oxigén jelenlétében, az átlagos 

felezési idő kb. egy nap. 

Oxidált állapotú vegyületek biodegradációja esetén az anaerob folyamatok jöhetnek szóba. 

Azokban az esetekben, amikor a hulladékkezelés során könnyen bontható/hasznosítható szerves anyagokat kell 

eltávolítani, pl élelmiszeripari szerves hulladék, az anaerob folyamatok nagyon hatékonyak, és olcsóbbak, mint 

az aerob kezelések, ráadásul az anaerob lebontás végén hasznos végterméket is nyerünk: metán. 

A legtöbb esetben, ahol a szerves anyag lebontásához nem kell oxigén, pl polimerek hidrolizise, előnyös lehet az 

anaerob kezelés. 

Az anaerob baktériumok a szubsztrát bontásából kevesebb energiát nyernek, mint az aerobok, ezáltal a 

sejtszaporodásuk mértéke is elmarad azokétól. Míg egy hexóz 6 CO2-dá történő aerob oxidációjából 2870 

kJ/mol eenergia keletkezik, addig az anaerob hexóz átalakításból 3 CH4 és 3 CO2 lesz, aminek energianyeresége 

csak 390 kJ/mol. 

Az anaerobok hatékony alkalmazása érdekében meg kell oldani, hogy a bioreaktorban nagy mennyiségű 

biomasszánk legyen, és vigyázni kell az „utánetetés” során se veszítsük el a hasznos anaerob mikroflórát. 

A lebontási folyamatokban nem mindig előnyös az aerob, oxidációs reakció. Az oxigenázok hidroxil csoportot 

építenek a vegyületre, és a további oxigén jelenléte gyökképződést okozhat, pl. fenol gyökök, ami elindíthat egy 

polimerizációs (polifenolok) és kondenzációs folyamatot, huminszerű vegyületek keletkeznek, melyek további 

bontása rendkívül nehéz. 

Ezért fenol jellegű vegyületek esetén gyakran alkalmaznak anaerob biodegradációt e folyamat elkerülése 

céljából. 

Más esetekben a habosodás (pl. felületaktív anyagok jelenlétében) kiküszöbölése miatt választják inkább az 

anaerob megoldást. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy nem elegendő csak szigorúan a leggyorsabb lebontási folyamatot 

kiválasztani és alkalmazni, sokkal több szempontot figyelembe kell venni a módszer bevezetése előtt. 

Szennyvíz kezelés esetén melyiket válasszuk (aerob vagy anaerob)? 

Anaerob kezelés esetén gyakran előkezelés szükséges, hogy minimalizáljuk az oxigénigényt. 

Koncentrált szennyvizek esetén azért érdemes az anaerob kezelést választani, mert energia (biogáz) nyerhető 

belőle, és kevesebb a biomassza képződés. 

Aerob kezelés esetén az intenzív levegőztetés kihajthat illékony komponeneseket, ilyenkor az elhasznált gázt 

tisztítani kell. 

Alacsonyabb szerves anyag koncentráció esetén, ha aerob kezelést alkalmazunk, relatíve magas lesz a járulékos 

költség a levegőztetés miatt, és sok biomassza marad a végén. 

Az anaerob kezelés összeállítása költségesebb, de a működési költségek alacsonyabbak, mint az aerob megoldás 

esetén. 

Összefoglalás 
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Az anaerob folyamatok oxigén szegény vagy oxigén mentes körülmények között elsősorban baktériumok 

enzimatikus tevékenységük során mennek végbe. Az anaerob rothasztás a fermentációs folyamatok sorozatán 

keresztül a szerves anyagot átalakítja stabil végtermékekké, amely mellékterméke metán és szén-dioxid. 

Az anaerob lebontás négy szakaszból áll: 

• hidrolízis, 

• savképződés, 

• acetogenézis (ecetsav, CO2 és H2), 

• metanogenézis (CH4). 

Egy folyamat sebességét mindig a leglassúbb részfolyamat sebessége határozza meg. Itt az utolsó fázis a 

metanogenézis a leglassúbb, ami alapvetően az egész folyamat meghatározó része minden szempontból. 

Az egész rendszer nagyon érzékeny a környezeti hatásokra: hőmérséklet, pH, toxikus anyagok, nehézfémek, O2, 

NH3, H2S, stb. 

Az anaerob folyamatokat a gyakorlatban a biogáz reaktorokban a szennyvíziszap kezelésében, míg a 

szennyvíztisztításban az oldómedencék működésénél alkalmazzák. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mit jelent az anaerob fermentáció? 

2. Jellemezze az anaerob lebontás szakaszait! 

3. Hogyan befolyásolja a pH az anaerob lebontást? 

4. Hasonlítsa össze a termofil és a mezofil rothasztást! 

5. Hogyan működik az oldómedence? 
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13. fejezet - A szennyvizek aerob 
kezelése: csepegtetőtestes rendszer 

Bevezetés 

A szennyvizek kezelésénél a leggyakrabban alkalmazott eljárások közé tartozik az aerob szennyvíztisztítás. 

Ennek több típusa ismert, melyek közül az egyik legismertebb és elterjedtebb a csepegtetőtestes eljárás. 

Videó: Csepegtetőtest 

Viszonylag egyszerű, megbízható üzeműnek számít, kis felügyeleti igénnyel, de nehezen szabályozható. A 

szerves anyag lebontásán kívül a nitrogéntartalmat is csökkenti. 

E tanulási egységben megismerkedünk a felépítésével, működési elvével, a terhelés alapján a 3 típusával, a 

recirkuláció jelentőségével, szükségességével. 

Követelmény 

• Ismerje a csepegtetőtestek működésének elvi alapjait! 

• Tudja üzemeltetni azokat! 

• Értelmezze a terhelési számítások alapján kapott eredményeket! 

• Ismerje a csepegtetőtestek gyakoribb üzemeltetési problémáit és a hibák elhárítását! 

Az aerob lebontási folyamathoz mikroszervezetekre, oldott oxigénre és tápanyagra (oldott szerves anyag) van 

szükség. A lebontási folyamatot enzimek katalizálják (az enzimek fehérje természetű anyagok, melyek 

gyorsítják a lebontási folyamatot), és különböző fizikai tényezők (pl. hőmérséklet, pH) befolyásolják. 

Az aerob biológiai csepegtetőtestes szennyvíztisztítást rendszerint a szennyvíz oldott szerves anyagai 

eltávolítására alkalmazzák. (Bizonyos feltételek megteremtésével a nitrifikáció céljából is alkalmazható.) 

A biológiai csepegtetőtesteknél a szerves anyag lebontást a kitöltő anyag felületén elhelyezkedő, biológiai 

hártyát alkotó túlnyomórészt aerob mikroszervezetek végzik. 

A csepegtetőtest leggyakrabban kör alaprajzú, hengeres oldalú műtárgy. Szerkezeti kialakítása a 70. ábrán 

látható. 

A műtárgyak régebben téglafalazatú, majd ezt követően leginkább vasbeten szerkezetű építmények voltak. Ma 

már találkozhatunk fémszerkezetű csepegtetőtestekkel is. 

A csepegtetőtestek kitöltő anyaga lehet hagyományosan bazalt, salak, habkő stb., illetve újabban PVC alapú 

műanyag. Követelmény: a lehető legnagyobb pórusfelület és a fagyállóság. Vastagsága 2-3,5 m. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3875,Szennyviztisztitasi_technologiak_VII.
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70. ábra. Csepegtetőtestes szennyvíztisztító kialakítása 

A csepegtetőtestek kialakítása lehet nyitott és zárt. 

A zárt csepegtetőtesteket felülről egy födém zárja le. Ezeknél a műtárgyaknál a levegő áramlását 

szellőzőkürtőkkel segítik. 

A szennyvízelosztó rendszer két vagy több vízszintesen körbeforgó perforált csőből áll, melyet a kiáramló víz 

nyomása forgat körbe. A perforált csövekhez a szennyvíz a csepegtetőtest alatt elhelyezett bevezető csövön, 

illetve a kitöltő anyag közepében függőlegesen elhelyezett tározótérnek nevezett csőszakaszon keresztül jut. 

A szennyvíz rávezetés folyamatos vagy időszakos lehet. 

A kitöltő anyag alatt a biológiailag tisztított szennyvíz összegyűjtését egy drénrendszer végzi, ahonnan a 

tisztított szennyvíz egy elvezető gyűjtőcsatornába kerül. 

A csepegtetőtest oldalfalán, a kitöltő anyag alatti szinten levegőztető nyílásokat találunk. 

A biológiai hártya a kitöltő anyag felületén fejlődik ki. Ahhoz, hogy a szerves anyag lebontás megtörténhessen, 

a szennyvizet és az oxigént el kell juttatni a biológiai hártyát alkotó, a kitöltő agyag felületén helyhez kötött 

mikroszervezetekhez. Ha ez megtörténik, kialakul a mikroszervezetek, a tápanyag és az oxigén mennyiségének 

dinamikus egyensúlya. A szennyvízben lévő szerves anyagokat a baktériumok lebontják (oxidálják), és így 

stabilizálják (túlnyomórészt szervetlenné alakítják) a szerves szennyeződést. A megfelelő oxigénellátás miatt 

nagyon fontos, hogy a kitöltő anyag hézagai ne tömődjenek el, illetve a szennyvíz rávezetésnél ne árasszuk el 

szennyvízzel a csepegtetőtestet, és a szennyvíz ne szorítsa ki a levegőt a hézagokból. 

A csepegtetőtestes tisztítás alapvetően aerob jellegű, azonban a túlzottan megvastagodott biológiai hártya belső, 

oxigéntől elzárt részében anaerob folyamatok is lejátszódhatnak. A folyamatosan vastagodó biológiai hártya 

egy idő után leválik a kitöltő anyag felületéről, és a biológiailag tisztított szennyvízzel együtt távozik a 

csepegtetőtestből, mint humusziszap. A távozó iszapot – ha jelentősebb mennyiségű – utóülepítőben kiülepítik. 

A csepegtetőtest terhelése szempontjából megkülönböztetünk: 

• kisterhelésű, 

• közepes terhelésű és 

• nagyterhelésű csepegtetőtesteket. 

A csepegtetőtesteknél a terhelés egyrészt térfogati szervesanyag-terhelést, másrészt felületi hidraulikai terhelést 

jelent. 
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A térfogati szerves anyag terhelés, mint minden más terhelési érték, egy fajlagos (egységnyi nagyságú 

tisztítóberendezésre vonatkozó) terhelési érték, amely megmutatja, hogy a csepegtetőtest 1 m3-e egy nap alatt 

hány kg BOI5-ben megadott szerves anyagot képes lebontani. 

 

ahol: c – a csepegtetőtestre vezetett szennyvíz 1 m3-ének szerves anyag tartalma BOI5 (kg/m3)-ben megadva, Q – 

a csepegtetőtestre vezetett szennyvíz hozama m3/nap mértékegységben, V – a kitöltő anyag térfogata m3-ban. 

A felületi hidraulikai terhelés (TA,H) megmutatja, hogy a csepegtetőtest 1 m2-ére egy nap alatt hány m3 

szennyvizet vezethetünk rá. 

Kiszámítása: 

 

ahol: TA,H – felületi hidraulikai terhelés, Q – a csepegtetőtestre vezetett szennyvízhozama m3/nap 

mértékegységben, A – a csepegtetőtest felülete m2-ben. 

A különböző terhelésű csepegtetőtestek jellemző üzemi mutatóit a 13. táblázat mutatja be. 

13. táblázat. A különböző terhelésű csepegtetőtestek jellemző üzemi mutatói (Urbanovszky I.: Eljárások, 

műveletek, berendezések a víz- és szennyvíz-technológiában) 

 

A csepegtetőtest a biológiai tisztítási eljárások közül egyszerű, megbízható üzeműnek számít, kis felügyeleti 

igénnyel, mégis a tisztítótelepeken az alkalmazásuk háttérbe szorul. Ennek legfőbb oka, hogy a csepegtetőtest 

viszonylag merev, rugalmatlan tisztítás-technikai szempontból mivel az üzemeltetése során nem tesz lehetővé 

nagyobb mértékű technológiai beavatkozást. 

Üzembe helyezésüket célszerű a kora nyári időszakra ütemezni, mert ekkor alakul ki a legrövidebb idő alatt a 

biológiai hártya. Nyáron nagy lehet a nemkívánatos szaghatás, télen lassúbb a biológiai aktivitás. A nyitott 

csepegtetőtestek beüzemelését zavarhatja a jelentősebb csapadékmennyiség. 

A biológiai hártya kialakulásához több hétre van szükség. A folyamatot gyorsíthatjuk, ha fölös iszapot is 

tartalmazó szennyvizet vezetünk a műtárgyba. 

A napi üzemeltetési feladatok jelentős részét a rendszeres ellenőrzések teszik ki. Az ekkor tapasztalt 

rendellenességek, szokatlan üzemelési állapotok elhárítása azonnali feladat. 

A nagyterhelésű és – bizonyos esetekben – a közepes terhelésű csepegtetőtestek esetében a megfelelő 

recirkulációval sok üzemelési probléma kialakulása megelőzhető, illetve az abnormális üzemi állapot 

megszüntethető. 
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A recirkuláció visszavezetést jelent. Visszavezethetjük az utóülepítő iszapzsombjából a kiülepedett iszapot, 

vagy az utóülepítőből elfolyó tisztított szennyvizet, illetve mind a kettőt. 

A recirkulációt a szennyvíz, a tisztított víz és a csepegtetőtestre vezetendő kevert víz koncentrációjából lehet 

meghatározni az alábbi képlet alapján: 

 

ahol: R: a recirkulációs arány, vagyis a recirkuláltatott vízmennyiségnek és a tisztítandó szennyvízmennyiség 

nappali átlagának a hányadosa; So: az előülepített szennyvíz BOI5 koncentrációja (g/m3); S1: a csepegtetőtestre 

vezetett, tehát a recirkulációval higított szennyvíz koncentrációja (g/m3); Se: az elfolyó víz megengedhető BOI5 

koncentrációja (g/m3). 

 

Ahol ηB a csepegtetőtesten várható lebontás hatásfoka. 

Kiskörös a recirkuláció, ha a visszavezetés közvetlenül a csepegtetőtest elé vezetik. 

Nagykörös a recirkuláció, ha a visszavezetés közvetlenül az előülepítő előtti szakaszba történik. 

A recirkuláció lehet 

• állandó vagy időszakos (pl. heti néhány óra); 

• egyenletes vagy változó hozamú. 

A recirkulációs arány azt mutatja meg, hogy a visszavezetett szennyvíz, illetve iszap hányszor kerül kapcsolatba 

a csepegtetőtest biológiai hártyájával. A 71. ábra ötféle, gyakrabban alkalmazott recirkulációs megoldást mutat. 

 



 A szennyvizek aerob kezelése: 

csepegtetőtestes rendszer 
 

 112  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

71. ábra. Recirkulációs megoldások csepegtetőtestes tisztításnál (Öllős G.: Szennyvíztisztító telepek 

üzemeltetése I.) 

A recirkuláció előnyei: 

• a recirkuláltatott szennyvíz oldott oxigén-tartalma a hártyabeli aerob lebontást kedvezően befolyásolja; 

• a recirkuláltatott szennyvíz nitrát tartalma a hártya tápanyagellátásának minőségét emeli; 

• a hártyavastagság a test teljes vastagságában egyenletesebbé válik; 

• a test állandóan beoltódik aerob mikroorganizmusokkal és enzimekkel. 

A biológiai hártya a csepegtetőtestes szennyvíztisztításban alapvető szerepet játszik. 

A szennyvízben lévő szerves anyagok (tápanyagok) lebontódása a biológiai hártyában elsősorban a 

következőktől függ: 

• a tápanyag fajtájától; 

• a tápanyag koncentrációjától; 

• a hártya szerkezetétől; 

• a hártya vastagságától; 

• az élő szervezetek hártyabeli eloszlásától; 

• a hártya diffúzióval szembeni ellenállásától. 

A biológiai hártya működési mechanizmusai, jelentőségük, a lehetséges modellparaméterek a 14. táblázatban 

láthatók. 

14. táblázat. A biológiai hártya üzemelési mechanizmusai (Öllős G.: Szennyvíztisztítás I.) 

 

A hagyományos és a műanyagtöltetű csepegtetőtestekben az előülepített szennyvíz nagy fajlagos felületű 

töltőanyagra települt biológiai hártya közvetítésével, az abban levő biocönózis lebontó tevékenysége révén 

tisztul. A tisztításkor alapvető követelmény, hogy a szennyvizet a mozgó elosztórendszer a csepegtetőtest 

felszínére egyenletesen ossza szét. A csepegtetőtestre kerülő szennyvíz egy részéből biológiai hártya alakul ki, 
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baktériumokból, algákból és gombákból. A szerves anyag-tartalom eltávolítása a gyors mozgású 

szennyvízhányadból bioszorpció és koaguláció révén, a lassú mozgású szennyvízhányadból pedig az oldott 

komponensek fokozatos lebontása révén a biológiai hártyában jön létre. 

A csepegtetőtest levegőztetett, ahol a legtöbb esetben a természetes léghuzamú levegőztetés elegendő. A 

levegőztetés célja a teljes csepegtetőtest ellátása oxigénnel, ami a mikroflóra aerob lebontó állapotát biztosítja. 

A csepegtetőtestes tisztításkor a szennyvizet egy mozgó-forgó elosztó rendszer a csepegtetőtest felszínére 

egyenletesen szétosztja. A csepegtetőtestre kerülő szennyvíz egy része gyorsan mozog a makropórusokban, 

azonban a szennyvíz legnagyobb része a maradék a biológiai hártya felszínén lassan halad illetve csepeg lefelé 

(72. ábra). 

 

Korábban már említésre került, hogy a csepegtetőtesteket a terhelés alapján 3 fő csoportra oszthatjuk a 

szennyvíz BOI5 értéke szerint: 

• kis terhelésű csepegtető testek, 150-200 g BOI5/m3 d. 

• nagy terhelésű csepegtető testek 750-1100 g BOI5/m3 d 

• igen nagy műanyag töltésű csepegtető testek 1000-3000 g BOI5/m3 d 

A 3 féle rendszer technológiája között lényeges eltérés van és tulajdonképp alkalmazási területük is eltérő. 

A kis terhelésű csepegtetőtest viszonylag egyszerű, megbízható rendszer a rávezetett változó minőségű 

szennyvizet is gyakorlatilag állandó minőségűvé tisztítja. Általában állandó hidraulikai terhelésű, melynek 

biztosítása nem recirkulációval, hanem adagoló szifonnal történik. A legtöbb kis terhelésű csepegtetőtestben 

csak legfelső 0,6-1,2 m magasságban van nagy mennyiségű hártya. Ha a szennyvíz adagolások között 1-2 óránál 

hosszabb időszak telik el, akkor a tisztítást károsan befolyásolja a nedvességhiány. Kis terhelésű rendszer 

jellemzője a szagprobléma, amely az elégtelen lebontás velejárója. A kis terhelésű csepegtetőtestek kialakítása 

többféleképpen elvégezhető. Kisebb méretek esetében magas építményhez hasonló, akár téglából épített 

négyszögletű építményben lehet elhelyezni a töltőanyagot, amely általában természetes bazalttufa, vagy 

nagyolvasztói porózus válogatott salak. Újabban mesterséges műanyagból öntenek, préselnek nagy felületű 

elemeket, amely természetes anyagok helyettesítésére képesek. Nagyobb berendezéseknél az oldalfal 

rendszerint monolit vagy idomokból készített kör alaprajzú vasbeton fal, amelyen a vízelosztást ún. forgó 

Segner kerék szerű permetező végzi. A forgókaron a kerület felé fokozatosan sűrűsödő lyukkiosztású keret 2 
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vagy 4 karja, a tengely körül kialakított elágazásból nyeri az odavezetett gravitációs vagy szivattyúzott 

szennyvizet. 

A nagy terhelésű csepegtetőtest esetében a nagyobb fajlagos terheléssel recirkuláció párosul, azaz oxigéndús 

tisztított szennyvizet visszavezetik a test töltőanyagára, amely biológiai hártyából a kevésbé életképes részt 

folyamatosan leöblíti. Szükség van utóülepítőre, amely ún. humusz iszapot visszatartja. Ennyivel tehát 

összetettebb a működése, mint a kis terhelésű csepegtetőtesteké, és emiatt mindenképpen energiaigényesebb is a 

rendszer, bár lényegesen kevésbé, mint az ún. eleveniszapos rendszerek. A csepegtetőtestek anyaga itt is a víz 

elvezetésére és a levegő bevezetésére alkalmas fenékidomon nyugszik. Fala szinte mindig monolit vagy előre 

gyártott elemekből készült vasbetonfal, műtárgy általában kör alakú. Itt is a víz szétosztását forgó permetezők 

végzik. A hazai gyakorlatban alkalmazott utóülepítő, amely a rendszerhez kapcsolódik legtöbbször függőleges 

átfolyású tölcséres dortmundi medence. Az iszapot itt is el kell távolítani az utókezelés során. A csepegtetőtest 

lebontási hatásfoka a test magasságától függ, ami a nagy terhelésű rendszereknél 3-4 m. Valamennyi nagy 

terhelésű csepegtetőtest esetében a recirkuláció a viszonylag állandó hidraulikai terhelés biztosítását a 

kedvezőbb oldott oxigén ellátást szolgálja. A nagyobb szerves anyag terhelés azonban eleve kizárja nitrifikáló 

baktériumok jelenlétét a csepegtetőtest alsó részében. 

A műanyag töltésű csepegtetőtesteket, amelyeket a terhelés nagyságából következően szuper terhelésű 

csepegtető testeknek is hívnak, a műanyag töltet nagy fajlagos felülete miatt nagy koncentrációjú, pl. 

élelmiszeripari szennyvizek tisztítására alkalmas. A töltőanyag kialakítása a hagyományostól eltérő tulajdonsága 

miatt némileg különböző, oldalfala - mivel a töltet nem támaszkodik neki egészen könnyű szerkezet lehet (pl. 

műanyag hullámlemez, acél vagy vasgerendákkal megerősítve). A fenék kialakítása hasonló az előzőekhez pl. 

20 cm magas, kis lejtésű, sima fenéklemezre felfekvő, egymástól 20-25 cm-re elhelyezett vasalt betongerendák, 

amelyek között a víz lefolyására és a levegő beáramlására is van elég hely. A gerendák köze az oldalfal 

nyílásaihoz csatlakozik, amelyen lévő nyílások folytathatók vagy esetleg elzárhatók a téli lehűlés ellen védve a 

rendszert. 

A szennyvizet itt is forgópermetezővel juttatják ki. A műanyag töltésű csepegtetőtestek terhelési paraméterei 

nem határozhatók meg egységesen, a töltetet a gyártó cég előírásai figyelembe véve kell kialakítani. Műanyag 

töltésű csepegtető testet általában 2 féle rendeltetéssel alkalmazzák. Nagy koncentrációjú, főleg ipari 

szennyvizek előtisztítására nagyobb terheléssel, kisebb tisztítási hatásfokkal, míg a tisztított szennyvíz 

utótisztítására kisebb terheléssel, de nagyobb hatásfokkal. Ekkor is főleg ipari szennyvízzel terhelt városi 

szennyvíz tisztítását oldják meg a rendszerrel. 

A különböző terhelésű csepegtetőtestek jellemző tervezési adatai egyetlen számadattal nehezen fejezhetők ki, 

sokféle lehetséges tényező miatt. Ennek megfelelően inkább tartományokat lehet megadni, ezekről egy 

összefoglaló táblázatot mutatunk be az alábbiakban (15. táblázat). A tartományok országonként eltérőek 

lehetnek, a mindenkori üzemeltetési viszonyoknak megfelelően. 

15. táblázat. A különböző terhelésű csepegtető testek jellemző tervezési paraméterei 
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73. ábra. Csepegtető test műanyag töltete 

A csepegtetőtestek szennyvíztisztításában a csepegtetőtest felületén kialakuló biológiai hártya alapvető szerepet 

játszik a szerves anyagok lebontásában, amely lebontási folyamat függ a tápanyag fajtájától, koncentrációjától, a 

hártya szerkezetétől és vastagságától, az élő szervezetek hártyabeli eloszlásától és a hártya diffúzióval szembeni 

ellenállásától. 

A csepegtetőtest szilárd porózus, nagy felületű anyagon megtelepülő biológiai hártya, a biofilm segítségével 

bontja le jó hatásfokkal az ülepített szennyvíz lebegő, továbbá kolloidális és oldott szennyeződéseit. A 

szennyvíz oldott szennyezőanyagai és az oldott oxigén a biológiai hártyában az asszimiláló mikroorganizmusok 

környezetébe diffundál. Eközben sejthártyatömeg keletkezik. A hártya vastagsága függ az aerob réteg alatti 

anaerob rétegtől is. A biológiai hártyában általában a hártya felszín közeli térben heterotróf baktériumok, a 

hártya mélyén pedig autotróf baktériumok vannak jelen. 

A hártya felső terében magasabb rendű mikroorganizmusok, pl. gombák (Fusarium, Oospora) is megtalálható. 

Esetleg algák is megtelepedhetnek a csepegtetőtest tetején. A biológiai hártya szerkezetét mutatja be a 74. ábra. 
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74. ábra. A mikrobiális hártya szerkezete (Tamás J.: Vízkezelés és szennyvíztisztítás) 

A biológiai hártya három részből áll: 

• a folyadékfilmből 

• biológiai hártya külső részéből, amely alatt azt a hártyavastagságot értjük, amelyen túl növelve a hártya 

vastagságát a tápanyaglebontás sebessége már állandó marad 

• biológiai hártya belső alátámasztó, innert felülettel szomszédos inaktív része. 

A töltőtestben lévő szennyvíz térfogata állandó szennyvízadagolás esetén az alábbi részekre osztható: 

• A szemcsék felületén vékony filmszerű molekuláris hatásra megtapadt folyadék, mely folyadéktömeg a 

gravitáció hatására nem csepeg le. 

• A szemcsék érintkezési pontjain a kapilláris erő hatására megtapadt folyadék. Ez a folyadéktömeg sem csepeg 

le a részecskékről a gravitáció hatására. 

• A szemcsék felületén lévő folyadékfémből a gravitáció hatására lefelé áramló folyadék. 

A víz a hagyományos kőtöltetű csepegtetőtestben permanens mozgást feltételezve a töltőtest részecskék 

felületén kialakuló vízfilmben a töltőtest részecskék alsó pontjáról a gravitáció hatására kiinduló 

folyadéksugárban és az egész töltőtest rendszerben rendkívül bonyolult formában áramlik. 

A szennyvíz tartózkodási ideje és a tisztítás mértéke között direkt kapcsolat van, amelyet jelentősen befolyásol a 

csepegtetőtest hőmérséklete. Általánosan elfogadott, hogy a csepegtetőtestek a meleg éghajlati viszonyok között 

hatékonyabban működnek, mint hideg környezetben. A hideg időszak a csepegtetőtestek üzemét zavarja, 

egyrészt a csepegtetőtest felszíne eljegesedhet, a szennyvizet a csepegtetőtest felszínére elosztó forgó, 

permetező csövek szintén eljegesedhetnek. Ezek ellen szélvédők felszerelésével a csepegtetőtest oldalfalainak 

növelésével, a recirkuláció csökkentésével, illetve időleges szüneteltetésével, valamint a csepegtetőtest és az 

ülepítők lefedésével lehet védekezni. A csepegtetőtestes szennyvíztisztítás alapvető sajátsága, hogy a 
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csepegtetőtest 3 fázisú vízmozgást biztosít és a szennyvíz benne visszaduzzasztás nélkül lefelé áramlik, 

miközben a levegőztetése folyamatosan biztosítva van. Ennek érdekében a csepegtetőtest felépítésénél 

figyelembe kell venni, hogy a csepegtetőtest oldalfala zárt legyen, a levegőztetés alulról induljon ki, a 

töltőanyag alatt is kell hogy levegőtér legyen, ami a levegő áramlást elősegíti. A levegő áramlás iránya a testben 

a szennyvíz és a külső levegő hőmérsékletének különbségétől függően változó lehet, amelyet a 75. ábra mutat 

be. 

 

75. ábra. Levegő áramlás a csepegtetőtestben (Tamás J.: Vízkezelés és szennyvíztisztítás) 

A folyamatos levegőmozgás a csepegtetőtestben alapvető, hisz a csepegtetőtest aerob működéséhez szükséges 

oldott oxigén mennyiség a testen átáramló levegőtérből diffundál a biológiai hártyába. Átlagos levegő 

hőmérsékleti viszonyok esetében 1 m3 levegő tömege 1250 g/m3, ami 280 g oxigén tömeget tartalmaz. A 

csepegtetőtestbeli természetes levegő áramláskor, ebből csupán 5%-nyi mennyiség hasznosul. 4 °C hőmérséklet 

különbség a szennyvíz és a levegő között 0,3 m/s áramlási sebességet idéz elő, ami 18 m3 levegő 

mennyiség/m2/h felel meg. Ebből 252 g oxigén/h hasznosítható, ami a csepegtetőtest 1 m3-ére eső 1 órai 

szükségletet lényegesen felülmúlja. 

Mikor a hőmérséklet különbség 2 °C, a felfelé irányuló levegőáramlás megszűnik, további levegő hőmérséklet 

csökkenéskor a levegő már ellenkező irányban lefelé áramlik. A természetes levegőáramlás rövid időre 

megszűnik, a csapadéktest oldott oxigén szükségletét a szélmozgás, a szennyvízfilmbeli áramlás segíti elő. 

Amennyiben a csepegtetőtestet mesterségesen kell levegőztetni, akkor 18 m3/m2/h levegő mennyiséget célszerű 

alapul venni. 

A csepegtetőtest az eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerekhez képest, tehát jóval nagyobb mértékben függ a 

levegő hőmérséklet évszakos változásától, éppen ezért a szennyvíz hőmérséklete, illetve a csepegtetőtest 

hőszigetelése a tisztítás hatékonyságát alapvetően befolyásolja. A heterotróf baktériumok a 

hőmérsékletváltozásra viszonylag gyorsan reagálnak, ezzel szemben a nitrifikáló autotróf baktériumok 

hőmérsékleti változása késlekedve adaptálódnak. 

A csepegtetőtestben lezajlódó nitrifikációra az alábbiak jellemzők 

A nitrifikáló baktériumok a biofilm azon részében telepednek meg, ahol a heterotróf és nitrifikáló baktériumok 

szaporodási sebessége egyenlő. Ennek a feltételnek a teljesüléséhez az alapfeltétel, hogy az oldott oxigén a 

biológiai hártya teljes vastagságában, közvetlen környezetébe is bediffundáljon. A folyadékfilm nagy szerves 

anyag koncentrációja az oldott oxigén biológiai hártyába diffundálását jelentősen csökkenti. A nagy szerves 

anyag koncentráció elérhet egy olyan küszöbértéket, amelynél a hártyabeli oldott oxigén koncentráció olyan 

szintre csökken, hogy a heterotróf szervezetek szaporodási sebessége a hártyát alátámasztó felület közelében is 
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nő. Végül a lassabban nitrifikáló baktériumok a hártyából kiszorulnak. Jelentős mértékű nitrifikáció csak akkor 

indul meg, ha BOI5 a folyadékfilmben 20 mg/l alá süllyed. 

A denitrifikáció lejátszódását a kis oldott oxigén koncentráció, az oxidált nitrogén jelenléte és a nagy 

tápanyagkoncentráció segíti elő. A biológiai hártya mélységében a nitrifikáció következtében lúgosság 

(hidrogénkarbonát) használódik fel, és szén-dioxid szabadul fel, ily módon a pH változik, ami azután a 

nitrifikációs folyamatokra gátló hatást eredményez. 

A nitrifikáció kétlépcsős biológiai folyamat, amelynek első lépcsőjében a Nitrosomonas baktériumok a 

szervetlen ammóniát nitritté, majd ezt a Nitrobacterek oxidálják nitráttá. Ennek a nitrogén átalakulási 

folyamatnak jellemzője, hogy a metabolizmus közben nyerhető energia mennyisége kevés és a nitrifikáló 

baktériumok a heterotróf versenytársaikhoz képest nagyon lassan szaporodnak. Ezért ahhoz, hogy a 

szennyvíztisztító telepen megfelelő mértékű nitrifikálást lehessen elérni a szennyvízben, megfelelő környezeti 

tényezőket kell teremteni. Ennek céljából a szennyvíztisztító rendszerben a szerves anyag terhelés bizonyos 

határ alatt kell, hogy maradjon és nagy oldott oxigén koncentrációt kell biztosítani. Az utóbbi kutatások 

bebizonyították, hogy egyes nitrobacter fajok oldott oxigén hiány esetében is szaporodnak, 

nitrátelektronakceptor felhasználásával, tehát nemcsak nitritet oxidálnak, hanem nitrátot nitritté, ammóniává és 

nitrogéngázokká redukálják. Az ilyen baktériumok tehát a nitritet az aerob és oxigén szegény tartományok 

között képesek mindkét irányba transzformálni. 

A hagyományos bazalttufa töltetű csepegtetőtestekben a fentiek alapján érdemes a csepegtetőtestet nemcsak a 

BOI5 és KOI terhelésre, hanem az ammónium terhelésre is méretezni. Jelenleg úgy ítélhető meg, hogy a kisebb 

BOI5 térfogati terhelések (<0,4 kg/m3 *d) tartományában a hagyományos töltetű csepegtetőtest nitrogént oxidáló 

feltételei mindaddig kedvezőbbek, amíg a műanyag töltetű csepegtetőtest a hagyományos csepegtetőtestéhez 

képest legalább kétszeres biológiailag hatékony fajlagos felületet nem biztosít. Minél nagyobb a BOI5 térfogati 

terhelés a műanyag töltetű csepegtetőtest annál kevésbé alkalmas nitrogén oxidáltatáshoz. 

A csepegtetőtest elemeinek tervezése 

A csepegtetőtest tervezésekor a következő paramétereket (a tisztítást befolyásoló fő tényezőket) kell figyelembe 

venni: 

• a szennyvízelosztó rendszerek típusai; 

• adagoló jellemzőik; 

• a töltőtest (filter media) típusai és fizikai jellemzők; 

• a biológiailag tisztított, a csepegtetőtest alatt lévő szennyvízelvezető rendszer; 

• megfelelő szellőzés (vagy szellőztetés) biztosítása, ami természetes vagy mesterséges lehet; 

• a csepegtetőtest után kapcsolt utóülepítő. 

A szennyvízelvezető rendszerekkel szembeni követelmény, hogy azok a szennyvizet a csepegtetőtest 

töltőanyagára egyenletesen vezessék rá. A köralaprajzú csepegtetőtestes rendszerek esetében a Segner-kerék 

elve alapján működő, két- vagy négy forgó karú berendezés alkalmazott (76. ábra). A karok forgását a nyomás 

alatt érkező szennyvíz idézi elő azáltal, hogy azok egyirányban, azonosan perforált csövek nyílásain kilépve, a 

csöveknek (karoknak) ellenkező irányú impulzust ad. 

 

76. ábra. Segner-kerék elve (Öllős G. – Borsos J. 1969) 
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A forgó csöveket hidraulikailag úgy kell méretezni, hogy a szennyvíz csepegtetőtestre osztásakor a 

nyomásveszteség 0,6-1,5 m tartományba essék. A csöveknek palástját áttörő lyukak átmérője min. 12 mm 

legyen, különben az elkerülhetetlen biológiai bevonatképződés könnyen eltömődést okozhat. A lyukak közelítő 

hidraulikai méretezése: 

 

ahol: Q az adagolandó szennyvíz összes mennyisége (m3/sec), n az adagoló lyukak száma, d a lyukak átmérője 

(m), φ a lyukak kontrakciós tényezője (≈ 0,63-ra vehető fel), h az elosztócsövek tengelyvonalára vonatkoztatott 

hidraulikai nyomómagasság (m), g a gravitációs gyorsulás állandója (9,81 m/s2). 

Az elosztócsövek forgási síkja a töltőanyag felső síkja felett 40-60 cm-re választandó. Ezáltal a szennyvíz 

egyenletesen osztódik el a töltőtest felső síkjában és a téli jéghatás pedig kiküszöbölődik. Az elosztócsöveket 

egyes esetekben forgatják. A lyukakat sugárirányban úgy kell elosztani, hogy az egységnyi távolságra eső 

adagolt szennyvíz mennyisége a test külső részében legyen nagyobb. Az egyenletes eloszlás céljából az 

egységnyi hosszúságra eső szennyvízhozam a tengelytől mért sugárral legyen proporcionális. 

Az ideális töltőanyag: 

• egységnyi test-térfogatra vonatkoztatott fajlagos felülete nagy; 

• költsége kicsi; 

• tartóssága hosszú idejű; 

• könnyen nem tömődik el. 

A töltetnek nagy felülete kell legyen, hiszen azon fejlődik ki a biológiai hártya. A töltőanyag kő, salak, szén, 

tégla, műanyag vagy egyéb tartós anyag lehet. A töltet geometriai méretei és a csepegtetőtestes rendszerbe 

helyezése olyan legyen, hogy az aerob lebontási folyamat fenntartásához nélkülözhetetlen levegőáramlás 

számára megfelelő hézagrendszer álljon rendelkezésre. 

A kőtöltet szemcséinek átlagos mérete 5-10 cm. A szemcsék mérete ezen a tartományon belül nem túl kritikus, 

de a szemcsék azonos mérete a megfelelő levegőáramlás (szellőzés) érdekében követelmény. A réteg vastagsága 

1-2,5 m kőtöltet, 5-10 m műanyag töltet esetén. 

A csepegtetőtesten átjutott, biológiailag tisztított szennyvizet elvezető rendszer feneke lejtős. A fenéken lefolyó 

szennyvíz az elvezető csatornákba kerül. A szennyvízelvezető rendszer felső, drénező része ugyanakkor a 

töltőanyagot alátámasztja és a csepegtetőtestben alulról felfelé áramló levegő beáramlását is segíti. 

Összefoglalás 

A csepegtetőtest felületén egy biológiai hártyát alakítanak ki és ezen vezetik át a szennyvizet, ahol mikrobák 

hatására lejátszódik a biokémiai folyamat. 

A terhelés alapján három típust különböztetnek: 

• kis terhelésű , 

• nagy terhelésű, 

• igen nagy műanyag töltésű csepegtető testek. 

A terhelés növelésével megnövekszik a szerepe a recirkulációnak, ami jelentős szerepet játszik a bontási 

hatásfokban. Általában ötféle gyakrabban alkalmazott recirkulációs megoldást szoktak alkalmazni. 

A csepegtetőtestekkel nitrogén eltávolítás is lehetséges a szerves anyagon kívül. 

Hátrányuk, hogy a csepegtetőtest viszonylag merev, rugalmatlan tisztítás-technikai szempontból, mivel az 

üzemeltetése során nem tesz lehetővé nagyobb mértékű technológiai beavatkozást. 

Ellenőrző kérdések 
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1. Vázoljon fel egy csepegtetőtestet, ismertesse főbb szerkezeti részeit és működését! 

2. Mi a különbség a kis-, közepes- és nagyterhelésű csepegtető testek üzemelési mutatói között? 

3. Mi a recirkuláció és milyen megoldási módjai az ismertek? 

4. Ismertesse a biológiai hártya felépítést! 

5. Hogyan történik a nitrogén eltávolítás a csepegtető testekben? 
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14. fejezet - A szennyvizek aerob 
kezelése: eleveniszapos rendszer I. 

Bevezetés 

A biológiai szennyvíztisztítás legelterjedtebb formája az eleveniszapos eljárás. Jól alkalmazható a különböző 

terhelésű szennyvizeknél, mivel paraméterei jól szabályozhatóak. 

E tanulási egységben megismerjük az eleveniszapos szennyvíztisztítás célját, elvét. 

Bemutatásra kerülnek az eleveniszap jellemző tulajdonságai, a recirkuláció szükségessége és hatása a 

szennyvíztisztításra. 

Követelmény 

• Ismerje az eleveniszapos szennyvíztisztítás fizikai, kémiai és biológiai alapjait! 

• Értelmezze az eleveniszap paramétereinek értékeit és a közöttük fennálló összefüggéseket! 

• Alapvizsgálatokat tudjon végezni 

Az eleveniszapos eljárás olyan biológiai szennyvíztisztítás, amely a tisztítandó szennyvízben levő szerves 

szennyezőanyagok lebontódását felgyorsítja. A szennyvizet medencébe vezetik, amelyben a tápanyag és a 

mikroorganizmusok egyaránt szuszpendált állapotban, a vízben lebegve vannak jelen, és amelyben a két anyag 

intenzív érintkezését, elkeveredését, valamint az oxigénbevitelt valamilyen levegőztetés útján érik el. Bizonyos 

idő elteltével az eleveniszapot az ülepítéssel szeparálják, és fölös iszapként a rendszerből elvezetik, vagy a 

recirkuláció révén a rendszerben újrahasznosítják. 

Az eleveniszapos eljárás szuszpendált állapotban jelenlévő mikroorganizmusokat használ oldott és kolloidális 

szerves anyagok CO2-dá és H2O-zé való oxidáláshoz, molekuláris oxigén jelenlétében. Az oxidáció révén a 

szerves anyag egy része új sejtekké szintetizálódik. A szintetizált sejtek bizonyos hányada a levegőztető 

medencében autooxidálódik, a többi recirkuláltatásra kerülő-, illetve fölös iszappá formálódik. Az oxidációhoz 

és a szintézis reakcióhoz oldott oxigén szükséges. A folyamat folytonossága céljából képződött élő 

szervezeteket (eleveniszapot) utóülepítőben a folyadéktól szeparálják és a szeparált iszap nagyobb hányadát a 

levegőztető medencében recirkuláltatják. A fölös iszapot (az utóülepítő aljából eltávolítva) kezelik, illetve 

elhelyezik. 

Az eleveniszapos biológiai tisztító 

A biológiai szennyvíztisztítás legelterjedtebb műszaki megoldása az eleveniszapos eljárás, ez tulajdonképpen 

folytonos táplálású aerob fermentor, mely működésének elengedhetetlen feltétele a mesterséges oxigénbevitel. 

Az eleveniszapos biológiai tisztító működési elve 

Az eleven iszapos eljárás során a természetben is lejátszódó aerob folyamatok játszódnak le a természetes 

körülményekhez képest kisebb helyen és gyorsabban, ehhez szükség van a mesterséges oxigén utánpótlásra is. 

A szerves anyagot a mikroorganizmusok beépítik szervezetükbe. A baktériumszaporulatot ülepítéssel távolítják 

el, melynek egy részét visszavezetik a folyamat elejére – recirkuláltatják (77. ábra). 

Az eleveniszapos biológiai tisztítás során lejátszódó folyamatok 

Az eleveniszapos rendszerben alapvető valamennyi tápanyagnak a megfelelően méretezett reaktorban történő 

valamilyen eloszlatása, hogy a lebegő (vagy akár a rögzített állapotban, biofilmben szaporodó) 

mikroorganizmusok az aktuálisan szükséges tápanyagokkal közvetlen kontaktusba kerülhessenek. 

Valamennyi esetben térbeli mikroorganizmus-komplexumok, úgynevezett iszappelyhek/iszapfilmek alakulnak 

ki. Az iszappelyhek átlagos nagysága mintegy 30-130 μm közötti, így a belső tereiben nagy iszapterhelés és 

hiányos levegőztetés esetén oxigénhiány fordulhat elő. Az iszap-pelyhek felületének és belsejének különböző 

körülményei miatt annak mikroorganizmusai egymást kizáró folyamatok szimultán végrehajtására is képesek. 
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77. ábra. Eleveniszapos rendszer biokémiai folyamatai 

A lebontás során a darabos és kolloid szennyezések a baktériumok testén kívül ható exoenzimek hatására 

hidrolizálnak, elfolyósodnak. Ezután a baktériumok a hidrolizált és az eleve oldatban lévő szerves anyagokat a 

sejthártyán keresztül felveszik (primer szervesanyag-eltávolítás) majd a sejten belül anyagcsere-folyamataik 

során részben oxidálják, részben növekedésre, szaporodásra fordítják. 

Mivel a tiszta elfolyó víz a cél, a mikrobák szerves tápanyagban szegény közegben, az optimális 

létfeltételeikhez képest "éheznek", növekedésük viszonylag lelassul. Ebben az állapotban az elfogyasztott 

szubsztrát jelentős részét csupán a sejt fenntartására, pontosabban az ehhez szükséges energia előállítására kell 

felhasználják. 

Az elfogyasztott szerves szubsztrát felhasználási sorsát heterotróf szervezetek esetén az alábbiakban 

foglalhatjuk össze: 

fogyasztás = energia + új sejtanyag képzés 

Mivel az új sejtek képzése is energiaigényes, az energia tag tovább bontható: 

energia = fenntartás + szaporodás 

Természetesen a sejt fenntartás a szaporodáshoz képest elsőbbséget élvez. A fenntartáshoz szükséges szubsztrát 

mennyisége ugyanekkor egy adott sejt (ill. adott mennyiségű sejt) esetén többé-kevésbé meghatározott, a sejt 

mennyiséggel arányos. 

Növekedés ill. szaporodás az e feletti "extra" szubsztrát mennyiségétől függ. 

A mikroorganizmusok oxigént fogyasztanak akkor is, ha nem áll rendelkezésükre tápanyag. Ezt az 

oxigénfogyasztást nevezik endogén légzésnek (sejtlégzés). Az endogén légzés intenzitása, az 1 g száraz iszapra 

vonatkoztatott oxigénfogyasztás sebessége, jellemző az iszapban lévő élő, aktív baktériumok számára, az iszap 

aktivitására. Ha az "éhező" baktériumok szuszpenziójához szerves anyagot tartalmazó szennyvíz kerül, a légzés 

intenzitása hirtelen megnő. 

Az ilyenkor észlelt oxigénfogyasztás a szubsztrát légzés. 

A szubsztrát légzés során fogyott oxigén részben az ilyenkor is fennálló endogén légzést, részben a tápanyag 

oxidációját szolgálja. 

Eközben lejátszódó folyamatok: 

• endogén légzés esetén: 
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• szubsztrát légzés esetén: 

 

Kedvezőtlen körülmények között (optimálistól eltérő pH, hőmérséklet, sókoncentráció stb.) természetesen a sejt 

fenntartására több energia fogy, azaz nem tekinthető állandósultnak. 

A szerves anyagok oxidációja és iszapba történő beépítése során a mikroorganizmusoknak szükséges 

mennyiségű nitrogén és foszfor beépítésére, vizes fázisból történő eltávolítására is sor kerül. Az ilyen tisztításnál 

a fajlagos iszapszaporulat 0,6-1 kg iszap szárazanyag/kg BOI5 körüli érték. Az iszapban a nitrogén tartalom 5,5-

6,5%, míg a foszfortartalom mintegy 1,5% körüli érték. Ezekkel a fajlagos értékekkel kiszámítható, hogy a 

biológiai tisztításra kerülő szennyvíz TKN (Total Kjeldahl Nitrogén) és összes foszfor tartalmának is mintegy 

kétharmada-háromnegyede a vizes fázisban marad oldott, sőt disszociált formában, ammóniumként es orto-

foszfátként. 

Az aerob lebontás az eleveniszapos medencében megy végbe. Az eleven iszapos eljárás során a szerves anyagok 

oxigén jelenlétében bomlanak, az aerob lebontás végterméke a szén-dioxid. A biológiai tisztítástól megkövetelik 

a szennyvíz nitrogéntartalmának az átalakítását nitrátionná. A vízi környezet növekvő terhelésével, s a 

technológiák folyamatos fejlődésével azonban egyre növekvő igény jelentkezett az elfolyó víz ammónium-

tartalmának csökkentésére. A vizsgálatok kimutatták, hogy ez a vegyület oldott NH3 formában, 8,5 pH felett 

jóval toxikusabb a halakra nézve, mint a nitrát. A nitrát ugyanakkor a felszíni vízből történő ivóvíz előállítás 

esetén jelent veszélyt a csecsemőkre. Az ammónium és nitrát ugyanakkor a foszfáttal együtt növényi tápanyag, 

ami az élővizekben elsősorban az algaprodukciót sokszorozhatja meg, kedvezőtlen esetben akár káros mértékű 

eutrofizációt is okozva. A tisztítók tervezésénél tehát ettől kezdve úgy kellett a korábbi elveket módosítani, hogy 

a szennyvíztelepeken a nitrifikációhoz, denitrifikációhoz és a foszfor eltávolításához szükséges körülményeket 

is biztosítani lehessen. A nitrogéntartalom eltávolítása azért is szükséges még, mivel a biológiai tisztítást 

fertőtlenítés követheti, mely során az ammónium tartalom klór-aminokká alakul. 

Tisztíthatóság eleveniszapos tisztítókkal 

Az eleven iszapos eljárásnál fontos, hogy a pH mindig 6 és 8 között maradjon, a medencét hidraulikailag úgy 

kell kialakítani, hogy az áramlásban holttér ne keletkezzen, a nyers szennyvíz és a recirkulációs iszap jól 

keveredjen. A medencéket az eróziós hatások miatt általában műanyaggal vagy más anyaggal burkolják. 

Az eleveniszapos tisztítók szerepe 

Eleveniszapos rendszereket minden, biológiailag bontható szerves anyagot tartalmazó szennyvíz tisztítására 

alkalmazhatunk. A legelterjedtebb biológia eljárás, különböző típusai jól alkalmazhatóak mind kis mind nagy 

vízhozamok illetve szervesanyag-terhelés mellett is. 

A mesterséges tisztítás folyamata jól szemlélhető az iszapszaporodási görbével, ahol az x tengelyen a 

levegőztetési időt, a függőleges tengelyen a mikroorganizmusok számát, illetve ennek megfelelő 

iszapkoncentrációt tüntetik fel. A könnyen lebontható szerves anyagokra vonatkozó iszapszaporodási görbe és a 

különböző eleveniszapos rendszerek közötti kapcsolat látható a 78 ábrán. 
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78. ábra. Iszapszaporodási görbe és a különböző eleveniszapos rendszerek közötti kapcsolat 

Bedolgozási fázis, amely részben exponenciális, ahol részben a szubsztrátok lebontásához szükséges enzimek 

képződnek. A tisztítás során a pelyhek érintkezésbe kerülnek a szennyvízzel és abszorbeálják környezetükben 

lévő oldott és lebegő anyagot. Ez egy gyorsan lejátszódó folyamat, ahol a szerves anyagszennyeződés 

abszorbeálódik. Ebben a tartományban dolgoznak a legnagyobb terhelésű eleven iszapos telepek. Ebben a 

fázisban olyan szennyezőanyagok lebontására kerül sor, amelyek biológiai lebontásához szükséges 

oxigénigényre még nem vezetnek. Erre a folyamatokra általánosságban az abszorpció jellemző. Valódi biológiai 

lebontás csak részben érezhető, ezért kis mértékű az oldott oxigénfelhasználás. 

Exponenciális fázis, amelyet tápanyag túlkínálat jellemez, így a mikroorganizmusok felszaporodása maximális 

osztódási sebességgel megy végbe. A mikroszervezetek diffúzió révén táplálkozni kezdenek, a vízben lévő 

szerves anyagból, jellemző, hogy ebben az esetben a mikroszervezetek mennyisége viszonylag kicsi, viszont a 

tápanyag mennyisége relatíve sok, tehát a szaporodás logaritmikus mértékben növekszik. A szaporodás mértéke 

az oxigén ellátottság függvénye, tehát amennyiben ez nem limitáló tényező, akkor gyors szaporodással 

számolhatunk. Ennek megfelelően az oldott oxigénigény maximális értékét éri el. A szubsztrát légzés az 

uralkodó. Ebben a tartományban a nagyterhelésű eleveniszapos medencék tisztítanak. 

Állandósult stacioner fázisban a mikroorganizmus szám és tápanyag kínálat között egyensúly alakul ki. A 

rendszerben tápanyag utánpótlás már nincs. A tápanyagkínálat állandósult baktériumszám esetében a folyamatos 

lebontás esetében időben csökken. De csökken a mikroorganizmusok szubsztrát légzése, és oldott oxigén igénye 

is. Az iszapszaporodási görbe nagy, közepes terhelésű fázist elválasztó pontján dolgozó eleveniszapos 

medencék oldott oxigénigénye, még a lehetséges maximális értékű. 

Elhalási endogén fázisban a tápanyagkínálat szinte teljesen felhasználódott. Itt már az endogén légzés az 

uralkodó, ehhez járul az autolízis, azaz a saját test lebontása. Az utolsó tápanyagtartalék a sejtanyag is 

lebontódik ebben a szakaszban. 

A biológiai tisztítást végző mikroorganizmusokat, az eleven iszapot recilkuláció juttatja vissza az eleven iszapos 

medencébe, ezért a folyamatos recirkuláció az eleven iszapos rendszer működésének elengedhetetlen feltétele. 

A recirkuláció szükséges mértékét próbaüzem keretében, illetve az üzemeltetés során lehet meghatározni. Meg 

kell állapítani a visszatartható legnagyobb iszapkoncentrációt, ill. az e rendszerből eltávolítandó fölös iszap 

mennyiségét. 
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A medencében az eleveniszap akkor megfelelő, ha ülepedése az ülepítőhengerben azonnal megindul, és fél óra 

alatt gyakorlatilag leülepszik. A nagy pelyhekben álló iszap a kedvező. A recirkulációs iszapot megszakítás 

nélkül kell visszavezetni a levegőztető medencébe. Ha a recirkuláció valamilyen okból megszakad, akkor a 

szennyvíz betáplálását a levegőztetés folytatása mellett átmenetileg szüneteltetni kell. 

Hetente meg kell határozni a levegőztető térben lévő iszap szárazanyagtartalmát, és ki kell számolni a 

Mohlmann – féle iszaptérfogat indexet, és a kellő iszapkoncentrációt a cirkulációs arány változtatásával a 

tervezett értékre kell beszabályozni. 

Mohlmann (1934) vezette be az iszaptérfogati indexet (Mohlmann index, iszapindex, Sludge volume index, SVI), 

ami az egyliternyi szennyvízmintából 30 perc alatt leülepedett iszap térfogata, (SVI30, ml/l), osztva az 

 

 

Az iszaptérfogati index az üzemeltető számára fontos közelítő mennyiségi paraméter. 

Az SVI vizsgálat az üzemeltető számára a recirkulációs iszap meghatározásához is gyors módszer, feltételezve 

hogy az iszapvíz a 30 perces ülepített térfogat meghatározásában az utóülepítő elfolyás (Qel) és a leülepedett 

iszap alsóiszap elvételt (R) képviseli. Pl. ha az iszaptérfogat 200 ml, és az iszapvíztérfogat 800 ml, akkor R-re 

nézve 0,25 Qel adódik. A recirkulációs iszaphozam ily módon meghatározott, a recirkulációs iszap szuszpendált 

lebegőanyagtartalma 106 SVI. 

 

A lebegőanyagmérleg az eleveniszapos medence befolyási oldalán: 

Qel = Q vagyis az utóülepítő elfolyás (Qel), az eleven iszapos medencébe való befolyással, vagyis a tisztítandó 

szennyvíz hozamával (Q) gyakorlatilag azonos. Az üzemeltető csupán az iszapelvételt képes szabályozni, vagyis 

a recirkuláció és a fölös iszap hozamot kombinálja. A legtöbb esetben a fölös iszap hozam nagyon kicsi, de az 

alsó elfolyás hozama tulajdonképpen a recirkulációs iszappal azonos. Ha az SVI szabatos paraméter lenne, 

akkor a reciproka a maximális lebegőanyagkoncentrációt képviselné, amely a recirkulációs iszapban elérhető 

lenne. Az üzemeltető az SVI iszapindex alapján kívánt szárazanyagtartalom LSS szint fenntartásához szükséges 

recirkulációs iszaphozamot közelítőleg számítani tudja. IM nagyobb, mint 500 ml/g értéktartományban 200 mg/l 

MLSS koncentráció fenntartása lehetetlen. A SVI az üzemeltető számára azt is jelenti, hogy mikor kell fölös 

iszapot elvonni a rendszerből a végből, hogy a MLSS koncentráció csökkenthető legyen. 

Az eleveniszap biomassza ülepíthetősége 

Az eleveniszapos szennyvíztisztító telepek hatékonyságát jelentősen befolyásolja a biodegradációt végző 

biomassza ülepíthetősége. A bioreaktorokban szuszpenzió formájában jelenlevő eleveniszap bizonyos 

tartózkodási idő után az utóülepítőbe kerül, ahol megtörténik a biomassza ill. az egyéb szilárd szennyezők 

kiülepítése a tisztított vízből. A telep hatékony működését alapvetően veszélyezteti, ha az ülepítési lépés során 

az eleveniszap nem választható el megfelelően a tisztított víztől. Ilyen esetekben lehetetlenné válik az előírt 

elfolyó-határértékek betartása, ill. szélsőséges helyzetben bizonyos időszakokra a tisztító telep maga is 

szennyezőforrássá válhat, mivel a tisztított víz jelentős mennyiségű biomasszát sodor magával. Ennek 

megfelelően az eleveniszap mikroflóra ülepíthetőségének vizsgálata, az ülepedési problémák okának feltárása és 

hatékony kezelése rendkívül nagy jelentőségű a vonatkozó telepek működtetése szempontjából. 

Jól ülepíthetőnek minősül az az eleveniszap, amely az ülepítés során rövid idő alatt tiszta felülúszót és sűrű 

iszapüledéket eredményez. 

A flokkulumszerkezetet befolyásoló tényezők 

A bioreaktorokban tartózkodó mikroorganizmusok aggregált részecskéket, pelyheket ún. flokkulumokat 

képeznek. A flokkulumok struktúrája és mérete nagymértékben befolyásolja az eleveniszap ülepíthetőségét. 

Ismert tény, hogy az eleveniszapban jelenlevő baktériumok csoportjai alapvetően kétféle morfológiával 

jellemezhetők: fonalas és flokkulens struktúrával. Az iszap ülepedési tulajdonságai nagymértékben függenek e 
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két megjelenési forma arányától. A 79. ábra szerint háromféle flokkulum alapszerkezet különböztethető meg a 

flokkulens/fonalas arányt figyelembe véve. 

 

79. ábra. Flokkulum-alapszerkezetek 

Az „a” struktúrájú elfonalasodott iszap rendkívül nehezen ülepíthető, az SVI értékek ilyen esetben igen 

magasak, fonalas szerkezete révén viszont jó szűrőkapacitással rendelkezik, ami tiszta felülúszót eredményez. A 

flokkulens iszap („b”) SVI értékei alacsonyak, azonban fonalas szervezetek hiányában a felülúszó zavaros, nagy 

lebegőanyag-tartalmú. Az optimális iszapszerkezet a flokkulens és a fonalas formák kiegyensúlyozott arányánál 

áll fenn („c”). Ennél a struktúránál érvényesül a fonalak szűrőképessége az ülepedőképesség jelentős romlása 

nélkül. A flokkulens és a fonalas mikroorganizmusok fajlagos növekedési sebessége különbözőképpen függ a 

szubsztrátkoncentrációtól, ezt kihasználva a flokkulens/fonalas arány szabályozható. 

A flokkulens/fonalas arány szabályozására alkalmas rendszerek az ún. szelektoros rendszerek. A szelektoros 

rendszerek (80. 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 (tápanyag-koncentráció, oxigén-koncentráció, stb.) eltérő 

értékeket lehet fenntartani. Ilyen módon bizonyos – egyébként a rendszerből kimosódó, ill. csekély 

hatékonysággal működő – mikroorganizmusok eleveniszapban való felszaporítása (szelekciója) válik lehetővé. 

Az ábra alapján látható, hogy a szelektorban kialakuló magas S1 iszapkoncentráció a flokkulensek 

szaporodásának kedvez, míg a további bioreaktorok alacsony szubsztrátkoncentrációja a fonalasok szaporodását 

segíti. A biomassza a recirkuláción keresztül keveredik, így a flokkulensek keverednak a fonalasokkal és 

kialakulhat az ideális iszapszerkezet. 

 

80. ábra. Szelektoros rendszer kapcsolási sémája 

A szennyvízben lévő tápanyag és iszapkoncentráció aránya alapján az alábbi felosztást tehetjük 

A biológiai résztisztítást nyújtó rendszerben leépített BOI5-ben mért tápanyag és levegőztető rendszerben lévő 

iszapkoncentráció hányadosa 1-nél nagyobb. Ebben az esetben, a szennyvízben lévő szerves anyag egy része 

kerül lebontásra. 

A teljes biológiai tisztítást nyújtó rendszernél ez az érték 0,5-0,75. Ebben az esetben, a szennyvízben lévő 

szerves anyagok lebontódnak, a mikroszervezetek sejtanyaga azonban nem. 
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Totál oxidációs rendszereknél 0,1-nél kisebb, ennél a tisztítási rendszernél a szennyvízben lévő szerves 

anyagokon túlmenően a mikroszervezetek sejtanyagának nagy része is lebontásra kerül. 

Az eleveniszapos biológiai tisztító típusai 

Aszerint, hogy az eleveniszapos rendszerekben milyen iszapkort tartunk fenn, megkülönböztetünk: 

nagyterhelésű eleveniszapos rendszereket, melyekben az iszapkor 5-20 óra, teljes biológiai tisztítókat 4-15 

napos iszapkorral és teljes oxidációs rendszereket, melyekben az iszapkor 25-100 nap. A kis iszapkorú 

rendszerek eleveniszapja nagy mennyiségű tisztítatlan szerves szennyezőt tartalmaz, a nagy iszapkor nagyon 

alacsony szervesanyag-tartalmú, még élő sejtben is szegény vizet eredményez. 

Iszapkor szerinti osztályozás 

Iszapkor az eleveniszap vagy biomassza tényleges tartózkodási ideje a reaktorban, vagy medencében. Az 

iszapkor tehát iszaprecirkuláció nélküli megoldásnál megegyezik a hidraulikus tartózkodási idővel, míg 

recirkuláció esetén ez az idő a recirkulációnak megfelelően növekszik. 

Videó: Iszaprecirkuláció 

Az iszapkort a következő arány jellemzi: 

 

ahol: 

HRT - Hidraulikus Tartózkodási Idő (nap), 

SRT - Iszaptartózkodási Idő (nap) 

V - reaktor térfogat (m3), 

Q - Befolyt szennyvíz időegység alatt (m3/d), 

q - Visszaforgatott iszap mennyisége időegység alatt (m3/d), 

Az iszapkor szerinti szabályozó paraméter széles körben alkalmazott. A levegőztetett rendszerbeli szilárd anyag 

(kg), tehát a biomassza tartózkodási idejét képviseli. (Az iszapkor azonban közelítő paraméter, hiszen az oldott 

BOI5 mennyiségét elhanyagolja.) 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3878,Szennyviztisztitasi_technologiak_X.
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Összefoglalás 

A tisztítás mikrobák segítségével biokémiai reakcióik sorozatán megy végbe, amik az eleveniszap pelyhekben 

találhatók. Mivel aerob folyamatról van szó, a rendszerbe levegőt kell juttatni, amit különböző típúsú 

műtárgyakkal valósítanak meg. Ez jelentős energiát igényel. 

Az iszap egy részét folyamatosan visszavezetik a rendszerbe, így a recirkuláció nagy jelentőséggel bír. 

Lényeges szempont az iszap kiülepedése (Mohlmann index), ami szoros összefüggésben van az iszapkorral és 

az iszap szerkezetével. Az iszapkor alapján három típust szoktak megkülönböztetni. 

• Nagyterhelésű rendszer 

• Hagyományos rendszer 

• Huzamos idejű levegőztetés. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az eleveniszapos szennyvíztisztítás működési elvét! 

2. Ismertesse az eleveniszapos szennyvíztisztítás biológiai folyamatait! 

3. Rajzolja fel az iszapszaporodási görbét és jellemezze különböző szakaszait! 

4. Magyarázza el az alábbi fogalmak jelentését! 

• iszapindex, 

• iszapkor, 

• recirkulációs arány. 
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15. fejezet - A szennyvizek aerob 
kezelése: eleveniszapos rendszer II. 

Bevezetés 

Az előző tanulási egységben bemutattuk az eleveniszapos szennyvízkezelés fizikai, kémiai és biológiai 

elméletét. 

A megszerzett ismeretekre támaszkodva megismerjük az eleveniszapos szennyvíztisztítás műtárgyait, azok 

felépítését, működésüket. 

Bemutatásra kerülnek a technológia műtárgyai, a levegőztető rendszerek és a különböző eljárások. 

Követelmény 

• Értelmezze a műtárgyak működésének alapjait, tudja üzemeltetni azokat! 

• Értelmezze az eleveniszap paramétereinek értékeit és ezek alapján - szükség szerint - tudja korrigálni azokat a 

technológia módosításával! 

• Tudja kiküszöbölni a gyakoribb üzemeltetési hibákat! 

Az eleveniszapos tisztítók méretezése 

Az eleveniszapos rendszer a térfogati és biológiai túlterhelésre nem érzékeny, mivel a terhelés növekedtével a 

lebontás sebessége is nő. A nitrifikáló baktériumok lényegesen lassabban szaporodnak, mint az eleveniszap 

döntő részét alkotó heterotróf baktériumok, tehát a méretezés során ezt figyelembe kell venni. 

Az eleveniszapos tisztítók beillesztése a technológiába 

16. táblázat. A szervesanyag lebontás hatásfoka szerinti különböző eleveniszapos rendszerek jellemző 

üzemelési mutatói 

 

Az eleveniszapos tisztítók alkalmazására a többi biológiai tisztítóhoz hasonlóan a mechanikai tisztítás után a 

fertőtlenítés előtt kerül sor. Az eleveniszapos berendezések tervezése során fontos feladat a mikroorganizmusok 

levegőellátottságának biztosítása, erre a leggyakrabban a légbefúvásos technikát alkalmazzák (81. ábra). 

 

81. ábra. Medence keresztmetszetek különféle légbefúvási módoknál (Öllős G.: Szennyvíztisztító telepek 

üzemeltetése 2.) 
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82. ábra. Az eleveniszapos szennyvíztisztítás változatai (néhány száz, néhány ezer m3/nap szennyvízre) 



 A szennyvizek aerob kezelése: 

eleveniszapos rendszer II. 
 

 131  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

83. ábra. Eleveniszapos szennyvíztisztítás 

Folyamatos üzemű berendezések az egyesített műtárgyak, melyek a szennyvíz levegőztetésének, 

utóülepítésének és az iszap recirkuláltatásának ill. elvezetésének folyamatait egy műtárgyon belül valósítják 

meg. Ilyen folyamatos üzemű berendezések a levegőztető medencék mellett az oxidációs árkok melyek 

leírásával későbbiekben foglalkozunk. 

A levegőztetés 

Az eleveniszapos tisztítás meghatározó művelete a levegőbevitel, ami az oxigénellátást és a sejttömeg állandó 

lebegésben tartását biztosítja. A levegőztető berendezések a beépítési helytől, kialakításától függően 

csoportosíthatók: vízszintes illetve függőleges tengelyű felületi levegőztetők, felszín közeli levegőztetők, fenék 

közelében elhelyezett levegőztetők (84. ábra). Bár a levegőztetés hatékonysága (melyet kg O2/kWh fajlagos 

energiahasznosításban szoktak kifejezni) a felületi levegőztetők esetében valamivel rosszabb, mint a 

finombuborékos levegőztetőkkel, a felületi levegőztetés számos esetben mégis javasolható. Felületi 

levegőztetésnél nem jelentkeznek a diffúzorok réseinek eltömődéséből adódó problémák, másrészt a felületi 

levegőztetők oxigén-átviteli tényezője nem függ olyan mértékben az iszapkoncentrációtól, mint amennyiben a 

finombuborékos levegőztetőké. Másrészről a felületi levegőztetők téli üzeme, hőgazdálkodása rosszabb, 

valamint jelentkezik a fokozott aeroszol képződés és cseppelhordás, ami esetenként a kezelő állományon túl a 

tágabb környezetet is veszélyezteti. A felületi levegőztetéssel működő medencék kialakításánál a perem alatt 1 

m a vízfelszín, ami légbefúvásnál 0,5 m-re csökkenthető, stb. A függőleges tengelyű felületi levegőztetők 

problémája a csapágyazás és a hajtómű. Ha megfelelően terveznek egy ilyen levegőztetést, a karbantartás 

tulajdonképpen csak a hajtómű kenésére, a hajtómű olajellátásának az ellenőrzésére korlátozódik. 
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84. ábra. Felszíni levegőztetés. a) forgókefe; b) lemezes elosztó 

A légbefúvásos rendszerek azért terjedtek el napjainkra, mivel ezek üzemeltetési energiaköltsége viszonylag 

kedvező. 

Nagybuborékos rendszernél a levegőbuborékok nagyátmérőjű (2-5 mm) nyílásokon jutnak a levegőztető 

medence vizébe. A hatásfoka viszonylag alacsony, mivel a nagy buborékok vízzel érintkező összes felülete 

kicsi, ezért az elnyelődés gyengébb hatásfokú, mint a finombuborékos rendszernél. 

A nagybuborékos levegőbefúvásos rendszer gyengébb hatásfoka mellett előny, hogy a befúvatott levegőt nem 

kell szűrni, és nem szükségesek költséges légbefúvó fejek, csak egy perforált csőrács. 

A finombuborékos (vagy más néven mélylevegőztetéses) megoldásoknál a levegőbuborékok 0,5-1 mm 

átmérőjűek, és 4-6 m mélységben kerülnek bevezetésre az eleveniszapos medencébe. A levegőztető fejek 

anyaga lehet például műanyag, kerámia, szivaccsal bevont fémcső stb. és formai kialakításuk is igen változatos 

(pl. lemezes, csöves, dómos stb.). Elterjedőben vannak a perforált gumimembrán fejek, illetve műanyag 

lemezek, ahol a levegő nyomását változtatva megváltozik a perforáció mérete, és így változtatható a befúvatott 

levegőmennyiség is. 

A rendszer üzemeltetéséhez tiszta, szűrt levegőre van szükség, mert ennek hiányában néhány hónap alatt akár 

felére is csökkenhet a hatásfok. 

Felületi (mechanikus) levegőztetésnél alkalmazott berendezések a levegő elnyelődését folyadékcseppek 

levegőbe juttatásával (a vízfelület megnövelésével), illetve a levegőbuborékok víztérbe keverésével valósítják 

meg. 

A vízszintes tengelyű felületi levegőztető berendezések (Kessener-kefe) 0,5-1,0 m átmérőjű, fém vagy műanyag 

pálcákból álló kefék. A téglalap alaprajzú levegőztető medence hosszabbik oldalára általában teljes 

hosszúságban építik be úgy, hogy a bemerülési mélység ne haladja meg a kefe átmérőjének 25%-át. Fontos a 

tengelyek vízszintes és azonos magasságba történő beépítése az egyforma bemerülés és terhelés miatt. A kefék 

fölé félköríves védőlemezt szerelnek a vízkicsapódás megakadályozása és a cseppelsodródás csökkentése miatt. 

A levegőbevitel függ a fordulatszámtól és a bemerülési mélységtől. A fordulatszám nem minden típusnál 

változtatható, a bemerülési mélységet a medence vízszint szabályozásával lehet változtatni. A gyártók a 

berendezések oxigén-beviteli képességét a katalógusokban, gépkönyvekben egy méter kefehosszra a bemerülési 

mélység és fordulatszám függvényében adják meg, az ehhez szükséges energiaigénnyel együtt. Ennek értéke a 

Kessener-keféknél 1 m hosszra vonatkoztatva 1,0-1,5 O2/kWh/m. 

A függőleges tengelyű levegőztető berendezéseket (aerátorok) a medence fölötti híd(ak)ra fixen építik be 

leggyakrabban (85. ábra). Úszó tagra szerelhető típusokat is gyártanak, de ezeket inkább szennyvíztavak 

levegőztetésére használják. 
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85. ábra. Függőleges tengelyű levegőztető működési elve (Pálhidy A.: Víztisztítás) 

Az oxigén-beviteli képesség ezeknél a berendezéseknél is a fordulatszámtól és bemerülési mélységtől függ. 

Értéke: 1,2-2,0 kg O2/kWh, a berendezés típusától függően. A gyártó a különböző típusú berendezéseihez 

javasol medenceméretet és mélységet. Egy medencébe több levegőztető gép is beépíthető, de az nagyon fontos, 

hogy ne következhessen be kiülepedés a medencében (ne legyenek holt terek). A medencék mélysége: 2-4 m. 

Növelhető a berendezés hatásfoka, ha a levegőztető lapátokhoz levegőt vagy oxigént vezetnek. 

A felületi (mechanikai) levegőztetés előnye a légbefúvásos rendszerekhez képest, hogy nem érzékeny az 

eltömődésekre és üzemeltetése sem igényel különösen szakképzettséget. Az alkalmazásuk mégis háttérbe 

szorult a magas energiaköltségek miatt. 

Szivattyús levegőztetési eljárásoknál az alapberendezés egy szennyvízszivattyú. A szennyvízszivattyúhoz 

kapcsolt berendezéstől függően megkülönböztetünk folyadéksugaras és injektoros levegőztetést (86. ábra). 

 

86. ábra. Levegőztető injektor elve és beépítési módja (Öllős G.: Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése 2.) 

A folyadéksugaras levegőztetőnél a szivattyú a levegőztető medencéből szívja, és ugyanoda nyomja is vissza a 

szennyvizet a vízfelszín felett, a nyomócsőre épített fúvókákon keresztül. A levegőbevitel a fúvókákon át a 

levegőbe kilépő vízrészecskékkel és ezek vízfelszínre történő visszacsapódásával történik. A fajlagos 

oxigénbevitel: 2-3 kg O2/kWh. 

Injektoros levegőztető berendezéseknél a szivattyú nyomóoldalára injektort (egy szűkítő fúvókát) szerelnek. A 

szűkítésnél, a fúvókákból kilépő víz sebessége megnő, nyomása ezért lecsökken, és a felszínről egy légbeszívó 

csövön keresztül beszívott levegőt elkeveri a szennyvízzel. Vannak olyan típusok is, ahol nem az injektor szívó 

hatása juttatja a levegőt a rendszerbe, hanem kompresszor nyomja az injektor keverőterébe. 

Az oxigénbeviteli képesség és energiaigény egyszerű injektoros levegőztetőnél 1,5-2,2 kg O2/kKWh. 

Az injektoros levegőztetésnél külön figyelmet kell fordítani az áramlás fenntartására, a jó átkeverésre, ezért 

gyakran külön levegőt is alkalmaznak. Elterjedtek Magyarországon is a FLYGT típusú injektoros levegőztetők 

és búvár rendszerű keverők. 
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87. ábra. Levegőztető fényképe 

A biológiai tisztításban előálló zavarok okai általában az elégtelen levegőztetés, a levegőztető vagy utóülepítő 

medence falára rakódott, és rothadásnak indult iszap, holt terek kialakulása, a recirkuláció nem megfelelő 

mértéke, ill. a rendszerbe bejutott toxikus anyag lehet. A biológiai lebontás sebessége a szennyvízlehűlésével 

nagymértékben csökken. A szennyvíz káros mértékű lehűlése bioreaktorterek kiiktatásával csökkenthető. 

A levegőztető medencében káros mértékű üledékfeltöltődés a reaktorteret csökkenti, ezért a lerakódott anyagok 

eltávolítása szükséges. Az ülepítő medencékben a felülúszó iszap visszatartását a bukóél előtti merülőfallal lehet 

megoldani. Lökésszerű terhelésekre a nagyterhelésű rendszerek inkább érzékenyek. Lökésszerű terhelések főleg 

csapadékos időszakban várhatóak, de előfordulhat nagy mennyiségben összegyűjtött szennyvizek egyidejű 

bevezetése következtében is. Az eleveniszapos medencék (reaktorok) rendeltetése a biokémiai lebontáshoz 

szükséges feltételek biztosítása, levegő (oxigén) bevitele útján. A levegőztetést végző rotorokat vagy 

mélylevegőztető berendezéseket folyamatosan kell üzemeltetni, amely a rendszer legnagyobb energiaigényes 

része. Az eleven iszap nyáron néhány órás áramkimaradás miatt jelentkező oxigénhiányt jelentősebb károsodás 

nélkül képes elviselni, egy-két napos áramkimaradás esetén a biológiai rendszer teljes kiürítése után a 

beüzemelést viszont újra kell kezdeni. Ügyelni kell arra, hogy a levegőztető medencében az eleveniszap 

rothadásmentes legyen, a pelyhek ne ülepedjenek le, az elfolyó vízben a szennyvíz eleveniszap elegy oldott 

oxigéntartalma legalább 2,5-3 mg/l legyen. 

A levegőztetést végző rotorok optimális bemerülési mélységét a próbaüzemeltetés során kell meghatározni. A 

fölös iszap elvételét a folyamatosan vizsgált iszapkoncentráció függvényében kell végezni. Az 

iszapkoncentráció erős ingadozását el kell kerülni, mert az a levegőztető működését bizonytalanná teszi. 

Üzemeltetés szempontjából különös gondot kell fordítani a forgó rotorok tisztántartására, ill. a felülúszó 

habréteg eltávolítására. 

Az eleveniszapos levegőztető berendezéseket több reaktortérbe esetleg több lépcsőben is ki lehet alakítani, 

melynek célja, hogy a lökésszerűen változó szennyvízhozam vagy szennyvízminőség, továbbá nagy 

szervesanyag terelésű ipari szennyvíz túlterhelést a telepen ne okozzon. 

Az eleveniszapos levegőztető medencéket különböző cirkulációs és átemelő berendezésekkel egészítik ki, 

melynek feladata, hogy az eleven iszapot visszajutassa a levegőztető medencébe, ill. a fölös iszap elvételét 

esetenként a csurgalékvizet visszajutassa a rendszerbe. Kisebb telepeken erre célszerűen elhelyezett szivattyút, 

vagy szivattyúkat, csővezetéket és elzáró szelvényeket, nagyobb teljesítményű telepeken külön átemelő 

gépházakat alkalmaznak. 

Az eleveniszapos levegőztető medencéket kiegészítik utóülepítőkkel, melynek rendeltetése a levegőztetőből 

érkező jelentős koncentrációjú eleveniszapos elegy szétválasztása tisztított vízre és eleveniszapra. Feladata a 

fázisszétválasztáson túlmenően az eleveniszap koncentrációjának növelése, vagyis részben iszapsűrítés is. Ezek 

az utóülepítők lehetnek függőleges átfolyásúak, vízszintes átfolyásúak és ún. sugárirányú átfolyású rendszerűek. 

A vízszintes és sugárirányú átfolyású rendszerek iszapkotró berendezésekkel vannak ellátva, míg a függőleges 

átfolyás esetén kotróberendezések általában nincsenek. Műszaki kivitelezésük az előülepítőkhöz hasonlóan 

történik, amelyet az előző tanulási egységekben tárgyaltunk. Az utóülepítők üzeme folyamatos, ezért a gépi 
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berendezéseket folyamatos üzemben kell működtetni. Az utóülepítők kezelésére hasonlóan az előülepítőknél 

leírtak érvényesek. Ha a felszínre úszó szennyezést a kotró nem képes eltávolítani, akkor azt vízsugárral kell 

összetörni, hogy az újra a fenékre ülepedjen. A tisztított vízzel való elúsztatást nem engedhető meg. Az 

iszapfelhő feletti víznek teljesen átlátszónak kell lennie, benne iszapcsomó vagy iszapszemcse nem 

mutatkozhat. Ha az iszap a felszínt megközelíti, akkor a fölös iszap elvételével, vagy mennyiségének 

csökkentésével kell a megfelelő működést beállítani. 

Az eleveniszapos rendszerek az iszapkortól függően 3 csoportba sorolhatók. 

1. Nagyterhelésű rendszer 
A nagyterhelésű eleveniszapos rendszer szuszpendált szilárd anyagainak koncentrációja és térfogati 

terhelése nagy (88. ábra). Ez a kombináció teszi lehetővé, hogy a tápanyag/mikroorganizmus terhelés 

aránya ez esetben nagy; 0,4-1,5. Ennek megfelelően az iszapkor 0,5-2,0 d. Az ilyen nagyterhelésű rendszer 

minden más eljáráshoz képest kisebb tisztított szennyvíz minőséget produkál. A rendszer 

• üzemi egyensúlya a többi eljárásokhoz képest könnyebben felborul, 

• szigorúbb szabályozást és 

• gyakori üzemellenőrzést igényel. 

A reaktor elegendő oxigénellátását és a pehelyméret szabályozását levegőztetők teszik lehetővé. 

 

88. ábra. Nagyterhelésű eleveniszapos rendszer fényképe 

2. Hagyományos rendszer 
A hagyományos eleveniszapos eljárás jelenleg a legáltalánosabban alkalmazott. 

A tápanyag/mikroorganizmus terhelés a nagyterhelésű rendszerénél kb. 50%-kal kisebb. Az iszapkor 3,5-7 

d. Ez az eljárás jó minőségű tisztított szennyvizet eredményez és bizonyos mértékű lökésszerű terhelést a 

tisztított szennyvíz minőségének csökkenése nélkül elviseli. 

A hagyományos rendszer felépítése (89. ábra): 

• előülepítő, 

• levegőztető (eleveniszapos) medence, 

• utóülepítő, 

• iszaprecirkulációs ág, 

• fölösiszap ág. 
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89. ábra. Hagyományos eleveniszapos rendszer sémája 

Mind a befolyó szennyvíz, mind a recirkuláltatott iszap az eleveniszapos medencébe, annak kezdő pontján 

lép be. A levegőztetés időtartama általában 6-8 h. Az előülepített szennyvizet és a recirkuláltatott iszapot 

(keverék szennyvizet) diffúzor-, vagy mechanikai levegőztetők keverik. Eközben adszorpció, flokkuláció és 

a szerves anyag oxidációja játszódik le. 

A medence tervezésekor a következő szempontokat kell szem előtt tartani: 

• a térfogati BOI terhelés felvételekor a gyenge terhelés- eloszlásra gondolni kell; 

• az eleveniszapos medence elején a kezdeti oxigénhiány nagy; 

• a hidraulikai- és szervesanyag-terhelés szélsőséges változtatásakor az üzemelés stabilitása megszűnhet; 

• a levegőztetési (tartózkodási) idő általában 6-8 h. 

Ezen üzemeltetési tapasztalatok a fejlődést eleve kikényszerítették. Így fejlődtek ki a következő 

eleveniszapos eljárás-változatok, melyeket a későbbiekben tárgyalunk: 

• lépcsős levegőztetés; 

• kontakt stabilizáció; 

• teljes keverésű rendszer; 

• mérsékelt levegőztetésű rendszer; 

• kétlépcsős rendszer; 

• tiszta oxigén alkalmazása levegő helyett. 

3. Huzamos idejű levegőztetés 
A huzamos idejű levegőztetés (totáloxidáció) az endogén respiráció (a baktériumok saját tápanyagának 

ismételt hasznosítása) fázisába tartozik, ami viszonylag kis szervesanyag-terhelést és huzamosabb idejű 

levegőztetést igényel. Így ez az eljárás általában a kisebb kapacitású, előregyártott tisztítótelepeken, vagy az 

ún. totáloxidációs telepeken alkalmazhatók (pl. iskolák, kórházak). 

További jellemzőik 

• a legstabilabb üzemű, ami a mikroorganizmusokhoz viszonyított kis tápanyagterhelésnek köszönhető; 

• az iszapkor általában 10-20 nap. A rövidebb iszapkor a magasabb hőmérséklettel társul; 
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• az elfolyó szennyvíz szuszpendált szilárd anyag tartalma a hagyományos rendszernél általában nagyobb; 

• a rendszerből az előülepítő hiányzik. Ennek célja az iszapkezelés és elhelyezés egyszerűsítése. 

A huzamos idejű levegőztető rendszer alapvetően egy nagy medence két vagy három medencére osztásával 

létesül (90. ábra). A nagyobb medence a levegőztetést, a kisebb az ülepítést szolgálja. Előülepítőt rendszerint 

nem kapcsolnak a rendszerhez. A levegőztetés mechanikai vagy diffúzrendszerű lehet. Az ülepítő rendszerint 

kúpos fenekű, az iszapot mammutszivattyúval recirkuláltatják a levegőztető medencébe. Egyes telepeken a 

levegőztető és utóülepítő medencén túlmenően aerob rothasztó medence is létezik (91. ábra) Ez utóbbi tisztítási 

folyamat tulajdonképpen az eleveniszapos folyamat kiterjesztése, hiszen az iszapban (biomasszában) lévő 

szerves sejtanyagokat, a még elegendő oldott oxigént tartalmazó térben aerob mikroorganizmusok bontják le, 

oldott oxigén jelenlétében. 

 

90. ábra. Huzamos idejű levegőztető rendszer (totáloxidációs) fényképe 

 

91. ábra. Huzamos idejű levegőztető rendszer felépítése. a) két vagy három medence kialakítása b) aerob 

rothasztó medencével kiegészítve 

Videó: Oxidációs medence 

Hagyományos eleveniszapos eljárás módosításai 

Kontakt stabilizáció 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3871,Szennyviztisztitasi_technologiak_III.
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A kontakt stabilizáció a hagyományos eleveniszapos eljárástól abban különbözik, hogy két levegőztető medence 

szükséges. A B medence a recirkuláltatott iszapot előlevegőzteti legalább 4 órán át, mielőtt az a következő A 

medencébe áramlik át. Itt az előlevegőztetett recirkulációs iszap az előülepített szennyvízzel keveredik és a 

keverék szennyvíz az aerob tisztítás révén bontódik le (92. ábra). 

 

92. ábra. Kontakt stabilizáció 

A kontakt stabilizáció legnagyobb érdeme elsősorban akkor jelentkezik, ha a szervesanyag-terhelés zömmel 

kollodiális állapotban van jelen. Minél nagyobb az oldott BOI hányad, annál hosszabb a szükséges kontakt idő. 

Teljes keverésű rendszer 

Az üzemelés teljes keverésű módja a medence keverési technika módosítása azért, hogy 

• a szervesanyag-terhelés, 

• oldott oxigén és 

• a recirkulációs iszap 

eloszlása a teljes tartályban egyenletes eloszlású legyen (93. ábra). 
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93. ábra. Teljes keverésű rendszer 

A módosítás elve az, hogy 

• a tápanyag, 

• a mikroorganizmusok és 

• a levegő 

eloszlása szempontjából a tartály minden része hasonló legyen. 

Ennek a rendszernek a hatékonysága a kontakt stabilizációs és a lépcsős levegőztető rendszerekkel 

összehasonlítva némileg kisebb. 

Az egyforma eloszlások érdekében a bevezetett szennyvíz eloszlása és a levegőztető medencéből való 

szennyvíz-elvezetés érdekében speciális berendezés kialakítása szükséges. 

E rendszer korlátja, hogy a rövidzárlatra jóval érzékenyebb lehet. 

Lépcsős-táplálású levegőztető medence 

Ebbe a rendszerbe az előülepített szennyvíz a levegőztető medencébe annak számos pontján jut be (94. ábra). 

Az előülepített szennyvíz különböző pontokon megosztott bevezetése következtében a szervesanyag-terhelés a 

levegőztető medence áramlási terében lépcsőszerűen elosztott, így az oxigénigény a medence elején csökken, 

így az eleveniszap hatékonyabb hasznosítása lehetséges. 

 

94. ábra. Lépcsős-táplálású levegőztető medence 

Előnyei a hagyományos rendszerrel szemben: 

• a kisebb levegőztető térfogat azonos mennyiségű szennyvíz tisztítását teszi lehetővé; 

• a lökésszerű terhelésre jobban szabályozható; 

• az utóülepítőbe kerülő iszap kevesebb. 

A lépcsős-táplálású levegőztetés kombinációs módon üzemeltethető (95. ábra). 
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95. ábra. Lépcsős-táplálású levegőztetés kombinációs módjai 

Mérsékelt levegőztetésű rendszer 

A mérsékelt levegőztetés a kétlépcsős levegőztető rendszer első lépcsőjeként alkalmazható, amely rendszerben a 

második lépcső nitrifikál. 

Az első lépcsőben való alkalmazás előnyei: 

• a levegőztetés költsége tetemesen csökken; 

• az iszapkor szilárd anyag visszatartás időtartama elegendően alacsony ahhoz, hogy nitrifikáció ne lépjen fel. 

Hátrányai: 

• az iszap folyékony ülepítése nehezebben érhető el; 

• az elfolyó szennyvíz szuszpendált lebegőanyag-tartalma nagy. 

Kétlépcsős eleveniszapos rendszer 

Két, egymástól elválasztott, sorba kapcsolt eleveniszapos folyamatból épül fel (96. ábra). A két elválasztott 

iszaprendszer két specializált mikroorganizmus populáció kifejlődését és tevékenységét teszi lehetővé. Az első 

lépcsőben a sokféle heterotróf mikroorganizmus a szennyvíz széntartalmú szerves anyagainak nagy részét 

lebontja, ez a második lépcsőben a lassabban szaporodó nitrifikáló baktériumok akkumulálódását teszi lehetővé, 

amelyek nitrifikációt eredményeznek. 
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96. ábra. Kétlépcsős eleveniszapos rendszer ábrája 

Tiszta oxigénes eleveniszapos rendszer 

Ez a rendszer az eleveniszapos eljárás egyik változata (97. ábra, 98. ábra). A különbség az oxigénellátásban 

jelentkezik: levegő helyett tiszta oxigént juttatunk a szennyvíz alsó terébe vagy a felszíni levegőztetőkkel a 

víztérbe. A medence felül légzáróan lezárt. A keverő-berendezés célja: 

• energiaellátás a reaktor (levegőztető medence) szennyvizének keveréséhez, illetve mozgatásához; 

• a BOI vagy KOI paraméterekkel jellemzett tápanyagok eloszlása a kevert folyadékban (előülepített 

szennyvíz+recirkulációs iszap) lévő mikroorganizmusokhoz; 

• az eleveniszap reaktorban való leülepedésének megakadályozása. 

 

97. ábra. Tiszta oxigénes rendszer 
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98. ábra. Az eleveniszapos eljárás tiszta oxigénes változata 

A tiszta oxigén használatának előnyei: 

• a reaktor-térfogat csökken; 

• az elfolyó szennyvíz oldott oxigénkoncentrációja nagy; 

• hatékony szagszabályzást biztosít; 

• a fölösiszap mennyisége általában kevés; 

• a fölösiszap koncentrációja nagy. 

Hátrányai: 

• az oxigén-előállítás és az oxigént oldó rendszer üzeme lényegesen komplexebb; 

• az alacsony lúgosságú szennyvíz pH csökkenése jelentős (amikor foszforeltávolítás céljából vegyszert 

adagolnak, vagy amikor nitrifikáció is lejátszódik). 

Ha a tiszta oxigén buborékok formájában lép a szennyvíztérbe, a buborékok felfelé mozgása közben az 

oxigénnek csak kis hányada abszorbeálódik a keverék folyadékban. A medence légzáró fedése, elszigetelése a 

külső atmoszférától, a folyadékban nem oldódott oxigén-gáz újrahasznosítását teszi lehetővé. 

A tápanyag/mikroorganizmus arány 0,07-től kiindulva 1,0 fölé is emelkedhet, általában a 0,5-0,8 tartomány 

elfogadott. 

Tiszta oxigént alkalmazó rendszereknél az oxigént vagy a helyszínen kell előállítani, vagy tartálykocsival a 

tisztítótelepre szállítani. Előnye a rendszernek, hogy jóval kevesebb gáz bejuttatását kell elvégezni, mint a 

hagyományos levegőztető rendszereknél, mivel a levegőnek csak mint egy negyed része a hasznosítható oxigén. 

A mechanikus keverés ennél a megoldásnál nem kerülhető el, ugyanis a kis oxigénmennyiség nem képes 

mozgásban tartani a szennyvizet és a kiülepedést megakadályozni. Magyarországon az eljárást nem 

alkalmazzák, külföldön is nem annyira a szennyvíztisztításban, hanem inkább az aerob termofil (fűtött) 

iszapkezelésben vannak működő berendezések. Az oxigén bekeverésére leggyakrabban injektort alkalmaznak. 

Összefoglalás 
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Az eleveniszapos szennyvíztisztítókat a néhány ezertől a több tízezer lakosegyenértékre tervezik. Kialakításuk 

az oxigénbeviteltől (levegőztetés) függ. 

Megkülönböztetünk: 

• felületi levegőztetők: vízszintes tengelyű, függőleges tengelyű, 

• felszín közeli levegőztetők, 

• fenék közelében elhelyezett levegőztetők. 

Az iszapkortól függően lehetnek: 

• nagyterhelésű rendszer, 

• huzamos idejű levegőztetés, 

• hagyományos rendszer: 

• kontakt stabilizáció, 

• teljes keverésű rendszer, 

• lépcsős-táplálású levegőztető medence, 

• mérsékelt levegőztetésű rendszer, 

• kétlépcsős eleveniszapos rendszer, 

• tiszta oxigénes eleveniszapos rendszer. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az eleveniszapos szennyvíztisztítás műtárgyait! 

2. Ismertesse a felületi levegőztetők típusait és működésüket! 

3. Ismertesse a fenék közelében elhelyezett levegőztetők típusait és működésüket! 

4. Jellemezze a nagyterhelésű rendszereket! 

5. Jellemezze a kétlépcsős eleveniszapos rendszert! 
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16. fejezet - Forgó-merülő tárcsás és 
oxidációs árkos biológiai 
szennyvíztisztítás 

Bevezetés 

A forgó-merülőtárcsás tisztító rendszereket kis szennyvízhozamra dolgozták ki, míg az oxidációs árkos 

rendszert 500 lakosegység felett alkalmazzák. Mindkettő az aerob biológiai lebontást alkalmazza. 

E tanulási egységben a forgó-merülő tárcsás rendszer működési elvének, gyakorlati megvalósításának 

bemutatására kerül sor összehasonlítva a csepegtetőtestes rendszerekkel. 

Az oxidációs árkos biológiai szennyvíztisztítás elvének bemutatása során látni fogjuk a hasonlóságot az 

eleveniszapos szennyvíztisztítással. Megismerkedhetnek a gyakorlati megvalósításával. 

Vannak olyan magas szerves anyag tartalmú szennyvizek, melyek hatékony tisztítása csak több lépcsőben 

történhet, így erről is egy rövid áttekintés olvasható. 

Követelmény 

• Tudja, hogyan működik a forgó-merülő tárcsás rendszer! 

• Ismerje az oxidációs árkos biológiai szennyvíztisztító működését! 

• Tudja hol és milyen körülmények között alkalmazhatók e berendezések a szennyvíztisztításban! 

• Ismerje a különböző típusokat és üzemeltetésüket! 

Forgó-merülő tárcsás biológiai szennyvíztisztítás 

A forgó merülőtárcsás biológiai tisztítóberendezések a hártyás rendszerű biológiai berendezések csoportjába 

tartoznak a csepegtetőtestekkel együtt. Gyakran úgy említik, mint a csepegtetőtestek egyik típusa. Annak 

ellenére, hogy működési alapelvük azonos, üzemeltetésük és főként szerkezeti kialakításuk igen eltér a 

csepegtetőtestektől. 

A hagyományos kőtöltetű csepegtetőtestek szennyvíztisztítási elvét figyelembe véve a fejlődés a csepegtetőtest 

szerkezetének, üzemének egyszerűbbé tételét és gazdaságosabb alternatív megoldásokat eredményeznek. 

Ennek eredménye a forgó-merülő tárcsás rendszer (99. ábra). A merülő tárcsás rendszer lényegesen kisebb 

mennyiségű energiát használ a tárcsák forgatására, vagyis a tárcsa felületén képződő bevonat szennyvízzel való 

mikrobiológiai kontaktusára és a légköri oxigén hasznosítására, mint az eleven iszapos rendszerek. 

A forgó merülő tárcsás rendszer esetében az alátámasztó tárcsák felületén képződik a biológiai hártya, és az a 

tárcsával együtt mozog. A tárcsák az átmérőjük mintegy 40-45%-áig (vagyis még félig sem a tisztítandó 

szennyvízbe merülnek. A tárcsákra tapadt mikroorganizmusok forgás közben hol a tápanyaghoz jutnak a 

szennyvízbe merülve, hol oxigénhez a levegőn forogva, így megvalósulnak az aerob biológiai lebontás 

feltételei. A megfelelő biológiai hártya a tárcsák felületén barnás-szürkés, bolyhos bevonatot képez. 
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99. ábra. Forgó-merülő tárcsás rendszer 

A rendszer kis berendezésként alkalmazható 10 lakostól 1500 lakosig, 5-50 m3/nap szennyvízhozamra, 

Magyarországi gyakorlatban egyelőre csak kevésbé terjedt el. 

80-85%-os szerves anyag lebontási hatásfok két lépcső sorba kapcsolásával, 90%-os hatásfok három lépcsős 

rendszerben érhető el. Egy berendezés 3-4 lépcsőből áll, ahol mindegyik lépcsőt vízzáró fal választja el 

egymástól, víz alatti átvezető nyílással. Ezek a berendezések a szennyvízhozamtól függően, párhuzamosan 

kapcsolhatók. Tóülepítő alkalmazása szükséges, ahonnan gyakran kell az iszapot elvezetni, vagy az előülepítőbe 

visszajuttatni. 

A rendszer előnye egyszerűsége, kis energia és kezelési igénye. A tárcsák szokásos átmérője 1,5-3 m, amelyet 

valamilyen műanyag lapból alakítanak ki. 
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100. ábra. Négylépcsős forgó-merülőtárcsás rendszer működési elve 

A lap anyaga rendszerint polisztirol, polietilén, poliuretán, polivinilklorid. A tárcsákat forgatható tengelyre, 

egymástól kb. 2-2,5 cm távolságra rögzítik, így az alátámasztás nélküli tengely maximum 7 m hosszú 

folyóméterére 30-34 tárcsa kerülhet. 

A műtárgyat rövid tartózkodási idejű utóülepítő egészíti ki, ez utóbbihoz recirkuláció szükséges. A berendezés 

hatásfokát, a szennyvíz átfolyási idejének, tehát a tárcsák alatti hengeres edény térfogatának és ezzel együtt a 

tárcsák számának növelésével lehet javítani. 

A forgási szögsebesség függvényében fajlagos terhelés legfeljebb 120 g BOI5 lehet a hártyával benőtt 

tárcsafelület négyzetméterére számítva. 

A merülőtárcsás rendszer a nagyterhelésű csepegtetőtestes rendszerhez hasonló az iszapmennyiség és az elfolyó 

szennyvíz minőségét illetően. A merülőtárcsás rendszer lépcsői számának célszerű megválasztásával 

hatékonyabb tisztítás is elérhető, amelybe az ammónia nitráttá alakítása is beleértendő. 

 

101. ábra. A merülőtárcsás tisztító lépcsők soros, illetve párhuzamos kapcsolásának elve 

Előnyei: 

• a mechanikai berendezés lassú mozgású, fenntartása egyszerű; 

• ha szükséges, vele a kőtöltetű csepegtetőtestnél nagyobb méretű tisztítás érhető el; 
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• a mikrobák zöme (mintegy 96%-a) a tárcsák felületén rögzül, így kimosódás a rendszerből, dinamikai 

egyensúlyuk felborulása az eleveniszapos rendszerhez képest kevésbé várható; 

• üzemeltetése az üzemelő részéről kevesebb megfontolást igényel; 

• a rendszer valamely meglévő szennyvíztisztító telephez könnyebben csatlakoztatható a tisztítás mértékének 

növelése céljából anélkül, hogy átemelést igényelne; 

• energiaigénye az eleveniszapos berendezésnek 1/4-1/6-a, a kőtöltetű csepegtetőtesteshez képest is 20-30%-kal 

kevesebb (Bodás et al., 1987) 

• a kontakt idő a nagy aktív felület léte miatt rövid (általában 1 h) lehet; 

• a felületi hidraulikai terhelés a csepegtetőtestekéhez képest nagyobb (akár 5-6-szoros), ezért a berendezés 

helyszükséglete kisebb; 

• tág szennyvíz-hozam tartományban üzemeltethető; 

• recirkuláltatásra általában nincs szükség; 

• a tárcsák felületéről lecsúszott iszap ülepedőképessége kedvező; 

• a többlépcsős rendszerrel nagyfokú szervesanyag-oxidáció és nagyfokú nitrifikáció érhető el. 

Hátrányai: 

• általában a fagy, a csapadék, a szél hatás kiküszöbölése céljából, az éghajlati sajátosságoktól függően 

épületbe való helyezése, vagy valamilyen egyszerű lefedése szükséges. A lefedett tér megfelelő szellőztetését 

biztosítani kell; 

• a tárcsák tengelyre rögzítése gondos munkát igényel. 

A lefedés módja (épület, egyszerű fedél) a klimatikus viszonyoktól függ. A lefedés előnyei: 

• a biológiai hártya a fagy ellen védelmet kap; 

• a nagy intenzitású esők bizonyos mértékű hártyát lemosó hatása elkerülhető; 

• a közvetlen napfény miatti nagymértékű algaszaporodás elmarad; 

• a biológiai hártyát a közvetlen napfény nem éri, így a hártya nem válik törékennyé; 

• napsütés, eső, hó, szél ellen védelmet nyújt. 

A forgó-merülőtárcsás teljes tisztítórendszer (102. ábra): rács, homokfogó, előülepítő, forgó-merülőtárcsás 

csepegtetőtest, utóülepítő technológiai sorból áll. 
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102. ábra. Jellemző forgó-merülőtárcsás szennyvíztisztító rendszer technológiai folyamata 

 

103. ábra. 4 lépcsős forgó-merülőtárcsás rendszerbeli tartózkodási ideje 

Oxidációs árkok 

Oxidációs árok: körkörösen, vagy nyújtott ellipszis formában kialakított beton (föld) labirintusba vezetik a 

szennyvizet, aerob körülmények között addig keringtetik, míg a lebontási folyamatok lezajlanak. 

Videó: Oxidációs árok 

Az oxidációs árkok az eleveniszapos eljárás egyik módosított változatai. Rendszerint teljes oxidációs módon 

működnek. A nyers szennyvíz az árokban már előzőleg kifejlődött aktív mikroorganizmusokkal keveredik. A 

vízszintes tengelyű felszíni levegőztető berendezés az oxigént az aerob élő szennyvizével keveri és az árok 

terében áramoltatja. Az átlagos áramlási sebesség a szilárd anyagok szuszpendált állapotban tartása céljából 0,3-

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3870,Szennyviztisztitasi_technologiak_II.
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0,5 m/s, ami egyben a képződő pelyhek megfelelő oldott oxigénnel való ellátását is biztosítja és a pelyhek 

ülepedése is elkerülhető. A szennyvíz ennek megfelelően megfelelő keverőrotorok távolságának kiválasztásával 

3-6 perc alatt tesz meg egy teljes körfogást. A rotor harmadik célja a nyers szennyvíz nagyobb 

szennyezőanyagainak darabolása. 

Az oxidációs árkok BOI5 eltávolítási képessége 90-98%-ra tehető. Kialakítása általában nyújtott ellipszis, 

körgyűrű alakú rézsűs föld- vagy betonmeder. A rendszer jellemzője, a hosszú levegőztetési idő és a viszonylag 

kis szennyvízterhelés. Ennél a tisztításnál nem szükséges külön iszapkezelés (utóülepítés, rothasztás). 

Legtöbbször előülepítőre sincs szükség, a szennyvizet rácson átvezetve szükséges tisztítani (104. ábra). 

Általában 500 lakosegység fölött már érdemes alkalmazásával foglalkozni. 

 

104. ábra. Oxidációs árok 

Trapézszelvényben a fenékszélesség 0,5-3 m, a szennyvízmélysége 0,8-1,3 m, a rézsű hajlásszöge 1:1,5, az árok 

íveinek sugara az árok tengelyéhez mérve 5-10 m. 

Ennél azonban jóval nagyobb méretű árokrendszereket is alkalmaznak, egészen 50 000 lakosegységig. Ezeket az 

árkokat párhuzamosan, illetve egymás után kaszkád rendszerben is kialakíthatják. 

A rendszer jellemzője, hogy a nyers szennyvíz egy adott helyen jut be az árokba. Megfelelő szintszabályzóval, 

bukó és túlfolyóval van a rendszer ellátva, és a folyadékáramlást vízszintes tengelyű rotor biztosítja, amely 

egyben levegőbevitelt is végez a szennyvízbe. 

Az oxidációs árok szilárd élőanyag tartalma a recirkulációs iszap és a fölös iszap mennyiségének 

szabályozásával befolyásolható. A szennyvíz tartózkodási ideje a szennyvízáramlásával van direkt kapcsolatban. 

Mint már említettük, az oxidációs árok az eleveniszapos eljárás egyik módosított változata. Rendszerint totál-, 

vagy teljes oxidációs módon üzemeltetik. A 105. ábra érzékelteti, utóülepítő nincs. Az ilyen rendszerre a 

viszonylag kis szerves anyag terhelés (0,1-0,4 kg BOI5/m3 d, és hosszú levegőztetési időtartam (20-30 h) 

jellemző. A levegőztető általában szakaszos üzemű. Teljes oxidációs árkos rendszerben, nagy a térfogati szerves 

anyag terhelés (1,6-2,2 kg BOI5/m3 d) és nagy a szuszpendált lebegőanyag koncentráció. Az ilyen rendszer nagy 

tápanyag/mikroorganizmus arány alkalmazását teszi lehetővé (0,4-1,5) és a hidraulikai tartózkodási idő a 0,5-2 h 

tartományba esik. Amint a 106. ábra szemlélteti, ez esetben utótelepítő és recirkuláció létezik. A nyers 

szennyvizet rácson keresztül vezetik át, amire a mechanikai berendezések (rotorok, szivattyúk) védelme miatt 

van szükség. 

Előülepítőt vagy homokfogót az oxidációs árkos rendszerben általában nem alkalmaznak. A szervetlen anyagok, 

mint a homok, iszap, az oxidációs árokban maradnak és a szennyvíziszap árokból való eltávolításakor vagy az 

árok tisztításakor kerülnek ki a rendszerből. 
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105. ábra. Kis terhelésű szakaszos működésű árkos tisztítórendszer 

 

106. ábra. Nagy terhelésű árkos tisztítórendszer 

Az ábra nagyteljesítményű, tehát már utóülepítőt is magában foglaló árkos rendszert szemléltet. Ez a rendszer is 

alkalmaz rácsot (1). A rendszer jellemzői: a tisztított (szeparált) szennyvíz(2) az utóülepítőbe kerül (3), onnan a 

fertőtlenítő medencébe (4), majd a mérőaknán (5) halad át. A fölösiszap az utótelepítőből szivattyú (6) 

közvetítésével az iszapszikkasztó ágyra (7) kerül. A recirkuláltatott iszap (8) az árokba kerül vissza. Az 

utótelepítő iszapvize (9) szintén az árokba kerül vissza. 

Minthogy az oxidációs árok zárt reaktorrendszer, így az illékony szuszpenzált szilárd anyagok (biomassza) 

mennyisége fokozatosan nő. Ezért a folyamatból bizonyos mennyiségű iszap az árokban lévő keverék 

szennyvíz-és recirkuláltatott iszapkeverék szuszpendált szilárd anyag koncentrációját csökkenti, miáltal a 

mikroorganizmusok aktívabbak. 

Mind a friss iszap, mind a tisztítás közben formálódó bakteriális pehely olyan mértékig oxidálódik, hogy a 

fölösiszap szikkasztó ágyakra juttatható, vagy tárolható anélkül, hogy jelentős, kifogásolható szag képződne. Így 

iszaprothasztóra nincs szükség. 

Az iszap szeparálása a tisztított szennyvízből sokféle módon lehetséges. Erre a 107. ábra nyújt példákat: 

a) ábra: a szakaszos üzemű, hagyományos árokban az ülepítés az árokban megy végbe; 

b) ábra: a hagyományos árokhoz ülepítőmedence kapcsolható; 

c) ábra: az árokhoz ülepítő csatornát kapcsolnak; 

d) ábra: a folyamatos üzemű árkos rendszerben a fő árokhoz két ülepítő oldalcsatornát csatlakoztatnak. 

Egyes esetekben az ülepítőt magában az oxidációs árok terében alakítják ki. 
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107. ábra. Az iszap szeparálása a tisztított szennyvízből 

Szerves anyag lebontás több lépcsőben 

A biológiai szennyvíz- és iszapkezelésben a szerves anyagok lebontásának (szervetlenné alakításának) hatásfoka 

és sebessége függ: 

• A szerves szennyeződés összetételétől (amely kifejezhető például a BOI/KOI aránnyal), de a biológiailag 

bontható különböző szerves anyagok lebontása sem azonos idő alatt történik. 

• A lebontást végző mikroszervezet tömegösszetételétől, ugyanis ugyanabban a műtárgyban a különböző 

életfeltételeket igénylő mikroorganizmusok mindegyik csoportjának nem lehet egyszerre optimális 

feltételeket biztosítani. 

Belátható, hogy jobb hatásfokot tudnánk elérni, ha külön biológiai lépcsőben (műtárgyban) végeznénk a 

könnyen-gyorsan bontható szerves szennyeződések kezelését és egy másik lépcsőben (műtárgyban) a nehezen-

lassabban bonthatókét. 

Ugyanígy indokolt lehet mikroszervezetek életfeltételeinek különbözősége miatt, például az anaerob 

iszapkezelés (rothasztás) két fő szakaszát (a savtermelő és a metántermelő-lúgos) két lépcsőbe szétbontani. 

A többfokozatú rendszer előnyei, összefoglalva: 

• Ugyanolyan hatásfok eléréséhez kisebb műtárgy térfogat szükséges, mint az egylépcsős biológiai tisztításnál. 

• Túlterhelt, rossz hatásfokkal üzemelő berendezés hatásfoka kis beruházással javítható, ha egy nagyterhelésű 

első fokozatot létesítünk. 

• Jól viseli a lökésszerű terheléseket, az első fokozat megvédi a második fokozat mikroszervezeteit. 

• Az első, nagyterhelésű lépcső fölösiszapjával sok nehezen bontható és bonthatatlan szerves anyag is távozik, 

ami jelentősen csökkenti az oxigén-beviteli igényt. 

A gyakoribb, kétlépcsős biológiai tisztítórendszerek 

Aerob – aerob rendszerek: Általában az első biológiai szakaszt maximális terheléssel üzemeltetik (az iszapkor 

rövidebb egy napnál), míg a második lépcsőt közepes vagy kis terheléssel. 

• Csepegtetőtest – csepegtetőtest kombináció: 25-30%-kal jobb a hatásfok, és kiegyensúlyozott a nitrifikáció 

(az ammónium nitráttá és nitritté történő lebontása). 

• Eleveniszap – eleveniszap kombináció: Az első eleveniszapos medence nagy terhelésű, ezt utóülepítő követi, 

majd a kisterhelésű második biológiai lépcső következik utóülepítővel. Ez a rendszer nem igényel 

előülepítést. Alkalmaznak olyan megoldást is, ahol az első lépcső után nincs utóülepítés. 
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• Csepegtetőtest – eleveniszap kombináció: Viszonylag ritkán alkalmazzák, pedig igen alacsony szervesanyag-

tartalmú, stabil minőségű a tisztított szennyvíz. Recirkulációval nagyon rugalmas üzemelés biztosítható. 

• Eleveniszap – csepegtetőtest kombináció: Gyakrabban alkalmazzák, mint az előző esetet. A csepegtetőtest 

ebben az esetben utótisztító, jó lebegőanyag eltávolítási hatásfokkal és nitrifikációval. 

Vegyes aerob – anaerob rendszerek 

• Aerob – anaerob kombináció. Csak az iszapkezelésben alkalmazott eléggé speciális eljárás. Termofil aerob 

stabilizációt alkalmaznak fél vagy egy napig (a max. 55 °C-os üzemi hőmérséklet eléréséig), majd ezt 

követően kerül az iszap az anaerob rothasztóba. Az első lépcsőben zajlik a hidrolízis, ami gyorsabb és jobb 

hatásfokú aerob körülmények között. A rendszer nem igényel fűtést, ellenben az anaerob lépcsőből kevesebb 

metán nyerhető, mint a hagyományos, egylépcsős rothasztásnál. A hőtermelés csak akkor lesz megfelelő az 

első lépésben, ha magas a szerves anyag koncentrációja az iszapnak, ami azonban nagy oxigénszükséglettel 

jár. 

• Anaerob – aerob kombináció: Magas szervesanyag-tartalmú (élelmiszeripari) szennyvizek tisztítására 

alkalmazható első lépcsőben az anaerob kontakt eljárás. Azonban az innen kikerülő szennyvíz bűzös, nem 

vezethető élővíz befogadóba. Ezen segít a második lépcsőben általában egy eleveniszapos tisztítóberendezés. 

Összefoglalás 

A forgó merülőtárcsás biológiai tisztítóberendezések a hártyás rendszerű biológiai berendezések csoportjába 

tartoznak a csepegtetőtestekkel együtt. A rendszer előnye egyszerűsége, kis energia és kezelési igénye. A 

tárcsák szokásos átmérője 1,5-3 m, amelyet valamilyen műanyag lapból alakítanak ki. A tárcsákra tapadt 

mikroorganizmusok forgás közben hol a tápanyaghoz jutnak a szennyvízbe merülve, hol oxigénhez a levegőn 

forogva, így megvalósulnak az aerob biológiai lebontás feltételei. 

A rendszer kis berendezésként alkalmazható 10 lakostól 1500 lakosig 80-85%-os szerves anyag lebontási 

hatásfok két lépcső sorba kapcsolásával, 90%-os hatásfok három lépcsős rendszerben érhető el. 

Az oxidációs árkok az eleveniszapos eljárás egyik módosított változatai. Rendszerint teljes oxidációs módon 

működnek. A nyers szennyvíz az árokban már előzőleg kifejlődött aktív mikroorganizmusokkal keveredik. A 

vízszintes tengelyű felszíni levegőztető berendezés az oxigént az aerob élő szennyvizével keveri és az árok 

terében áramoltatja. 

Az oxidációs árkok BOI5 eltávolítási képessége 90-98%-ra tehető. A rendszer jellemzője, a hosszú levegőztetési 

idő és a viszonylag kis szennyvízterhelés. 

Többfokozatú rendszerben hatékonyabb tisztítási hatásfok érhető el. Ebben az esetben kombinációban 

alkalmazzák a különböző tisztítási eljárásokat: 

• aerob – aerob rendszerek, 

• vegyes aerob – anaerob rendszerek. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a forgó-merülőtárcsás biológiai tisztítóberendezések működési elvét! 

2. Mi az előnye és hátránya a forgó-merülőtárcsás biológiai tisztítóberendezésnek? 

3. Ismertesse az oxidációs árkok működési elvét! 

4. Hasonlítsa össze a kis- és nagyterhelésű oxidációs árkok működését! 

5. Jellemezze az aerob – aerob kétlépcsős tisztítórendszereket. 
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17. fejezet - A nitrogén és foszfor 
eltávolítás biológiai eljárásai 

Bevezetés 

A hagyományos technológiákkal (mechanikai előtisztítással és biológiai eljárásokkal) tisztított szennyvíz 

minősége a környezetre általában kedvezőtlen hatású, mivel a szerves anyag biológiai lebontásának a 

végtermékei a vizekbe kerülve eutrofirációt okoznak. 

A harmadik tisztítási fokozat célja a mechanikai és biológiai tisztítás után a tisztított szennyvízben maradó 

tápanyagok eltávolítása. Ezek a tápanyagok a biológiai lebontás végtermékei, elsősorban nitrogén- és 

foszforvegyületek. 

Utótisztításnak is nevezzük a harmadik tisztítási fokozatot. A harmadik tisztítási fokozatban a nitrogén és 

foszfor eltávolítás történhet biológiai vagy kémiai eljárásokkal. 

Kémiai nitrogéneltávolítás 

A nitrogén, pontosabban az ammónium eltávolítására háromféle kémiai lehetőség is adódna. Sajnos ezek 

fajlagos költsége sokkal nagyobb, mint a biológiai módszeré, ezért a gyakorlatban egyik sem terjedt el. 

1. A legegyszerűbb lenne az ammónium MgNH4PO4 formában történő kicsapatása. Ez 8 körüli pH-nál jó 

hatásfokkal lehetséges, azonban a hozzá szükséges magnézium ára ezt mégsem teszi gazdaságossá. A MAP 

(magnézium-ammónium-foszfát), vagy ásványi nevén struvit, a mezőgazdaságban műtrágyaként is 

felhasználható lehetne, mégsem lehet a folyamatot versenyképessé tenni. 

2. Más megoldás lehetne az ammónium ioncserével történő kivonása a szennyvízből. Sajnos az ioncsere az a 

művelet, amely a kívánt komponenssel történt telítés után annak leszorítását, az ioncserélő regenerálását is 

igényli. Ekkor viszont nem kívánt szennyezőanyag kerül a mosóvízbe. Ezen túl az is gondot jelent, hogy az 

ioncserélő a biológiailag tisztított szennyvíz lebegő és oldott szerves szennyezőire is érzékeny, azok 

mechanikailag is eltömíthetik, sőt kémiailag is elszennyezhetik (adszorpció). Ezért az ioncsere is csupán 

kutatások tárgya a megoldás tekintetében. 

3. Gyakorlatban is kipróbált megoldás ugyanakkor a víz lúgosítását (pH mintegy 10) követő ammónia 

sztrippelés, kifúvatás. Ennek is csak koncentrált, meleg ammónium oldatok esetében van azonban csak 

realitása. 

Egyéb: a desztilláció olyan drága, hogy az ammónia savas megkötésével, s ezzel ammónium-szulfát műtrágya 

előállításával kombináltan sem válik rentábilissá. 

A jelenlegi szennyvíztisztítási ismeretek alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy kommunális szennyvíz 

esetében az ammónia és származékainak vegyszeres eltávolítása üzemi méretekben gazdaságosan nem 

megoldott. A kérdéssel foglalkozó szakemberek teljes mértékben egyetértenek ma abban, hogy a szennyvízben 

lévő ammónium eltávolítását egy biológiai nitrifikációval kell kezdeni és a keletkező nitrát kivonására a 

denitrifikálás biológiai folyamatát kell alkalmazni 

Biológiai nitrogéneltávolítás 

Nitrogéneltávolítás általában a nagyobb vízminőség igényű befogadók esetében követelmény, mivel a legtöbb 

befogadó esetében a foszfor az eutrofizációt korlátozó tényező. 

A nitrogéntartalmú vegyületek esetén a következő káros hatásokkal számolhatunk. 

• Ammónia toxikus a halakra, 

• Ammónia toxikus a halakra, 

• káros közegészségügyi-hatás (elsősorban nitráttartalmú ivóvizek esetében), 

• szennyvíz-újrahasznosítási lehetőségeinek csökkenése. 



 A nitrogén és foszfor eltávolítás 

biológiai eljárásai 
 

 154  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az egyes szennyvíztisztítási technológiákban végbemenő nitrogén eltávolítás hatásfokát mutatja be a 108. ábra. 

 

108. ábra. A nitrogéneltávolítás hatékonysága a kezelés függvényében 

A nitrogénvegyületek a települési szennyvízben, illetve a tisztított szennyvízben különböző formában találhatók. 

Lehet: 

• szerves nitrogén, 

• ammónia nitrogén, ami két formában fordul elő: szabad ammónia (NH3) formában, amely gáz halmazállapotú 

és különösebb tisztítási problémát nem jelent, 

• ammónium-ion formában, 

• nitrit-ion, 

• nitrát-ion. 

Az utóülepítőből elfolyó szennyvíz nitrogén tartalmának csökkentése nitrifikáló és denitrifikáló folyamatok 

beépítésével történik, ahol a végtermék valamilyen nitrogén gáz, ami a szennyvízből kidiffundál. Az 

üzemeltetés során gondoskodni kell a szénforrás biztosításáról a nitrát nitrogéngázzá és oxigénné alakításához, 

de a túl sok C forrás a BOI5, KOI szint növekedéséhez vezethet. A szabad oxigén az anaerob folyamatok 

hatásfokát rontja, így a szennyvíztérbe jutását meg kell akadályozni. Az ideális C:N arány települési 

szennyvizek estében 12:1, de a gyakorlatban lényegesen ez alatt van. A felesleges nitrogén rész a befogadóba 

kerülhet. 

A nitrogéneltávolítási eljárások közül a nitrifikáció-denitrifikáció-eljárás tekinthető talán a legkedvezőbbnek, a 

következő okok miatt: 

• nagy a potenciális eltávolító hatékonysága, 
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• nagy a folyamat stabilitása és megbízhatósága, 

• a folyamat könnyen szabályozható, 

• a berendezések térfogatigénye kicsi, 

• a költségek mérsékeltek. 

A nitrogén eltávolítása ezzel az eljárással egy vagy két képcsőben valósítható meg, a szennyvíz minőségi 

sajátosságaitól függően. Ha szennyvíz a nitrogént ammónia formájában tartalmazza, két tisztítási lépcső 

szükséges. Az első lépcsőben aerob úton nitráttá, alakítandó (nitrifikáció). A második lépcsőben a nitrát-

nitrogén gázzá alakítandó (denitrifikáció). Ha a szennyvíz a nitrogént már nitrát formában tartalmazza, csak a 

denitrifikációs lépés a szükséges. 

A nitrogén eltávolítása ezzel az eljárással egy vagy két képcsőben valósítható meg, a szennyvíz minőségi 

sajátosságaitól függően. Ha szennyvíz a nitrogént ammónia formájában tartalmazza, két tisztítási lépcső 

szükséges. Az első lépcsőben aerob úton nitráttá, alakítandó (nitrifikáció). A második lépcsőben a nitrát-

nitrogén gázzá alakítandó (denitrifikáció). Ha a szennyvíz a nitrogént már nitrát formában tartalmazza, csak a 

denitrifikációs lépés a szükséges. 

 

A nitrát vegyületek redukciója a denitrifikáció. Az elődenitrifikációval 50-60%, az utó-denitrifikációval pedig 

70-85%-os hatásfokot lehet elérni (nitrátra vonatkoztatva). A denitrifikáció anoxikus környezetben játszódik le, 

amit az oldott oxigén hiánya és az NO3-/NO2- jelenléte jellemez. A denitrifikáló baktériumok, mint elektron 

akceptorok, pseudomonas és a micrococcus baktériumtörzsek segítségével az oldott oxigén helyett a nitrátok 

oxigénjét használják fel. A denitrifikációt ún. fakultatív anaerob mikroorganizmusok végzik, melyek 

ezimatikusan oxigén távollétében a nitrátot nitrogén gázzá redukálják. Oxigén jelenléte a denitrifikációt részben 

metabolikusan részben kinetikailag gátolja. 

A denitrifikációra kétféle baktérium populáció képes 

A heterotróf baktériumok a denitrifikáció során számukra értékesíthető szénvegyületeket igényelnek. Ezek 

mennyisége az ivóvízben nem elegendő - a szennyvizeknél is előfordulhat, ha az előülepítés nagyon hatékony -, 

ezért könnyen oxidálható szerves szénforrás (mint pl. metanol, etanol, glükóz, ecetsav, nátrium-acetát, metán, 

földgáz stb.) adagolása szükséges. Mivel a hidrolízis sebessége az anoxikus zónában csökken, a 

denitrifikációhoz (elődenitrifikáció) fontos a könnyen hasznosítható szerves tápanyag jelenléte az érkező 

szennyvízben. A denitrifikáció tápanyag-igényének a biztosítására azonban szilárd formájú szerves 

tápanyagokat is fel lehet használni szénforrásként. Ezeknél azok hidrolízisének a sebessége határozza meg a 

denitrifikáció sebességét. A baktériumok szaporodásához a sztöchiometrikus mennyiséghez képest kb. 30%-os 

szénforrás felesleget valamint foszfátot is biztosítani kell. 

A denitrifikációra képes heterotrófok (az összes heterotrófok mintegy 60-70%-a) kevésbé érzékeny a 

hőmérséklet hatására, mint a nitrifikálók. Ezzel együtt a denitrifikáció sebessége jobban csökken a 

hőmérséklettel, mint a szerves anyag oxidációjáé. 

Anoxikus körülményekről akkor beszélünk, ha nincs oldott oxigén, de van nitrit, nitrát, ahonnan a denitrifikáló 

baktériumok az oxigénszükségletüket biztosítani tudják. 

A denitrifikáció a fentiekben leírtak miatt csak anoxikus körülmények között mehet végbe. 

Ha a víz oldott oxigént tartalmaz, akkor az adalékanyag az oxigénnel reakcióba lép. 

Pl. metanol esetén: 



 A nitrogén és foszfor eltávolítás 

biológiai eljárásai 
 

 156  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az autotróf baktériumok a szaporodásukhoz szükséges szénvegyület-igényüket a vízben lévő szervetlen 

vegyületekből fedezik (hidrogén-karbonát-ion, oldott szén-dioxid stb.). A denitrifikációhoz azonban hidrogén, 

kén vagy kéntartalmú redukálószereket használnak fel. 

A baktériumok energiájukat a hidrogén oxidálásából fedezik, erre az oxidációra a vízben oldott oxigén is képes: 

 

Ezen reakcióegyenletek alapján a minimális hidrogén igény sztöchiometriailag számítható: 

                                             [H2] = 0,081[NO3-] + 0,066[NO2-] + 0,126[O2], 

a koncentráció értékek mg/dm3-ben értendők. 

A 90%-os denitrifikációs hatékonyság eléréséhez az alábbi feltételeket kell fenntartani? 

• nagy hatásfokú nitrifikáció, 

• magas iszapkor (nagy tartózkodási idő), 

• magas iszapkor (nagy tartózkodási idő), 

• nagy legyen a BOI/KOI arány, mert ekkor sok a szén, aminek az oxidációjához használják a nitrátból elvont 

oxigént a denitrifikálók. Ha nincs elég szén a szennyeződésben, ezt pótolni kell (pl. metanol vagy hidrolizált 

nyersiszap adagolással), mert leáll a denitrifikáció. 

A denitrifikáció technikai kialakításának lehetőségeit mutatja be a 109 ábra. 
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109. ábra. A nitrifikáció és denitrifikáció folyamatai, ahol mintázott területek a levegőztetett tereket jelölik 

Videó: Denitrifikáló medence 

Az utánkapcsolt denitrifikációs zóna a könnyen lebontható tápanyagok adagolását igényli. Az előrekapcsolt 

rendszer változatai a kaszkád - denitrifikáció, amelyben a denitrifikáció és nitrifikáció váltakozik és az alternáló 

denitrifikáció. A kaszkád-technológia hatásfokát a jó és szabályozható levegőztetés mellett a kaszkádok száma 

és a recirkulációs iszap hányada is befolyásolja. 

A denitrifikáló reaktorokban a reakciók lassúak, ezért a még elfogadható tartózkodási idő biztosítása céljából a 

vízben a baktérium-koncentrációt nagyra kell választani, ami nagy fajlagos felületet nyújtó töltőanyaggal (pl. 

homok, kavics, szén, aktív szén, juta, gyöngy (CaCO3), vulkáni eredetű föld, műanyag formatestek) 

biztosíthatók. 

A biológiai szűrőkön kívül gyors homokszűrőkkel és aktív szén ágyakkal is megvalósítható a denitrifikáció, 

mivel e két rendszer a baktériumok számára kedvező közeget biztosít. A gyakorlatban különösen a fluidágyas 

valamint az úszó, kontakt-katalizátoros szűrők váltak be. 

Kutatások folynak a talajban kivitelezhető heterotróf denitrifikáció technológiájának kidolgozására, azaz a 

természetes folyamatok közvetlenebb hasznosítására is. Van olyan eljárás, amely a talajba széntartalmú szilárd 

anyagot (pl. tőzeg) rétegez, majd a vizet átvezetik az ily módon előkészített talajon. Más eljárások a vizet 

szénforrással (pl. előkészített szennyvíz) elegyítik, majd visszaszivárogtatják a talajba. (Ezen módszerek 

hátránya, hogy vezérlésük még nem megoldott.) 

Ammóniumion eltávolítás biológiai oxidációval (Nitrifikáció) 

A nyersvízben az NH4+-koncentráció gyakran elég nagy ahhoz, hogy jelentős biológiai instabilitást okozzon, 

azaz fokozza a bakteriális szaporodást az elosztó rendszerben. Az ammónium-ion nem toxikus hatású, de ha 

nem távolítják el a vízből, és a fertőtlenítést klórral végzik, akkor klórfogyasztása és a melléktermékek 

képződése jelentős lehet (ld. fertőtlenítési eljárások, töréspontig történő klórozás folyamata). 

Az ismert ammónium-eltávolító módszerek közül a zeolitos ioncsere az ivóvíz kezelésében a gyakrabban 

alkalmazott, de az ammónium-ion biológiai oxidációja (nitrifikáció) is megvalósítható. A nitrifikálást autotróf 

baktériumok végzik. 

Nitrifikációnak nevezzük az ammónia vegyületek nitráttá történő oxidációját (ammónium → nitrit → nitrát). A 

folyamat oxidációs hatásfoka ammónia nitrogénre vonatkoztatva 90-95%. Összes nitrogénre vonatkoztatott 

hatásfok 70-85% között változik. 

Az oxidáció két lépésben játszódik le, mindkét folyamat energiát termel: 

 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3876,Szennyviztisztitasi_technologiak_VIII.
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Ezt az első oxidációs lépést Nitrosomonas baktériumok végzik, de Nitrosococcus, Nitrosospira és Nitrosolobus 

populációk és képesek erre. 

 

A második lépcsőben a nitritet Nitrobacter populáció oxidálja nitráttá, de Nitrospira és Nitrocystis baktériumok 

is végre tudják hajtani az oxidációt. 

Nitrifikációt befolyásoló tényezők 

Koncentráció: a folyamat sebességét – állandó hőmérsékletet feltételezve – elsősorban a rendszerben jelenlévő 

tápanyag és baktérium koncentráció határozza meg. A tápanyag szerepét az ammónia és az oxigén koncentráció 

tölti be. A baktérium koncentrációval a lebontási sebesség arányos. A baktérium koncentrációt az eleveniszap 

koncentráció megfelelő értéken történő tartásával lehet biztosítani. 

pH: A nitrifikálás optimális pH értéke 8,0-8,5 érték közé esik. Az alacsonyabb pH értéken a nitrifikálás során 

keletkező nitrát, ill. főképpen H+ ionok a nitrifikáló baktériumokra gátló hatást fejtenek ki. A rendszer 

elsavanyodása a szabad széndioxid tartalom (bikarbonát csökkenése) a nitrifikálók szénforrásának 

csökkenésével is jár. A nagyobb pH értékeknél (> 8,5) a nitrifikálók energia forrása az NH4+ ion részben NH3 

formába van jelen és az ammónia a nitrifikálókra mérgező hatást fejt ki. 

Oldott oxigén koncentráció: tapasztalat azt mutatta, hogy ha az oldott oxigén koncentrációját 2,0 mg/l értékről 

3,0 mg/l-re emelték, a nitrifikáció sebessége megduplázódott. Gyakorlatban a nitrifikáló szennyvíztelepen az 

oldott oxigén koncentrációját legalább 2,0 mg/l értéken célszerű tartani. 

Iszapkor: a nitrifikáló baktériumok szaporodási sebessége lényegesen lassúbb, mint a szerves anyag bontóké, 

ugyanakkor a fölös-iszappal a nitrifikálók jelentős részét is eltávolítják. A nitrifikáció és a szerves anyag-

lebontás egyidejű lefolyásának biztosítása céljából az iszapkor értékét kommunális szennyvíz esetében 15 °C 

körüli hőmérsékleten legalább 5-7 nap értéken kell tartani. A téli időszakban +5-7 °C víz hőmérséklet esetén az 

iszapkort (a 15 °C-os állapothoz képest) legalább háromszorosára kell növelni. 

Inhibitor anyagok: miután a nitrifikációs folyamat hallatlanul érzékeny a mérgező anyagokra, ez azt jelenti, 

hogy a kommunális szennyvízzel is érkezhetnek olyan szerves anyagok (olajszennyeződés, növényvédő szer, 

festékmaradék stb.), amelyek mérgező hatást fejtenek ki a folyamatra. Nem ritka jelenség, hogy kommunális 

szennyvíztelepen a nitrifikáció sebessége – a hőmérséklet csökkenéstől függetlenül – is jelentősen csökken. Ez 

inhibíciós hatásokra vezethető vissza. Ez az inhibíciós hatás gyakran csak átmenetileg jelentkezik, de elegendő 

ez a behatás arra, hogy a telep üzemét megzavarja. 

Hőmérséklet hatása: 10 °C-ról 20 °C-ra történő hőmérsékletnöveléssel a szaporodási sebesség, vagyis a 

nitrifikáció sebessége 2,1-3,7-szorossára nő. Természetesen a téli üzemeltetés során fordított folyamat játszódik 

le, amikor a nitrifikáció sebessége 10 °C hőmérsékletcsökkenés hatására közel harmadára csökken. A 

hőmérsékletcsökkenéssel egyidejűleg egyre növekvő aerob iszapkor beállítása válik szükségessé. 

Ismeretes, hogy ha egy folyamat több egymást követő reakcióból tevődik össze, az eredő reakció sebességét a 

leglassúbb reakció sebessége szabja meg. A nitrifikálás összetett folyamatában a leglassúbb reakció a 

Nitrosomonasok által ammóniának nitritté történő oxidálása. Ennek következtében a tisztított szennyvízben a 

nitrit sohasem szaporodik fel, mivel a nitrátképző (Nitrobacter) baktériumok gyorsan nitráttá oxidálják. 

Nitrosomonasok szaporodási sebessége lényegesen kisebb, mint a Nitrobacter baktériumoké. Ez egyértelműen 

jelzi, hogy a nitrifikációs folyamatban a nitrit ionok képződése a meghatározó lépés. Az eleveniszapban élő 

nitrifikáló baktériumok tömegének az összes iszap tömegéhez viszonyított aránya a függ a szennyvíz 

BOI5/összes-N arányától. Amennyiben a heterotróf baktériumok szaporodási sebessége (illetve az ezzel 

egyensúlyt tartó iszap eltávolítás) meghaladja a nitrifikálók maximális lehetséges szaporodási sebességét a 

nitrifikálók a fölösiszap eltávolítással kimosódnak a rendszerből. A heterotróf baktériumok szaporodását le kell 

csökkenteni, hogy a nitrifikáló baktériumok aránya (> 0,1) a heterotróf baktériumokhoz képest kedvező legyen. 

Ezt két módon lehet kézben tartani, vagy az eleveniszapos telepre befolyó szennyvíz szerves tápanyag 

koncentrációját csökkentve, vagy a hidraulikus tartózkodási időt növelve. A tápanyag csökkentés hatására 

csökken a lebontási sebesség, azaz az iszap eltávolítás sebessége, ugyanezt a hatást lehet elérni a hidraulikus 

tartózkodási idő növelésével is. Mindkét esetben rövid, egy-két hetes üzem alatt beáll az egyensúly a teljes 

iszaptömeg, valamint a nitrifikálók tömegének szaporodási sebessége között. 
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A sikeres nitrifikálás kritikus része a lassan szaporodó nitrifikáló baktériumok megfelelő koncentrációban való 

előállítása, és ennek fenntartása. Ez - a denitrifikációhoz hasonlóan - biológiai reaktorokban, aktívszenes, illetve 

gyors homokszűrőkben, eleveniszapos medencékben, csepegtetőtesteken valósítható meg. 

A nitrifikáció az aerob rendszerekben, a második tisztítási fokozatban, a szerves anyag lebontást végző 

műtárgyakban elkezdődik, hatásfokát azonban sok tényező befolyásolja (oldott oxigén, tartózkodási idő, 

hőmérséklet stb.). Kis szervesanyag-terhelés és megfelelő tartózkodási idő esetén általában tökéletes a 

nitrifikáció, vagyis a tisztított szennyvízben (oldatban), túlnyomórészt nitrát formában található a nitrogén. 

Foszforeltávolítás 

Kémiai foszforeltávolítás 

A befogadó eutrofizációjának megakadályozása céljából a foszfor kivonása a biológiailag tisztított szennyvízből 

még fontosabb, mint a nitrogén eltávolítása, mert nitrogén termelődhet a befogadóban, míg a foszfor csak 

kívülről (szennyezéssel) érkezhet. 

A hagyományos rendszerekben tisztított szennyvíz fő tápanyagai a nitrogén és a foszfor. A foszfor oldott 

formában található a vízben, ezért a kémiai foszforeltávolítás elve megegyezik bármely más oldott 

szennyezőanyag eltávolításának legelterjedtebb módjával, a kicsapatással. A víz- és szennyvíz-technológiában a 

kémiai foszforeltávolítással főként a szennyvíz-tisztító telepeken, a harmadik tisztítási fokozat részeként 

találkozhatunk. 

Az átlagos szennyvíz összes foszfor-koncentrációja 6 és 20 mg/l között változik, a lakosság vízhasználati 

szokásaitól függően. A tisztított szennyvíz összes foszfor-koncentrációja az előírások szerint általában 2 mg/l 

lehet. A hagyományos biológiai szennyvíztisztítás jól működő telepek esetén is csupán a foszfor 20-30%-ának 

eltávolítására alkalmas. Az elfolyó víz foszforkoncentrációjának csökkentése legegyszerűbb módon a kémiai 

foszforeltávolítással oldható meg. 

A legtöbb szennyvíz esetében az oldhatatlan foszfor kb. 10%-a távolítható el az előülepítővel. A hagyományos 

biológiai rendszerekkel a sejtekbe beépült foszfor révén csak kis mennyiségű foszfor távolítható el. A 

foszforeltávolítás kémiai, biológiai és fizikai módszerekkel lehetséges. Az egyes technológia fázisok foszfor 

eltávolítási hatásfokát mutatja be a 110. ábra. 

A polifoszfátok és szerves foszfor az ortofoszfátnál nehezebben távolíthatóak el. A leghatásosabb 

foszforeltávolítást az alumíniumsók utóülepítő utáni (ahol a szerves és polifoszfor már ortofoszfát formájában 

van jelen) adagolása biztosít. 
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110. ábra. A foszforeltávolítás hatásfoka az egyes technológiai fázisokban 

A foszfor a szennyvízben többféle formában (ortofoszfát, polifoszfát és szerves foszforvegyületek) fordul elő, 

általában együtt. A biológiai tisztítást követően a szerves anyagok lebomlanak, és a szerves 

foszforvegyületekből is ortofoszfát keletkezik. Így a tisztított szennyvízben túlnyomórészt ortofoszfát található, 

ami kedvező, mivel ez a foszforforma csapható ki legkönnyebben. 

Csapadékképzéshez alumíniumsók, vas-sók, valamint mész alkalmazható. 

A kicsapatáshoz alkalmazott ún. derítőszerek: 

• Alumínium-szulfát: Al2(SO4)3 12 H2O 

• Ferri-szulfát: Fe2(SO4)3 

• Mész: Ca(OH)2 

A derítés általános egyenlete: 
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Foszforkicsapatás alumíniumsókkal 

Az alumínium a foszfátionnal reakcióba lép és ennek eredményeként alumínium-foszfát (AlPO4) csapadék 

képződik. Alumínium-szulfátot alkalmaznak kicsapató szerként. (Ugyanezt használják derítőszerként a nem 

ülepedő lebegőanyagok ülepíthetővé tételére és a derítési folyamatban). 

 

Az alumínium-szulfáttal történő foszforeltávolítás optimális pH értéke 5,5-6,5 között van. 1 gramm foszfor 

kicsapatásához az üzemi tapasztalatok szerint 75% hatásfoknál mintegy 15 gramm, 85% hatásfoknál 19 gramm, 

95% hatásfoknál 25 gramm alumínium-szulfát adagolás szükséges. 

Magyarországon a szennyvizek foszfortartalma 7-12 g/m3 közötti leggyakrabban. 85%-os hatásfokú 

foszforeltávolításnál 10 g/m3 foszfortartalom esetén a szükséges alumínium-szulfát adag 10 g/m3 x 19 gramm, 

vagyis 190 g/m3. 

Foszforkicsapatás vas-sókkal 

Nagyon sokféle vas-só felhasználható az oldott foszfor kicsapatására (vas(II)-klorid, vas(III)-klorid, páclé). Az 

optimális pH-tartomány 4,5-5 közötti, amelyet természetesen a szennyvíznél nem lehet elérni. Elfogadható a 

hatásuk azonban pH 7-8 között is, és inkább ebben a tartományban történik az alkalmazásuk. Ekkor a pH 

emeléshez pótlólagosan meszet vagy nátrium-hidroxidot is kell adni. 1 g foszfor kicsapáshoz 90%-os 

hatásfoknál 6-8 g vas-sót kell adagolni. 

Foszforkicsapatás mésszel 

A praktikus kezelhetőség miatt leggyakrabban mészhidrátot alkalmaznak. Mész használatakor lényegesebben 

nagyobb mennyiségű csapadék és ebből következően kezelendő iszap keletkezik, mint az előző eljárásoknál, a 

fémsók adagolásakor. 

A technológiai megvalósítás lehetőségei 

Attól függően, hogy a szennyvíztisztítási technológiában hol adagoljuk be a csapadékképző anyagot, 

megkülönböztetünk: 

• előkicsapási eljárást: amikor a csapadékképző anyagot az előülepítőig bárhol adagoljuk (pl. homokfogóban, 

osztóaknában stb.), 

• szimultán kicsapást: amikor az adagolás a biológiai lépcsőre történik, 

• utókicsapást: amikor az adagolás a biológiai lépcső után történik. 
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111. ábra. Kémiai foszforeltávolítás: a) előkicsapatás, b) szimultán foszfát kicsapatás, c) utókicsapatás 

Előkicsapatás 

Abban az esetben, ha a foszfátot a tisztítás során előzetesen kívánják eltávolítani a szennyvízből, a vegyszert 

vagy a levegőztetett homokfogó előtt, vagy közvetlenül az előülepítő előtt kell a szennyvízhez adagolni. 

Az előkicsapatás előnye, hogy azzal egyidejűleg az előülepítő medencében, ahol a vegyszeres foszfát 

eltávolítására sor kerül, további szerves anyag eltávolítás is várható a vegyszerek hatása következtében. Ilyenkor 

az előülepítést követő levegőztető medencénél kisebb fajlagos szerves anyag terhelés, és azzal egyenértékű 

oxigénigény jelentkezik. Gondot jelenthet az előkicsapatásnál a befejező biológiai lépcsőben a denitrifikáció 

teljessé tétele, hiszen ilyen esetben nagyobb szerves anyag mennyiség kerül eltávolításra az előülepítésnél, és a 

denitrifikációhoz még kevesebb tápanyag marad a szennyvízben. Néhány eleveniszapos üzemnél az 

előkicsapatás az iszapindex növekedését is eredményezte, amely esetenként úszó iszap keletkezéséhez vezetett 

az utóülepítőben. 

Előkicsapatás során valamennyi felsorolt vegyszer felhasználható, kivéve a vas(II)-sókat. Ezeket egy előzetes 

lépcsőben oxidálni kell, hogy kellő hatékonysággal eltávolításra kerülhessenek az előülepítő medencében. 

Videó: Előülepítő 

Szimultán foszforkicsapatás 

A szimultán foszforkicsapatás a legáltalánosabban használt módszer a vegyszeres többletfoszfor eltávolításra. A 

vegyszert rendszerint a levegőztető medencét megelőzően adják az iszaphoz. Lehetséges az is, hogy a fémsókat 

a recirkuláltatott iszaphoz adagolják 

A kalcium kivételével valamennyi fémsó, ami a táblázatban felsorolásra került, felhasználható a szimultán 

foszforkicsapatáshoz. 

Utókicsapatás 

Az utólagos foszfor kicsapatás használata a kommunális szennyvizek tisztításánál meglehetősen ritka. Ez három 

lépésből tevődik össze: vegyszeradagolás, vegyszer elkeverés, és az iszap elválasztása a szennyvízből. Ezt 

gyakran egyetlen lépcsőbe koncentrálják. 

Leggyakrabban ilyenkor kalcium-sót, nevezetesen mész-hidrátot adagolnak a foszfát kicsapatása érdekében. 

Rendszerint nincs semmilyen kapcsolat ennél a megoldásnál a biológiai és kémiai foszforeltávolítás között, 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3877,Szennyviztisztitasi_technologiak_IX.
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mivel az utóbbi egy teljesen elkülönített folyamat. Ennek megfelelően, akkor érhetők el kis tisztított víz foszfor-

koncentráció értékek, amikor az utólagos fázisszétválasztás is megfelelő. 

Abban az esetben, ha a tisztított elfolyó víz foszfát-koncentrációjára nagyon kis értékeket követel meg a 

hatóság, vagy az előírások, további foszfor-eltávolítás is szükséges lehet. Ezt általában vegyszeres 

koagulációval, flokkulációval és szűréssel lehet biztosítani. Az elfolyó tisztított víz foszfor-koncentrációja ekkor 

rendszerint 0,5 mg/l alatt tartható. 

Mindegyik megoldásnak van előnye is, hátránya is. Az előkicsapás pl. kevesebb beruházást igényel, mivel csak 

vegyszertárolóra, esetleg flokkulátorra (pelyhesítőre), valamint vegyszeradagolóra van csak szükség, ellenben 

tartani lehet a kicsapató szernek a biológiai lépcsőre gyakorolt hatásától. 

Az, hogy melyik kicsapató szert válasszuk, alapjában véve gazdaságossági kérdés. 

A vegyszeradagolás segítségével nagy biztonsággal távolítható el a szennyvízből a foszfor, de ugyanakkor egy 

jelentős mennyiségű – mintegy 20-30% nagyságrendű – fölösiszap mennyiség növekedés is jelentkezik. Ez a 

probléma a nagyobb iszaptömeg költségesebb iszapkezelő rendszerének kiépítésén és üzemeltetésén kívül, az 

igen nagymennyiségű vas-, esetleg alumíniumion tartalmú kezelt szennyvíziszap környezetbarát elhelyezését, 

hasznosíthatóságát megnehezítő, szélső esetben ellehetetlenítő nehézségekkel is együtt jár. 

A kezelt szennyvíziszap a mezőgazdaságban sokkal könnyebben elhelyezhető abban az esetben, ha a 

foszforeltávolítás kalcium típusú sókkal, például kalcium-hidroxiddal történik. Ezt az eljárást nehezíti azonban 

az a tény, hogy a kalcium-hidroxid csak pH 9 feletti tartományban fejti ki hatását és itt a foszforeltávolító 

képesség hatásfoka is elmarad a vas- és alumínium sókétól. 

A vegyszeres beavatkozások előnyös tulajdonsága az, hogy a folyamat igen jól automatizálható. A mai modern 

PLC-s, PC-s üzemirányító rendszereken, az adagolt vegyszerek mennyisége, az oldatok koncentrációja, az 

adagolás mértéke, pH-ja, stb. jól mérhető, szabályozható, a szennyvíztisztító telepek diszpécser helyiségében, az 

üzemeltetést végző – akár regionális kiterjeszkedésű – vállalat központi székházának üzemirányítást összefogó 

központi helyiségében – a táv-adatátvitel során – szemléletesen és hatásosan megjeleníthető. 

Biológiai foszforeltávolítás 

A foszfor nem csak kémiai, hanem biológiai eljárással is eltávolítható a vízből. A biológiai módszer során a 

mikroorganizmusokat arra kényszerítik, hogy a sejtanyaguk felépítéséhez a szokásosnál nagyobb mennyiségű 

foszfort használjanak fel. A biológiai szennyvíztisztítás során a mikrobiális szervezetek foszfort elsősorban 

nukleinsavainak és foszfolipidjeinek felépítéséhez, továbbá az energiaforgalmat befolyásoló ATP ciklusban 

használnak fel. A biológiai foszforeltávolítás azon alapul, hogy a mikroszervezeteknek testük felépítéséhez a 

szerves vegyületeken kívül foszforra is szükségünk van. 

Aerob körülmények között a mikroszervezetek felveszik a szennyvízben oldott formában található foszfort, 

majd ez az utóülepítőben, a kiülepedett eleveniszapban (a biomasszában) kerül a víztő elválasztásra. 

Anaerob körülmények között, ahol a víz sem oldott oxigént, sem pedig nitrogénhez kötött oxigént (nitritet, 

nitrátot) nem tartalmazhat, a mikroszervezetek kiürítik sejtjeikből a foszfort, ami oldott formában a szennyvízbe 

kerül. 

A biológiai foszforeltávolítás elve hogy az anaerob és aerob környezetet felváltva biztosítsák a 

mikroorganizmusok számára egyfajta stresszállapotot létrehozva, melynek során foszfátok oldódnak vissza 

polifoszfátokból. A mikroorganizmusok a normálisnál 6-7%-kal nagyobb mennyiségű foszfor felvételére 

kényszerülnek, és azt tárolják. Amikor az utóülepítőből az aerob baktériumok az anaerob környezetben 

elhalással néznek szembe, sejtszerkezetükből nagy mennyiségű foszfort bocsátanak a szennyvíztérbe. Ezt a 

foszfort egy további lépcsőben meszes kicsapatással szeparálják. Miután a baktériumok foszfor tartalmuk 

jelentős hányadát már leadták így számukra a recirkuláció révén aerob miliőben jelentősebb mennyiségű 

foszfort vesznek fel, amely elérheti a 70-90%-os foszforeltávolítási hatásfokot is. 

A biológiai foszfor és a nitrogén eltávolítás ugyanabban a technológiában valósul meg, mely két alaptípust 

foglal magába. 

"Főáramú technológia", ahol az anaerob-aerob oxigénfelvételek változtatásával a foszfátot a foszforban 

feldúsult fölösiszapból választják ki. Mivel az iszapülepítőben mindig anaerob állapotok uralkodnak, a 

foszforban gazdag fölös iszapot "oxigénaktív" flotációs berendezésbe vezetik. 
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Amennyiben a szennyvíztisztítási technológiai láncban az anaerob, anoxikus, aerob folyamatok térben 

elkülönülve - rendszerint egymást követően - kerülnek elhelyezésre, akkor a biológiai tisztítást – mely már így 

magában foglalja a III. tisztítási fokozatot is – főáramú tápanyag eltávolítási láncnak nevezzük. 

Egy eleveniszapos reakciótérben időben egymás után is kialakíthatók az anaerob, anoxikus, aerob – sőt még a 

biológiai szennyvíztisztítástól elválaszthatatlan fázisszétválasztást szolgáló ülepítéses – állapotok. Ezt a 

szennyvíztisztítási technológiát a szakaszos jelleg miatt – az angol rövidítést nemzetközileg átvéve – SBR 

rendszernek hívják. 

A főáramú rendszereket általában a nagyobb méretű (1000 m3/d, illetve 5000 lakosegyenérték (LE) feletti) 

szennyvízmennyiségek megtisztítására alkalmazzák, de számos példát találunk a 100 m3/d, illetve 500 LE 

szennyvízterhelést alig meghaladó szennyvíztisztítási igények kezelésére is. 

A főáramú rendszerekben alapvető fontosságú az anaerob, anoxikus és aerob terek - mikrobiológiai folyamatok 

által valóban az ezen terekre jellemzően megkövetelt - állapotainak kialakítása. Leegyszerűsítve: az anaerob 

terekben egyáltalán nem megengedhető az oldott oxigén és a nitrát jelenléte. Az anoxikus terekben nulla, vagy 

csak egy-két tized mg/l koncentrációval jellemezhető oldott oxigén tűrhető meg, ugyanakkor a nitrát jelenlétére 

itt természetesen szükség van. Az aerob medencerészekben pedig mindenütt kb. 2 mg/l oldott oxigén jelenlétét 

kell biztosítanunk. 

Általános szennyvíz-technológiai tapasztalat az, hogy egy adott főáramú biológiai tápanyag eltávolítást nyújtó 

szennyvíztisztítási lánc hatásfokát, tisztítási stabilitását előnyösen befolyásolja az, ha az anaerob, anoxikus, 

aerob jellegű reaktorokat is mind-mind további 2-3 db medencére, rekeszre bontjuk. Ezzel a sokmedencés 

kialakítással lényegében a szennyvíztisztító telep csőreaktor (112. ábra) hatását növeljük, mely mind az adott 

jellegű (anaerob, anoxikus, aerob) medence, mind a tisztítási technológiai láncban hátrébb elhelyezkedő 

medencék (anoxikus, aerob) számára - egy sokkal egyenletesebb bemenő terhelést biztosítva - kedvező hatású. 

 

112. ábra. Csőreaktorszerű eleveniszapos rendszer lépcsőzetes levegőbetáplálással 

A kevert medencékből álló csőreaktor-hatás kialakítása, a szennyvíztisztítást biztosító anaerob, anoxikus, aerob 

jellegű baktériumok jobb szelektálódása érdekében nem ritka a tápanyag eltávolítást biztosító biológiai blokkon 

belül a 8-9 darab, különböző jellegű medencetér alkalmazása sem. 

 



 A nitrogén és foszfor eltávolítás 

biológiai eljárásai 
 

 165  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

113. ábra. A módosított öt lépcsős Bardenpho eljárás 

Az egy rendszerben kiépített elő-és utódenitrifikáció tovább növelte a nitrogéneltávolítás hatásfokát szinte, 

teljesen nitrátmentes az elfolyó víz. 

Az utódenitrifikáció során tápanyaghiány (a denitrifikációhoz már nem áll rendelkezésre elegendő, biológiailag 

könnyen bontható szerves tápanyag) pótlása szükséges pl. metanollal, ecetsavval. 

A második levegőztető medence funkciója: 

• pótlevegőztetéssel kiűzhető a rendszerből a felgyülemlett nitrogéngáz (így az nem okoz problémát az 

utóülepítőben). 

• a második anoxikus reaktorban esetlegesen képződő NH3 nitrifikációját is biztosítja. 

 

114. ábra. A három lépcsős Phoredox eljárás 

Az anoxikus medencében az anaerob medencéből elfolyó szennyvíz a recirkuláltatott nitrifikált szennyvízzel 

keveredik. A harmadik medencében BOI lebontás, nitrifikáció és a foszfát aerob sejtekbe épülése következik be. 

Az anaerob medence után nitrifikáció és teljes denitrifikáció valósul meg, így a recirkulációs iszappal az 

anaerob medencébe sem nitrit, sem nitrát nem kerül. Elsősorban kisterhelésű telepeken alkalmazzák. 

 

115. ábra. A University of Cape Town- (UCT-) eljárás (a háromlépcsős módosított Phoredox rendszer alapján) 

Ebben a konfigurációban a recirkuláltatott iszap előbb az anoxikus medencébe kerül, majd innen történik egy 

vegyes fázisú recirkuláció az anaerob zónába (´r´áram). Ezzel az elrendezéssel azt kívánták elérni, hogy az 

összes recirkuláltatott nitrát biztosan eltávolításra (denitrifikálásra) kerüljön, nehogy az a fővonalon kedvezőtlen 

hatással legyen az anaerob reaktorban. 
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Az UTC-eljárást később módosították, s az anoxikus zóna kettéosztásával elérték, hogy külön-külön 

ellenőrizhetővé vált mind a recirkuláltatott iszap (RAS), mind a vegyes fázisú recirkulációs áram (116. ábra). Az 

ilyen rendszerek az egész világon elterjedtek és sikeresen működnek. 

 

116. ábra. Módosított UCT eljárás 

A mellékáramú technológiákban a biológiai eljárások mellett kémiai eljárást is alkalmaznak, ugyanis az 

oldatban lévő foszfort vegyszerrel (pl. mészadagolással) kicsapatják (az oldott anyagból vízben nem oldódó, 

ülepíthető vagy szűrhető csapadékot hoznak létre). Az utóülepítő iszapját egy 10-20 órás tartózkodási idejű 

anaerob medencébe vezetik, ahol a mikroszervezetek kiürítik sejtjeikből a foszfort. Az oldott foszfort a vízből 

ezután kicsapatják mészadagolással. A foszformentes eleveniszapot visszavezetik az aerob medencébe, ahol a 

„stresszhatás” miatt a mikroszervezetek nagymennyiségű foszfort fognak ismét felvenni. A technológia onnan 

kapta a nevét, hogy a foszforeltávolítás nem a szennyvíztisztítási technológiai soron, hanem mellékágon (az 

iszapágon) történik. 

Az SBR jellegű szennyvíztisztítási technológiát a lényegében egy medencében, azaz egy reaktor térben 

lejátszódó, időben szétválasztott és ciklikusan ismétlődő szennyvíztisztítási fázisok, folyamatok jellemzik. A 

rendszerbe a bemenet – azaz a kezelendő szennyvíz bevezetése - közel folyamatos jellegű, míg a kimenet – azaz 

a tisztított szennyvíz kivezetése – szakaszos. A nyers szennyvíz – egy egyszerűsített mechanikai előkezelés 

(finomrács és rendszerint egy homokfogó) után – egy adott idejű tartózkodási időt biztosító kiegyenlítő 

medencét követően kerül az SBR medencébe (reaktorba) beemelésre. Itt a tisztítási folyamatok időben rendre 

általában anaerob, aerob, anoxikus, aerob jellegűek. Ezt követi – az SBR medence összes gépészeti 

berendezésének átmeneti leállításával – az ülepítési fázis, majd a medence tetejéről a tisztított szennyvíz 

elvezetése, dekantálása. 

A medence aljára leülepedett eleveniszapból búvárszivattyúval lehetséges – amennyiben a rendszer eleveniszap 

szintje megkívánja – a fölösiszap elvétel. A fölösiszap elvétele a dekantálási fázis alatt, rendszerint annak végén 

zajlik le. A SBR típusú szennyvíztisztító telepek üzeme teljesen automatikus. 

Iker kialakítású SBR szennyvíztisztító telep esetén általában nem szükséges egy külön kiegyenlítő medencét 

létesíteni az SBR medence elé. A kiegyenlítő medence egyébként nem is tartozik az SBR szennyvíztisztítási 

technológia lényegéhez, csupán a tisztított szennyvízzel keveredő nyers szennyvíz dekantálási fázisban történő 

közvetlen kikerülésének lehetőségét – mely inkább elméleti, mint gyakorlati súlyú probléma! – akadályozza 

meg a szennyvíztisztító telepről. Az iker elrendezésű SBR szennyvíztisztító telepekkel könnyen biztosítható az, 

hogy mialatt az egyik SBR reaktorba történik a nyers szennyvíz folyamatos bevezetése, addig a másik reaktor 

végzi a szennyvíz tisztításának befejező folyamatait (levegőztetés, ülepítés), illetve a tisztított szennyvíz 

dekantálással történő leürítését. 

A lényegében egymedencés jellege miatt – elsősorban kivitelezési szempontokat alapul véve – az SBR 

szennyvíztisztító telepeket a viszonylag kisebb – általában az 1000 m3/d, illetve 5000 LE alatti – 

szennyvízmennyiségek megtisztítására alkalmazzák a gyakorlatban. Az SBR rendszerű szennyvíztisztító 

telepeknek nagy előnye a rendkívüli egyszerűség, a teljesen automatikus üzemmód, a szennyvíz terhelések 

változásához történő viszonylag nagyfokú hozzáigazíthatóság, a rendkívül alacsony fajlagos energiafogyasztás. 
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A tisztán biológiai úton történő tápanyag-eltávolítást biztosító szennyvíztisztítási technológiák közös jellemzője 

az, hogy nagy mennyiségű szerves tápanyagra, szubsztrátumra van szükségük. Ezért az ilyen szennyvíztisztító 

telepeken nem indokolt – sőt egyenesen káros hatású is lehet! – a nyers szennyvíz túlzott mértékű mechanikai 

előtisztítása. A gyakorlatban egy finomrács, vagy szitaszűrő és maximum egy homokfogó alkalmazása 

javasolható, de kifejezetten negatív hatású, ha a mechanikai tisztítási fokozat egy hosszú tartózkodási időre 

méretezett előülepítőt is tartalmaz. (Ebben az esetben az előülepítő már általában olyan sok szerves anyagot is 

kivesz a nyers szennyvízből, hogy az már a következő anaerob, anoxikus medencék kellő szerves anyag ellátását 

veszélyezteti. Szerves anyag hiányában pedig a biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás nem fog a megfelelő 

hatásfokkal üzemelni. A szerves anyag problémán kívül az előülepítő a nyers szennyvíz további lehűlését is 

elősegíti a téli időszakokban, ami viszont a szennyvíztisztító telep téli üzemének mikrobiológiai lebontási 

folyamatait késlelteti, illetve gyengíti, egyértelműen rontva ezáltal a szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokát.) 

Az előülepítő(k) elhagyása a kiviteli költségek csökkentésén kívül, kevesebb fölösiszap termelődéshez – 

egyáltalán nincsen primer iszap! –, ezáltal alacsonyabb iszapkezelési költséghez, illetve üzemeltetési költséghez 

vezet. 

A biológiai denitrifikálás során a nitrát formából felszabaduló oxigén, további energia-, rajta keresztül üzemelési 

költség megtakarítást jelent, mely akár a 25%-ot is elérheti. 

A tisztán biológiai úton történő tápanyag-eltávolítás során – a gyakorlati tapasztalatok szerint – az egyes 

reaktorterekben az 5,5 - 6,0 kg/m3 összes szárazanyag-tartalom is megengedhető, mivel az ennek megfelelő 

keverési, oldott oxigénnel való ellátási lehetőségek ma már adva vannak. Ebből következik, hogy a mai 

korszerű, tisztán biológiai úton történő tápanyag-eltávolítást biztosító szennyvíztisztító telepek, sem a 

kivitelezési költségek, sem az üzemeltetési költségek vonatkozásában nem drágábbak a csupán nitrifikációt és 

biológiai teljes tisztítást nyújtó kommunális szennyvíztisztító telepeknél. Ugyanakkor a tisztán biológiai úton 

történő tápanyag-eltávolítást biztosító szennyvíztisztító telepek igen magas, stabil tisztítási hatásfokkal 

rendelkeznek – nem csak a szerves anyag, hanem a nitrogén és a foszfor vonatkozásában is! –, rendkívül jól 

ülepedő, felúszástól mentes iszapot eredményeznek, mely a magas foszfortartalom és a vegyszermentesség miatt 

a mezőgazdaságban is általában jól elhelyezhető. 

A biológiai úton történő tápanyag-eltávolítást biztosító szennyvíztisztító telepek üzemeltetése egyszerű – a 

biológiai blokkjuk csak kevert anaerob, anoxikus medencéket és levegőztetett aerob tereket tartalmaz –, jól 

automatizálható. Az ilyen telepeknél is minimálisan biztosítani kell a levegőztetett terek oxigénszondáról 

történő vezérelhetőségét, a nitrát recirkuláció, de különösen az iszaprecirkuláció mérhetőségét és megbízható 

szabályozhatóságát. A telep üzeme a nem túl nagy kezelői létszám és a kedvező energetikai feltételek miatt, 

kedvező fajlagos üzemelési költségeket mutat. A fajlagos energiaigény - az iszapkezelés energiaigényét is 

tartalmazva! – a 0,3-0,4 kWh/m3 értéket nem haladja meg. 

Összefoglalás 

A kémiai nitrogéneltávolítás módjai: 

• kicsapatás, 

• ioncsere, 

• sztrippelés. 

A kommunális szennyvizeknél nem alkalmazzák. 

A biológiai nitrogéneltávolítás lépései főbb szakaszai: 

• nitrifikáció: ami az ammónium nitritté és nitráttá oxidálását jelenti a nitrifikáló baktériumok által. 

Végbemehet abban a műtárgyban is (kis szerves anyag terhelésnél), ahol a szerves anyag lebontás történik, 

vagy esetleg külön biológiai lépcsőben. 

• denitrifikáció: ami a nitrit, nitrát redukálását jelenti nitrogén és nitrogénoxid gázzá, denitrifikáló baktériumok 

által. Csak anoxikus körülmények között, külön biológiai lépcsőben mehet végbe. 

A denitrifikáció végterméke, a nitrogén vagy a nitrogénoxid, ami már gáz formájú, ezért további tisztítás-

technológiai problémát nem jelent. 

A kémiai foszforeltávolítás kicsapatással: 
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• alumíniumsókkal, 

• vas-sókkal, 

• mésszel. 

A technológiai megvalósítás lehetőségei: 

• előkicsapás, 

• szimultán kicsapás, 

• utókicsapás. 

Biológiai foszforeltávolítás alaptípusai: 

• főáramú technológiák, 

• mellékáramú technológiák. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a nitrifikáció folyamatát! 

2. Ismertesse a denitrifikáció folyamatát! 

3. Ismertesse a kémiai foszforeltávolítás lehetőségeit! 

4. Ismertesse a biológiai foszforeltávolítás elvét! 

5. Jellemezze az SBR foszforeltávolítási technológiát! 
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IV. rész - témakör. Harmadlagos 
(fizikai-kémiai) tisztítás 

Bevezetés 

A fizikai és biológiai szennyvíztisztítás során a tisztított szennyvíz mindig tartalmaz még olyan oldott és lebegő 

szennyező anyagokat, amik a környezetre kockázatot jelentenek. Ezeket az anyagokat a harmadlagos 

szennyvíztisztítás hivatott eltávolítani a rendszerből. Az itt alkalmazott eljárások fizikai, fizikai-kémiai és 

kémiai módszerek kombinációjából áll. 

Ebben a fejezetben a szennyvízkezelésben leggyakrabban használatos harmadlagos tisztítási eljárásokról lesz 

szó. Ha szennyvízről beszélünk, legtöbbször a kommunális szennyvízre gondolunk, aminek kezeléséről az előző 

fejezetekben már beszéltünk. Ha valaki figyelmesen követte az ott elhangzottakat, észrevehette, hogy már ott is 

szóba kerültek olyan eljárások, amik ha szigorúan vesszük a besorolásokat, ebbe a témakörbe tartoznának 

(derítés, flokkulálás, koaguláció, kicsapatás, egyes szűrési eljárások, stb.). A kommunális szennyvízen kívül 

még sokféle tulajdonsággal bíró, más típusú szennyvíz is létezik, amik kezelésénél e fejezetben tárgyalásra 

kerülő eljárások is szóba jöhetnek. 

Ebben a témakörben különböző eljárások: szűrés, adszorpció, membráneljárások, ioncsere és oxidáció 

működésének elve, célja, alkalmazási lehetőségei kerülnek kidolgozásra. 

17. táblázat. Harmadlagos szennyvíztisztítás eljárásai 

 

Követelmény: 

• Ismerje a harmadlagos (fizikai-kémiai) tisztítás lényegét, célját, szükségességét; 

• Ismerje a harmadlagos (fizikai-kémiai) tisztítás lényegét, célját, szükségességét; 

• ismerje a különböző technológiai berendezések, műtárgyak működési elvét és alkalmazásuk feltételeit; 

• tudja megoldani a keletkezett termékek kezelését, tárolását; 

• a technológia folyamán felmerülő problémákat felismerje, tudjon javaslatot tenni megoldásukra! 
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18. fejezet - Szűrés 

Bevezetés 

A víz- és szennyvízkezelésben a szűrés jelentős szerepet tölt be. Fizikai elven működő eljárás, ahol a pórusméret 

alapján történik az elválasztás. A 6. tanulási egységben már volt szó a szűrésről, de a szemcsés anyagú szűrőkről 

ott nem volt szó. 

Ebben a tanulási egységben bemutatásra kerülnek a lassú és a gyorsszűrők, a gyorsszűrők típusai, homokszűrők, 

a szűrés elve, szerepe a szennyvíztisztításban. 

Követelmény 

• Ismerje a szűrés elméletét! 

• Tudja alkalmazásuk feltételeit! 

• Ismerje a típusokat, alkalmazásuk helyét! 

• Tudja működtetni azokat! 

A szennyvíztisztítás általános folyamatábrája (117. ábra) alapján elvileg a harmadlagos tisztítás a sor végén 

található, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel zárul a folyamat. Sok esetben már a mechanikai tisztítás során is 

alkalmazásra kerül valamelyik harmadlagos tisztítási eljárás. 

 

117. ábra. A szennyvíztisztítás folyamatábrája 

Szűrés 

A nagyobb méretű, de kisebb részecske mennyiség a szűrőkön tartható vissza hatékonyan és egyben 

gazdaságosan. Ezek a makro- illetve mikrosziták nagyobb illetve kisebb pórusméretű szitaszövetet jelentenek, 

amikkel felületi szűrés valósítható meg (mint pl. a dobszűrők alkalmazásakor). Tekintve, hogy a szűrők anyaga 

a lebegőanyagoktól fokozatosan eltömődik, a szűrés a szűrők névleges pórusméreténél kisebb részecskeméretek 

esetén is hatékony. Ez jelenti egyben azt is, hogy túl nagy mennyiségű lebegő részecske (pl. kommunális 

szennyvíz kolloidnál nagyobb méretű lebegő anyagai) esetén nem célszerű használni ezeket a felületi szűrőket, 

mert túl hamar eltömődve gyakran teszik szükségessé a szűrők visszaöblítéssel történő regenerálását (friss vízzel 

történő ellenáramú, a szűrés irányával ellentétes irányban végzett tisztító mosást). Ez nemcsak túl gyakran 

megszakítja, vagyis szakaszossá teszi az üzemeltetést, hanem a keletkező, visszamosó víz (zagyvíz) mennyisége 

folytán azt gazdaságtalanná is teszi. Ennek a zagyvíz-mennyiségnek is, mint hulladéknak, ugyanis meg kell 

oldani a kezelését - a környezetvédelmi igények szerint - a technológiai eljárás szerves részeként. 

Szemcsés anyagú szűrők 

A szemcsés anyagú szűrők szűrőanyaga leggyakrabban osztályozott, azonos szemcseméretű szűrőhomok. A 

szűrő nyílásméretét a szemcsék közötti hézagok nagysága adja. Azért fontos a szűrőanyag azonos 

szemcsemérete, mert az azonos szemcsék között azonos méretűek a hézagok is. (Nincsenek apróbb szemcsék, 
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amelyek a hézagokat kitöltenék). Alkalmazható két szűrőréteg is egy szűrőben. Ekkor a két szűrőréteg 

különböző átmérőjű szemcsékből áll, de egy rétegen belül itt is azonos méretűek a szűrőanyag szemcsék. 

A szemcsés anyagú szűrés technológiai célja a víz finom lebegőanyag-tartalmának csökkentése. A szemcsés 

anyagon történő szűrésnek, mint technológiai eljárásnak, az ivóvíz előállításban nagy hagyományai vannak. A 

szennyvíztisztításban, a harmadik tisztítási fokozat egyik eljárásaként egyre inkább alkalmazzák. Alkalmazására 

a szennyvíztisztítás területén akkor kerül sor, ha a biológiai szennyvíztisztító rendszer utóülepítőjéből elfolyó 

szennyvíz lebegőanyag-tartalmának további csökkentése is szükséges. 

A szemcsés anyagú szűrők működési elve 

A lebegőanyag-tartalmú vizek szűrésénél a szűrőanyag hézagaiban háromféle jelenség játszódik le: 

• a szűrőanyag szemcséi közötti hézag méreténél nagyobb szennyeződések fennakadnak a szemcsék között, 

• a szűrőanyag szemcsék közötti hézagok egy részében, melyekben a víz sebessége jelentősen lecsökken, a 

kisméretű lebegőanyagok kiülepednek, 

• a szűrőanyag szemcséinek a lebegőanyag szemcséihez viszonyítva általában ellenkező előjelű elektromos 

töltése van, ezért a lebegőanyag egy része a szűrőanyag szemcsék felületén megtapad (adszorbeálódik). 

A jó hatásfokú szűrés csak állandó szűrési sebességnél érhető el. A szűrőben a hirtelen sebességváltozást (a 

szűrő rángatását) kerülni kell. A szűrésnél a víz átáramlása közben, a kiszűrt lebegőanyag fokozatosan eltömi a 

szűrő hézagait és emiatt megnövekszik a szűrőellenállás. Nem mindig jelzi azonban a szűrőellenállás 

növekedése a szűrő elszennyeződését. Sokszor előfordul, hogy a szűrőellenállás csak kismértékben nő és mégis 

megjelenik a szennyeződés a szűrt vízben, vagyis áttör a szennyeződés a szűrőn. 

Az eltömődött, elszennyeződött szűrőréteget ellenáramú vízzel vagy vízzel és levegővel át kell mosatni, 

visszaöblíteni. 

A szemcsés anyagú szűrők osztályozhatók: 

• a szűrési sebesség, 

• a szűrő kialakítása, 

• a szűrőrétegek száma, 

• a szűrés iránya szerint és 

• az üzem vízszint szerint. 

A szűrési sebesség szerint a szűrők lehetnek: 

• lassú szűrők, ahol a szűrési sebesség 0,05-0,5 m/óra közötti, illetve 

• gyorsszűrők, ahol a szűrési sebesség 4-8 m/óra közötti. 

A szűrési sebesség felületi hidraulikai terhelésként értelmezhető. Azt mutatja meg, hogy egységnyi 

szűrőfelületen (pl. 1 m2-en) mekkora vízhozam (pl. m3/óra mértékegységben) szűrhető meg. Ennek megfelelően 

például az 5 m/óra szűrési sebesség azt jelenti, hogy a szűrő 1 m2-en 5 m3/óra vízhozam szűrhető (vagyis 1 m2-en 

1 óra alatt 5 m3). 

A lassú szűrőket nagy helyigényük miatt ma már az ivóvíztisztításban is csak igen ritkán alkalmazzák, bár jó 

hatásfokkal működnek, mivel a fizikai szűrőhatás mellett biológiai folyamatok is történnek a szűréskor. A lassú 

szűrés leginkább a talajba történő elszivárogtatáskor, elszikkasztáskor lejátszódó természetes talajszűrés 

folyamatához hasonlítható. 

A gyorsszűrők az elterjedtebbek, mivel a nagyobb szűrési sebesség miatt kisebb szűrőfelületek szükségesek, 

másrészről a kezelésük is kevesebb élőmunka ráfordítást igényel és a működtetésük jól automatizálható. A 

szennyvíztisztításban is a gyorsszűrők valamelyik típusát alkalmazzák, ha a technológiában szűrésre van 

szükség. 
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A továbbiakban a szűrésről leírtak csak a gyorsszűrőkre vonatkoznak. 

A gyorsszűrők a kialakításuk szerint lehetnek: 

• nyitott gyorsszűrők (szűrőmedencék), 

• zárt gyorsszűrők (szűrőtartályok). 

A nyitott gyorsszűrőkön a víz általában a szűrőrétegen felülről, a nehézségi erő (gravitáció) hatására halad át. 

Ezeket a szűrőket nyitott, gravitációs gyorsszűrőknek nevezzük. 

A nyitott, gravitációs gyorsszűrők általában téglalap alaprajzú (leggyakrabban 3,8 m x 14 m méretű, vagyis 53,2 

m2 alapterületűek) felül nyitott vasbeton medencék, melyeket épületben (szűrőházban) helyeznek el. 

Magyarországon a vegyes öblítésű, támkavics nélküli, műanyag szűrőgyertyákkal vagy porózus beton 

szűrőfenékkel kialakított gravitációs gyorsszűrő típus az elterjedt a nyitott szűrők közül. A szűrőfenéknek kell 

tartania az 1-1,5 m vastagságú szűrő homokréteget, a fölötte lévő szűrendő vízoszlopot, és át kell engednie a 

szűrőfenék alatti gyűjtőtérbe a megszűrt vizet (de a szűrőhomok részecskéket nem). A szűrőfenéknek egyrészt 

teherbírónak, másrészt vízáteresztőnek kell lennie. 

A szűrőfenék készülhet porózus betonból, ahol a beton pórusai olyan kisméretűek, hogy azokon a szűrőanyag 

szemcsék nem tudnak átjutni, csak a szűrt víz. A másik megoldásnál a vízzáró vasbeton szűrőfenék lemezbe 

műanyag szűrőgyertyákat betonoznak be, melyeken keresztül a szűrt víz a szűrőfenék alatti rétegbe juthat. A 

118 ábrán egy szűrőgyertyát láthatunk, bejelölve az áramlási irányokat szűrési fázisba, illetve öblítési 

(visszamosatási) fázisban is. 

 

118. ábra. Szűrőgyertya (Pálhidy A.: Víztisztítás) 

Vannak olyan megoldások, ahol a szűrőfenék felett közvetlenül egy nagyobb szemcsés (kavics) támréteget is 

alkalmaznak, amely néhány cm-rel a szűrőgyertyák fölé ér, és erre kerül csak a szűrőhomok. Magyarországon 

ezt a megoldást ritkán alkalmazzák. A nyitott gyorsszűrőkben támréteg nélkül helyezik el az 1-2 mm 

szemcseméretű szűrőanyagot 1,0-1,5 m rétegvastagságban. 

Üzemi vízszint szerint a nyitott, gravitációs gyorsszűrők lehetnek változó- vagy állandó vízszintűek. 
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A szűrőréteg üzemelése közben fokozatosan egyre nagyobb mértékben eltömődik, ezért megnő a hidraulikai 

ellenállása, aminek következtében megemelkedik a vízszint a nyitott szűrőben. A szűrőellenállással arányos 

vízszint növekedés miatt azonban a szűrt víz hozama viszonylag állandó marad. Ezeket a nyitott gyorsszűrőket 

változó vízszintű gravitációs gyorsszűrőknek nevezzük. Ha a vízszintemelkedés elérte a maximális értéket, a 

szűrőréteget meg kell tisztítani visszaöblítéssel. 

Az állandó vízszintű szűrők alkalmazása a gyakoribb. Ezeknél a berendezéseknél egy szűrőszabályozó 

berendezés (szifonos vagy tolózáras) biztosítja az állandó üzemi vízszintet. 

A tolózáras szűrőszabályozásnál a szűrőellenállást tiszta szűrőrétegnél a szűrőréteg kis-, és a szűrt víz oldalon 

elhelyezett részben zárt tolózár viszonylag nagy együttes ellenállása adja. A szűrőréteg szennyeződésével 

arányosan nő ugyan a szűrőréteg ellenállása, azonban a tolózár fokozatos nyitásával kompenzálható, illetve 

állandó értéken tartható a szűrő össz. hidraulikai ellenállása és így az üzemi vízszint is. A tolózárat egy 

vízszintérzékelő (pl. úszó) vezérli (119. ábra). Visszaöblítésre akkor van szükség, amikor a tolózár teljesen 

nyitott helyzetbe kerül. 

 

119. ábra. Motoros tolózárral szabályozott állandó vízszintű gravitációs (nyitott) gyorsszűrő (Pálhidy A.: 

Víztisztítás) 

Az eltömődött szűrőréteget ellenáramú vegyes öblítéssel (vízzel és levegővel) kell megtisztítani. Az öblítés 

megkezdése előtt a szűrőt le kell állítani. Az összetömörödött szűrőréteget fel kell lazítani ellenáramú levegővel 

vagy vízzel. Ekkor a szűrőanyag szintje megemelkedik (expandál), mivel a szűrőanyag szemcsék lebegnek az 

öblítővízben. Ha a szűrőanyag már töredezett, nem egyenletes szemcseméretű, a szűrőanyag átrendeződik. 

Felülre kerülnek az apró szemcsék, vagy esetleg egy részüket a nagysebességű öblítővíz el is viszi. 5-6 perc 

levegővel történő öblítés után 12-15 perc vízzel való mosatás megtisztítja a szűrőréteget. 

A szűrési periódusidő (vagy visszaöblítési ciklusidő) az az időtartam, amennyi ideig a szűrő mosatás nélkül 

képes üzemelni (vagy amennyi időnként a visszaöblítést el kell végezni). 

A szűrőréteg elhelyezhető zárt, acél szűrőtartályban is. Mivel zárt a szűrőtartály, a berendezés nyomás alatt is 

működhet. Ezek a szűrők a zárt, nyomás alatti gyorsszűrők. 

A zárt, nyomás alatti gyorsszűrők szerkezeti részei: 

• szűrőtartály, 
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• szűrőfenék a szűrőgyertyákkal, 

• szűrőréteg, 

• öblítő rendszer (levegő + víz), 

• technológiai vezetékek (nyersvíz, szűrt víz). 

A szűrőtartály leggyakrabban álló, ritkábban fekvő helyzetű, hengeres hegesztett acéllemez tartály, acéllemez 

alsó- és felső edényfenékkel. A szűrőtartályon a csatlakozó csőcsonkok és min. 419 mm átmérőjű 

búvónyílás(ok) kerülnek elhelyezésre 1400 mm tartályátmérőtől az alsó és felső edényfenéken is. 

A szűrőtartály tetején légtelenítő szelep található. 

A kisebb átmérőjű tartályok (2000 mm átmérőig) lábakon állnak, a nagyobbak vasbeton alátámasztáson. Ha a 

tartályokat nem szűrőházban helyezik el, hanem a szabadban vannak, hőszigetelni kell őket. 

A szűrőfenék (vagy szűrőalap) sík acéllemez, amelyet az alsó edényfenék és a hengeres tartálypalást közé 

hegesztenek be, és szükség esetén még az alsó edényfenékhez támaszkodó tartókkal is merevítik. 

A szűrőgyertyákat a szűrőfenékbe építik be. Készülhetnek acélból, kerámiából, rézből, de ma már a műanyag a 

legelterjedtebb. A szűrőgyertyákon 0,3-0,6 mm-es rések vannak, melyen keresztül a szűrőanyag nem, csak a 

szűrt víz, illetve az öblítővíz és öblítő levegő tud átjutni a szűrőfenéken. 

A szűrőréteg alatt a nyomás alatti gyorsszűrőknél általában találhatunk mintegy 20 cm vastagságú 3-6 mm 

átmérőjű támréteget is, amely fölött helyezkedik el a kvarchomok szűrőréteg. 

A technológiai vezetékeket legcélszerűbb a tartályok alatti csőpincében elhelyezni, ahonnan a szűrőtartályokhoz 

egy-egy rövid csőszakasz kapcsolódik. A különböző célú vezetékeket eltérő színűre kell festeni, a kezelő 

szerelvényeket táblákkal kell ellátni. 

A zárt szűrők technológiai működése, annak ellenére, hogy 5-10 bar nyomáson működnek, megegyezik a nyílt, 

gravitációs gyorsszűrők működésével. 

A szűrőrétegek száma szerint lehetnek a gyorsszűrők: 

• hagyományos, egyrétegű és 

• kétrétegű szűrők. 

A hagyományos egyrétegű szűrőknél, a gravitációs és a nyomás alatti típusoknál is, a szűrőfenék felett egy 

szűrőréteget találunk (120. ábra). Egyrétegű a szűrő akkor is, ha támréteget is alkalmaznak. 
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120. ábra. Zárt, nyomás alatti gyorsszűrő, szűrési üzemmódban (Költő G. – Pálhidi A.: Vízműkezelő 

technológia) 

A kétrétegű szűrők kialakításuk szerint lehetnek: 

egyszerű kétrétegű, előszűrős- és kettős szűrők. 

• Egyszerű kétrétegű szűrőnél egy szűrőfenék tartja az egymás fölött elhelyezkedő két szűrőréteget. A 

szűrőfenék felett először egy apróbb szemcséjű szűrőanyagot (pl. homok), majd e fölött közvetlenül egy 

nagyobb szemcséjű szűrőanyag réteg (pl. antracit) helyezkedik el (122/b. ábra). A szűrendő víz először 

mindig a nagyobb szemcseméretű szűrőanyagon halad át, ahol a nagyobb méretű lebegőanyagok kiszűrődnek. 

Az ivóvíztisztításban két szűrőtípus terjedt el a különböző szűrőrétegek elhelyezésére: 

• Előszűrős szűrő: ahol egy szűrőtartályban két egymás fölötti szűrőfenéken helyezik el a szűrőanyagot. A 121. 

ábrán tanulmányozhatunk egy zárt, nyomás alatti előszűrős gyorsszűrőt. 
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121. ábra. Zárt, nyomás alatti, előszűrős gyorsszűrő (Pálhidy A.: Víztisztítás) 

• Kettős szűrő: ami tulajdonképpen két sorba-kapcsolt (gyakran egymás fölé is helyezett) hagyományos 

szűrőtartályból áll (de különböző szűrőanyaggal feltöltve a két szűrőtartály). 

A szűrés iránya szerint a gyorsszűrők lehetnek: 

• hagyományos, lefelé szűrő és 

• felfelé szűrő szűrőberendezések. 

A felfelé szűrő gyorsszűrőkbe több szűrőanyagot építenek be (nagyobb a szűrőréteg vastagsága), ezáltal több 

lebegőanyag tartható vissza, illetve távolítható el. A felfelé szűrő szűrők tisztítása, visszamosatása is mindig 

alulról felfelé irányuló öblítéssel történik (122/c. ábra). 



 Szűrés  

 177  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

122. ábra. Gyorsszűrő típusok (Öllös G.: Vízellátás) 

a)Egyrétegű szűrő, támréteg nélkül b)Egyszerű kétrétegű szűrő c)Felfelé szűrő gyorsszűrő 

A szemcsés anyagú szűrők üzemeltetése 

A szemcsés anyagú gyorsszűrők üzemeltetésének mindkét fázisa (a szűrés, illetve az öblítés) jól 

automatizálható, azonban vannak olyan üzemelési feladatok, melyeket a magas fokú automatizálás esetén is el 

kell végezni. A következőkre fordítsunk fokozott figyelmet: 

• Nagyon kis szűrési sebesség esetén, a szűrőréteg felszínén egy szennyezőanyag hártya keletkezik, ami a 

szűrési sebesség növelésekor a szűrőréteg áttörését okozhatja. 

• Nagy szűrési ebesség esetén a szennyezőanyagok egy része áthalad a szűrőanyagon és a szűrt vízbe kerül. 

• Nagy szűrési ebesség esetén a szennyezőanyagok egy része áthalad a szűrőanyagon és a szűrt vízbe kerül. 

• Az iszapcsomók eltávolítása öblítéssel kezdődik. Ezt követően 24-28 órára klóros vízzel fel kell tölteni a 

szűrőt, majd egy újabb öblítés következik. 

• Ha a szűrt víz zavarossága megnő, át kell öblíteni a szűrőt. Ha az öblítés nem segít, változtatni kell a szűrési 

üzemmódon (pl. terheléscsökkenés, vegyszeradagolás módosítás stb.). 

• A szűrőréteg vastagságát negyedévente ellenőrizni kell. 5 cm-t meghaladó szűrőréteg veszteség üzemeltetési 

problémát jelez. 

• A nem szűrőházban elhelyezett nyitott gyorsszűrők esetén meg kell akadályozni a falevelek szűrőbe 

kerülését. 

• Ne kerüljön semmiféle szennyeződés, szemét a szűrőbe, mert az egyre mélyebbre kerül a szűrőanyagba és az 

eltávolításuk igen körülményes. 

• Algák elszaporodása esetén a szűrés előtt előklórozást célszerű alkalmazni. 

• Nem üzemelő szűrők száraz szűrőrétegét üzembe helyezés előtt hosszabb időn keresztül áztatni kell. Így 

megelőzhető öblítéskor a száraz szűrőanyag felúszása. 

• Üres szűrő feltöltését mindig az öblítőrendszeren keresztül végezzük, így elkerülhető a felülről lefelé üzemelő 

szűrőknél a szűrőfelszín zavarása, rombolása. 
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A szennyvíz utószűrés néhány sajátossága 

A szennyvíz utószűrésénél a gyorsszűrőre nagyobb és változó méretű, valamint több kiszűrendő lebegőanyag 

jut, mint az ivóvíz-technológiában. A szűrés során a kiszűrendő anyagok mélyebben behatolnak a szűrőrétegbe. 

Emiatt ezeket a szűrőket mélységi szűrőknek is szokták nevezni. A mélységi szűrőknél az elszennyeződés, 

eltömődés miatti nyomásveszteség lassúbb, de a szűrőréteg érzékenyebb az áttörésre. 

A mélységi gyorsszűrőknél az áttörési veszély csökkenthető, ha többrétegű szűrést alkalmazunk. A durvább 

szűrőanyag a nagyméretű lebegőanyagokat visszatartja, így az alsó, apróbb szemcseméretű réteg mentesül a 

gyors eltömődéstől. Az alsó finom réteg tetején, a két szűrőréteg találkozásánál felületi szűrés alakul ki. Az alsó 

réteg felső felületén kiszűrt finom lebegőanyagok visszatartják a felső rétegen átjutó szennyeződést, így az alsó 

réteg belsejébe nagyobb mennyiségben gyakorlatilag nem is tudnak behatolni. 

A fentiek miatt szennyvíz utószűrési célokra leggyakrabban kétrétegű szűrőket alkalmaznak, melyek lehetnek 

felfelé szűrők, vagy lefelé szűrők is. 

A 123. ábrán egy nyitott, felfelé szűrő egyrétegű szűrő szerkezeti kialakítását láthatjuk, melyet szintén 

szennyvíz utószűrési célokra alkalmaznak. Ezek a szűrők, a felfelé áramló víz fellazító hatása következtében 

nagy lebegőanyag (szennyezőanyag) raktározó képességükkel tűntek ki, így a magas lebegőanyag terhelés 

ellenére viszonylag hosszú szűrési periódusidővel képesek dolgozni. (Szűrési periódusidő az az időtartam, 

amely alatt a szűrő mosatás, öblítés nélkül képes dolgozni). 

 

123. ábra. Nyitott felfelé szűrő gyorsszűrő (Benedek P. – Valló S. (szerk.): Víztisztítás-szennyvíztisztítás 

zsebkönyv) 

Homokszűrők 

A hagyományos ivóvíztisztítás során leggyakrabban nyitott homokszűrőt alkalmaztak. A szűrőmedence alsó 

részére durvább, föléje finomszemcsés homokot rétegeztek, erre vezetik rá a vizet. A vízben lévő lebegő 

szennyeződés a homokszemcséken megtapad, aminek következtében a szűrő felületén iszaphártya alakul ki, 

amely hatékonyan megszűri a vizet. A szűrés sebessége átlagosan 2-5 m/h. A szűrés hatékonysága fokozható, ha 

a homokot összekeverik koksszal vagy szénnel. Ekkor - az eltérő szemcseméret miatt - különböző átmérőjű 

csatornák jönnek létre a szűrőrétegben. Az iszaphártya ezért nemcsak a felületen, hanem a szűrőréteg belsejében 

is kialakul, azaz megnő a szűrőfelület. Az ilyen szűrő az ún. lassú, mélységi szűrőtípus. 

Elterjedten alkalmaznak nyomás alatti szűrőket is, amelyek szűrési sebessége - az előbbiekét jelentősen 

meghaladó - 12-15 m/h, tekintve, hogy a légkörinél nagyobb nyomáson működnek. 

A meglévő szűrők intenzifikálásának egyik módja a kis fajlagos felületű és szűrési sebességű kvarchomok 

helyett más finomszemcsés szűrőtöltet alkalmazása. P1. a homokot zeolit-tufa szemcsékkel keverve a szűrőtöltet 

szennyezés-visszafogó képessége kb. 25-40%-kal nő a homoktöltetéhez képest, s egyben szűrési sebessége is 

nagyobb. A mikrobákon kívül a vas- és alumíniumvegyületeket és a fitoplanktont is jobban kiszűri, a víz 

zavarosságát és színét is jobban csökkenti a zeolit. Megfelelő regenerálás esetén a zeolit adszorpciós képessége 

is kihasználható a szűrőhatás mellett. 
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Az intenzifikálás egy másik módja, a már hagyományosnak számító, többrétegű szűrők alkalmazása. Ezek igen 

előnyösek abból a szempontból, hogy mind az egyrétegű szűrők átalakítása, mind az új szűrők telepítése és 

üzemeltetése műszakilag egyszerűen megoldható. Ilyen szűrőkben a szűréskor a felső réteget alkotó durvább 

szűrőanyag a nagyobb részecskéket kiszűri, ezáltal megnöveli a szűrő élettartamát. Az alsó finomabb réteg 

funkciója, hogy megakadályozza a legkisebb vízszennyező részecskék átjutását a szűrőn. A több réteg 

minőségben is eltérő anyagot jelent. 

Összetétele pl.: 

 

Újabban ismét az egyrétegű szűrők, de már nem finomszemcsés, hanem durvaszemcsés szűrőtöltetek 

alkalmazása gyakori. A fixágyas berendezések mellett lebegő- illetve fluidágyas szűrőket is alkalmaznak. 

Ammónia és mangán eltávolítására alkalmasak az ún. biológiai szűrők. Ezek is lehetnek fixágyas (elárasztásos 

vagy csepegtetéses) illetve fluidágyas szűrök. A szemcsék felületén ilyenkor biológiai hártya alakul ki, a 

folyamat tehát nem csupán fizikai elválasztást jelent. 

Mesterséges szűrőanyagot is alkalmaznak lebegőágyas szűrőberendezésben, amiben a töltetet, pl. az úszó 

műanyag darabokat perforált háló tartja vissza. A szűrés úgy történik, hogy az egyes flokulált részecskék 

hozzátapadnak a különálló műanyag darabkákhoz. Ha a szemcséket aktívszén-bevonattal látják el, akkor pl. a 

szilárd részecskék eltávolításával együtt az adszorbeált szennyezőket is ki lehet vonni. 

A vírusok zöme rendszerint valamilyen proteint alkotó aminosav karboxil csoportjaival rendelkezik. Ezek a 

karboxil csoportok disszociálnak, negatív töltésűvé válnak. A gyorsszűrők homokszemcséi negatív felületi 

töltése elektrosztatikailag taszítja őket. Ha a szűréshez vegyszert nem alkalmaznak, akkor a vírusok csak 

kevéssé távolíthatók el a vízből. Bizonyos kationok, mint pl. a Ca2+ azonban képesek a vírusok felületi töltését 

csökkenteni olyan mértékig, hogy a taszító erőt a Van der Waals-féle vonzóerők legyőzhetik. Így a vírus már a 

homokszemcsékhez való kötődés révén hatékonyan elkülöníthető. 

Összefoglalás 

A harmadlagos szennyvíztisztítási eljárások fizikai, kémiai folyamatokra épülnek. Vannak olyan anyagok, 

melyek vagy méretük, vagy oldhatóságuk, vagy egyéb más tulajdonságuk miatt nem távolíthatók el 

„hagyományos” módszerekkel. 

Ebbe a kategóriába esnek a kis méretű lebegő anyagok, amik egy részét szűréssel lehet csak eltávolítani. A 

szűrőknek több típusa van. Ebben a tanulási egységben a szemcsés anyagú szűrőkről esett szó. A szemcsés 

anyagú szűrők szűrőanyaga leggyakrabban osztályozott, azonos szemcseméretű szűrőhomok. A szűrő 

nyílásméretét a szemcsék közötti hézagok nagysága adja. 

A szemcsés anyagú szűrők osztályozhatók: 

• a szűrési sebesség, 

• a szűrő kialakítása, 

• a szűrőrétegek száma, 

• a szűrés iránya szerint és 

• az üzem vízszint szerint. 

A szűrési sebesség szerint a szűrők lehetnek: 

• lassú szűrők, 

• gyorsszűrők. 

A szűrőrétegek száma szerint lehetnek a gyorsszűrők: 
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• hagyományos, egyrétegű és 

• kétrétegű szűrők. 

A kétrétegű szűrők kialakításuk szerint lehetnek: 

egyszerű kétrétegű, előszűrős- és kettős szűrők. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a szűrés elvét! 

2. Jellemezze a gyorsszűrőket! 

3. Mutassa be az egyrétegű szűrőket! 

4. Mutassa be a gyorsszűrők szerepét a szennyvíz utótisztításában! 

5. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a szemcsés anyagú szűrők üzemeltetésénél? 
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19. fejezet - Adszorpció, 
membráneljárások 

Bevezetés 

Az adszorpció egyre nagyobb szerepet kap a szennyvíztisztításban, mivel megoldott már az adszorbens 

regenerálása. Általában aktív szenet használnak, ami az ivóvízkezelésben már régóta alkalmazott eljárás. 

Az adszorpció általánosságban az egymással érintkező anyagok határfelületén történő anyag-felhalmozódás. 

Fizikai-kémiai kölcsönhatás alakul ki az adszorbens és az adszorptívum között. Alkalmazásuk általában kétféle 

módon történik, por, ill. granulátum formájában. 

A membráneljárások az elmúlt évtizedben kezdtek elterjedni a szennyvízkezelésben. Nagyon kis pórusmérettel 

rendelkeznek, ami alapján történik az osztályozásuk is. Lehetőség van segítségükkel baktériumok, ill. oldott 

molekulák eltávolítására is. 

Követelmény 

• Ismerje az adszorpció és a membránszűrés elméletét! 

• Tudja alkalmazásuk feltételeit! 

• Ismerje a típusokat, alkalmazásuk helyét! 

• Tudja működtetni azokat! 

Adszorpció 

Az adszorpció általánosságban az egymással érintkező anyagok határfelületén történő anyag-felhalmozódás. 

Az adszorbensek nagy fajlagos felülettel rendelkező szilárd anyagok, amelyek folyadékokból oldódott 

anyagokat képesek felületükön tartósan megkötni (adszorbeálni), vagy gázokból, gázelegyekből gáz 

halmazállapotú összetevőket megkötni. 

Az adszorpció tehát felületi megkötő képességet jelent. Az adszorpció a természetben is lejátszódó jelenség, az 

életfolyamatokban nagy a szerepe, de a víz- és szennyvíz-technológiában vagy a gázok tisztításában is 

alkalmazott fizikai eljárás. 

Az adszorbensek felületi megkötő képességének a mértéke (az adszorbensek kapacitása, amely megmutatja, 

hogy mekkora anyagmennyiséget képes az adszorbeálandó anyagból egységnyi felületén megkötni), a 

megkötendő komponensek anyagi minőségétől függ (a különböző anyagoknál más és más). 

Az adszorbensek szelektív tulajdonságokkal is rendelkeznek. Az apoláros jellegű adszorbensek az apoláros 

anyagokat, a poláros jellegűek a poláros anyagokat kötik meg jobban. 

Az adszorbensek a megkötött anyagokkal reverzibilis kapcsolatban vannak. Ez lehetővé teszi, hogy a megkötött 

anyagok eltávolíthatók az adszorbens felületéről, vagyis az adszorbensek regenerálás után visszanyerik felületi 

megkötő képességüket és ismételten felhasználhatók. 

A víz- és szennyvíz-technológiában a legelterjedtebb adszorbens az aktív szén. 

Az aktív szén sokféle széntartalmú alapanyagokból előállítható, ilyenek például az ásványi szénféleségek, a 

tőzeg, a kókuszdió. A széntartalmú anyagokat aktivizálni szükséges, amely történhet 900 ºC hőmérsékleten 

vízgőzzel, vagy 400-800 ºC hőmérsékleten cink-kloriddal. Jellemző az aktív szénre a nagy szabad fajlagos 

felület (800-1500 /m2/g). 

Az aktív szenet kétféle formában használják. Szénporként (PAC) belekeverik a tisztítandó vízbe, majd egy 

bizonyos behatási idő elteltével kiszűrik és/vagy kiülepítik. Granulált (GAC) (szemcsézett) formában történő 

használatnál gyorsszűrők szűrőanyagaként alkalmazva átvezetik rajta a vizet. 
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Az aktív szenes tisztítás célja kezdetben a kellemetlen szín-, szag- és ízrontó hatások megszüntetése volt. Az 

utóbbi években az analitikai eljárások és műszerek fejlődésének eredményeként az egyes szennyezőanyagok 

még igen kis koncentrációban is kimutathatók, hasonlíthatók lettek és egyre több vízben lévő anyag eddig nem 

ismert élettani hatására is többé-kevésbé fény derült. Emiatt ma már az organoleptikus tulajdonságok (szag, íz) 

javítása mellett elsődleges cél a krónikus toxicitást (huzamosabb időn át tartó mérgező hatás) és mutagenitást 

(az örökítő anyagban/génekben, kromoszómákban kialakuló változást) okozó szennyező anyagok eltávolítása. 

További cél, hogy a vezetékhálózatban is fennmaradjon a megfelelő vízminőség, amit a mikroszervezetek 

tápanyagául szolgáló anyagok megfelelő mértékű kivonásával lehet elérni, így megakadályozva azok 

újraszaporodását a csőhálózatban. 

Az aktív szénporként (PAC=powdered activated carbon=aktív szénpor) történő alkalmazásához külön 

tisztítóberendezésre nincs szükség, csupán egy bekeverő berendezésre a szénpor szuszpendálásához. Hátránya 

az eljárásnak, hogy a szénport a tisztítási folyamat egy későbbi szakaszában el kell majd távolítani, ami a kis 

szemcseméret miatt gondot okozhat. A szénport ezért az előtisztításkor, illetve a derítéskor alkalmazzák 

leginkább. 

A derítés előtt adagolt szénpor a derítőszer pelyhekkel és a szennyeződéssel kiülepszik, azonban még 

rendelkezik adszorpciós hatással, ezért visszaforgatható (recirkuláció) és többször (4-5 alkalommal) is 

felhasználható. 

A granulált aktív szén (GAC: granulated activated carbon) fajlagos felülete is igen nagy, 600-1500 m2/g közötti. 

A nagy felületet nemcsak az adszorbens külső felületével, hanem elsősorban a belső felülettel, a „csőszerűen” 

repedezett bonyolult geometriájú pórusokkal érik el. A pórusok mérete eltérő. Méret szerinti eloszlásuk 

különösen fontos tulajdonsága a szorbensnek, hiszen a pórusok általában arra képesek, hogy a hozzájuk hasonló 

méretű, a fizikailag is odajutni tudó molekulákat adszorbeálják. A szénszemcsében lévő legnagyobb ún. 

makropórusok a kolloid nagyságrendű anyagok, a középméretű pórusok elsősorban a nagyméretű molekulák, 

míg a mikropórusok a kisebb oldott anyagok megkötésére alkalmasak. Ezen az elven alapul a hidrofób-hidrofil 

tulajdonságok szerepe mellett a zeolitok, azaz molekulaszitáknak nevezett szilikátásványok szelektív szorpciós 

sajátsága is. 

Ha kicsi az érintkezés időtartama, akkor elsősorban a megkötendő anyagok folyadék fázisbeli szállítódása 

(koncentráció-gradiensek) és a filmdiffúzió (a szennyező anyagok szénfelülethez tapadó vízrétegen belüli 

mozgása) játsszák a döntőbb szerepet. A szemcsén belüli diffúzió ilyenkor minimális. Az adszorpció sebessége 

gyors, mert az adszorbens szilárd felülete nagy és a vízfilmen keresztül közvetlenül elérhető. A vízben lévő 

sokféle kolloid anyag azonban, ha nagy mennyiségben van jelen, épp a szénpor adszorpciós felületének lefedése 

miatt a folyamatot hátrányosan befolyásolja. Ezért a módszer közvetlenül, előtisztítás nélkül, csak kisebb 

zavarosságú vizek kezelésére alkalmas. 

A kevertetett rendszerben, amit szokásos statikus módszernek is nevezni, az idő függvényében kialakul egy 

egyensúlyi helyzetet közelítő állapot (PAC eljárás), a szilárd fázis és oldatfázis közti komponensmegoszlás. A 

dinamikus, azaz oszlopos művelet során ez az állapot a folyadékáramlás következtében állandóan megújuló 

változatban érvényesül. A víz komponens tartalmából a szorbens megköt valamennyit a vízzel való érintkezés 

során, ennek mértéke a hajtóerőktől függ, a víznek ekkor tovább áramlása közben mindig kisebb mennyiségű 

komponenst tartalmazó része fog az oszlopba töltött anyag egyre szorpcióképesebb, vagyis kevésbé telített 

részével találkozni, azaz megújuló egyensúlyi lépések sorozatában alakul ki az oszlopról távozó víz 

komponenstartalma. A folyamat értelmezése a 124. ábrán látható. 

Az idő előrehaladtával, ha a folyadékáramlás lefelé irányul, a szorbens réteg felső része telítődik, így az 

adszorpciós zóna egyre lejjebb kerül, ezzel párhuzamosan a lefolyó víz minősége romlik. A görbén az áttörési 

pont azt az üzemállapotot jelzi, amikor a szorbens már regenerálásra (reaktiválásra) szorul, azaz az oldott 

szerves anyagok eltávolításának hatékonysága ez esetben az eredetinek 20-30%-ára lecsökken. 

Az aktív szén réteg tisztítási hatékonyságáról a szorpciós idő függvényében meghatározott C/Co arány 

tájékoztat; ahol Co a tisztítandó, nyersvízben lévő szennyező anyagok koncentrációja, C1, C2, C3, C4 a tisztított 

vízrészletekben a szennyező komponens maradék koncentrációja az adott időpillanatban. Ez a 

függvénykapcsolat az adszorpciós folyamatra jellemző ún. áttörési görbe. 
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124. ábra. Folyamatos szorpciós műveletet jellemző áttörési görbe (Öllős G., Vízellátás) 

Belátható, hogy a kétféle módszer közül - egyébként ugyanazon körülmények közt - nagyobb mértékű 

szennyező anyag eltávolítást, tisztább vizet a dinamikus művelet szolgáltat. A fixágyas megoldás emellett a 

szemcsék töredékeinek vízbe jutását is kevésbé valószínűsíti, tehát a kevertetéshez képest lebegőanyag-mentes 

vizet is biztosít. Nem véletlen tehát, hogy a granulált aktív szenes szorpciót, az ún. aktív szén-szűrőt és nem a 

porszenet alkalmazzák az ivóvíztisztító eljárások az utótisztítás lépéseként. Gyakorta követi aktív szén szűrő 

használata a homok gyorsszűrőét a technológiai műveletsorban. 

A szorpció megvalósításakor a dinamikus és statikus művelet ilyen eltérése jó példaként szolgál arra, hogy a 

tisztítás céljára nem elég csupán a megfelelő fizikai-kémiai reakció kiválasztása. Emellett a hatékony kezelés 

elérése céljából hasonlóan lényeges a fizikai körülmények, a műveletek célszerű megválasztása is. 

Újabban ismertek olyan technológia eljárások, amelyek mintegy biológiai szűrőként is alkalmazzák az aktív 

szenet. A granulált aktív szén felületére aerob baktériumokat visznek fel, amelyek elegendő oxigén és tápanyag 

jelenlétében bizonyos vegyületek oxidálására képesek. (Az adszorbeálandó anyagok ez esetben is kötődnek az 

aktív szén felületéhez.) 

A szemcsés anyagú aktív szenes szűrést leggyakrabban az utótisztítás egyik eljárásaként alkalmazzák, a homok 

gyorsszűrők után elhelyezve a technológiai sorban, mivel így a szénszűrők védve vannak a lebegőanyagok káros 

hatásaitól. 

A granulált aktívszenes szűrők zárt-, nyomás alatti-, vagy nyitott kialakításúak és gravitációs működésűek is 

lehetnek, hasonlóan a nem aktív szűrőanyagú (homok) szűrőkhöz. 

A nyomás alatti zárt szénszűrőket inkább a kisebb kapacitású, felszín alatti vizet kezelő telepeken alkalmazzák, 

míg a felszíni vizek tisztítására inkább a nagyobb kapacitású nyitott gyorsszűrőket használják. 

A 125. ábrán egy szemcsés aktív szénnel töltött, nagyméretű zárt gyorsszűrőt (GAC) tanulmányozhatunk (GAC 

= granulated activated carbon = szemcsés aktív szén) a szűrőtartály üzemeltetéshez szükséges technológiai 

vezetékek és funkciójuk feltüntetésével. 
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125. ábra. Zárt, nyomás alatti, aktív szén töltetű gyorsszűrő, a csatlakozó technológiai vezetékekkel (Öllös G.: 

Víztisztítás – üzemeltetés) 

A 126. ábrán egy nyitott kialakítású, gravitációs működésű, granulált szemcsés aktív szén (GAC) töltetű 

gyorsszűrő felülnézetét és hossz-metszetét tanulmányozhatjuk. A hossz-metszeten látható a szűrőréteg 

felépítése: az aktív szén szűrőréteg, alatta a 0,6 m vastagságú homok-, és a 0,4 m vastag kavics támréteg. 

 

126. ábra. Nyitott, gravitációs, aktív szén töltetű gyorsszűrő (Öllös G.: Víztisztítás – üzemeltetés) 

Az aktív szén töltetű gyorsszűrők üzemi paraméterei viszonylag tág határok között mozognak: 

• behatási (kontakt) idő: 10-50 perc, 
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• szűrési sebesség (felületi terhelés): 1,0 – 30 m/óra, 

• az aktív szén töltet rétegvastagsága: 1,0 – 4,0 m. 

A behatási (kontakt) időt (t - másodpercben) megkapjuk, ha az aktív szén töltet térfogatát (V m3) elosztjuk a 

szűrőre vezetett víz térfogatáramával (Q m3/s). t = V/Q 

A szűrési sebességet (vsz), amely felületi terhelésként is értelmezhető, megkapjuk, ha a szűrőre vezetett víz 

térfogatáramát (Q m3/s) elosztjuk a szűrő felületével (A m2). vsz = Q/A 

A tisztítandó víz mennyiségétől és minőségi paramétereitől függően, az aktív szén töltetű szűrőket különféle 

rendszer szerint építik be, illetve kapcsolják össze és üzemeltetik. 

A szűrők üzemeltethetők: 

• önállóan (ha csak egy berendezést alkalmaznak), 

• sorba kapcsolva (a tisztító kapacitás összegződik), 

• párhuzamosan kapcsolva (a hidraulikai terhelés összegződik). 

 

127. ábra. Szűrők kapcsolási, ill. üzemeltetési megoldásai (Öllös G.: Víztisztítás – üzemeltetés) 

a)önálló b)sorbakapcsolt c)párhuzamosan kapcsolt 

Az aktív szén töltet az adszorpciós tisztító hatása mellett természetesen mechanikus szűrést is végez, de ezt 

igyekeznek az előzetes homokszűréssel a minimálisra csökkenteni. A szűrőrétegben felgyülemlett 

lebegőanyagot (iszap) időszakos mosatással kell eltávolítani. A mosatásnak a tisztításon kívül az is a szerepe, 

hogy a szénrétegben a víz a szűrés során ne alakíthasson ki járatokat, ahol a szennyezés fizikailag is „áttörhet” a 

szűrőn. Az ilyen célú mosatásra általában 3-4 naponta kerül sor. 

A szűrőanyag adszorpciós kapacitása is csökken idővel, ugyanis a szénszemcsék felületén és a pórusaiban a 

megkötött szennyeződés bizonyos része mosatással nem távolítható el. A mosatással el nem távolítható, 

megkötött szennyeződések miatt az aktív szén elveszti az adszorpciós hatását, ezért „reaktiválni” szükséges. 

A reaktiválást a szenet gyártó cég a saját telephelyén végzi, és egyben a szénveszteséget is pótolja. 

Szükséges tehát, hogy az aktív szenet a szűrőből és a szűrőbe üzemszerűen mozgatni lehessen, minél 

egyszerűbb megoldással. A kimerült aktív szén ki- és betermelése leggyakrabban a csővezetéken át vízzel 

történő mozgatást (hidromechanizáció) alkalmazzák. A zárt gyorsszűrő ábráján láthatjuk a szűrőtartályhoz 

csatlakozó, szénbetáplálásra és a kimerült széntöltet kitermelésére szolgáló vezetékeket. 

Megállapítható, hogy az aktív szenes eljárásokat az ivóvíz és szennyvíz tisztítás során, mind előkezelésre, mind 

pedig utótisztításra elterjedten alkalmazzák. Újabban megjelentek olyan technológiai eljárások is, amelyek 

biológiai szűrőként is alkalmazzák az aktív szenet. Ennél az eljárásnál az aktív szén felületére aerob 

mikroszerkezetek települnek, amelyek megfelelő életkörülmények (oxigén és tápanyag) esetén bizonyos 

szennyező anyagok oxidálására képesek. Természetesen ekkor is működik az aktív szén adszorpciós hatása. 
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Membrán eljárások 

A membrán eljárások napjainkban is már a gyakorlatban jelen levő, de a közeljövőben robbanásszerű 

elterjedésre számító víz- és szennyvíz-tisztítási megoldások. Kutatási célokra már 1855-ben készült cellulóz-

nitrát alapú membrán. 1912-ben az iparban is használható membránokat gyártottak, tömeges felhasználásukra 

azonban csak az elmúlt század második felében került sor, főként a gyógyszergyártásban és az 

élelmiszeriparban. 

A víz- és szennyvíz-technológiában először az ipari vízgazdálkodásban használtak membránokat. A közüzemű 

víz- és csatornaműveknél külföldön már néhány évtizede kezdték a membrán eljárásokat alkalmazni. A víz- és 

szennyvíz-technológiában felhasználásuk a vízellátásban megelőzte a szennyvízkezelést. 

Az első alkalmazások a membrán eljárások közül mind beruházási, mind üzemeltetési szempontból legdrágább 

változatot, a fordított ozmózist választották (az olajtermelő Perzsa-öböl menti országokban és Izraelben, a 

tengervíz sómentesítésére). 

Magyarországon a 2000 utáni években jelent meg néhány vízműben és szennyvíztisztító telepen az eljárás. 

A membrán eljárások gyakorlati alkalmazása területén, az igazi fellendülés a XXI. században várható. Az eljárás 

technológiai jelentősége nőni fog, az alábbi okok miatt. 

• Nőttek az igények az ivóvíz minőségével szemben (pl. víruseltávolítás, az egészségre káros mikro-

szennyeződések és vízkezelési melléktermékek eltávolítása). 

• Nőttek az igények a befogadóba bebocsátott tisztított szennyvízzel szemben (erősödött a környezettudatosság, 

fontossá vált az ivóvíz bázisok védelme). 

• Nőtt az idegenkedés a vegyszeres technológiákkal, a vegyszerhasználattal szemben. 

• Törekvés a kis helyigényű megoldásokra a víz- és szennyvíztisztító telepek rekonstrukciója és a vízminőség 

javító programok megvalósítása során. 

A fentiekkel párhuzamosan a membránelemek és a membrán eljárásokat alkalmazó telepek létesítési költsége 

csökkent, két ok miatt is: 

• a membrángyártás mennyisége nőtt, 

• az előállított membránok élettartama folyamatosan nőtt, és várhatóan nőni is fog. 

Két példa az előzőekkel kapcsolatosan: 

• • Magyarországra telepítette európai fejlesztő bázisát és Oroszlányban membrángyárat létesített a világ egyik 

vezető kanadai membránt gyártó cége, a ZENON. 

• • Németországban 1998-ban helyezték üzembe az első membrános ivóvíztisztító telepet, 100 m3/ó 

kapacitással, 2006-ban már 7000 m3/ó mennyiséget kezeltek ultraszűréssel. 

A membrán egy szűrő, mely hasonlóan a hagyományos (szövet-, vagy szemcsés anyagú) szűrőkhöz leválasztást 

(szeparálás) végez. Ennek során az elválasztandó keverék egy vagy több összetevőjét többé-kevésbé tökéletesen 

visszatartja, mialatt a maradék komponensek a membránon megközelítően akadálymentesen átjutnak. 

Az elválasztás fizikai úton történik, anélkül, hogy az elválasztandó keverék kémiai összetevői megváltoznának. 

A hagyományos szűréssel szemben a membránnal, a membrán felületén lévő perforációk méretétől függően, az 

elválasztási feladatot egészen a molekuláris tartomány alá lehet szorítani. 

Membránszűréssel a vízből eltávolíthatók a kolloidok, a baktériumok, a vírusok, a fémionok, a sók, az oldott 

szerves anyagok és a vízkezelés esetleg keletkező káros melléktermékei. A folyamat nem igényel vegyszeres 

támogatást (intenzifikálást), energia bevitel viszont szükséges, ugyanis a kezelendő víz a szűrőfelületen csak 

nyomás hatására tud átjutni. 

A 18. táblázatban tanulmányozhatjuk a különböző membrán szűrési (szeparálási) eljárásokat, az eltávolítható 

szennyező anyagokat, és néhány alapvető üzemi paramétert. 
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18. táblázat. Membrán szűrési eljárások és alapvető üzemi paramétereik (Öllős G.: Víztisztítás – üzemeltetés) 

 

Megjegyzések: 

• • μ m = mikrométer = 10-6 méter, 

• • dalton = atomi tömegmennyiség, 

• • Giardia cyszta = élősködő parazita véglény, a vízkezelésben fertőtlenítésre alkalmazott klóradag nem 

pusztítja el. 

A membránanyagok nagyon sokfélék lehetnek. Ezek közül az alábbiakkal találkozhatunk a víz- és szennyvíz-

technológiában: 

• cellulóz-acetát membránok, 

• polimembránok (poliamid, aromás poliamid, poliéter), 

• kompozit (vékony film) membránok, 

• molekulárisan töltött fémmembránok. 

A membrán modulok a különféle membránokból kialakított működő egységek. A tisztítandó víz mennyiségi és 

minőségi paramétereitől, valamint a felhasználó minőségi igényeitől függ a beépítendő modulok száma, vagyis a 

berendezés nagysága, illetve kapacitása. 

A leggyakoribb membrán modulok: 

• spirális tekercsmembrán modul, 

• üreges szálköteg membrán modul, 

• csőmembrán modul, 

• síkmembrán (lap vagy tárcsa) modul. 

A víz- és szennyvíz-technológiában inkább az első három típust használják, míg a síkmembránok inkább az 

élelmiszeriparban kerülnek alkalmazásra. 
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A spirális tekercsmembrán modul alapeleme két síkmembránból áll, melyeket egy porózus hordozó réteg két 

oldalára ragasztanak fel. Az így kapott „szendvics szerkezetű” síkmembránt egy gyűjtőcső köré több rétegben 

feltekercselik (128 ábra). 

 

128. ábra. Spirális membrán kialakítása (Árvai J.: Hulladékgazdálkodási kézikönyv). 1 O gyűrű; 2 szövetréteg; 

3 spirális membránelem; 4 kocentrátumáram; 5 membrán; 6 támasztószövet, a tisztított víz elvezetése; 7 

ragasztott kötés; 8 középső cső; 9 áramlás; 10 tisztított vízáram; 11 betáplálás 

A víz a membrán rétegek palástján áthaladva jut a gyűjtőcsőbe, ahonnan elvezetésre kerül. A kiszűrt 

szennyeződés a membrán paláston marad vissza, amit onnan időnként el kell távolítani. A spirális 

tekercsmembrán igen nagy fajlagos felülettel rendelkezik, ezért a víz- és szennyvíz-technológiában a 

leggyakrabban alkalmazott membránmodul típus. 

Az üreges szálköteg membrán modul alapeleme egy 1-1,5 m hosszú membrán szál, melynek belső átmérője 

0,01-0,1 mikrométer. 

A modul gyártásakor ezeket az elemi membrán szálakat két végükön befogják egy 0,3-1,0 méter hosszúságú 

tartályba, amely így már egy modul. Egy ilyen modult több ezer szál alkot. A svájci Lausanne vízellátására 10 

millió darab elemi membrán szálból álló modulok tisztítanak napi 40 000 m3 ivóvizet. 

A 129. ábrán bal oldalt egy üreges szálköteg membrán külső képét, míg a fő ábrán a membránmodul szerkezetét 

tanulmányozhatjuk. 

 

129.ábra. Üreges szálköteg membrán modul (Öllős G.: Víztisztítás – üzemeltetés) 

A csőmembrán modul egy porózus csőbe épített elemi csőmembránokból áll. A tisztítandó víz a cső belsejében 

nyomás alatt átszivárog a membránon, majd a porózus csőfalon. Magas elkészítési költsége miatt a nagy 

térfogatáramú vízkezelésekben nem alkalmazzák őket, de ipari alkalmazásuk elterjedt. Kicsi a térfogategységre 

eső fajlagos felületük (130. ábra). 
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130. ábra. Csőmembrán modul (Öllös G.: Víztisztítás – üzemeltetés) 

Megjegyzések: 

• tápvíz = tisztítandó víz, 

• koncentrátum = a kiszűrt szennyező anyag, 

• permeátum = a tisztított (szűrt) víz. 

A síkmembrán (lap vagy tárcsa) modul „szendvics” szerkezetű elemi lapmembránokból áll, kör, vagy 

négyzetalakban összeállítva. Nagy térfogatáramú vizek kezeléséhez alkalmatlanok. Fő alkalmazási területük az 

élelmiszeripar. 

A tisztítandó víznek a membránra történő rávezetése szerint a membránszűrés lehet: 

• Zártvégű szűrés: amikor a membrán felületére merőlegesen érkező tisztítandó víz teljes mennyisége 

átpréselődik a membrán felületén, míg a szennyező anyag visszamarad. A kiszűrt szennyeződés miatt a 

membrán ellenállása nő, ezért a membránt rendszeresen meg kell tisztítani a kiszűrt anyagtól. 

• Keresztirányú szűrésnél a szűrendő víz a membrán fala mentén, azzal párhuzamosan áramlik, és csak egy 

része jut át a szűrőfelületen, ezért többször vissza kell vezetni (recirkuláltatni). A recirkuláció miatt energia 

igényesebb a zártvégű szűrésnél, azonban ennél az eljárásnál lényegesen ritkábban van szükség a membrán 

tisztítására (visszamosatására). 

A membrán eljárások osztályozhatók a membrán felületén lévő perforáció mérete szerint is: 

• mikroszűrés, 

• ultraszűrés, 

• nanoszűrés, 

• fordított ozmózis. 

A mikroszűrés szűrési tartománya 0,04 – 20 μm. 

Eltávolítja a kolloidokat, a baktériumok többségét, a gombákat. 

A felületi terhelése 0,1 – 1,0 m3/m2/óra = szűrési sebesség 0,1 – 1,0 m/óra. 

Az ultraszűrés szűrési tartománya 40-1000 Angström (1 Angström = 10-10 méter). 

Teljes csírátlanítást biztosít, eltávolítja a vírusokat és a klórnak is ellenálló Giardia cysztákat is. (Giardia cyszta 

– élősködő parazita véglény, a vízkezelésben fertőtlenítésre alkalmazott klóradag nem pusztítja el.) 

A felületi terhelése 0,05-0,2 m3/m2/óra = szűrési sebesség 0,05-0,2 m/óra. 

A nanoszűrés szűrési tartománya400-800 dalton. 

A makromolekulákat (pl. nyomelemek) 250 g/mol molekula nagyságig, a szulfát 94%-át, a kalcium ionok 50-

79%-át, a bromid 7-35%-át és a TOC-ban megadott szerves anyag 55-83 %-át is visszatartja a membrán, 75%-

os betáplált víz visszanyeréskor. Lágyításra is használható. 

A felületi terhelése 20-50 l/m2/ó. 



 Adszorpció, membráneljárások  

 190  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A fordított ozmózis szűrési tartománya 20-600 dalton. 

A fordított ozmózissal majdnem tökéletesen el lehet távolítani minden oldott anyagot, így a sót is. 

A felületi terhelése 10-50 l/m2/ó. 

Mint látható a membrán eljárások összehasonlításából, a membrán felületén lévő pórus méretének 

csökkenésével a tisztítási lehetőségek növekednek, de egyre nagyobb nyomáskülönbséget és szűrőfelületet kell 

biztosítani ugyanakkora vízhozam szűréséhez. 

Az ultraszűrés előnyei és technológiai problémái 

Előnyök a hagyományos technológiákhoz képest. 

• Lényegesen kisebb helyigényű a hagyományos szűrésnél. 

• Nem érintkezik az ivóvíz vegyszerrel, így közvetve környezetbarát is. 

• Szűrési üzemben nincs mozgó alkatrész a szűrőmodulban. 

• Eltávolítja a vírusokat, baktériumokat, így általában nincs szükség külön csírátlanító fokozatra. 

• Szennyvízkezelésnél a tisztított víz minősége nagyságrenddel jobb az előírásoknál, így közvetlenül 

környezetbarát a kisebb környezetterhelés miatt. 

• A membránmodulok ára folyamatosan csökken, a viszonylag új technológia egyre tökéletesedik, így egyre 

gazdaságosabbá válik az eljárás az ugyanolyan minőségi és mennyiségi teljesítményt nyújtó hagyományos 

technológiákhoz képest. 

• Teljesen automatizálható a technológia. 

Technológiai problémák, bizonytalanságok: 

• A membránelemek élettartama. Bár a gyártóművek maximum 10 év használhatóságot prognosztizálnak, ez 

még (különösen a szennyvíznél) nem bizonyított. 

• Meghibásodás (átszakadás) pontos észlelése és helymeghatározása nem tökéletes. 

• A vegyszeres tisztítás „iszap”-jának elhelyezése, tisztítása külön feladat. 

• Az üzemi tapasztalatok a rövid idő miatt még nem tekinthetők teljesen bizonyítottnak. 

• A membrán kímélése miatt gondos előtisztítást kell végezni. 

Magyarországon az ivóvízellátás és szennyvíztisztítás területén a Zenon által szabadalmazott és helyben gyártott 

Zee-Weed mikroszűrő beszerzésére nyílik a legkézenfekvőbb lehetőség. 

Anyagát tekintve egy 0,085 mikronos névleges és 0,2 mikronos abszolút pórusméretű, hidrofil, üreges szálú 

membrán, mely igen tartós, magas szakítószilárdsággal és oxidáns rezisztenciával rendelkezik. A membrán 

ellenálló képességét és magas szakítószilárdságát egy belső fémréteg biztosítja, melynek külső felületén 

helyezkedik el maga a membrán. A membrán modul több üreges membrán szálból áll, mely nagy felületet 

alkotó térfogat egységet képez. 

A modulokat – méretre szabhatóan – kazettává építik össze, melyeket bemerítik szennyvíz esetében – pl. 

bioreaktorba, s a létrehozott vákuum hatására a modul szálakon átszűrődő folyadékot (szűrlet) újrahasznosítás 

vagy befogadóba való bevezetés céljából elvezetik. 

A membrán aljában levegőztető elem van beépítve, hogy a reaktor belsejében a membrán-szálak folyamatos 

tisztántartása érdekében a felszálló buborékok turbulens teret alakítsanak ki. 

A szennyvíztisztítás területén a membrán-szűrés a nehezen kézben tartható utóülepítést hivatott kiváltani, de 

speciális esetekben a szennyvíziszap sűrítésére is felhasználható. 
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A 131. ábra egy hagyományos eleveniszapos rendszer és egy membránnal helyettesített utóülepítős megoldás 

összehasonlítását szemlélteti. 

 

131. ábra. A hagyományos eleveniszapos és a membrános eleveniszapos technológia folyamatábrája (Barótfi I.: 

Környezettechnika) 

Az ábrából az is kitűnik, hogy az utóülepítés membránnal történő helyettesítésével az ülepítő 3-5 g/l 

lebegőanyag terhelési korlát is megszűnik, s megnyílik a lehetőség a levegőztető medence 15-20 g/l 

iszapkoncentrációval történő működtetésére, mely három-ötszörös levegőztető medence térfogat csökkentéséhez 

vezethet. A nagyobb iszapkoncentráció egyben magasabb iszapkort is eredményez, azaz a rendszerből stabilabb, 

s egyben mennyiségében is redukálódott iszap elvételére nyílik lehetőség. 

Természetesen kedvezőtlen hatások is jelentkezhetnek, melyek miatt (Dohmann et al 1999): 

• a nagyobb iszapkoncentráció következtében megnő az eleveniszap viszkozitása és ezzel csökken az O2 átadás 

„a” tényezőjének értéke (többszörös levegő bevitel!), 

• a fölösiszap minőségének megváltozása kedvezőtlenül hat a szűrési ellenállás mértékére (romlik az iszap 

vízteleníthetősége, 

• a tartózkodási idő csökkenése miatt (kisebb puffer hatás) csökken a csúcsterhelésekkel szembeni 

rugalmasság. 

A felsorolt hátrányos hatások kiegyenlítésére való törekvések között megemlíthető egyebek mellett a nyomás 

alatti O2 bevezetés, mely az O2 átadása a tényezőjét növeli. 

Hasonlóan eredménnyel kecsegtet a Zenon cég eljárása, melynél a membrán kötegeket (132. ábra) magába az 

eleveniszapos medencébe süllyesztik be. (A membránok tisztításához szükséges befújt levegő – turbulens tér 

képzése – beszámítható a medence oxigénigényének kielégítésébe). 

 

132. ábra. ZeeWeed kapilláris modulokkal kialakított eleveniszapos technológia (Barótfi I.: Környezettechnika) 
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A kapilláris modulok visszaöblítéséhez egy külön szűrlettartály szükséges. 

Közelítő méretezéshez az alábbi paraméterek szolgálhatnak segítségül: 

1 db membrán kazetta 8 db Zee-Weed-500 modulból áll. 

1 modul 46 m2 szűrőfelülettel rendelkezik (1 kazetta 368 m2). 

Települési szennyvíz esetében szükséges szűrőfelület: ~ 40 m2 membrán/m3 szennyvíz/h. 

Szennyvíziszap sűrítése esetén szükséges szűrőfelület: ~ 100 m2 membrán/m3 iszap/h. (Ivóvíz tisztítás esetén ~ 

20 m2 membrán/m3 nyersvíz/h). 

A membránokon átjutó víz bakteriális szennyezést nem tartalmaz, így a költséges fertőtlenítő rendszer is 

megtakarítható. A lebegőanyagok 99%-os visszatartása a jövőben a tisztított szennyvíz újrahasznosítását a 

korábbiakhoz képest sokkal nagyobb területen teszi lehetővé. 

Felhasználásuk meglévő telepek hatásfok javításánál, ill. nagyobb mértékű szennyezés növekedésénél stb. 

szintén kedvezően alkalmazható. 

A magyarországi helyzetkép 

Hazánkban is várható a membrán eljárások gyors elterjedése. Döntő szerepe lehet az első néhány év 

tapasztalatának és a membránmodul árak várható csökkenésének. 

Az eljárások elterjedését egyrészt várhatóan felgyorsítja az analitika fejlődése is, ugyanis egyre több 

egészségkárosító anyagot, tisztítási mellékterméket tudnak az egyre pontosabb műszerek kimutatni és 

feltehetően ezeket a membrán eljárásokkal lehet a leghatékonyabban eltávolítani, másrészt az EU-s előírások 

miatt felgyorsulnak a víz- és szennyvíz-technológiai rekonstrukciók és vízminőség javító programok is. 

Összefoglalás 

Az adszorpció tehát felületi megkötő képességet jelent. Az adszorbensek a megkötött anyagokkal reverzibilis 

kapcsolatban vannak. Ez lehetővé teszi, hogy a megkötött anyagok eltávolíthatók az adszorbens felületéről, 

vagyis az adszorbensek regenerálás után visszanyerik felületi megkötő képességüket és ismételten 

felhasználhatók. A vízkezelésben az ízrontó, toxikus és mutagén anyagok eltávolítására használják. 

Por (PAC), vagy granulált (GAC) formában alkalmazzák. Az előbbit statikus, míg az utóbbit dinamikus 

műveletnek is nevezik. 

A membrán egy szűrő, mely hasonlóan a hagyományos (szövet-, vagy szemcsés anyagú) szűrőkhöz leválasztást 

(szeparálás) végez. 

Az elválasztás fizikai úton történik, anélkül, hogy az elválasztandó keverék kémiai összetevői megváltoznának. 

A leggyakoribb membrán modulok: 

• spirális tekercsmembrán modul, 

• üreges szálköteg membrán modul, 

• csőmembrán modul, 

• síkmembrán (lap vagy tárcsa) modul. 

A membrán eljárások osztályozhatók a membrán felületén lévő perforáció mérete szerint is: 

• mikroszűrés, 

• ultraszűrés, 

• nanoszűrés, 
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• fordított ozmózis. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az adszorpció lényegét! 

2. Hasonlítsa össze a por alakú és granulált aktív szénszűrők működési elvét! 

3. Rajzolja fel az áttörési görbét és értelmezze azt! 

4. Jellemezze a spirális membrán modulokat! 

5. Ismertesse az ultraszűrés folyamatát! 
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20. fejezet - Ioncsere és oxidáció 

Bevezetés 

Az ioncsere régóta alkalmazott eljárás a vízkezelésben. Azt gondolom, kevés olyan ember él hazánkban, aki 

nem hallott volna az ioncserélt vízről. A neve alapján is gondolhatjuk, hogy ioncsere eljárással készül. 

A háztartásban a takarítás során is több olyan vegyületet használunk, ami az oxidáció elvét alkalmazza, amikor 

megtisztítunk vele valamit. Azt gondolom a hipo is ismert sok ember számára, ami egy régóta használt 

oxidálószer. 

Ebben a tanulási egységben az ioncsere és az oxidáció elvét és gyakorlat megvalósítását mutatjuk be. 

Követelmény 

• Ismerje az ioncsere elméletét, fizikai, kémiai alapjait! 

• Tudja alkalmazásának helyét, feltételeit! 

• Ismerje a típusokat, tudja a gyakorlatban alkalmazni azokat! 

• Tudja az oxidáció kémiai alapjait, az egyes oxidálószerek folyamatait! 

• Tudja gyakorlati kivitelezésüket! 

Ioncsere 

Az ioncsere eljárása a XX. század elejétől ismert, de a gyakorlatban az 1940-es évektől (a műgyanta ioncserélő 

töltetek megjelenésével) terjedt el, elsősorban az ipari vizek kezelésénél. 

Az ioncserélődés a természetben is lejátszódó folyamat. Az ioncserének fontos szerepe van az élő szervezetben 

és a talajban is. Régebben több természetes anyagot is alkalmaztak az ioncserélő oszlopok tölteteként (pl. zeolit, 

cellulóz), ezt követően szulfonált természetes szeneket alkalmaztak, jelenleg az ioncserélők nagy része 

műgyanta alapú, vázuk sok esetben polisztirol és divinilbenzol kopolimer (pl. Varion gyanták). A kationcserélő 

gyanták általában szulfonsav-csoportokat, az anioncserélők rendszerint negyedrendű ammónium- vagy egyéb 

amin-csoportokat tartalmaznak. 

Működési alapelv 

Az ioncsere (ionkicserélődés, ioncsere adszorpció) a szilárd fázis (az ioncserélő műgyanta töltet) és a folyékony 

fázis (a tisztítandó víz) határfelületén lejátszódó reverzibilis (visszafordítható) kémiai folyamat. Az ioncserét az 

adszorpciós folyamatok közé soroljuk. Ez esetben azonban nemcsak fizikai kötésről van szó a szorbens felülete 

és a komponens közt (pl. Van-der Waals erők, hidrogén hidak létesülése), hanem kémiai kötésről is. Az 

ioncserélők ugyanis olyan szilárd anyagok, amelyek pozitív vagy negatív töltésű ionos csoportokat tartalmaznak 

és az azokhoz kapcsolódó, szabadon mozgó ionjaikat képesek más, azonos töltésű ellenionokkal kicserélni. 

Az ioncsere egyenértékű mennyiségek reverzibilis reakciója: 

Kationcsere esetén (pl.: Na+ ciklusú gyanta: 

 

Anioncsere esetén legelterjedtebb a klorid- vagy hidroxid ciklusú ioncsere, pl.: 

 

Az ioncserélők alkalmazásakor a víz sótartalma összességében nem, csak összetételében változik. Az 

ioncserélők alkalmazásának előnye a folyamat reverzibilitása, vagyis az ioncserélők a használatot követően 

regenerálhatóak és újra felhasználhatóak. Előnyük továbbá az, hogy alkalmazásuk során a víz egyéb 

komponenseinek a koncentrációját alig változtatják meg. 
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A kicserélődő ionok mennyisége függ: 

Az ioncserélő gyanták híg vizes oldatokban a jelenlévő ionok közül nagyobb arányban cserélik le ionjaikra 

(szelektivitás): 

• az azonos vegyértékű ionok közül a nagyobb atomtömegűt, 

• az eltérő vegyértékűekből a nagyobb vegyértékűt, 

• a nagyobb aktivitási koefficiensűt. 

• vízben lévő anyag(ok) koncentrációjától, 

• az oldott ionok minőségétől, 

• az oldat pH-jától. 

Ha az ioncserélő berendezésen olyan vizet vezetünk keresztül, amelyben az ioncserélő műgyanta töltetben lévő 

ionokkal megegyező töltésű ionok találhatók, akkor a vízben és az ioncserélő töltetben lévő ionok 

kicserélődnek. 

Az ioncserélők csoportosítása 

Az ioncserélő berendezéseket a műgyanta töltet ion-minősége szerint csoportosíthatjuk. 

• A kation cserélők pozitív töltésű ionokat (hidrogén- és más egy vegyértékű fém ionokat, pl. nátrium iont) 

tartalmazó műgyanta töltetanyaggal rendelkező berendezések, amelyek kationjai a vízben lévő más 

kationokkal képesek kicserélődni. 

• Az anion cserélők negatív töltésű ionokat (pl. hidroxil- vagy klór ionokat) tartalmazó műgyanta 

töltetanyaggal rendelkező berendezések, amelyek anionjai a vízben lévő más anionokkal képesek 

kicserélődni. 

Az ioncserélők két fő csoportján belül (kation cserélők és anion cserélők) megkülönböztetünk még két 

csoportot. 

A kation cserélők lehetnek: 

• erősen savas kation cserélők, 

• gyengén savas kation cserélők. 

Az anion cserélők lehetnek: 

• erősen savas anion cserélők, 

• gyengén savas anion cserélők. 

A szelektivitás (mely jellemző kation- és az anion cserélőkre is) az ioncserélő gyantának az a tulajdonsága, hogy 

a különböző ionokat különböző erősséggel köti meg (vagyis a vízben lévő ionok közül az egyik iont a másikkal 

szemben „előnyben részesítheti” a lecseréléskor). 

A szelektivitás erőssége egy tizenötös skálán adható meg, vagyis igen nagy különbségek lehetnek az egyes 

ionok lecserélésének „hajlandóságában”. 

A kationcserélő gyanták elsősorban az alkáliföldfém ionokra szelektívek, az anioncserélő gyanták a nitrát- és a 

szulfátionokra. Egyes egyvegyértékű kationok megkötésére ezért a víztisztításban az ioncserélő gyantáknál 

szelektívebb sajátságú zeolitokat használják fel. A zeolitok alumínium-szilikát ásványok, speciális Si-O gyűrűk 

övezte csatornás szerkezetűek, rácsüregük miatt molekulaszitáknak nevezik őket. Ammónium- és nehézfém-

ionok eltávolítására egyaránt alkalmasak. Általában e célokra Na-ionállapotú (NaCl-dal előkezelt) 

zeolitszemcséket alkalmaznak. 
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A zeolittal történő ioneltávolításkor, ha a vízben együttesen vannak a nehézfém ionok és NH4+-ionok jelen, a 

szelektivitási sorrend az egyes kationokra pl. a következő: 

 

A zeoliton megkötődő teljes NH4+ mennyiség - az alábbi reakcióegyenlet szerint - kétvegyértékű fémionokra 

cserélődik ki: 

 

A vízben mikroszennyezőként előforduló fémionok közül a Cd2+ , Cu2+ , Zn2+ , Cr3+ , Co2+ és Ni2+ hatékony 

eltávolítására is alkalmas a zeolitok közül a Na-ionállapotú klonoptilolit (zeolitfajta, jellemző kémiai formulája 

Na6/AlO2)6 (SiO2)3 24 H2O). 

Anionok kicserélésére továbbra is a műgyanták használatosak. Ezek abból a szempontból is előnyösek, hogy az 

ioncsere előtt a vízből csak a lebegőanyagokat kell eltávolítani azért, hogy ne rakódjanak le a gyanta felületén. 

Anioncsere esetén a szelektivitás sorrendje a gyantatípustól függ a következő módon: 

• erős bázisú gyantára a szelektivitási sorrend: 

 

• gyenge bázisú gyantára: 

 

A fentiekből kitűnik, hogy a nitrát-ionokat gyakorlatilag csak a náluk kevésbé szelektíven, vagyis gyengébben 

kötődő klorid- vagy hidrogén - karbonát-ionokra lehet kicserélni. 

Az ioncsere reakcióegyenlete: (R+ : gyanta) 

 

Hátránya, hogy az ioncserélt víz kloridion tartalma a kloridciklusú csere során megnő. Környezetkímélő, de 

drágább megoldás a hidrogén-karbonát ciklusú anioncsere. Alapegyenlete: 

 

Az ún. kloridciklusú anioncsere esetében az ioncserélőt kloridionokkal telítik, és regenerálásához nátrium-

klorid-oldatot használnak. A hidrogén-karbonát ciklusú anioncsere alkalmazásakor a gyanta regenerálása 

nátrium-hidrogénkarbonáttal, vagy kalcium-karbonáttal és szén-dioxiddal történhet. A hidrogénkarbonát ciklusú 

ioncsere abból fakad, hogy a kicserélendő anion (a vízben levő szulfát, nitrát stb.) helyére a vizeinkben nagy 

mennyiségben előforduló, egészségügyileg valamint egyéb tulajdonságok szempontjából sem káros, 

hidrogénkarbonát-ion kerül. Mindkét ioncserélő alkalmazásakor a víz sótartalma összességében nem, csak 

összetételében változik, és regenerálásuk során tekintélyes mennyiségű sótartalmú oldat (regenerátum) 

termelődik. 

Az ioncsere folyamatok sebességét különféle részfolyamatok szabják meg, pl. keveredés, anyagátmenet a 

folyadék-szilárd fázis között, pórusdiffúzió. Az ioncsere is, mint az adszorpciós eljárások általánosságban, 

kétféleképpen valósítható meg: szakaszos és folyamatos eljárással. A szakaszos eljárás során az ioncserélőt 

kevertetik a tisztítandó oldatban, majd attól elválasztják. A folyamatos eljárás kedvezőbb; az ioncserélő 

ionmegkötő-képességének jobb kihasználása mellett (nagyobb hatékonyság) a regenerálás is gazdaságosabb. Ez 

esetben oszlopba töltik az ioncserélő szemcséit, ezen bocsátják át a tisztítandó vizet. 

A tisztítás hatékonyságáról az idő függvényében az átfolyó oldatban meghatározott komponens-koncentráció 

tájékoztat. A folyamatot az áttörési görbe jellemzi, amely hasonló a GAC eljárás bemutatásánál leírtakhoz. 

Az ioncserélőt és az ioncsere folyamatot jellemző adatok közül lényeges az ioncserélő teljes (összes) 

kapacitásának ismerete. Ez az az egyenértékekben kifejezett ionmennyiség, amit az egységnyi térfogatú 



 Ioncsere és oxidáció  

 197  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ioncserélő sztöchiometrikusan megkötni képes. Egysége: val ion/dm3 ioncserélő. Áttörési pontként definiáljuk 

azt az adott ionkoncentrációhoz tartozó időtartamot vagy folyadéktérfogatot, amelynél a kérdéses ion 

koncentrációja az ioncserélőről elfolyó oldatban egy megadott értéket elér. 

Hasznos kapacitás az ioncserélő által az áttörési pontig megkötött összes ionmennyiség ion val/dm3 ioncserélő 

egységekben, ez jellemzi a folyamat egészét. Ugyanezt az adatot az eltávolítandó komponensre számítva a 

folyamatot jellemző gyakorlati kapacitásadatot nyerjük. Az oszlopkihasználás: a hasznos kapacitás és a teljes 

ioncsere kapacitás hányadosa, jól jellemzi az eljárás hatékonyságát. A gyakorlati kapacitás értéke, valamint az 

áttörési görbe alakja, az ioncserélő és az eltávolítandó komponens minőségétől és mennyiségétől, az oldat 

összetételétől, az alkalmazott áramlási sebességtől és az oszlop méreteitől egyaránt függ. Függ továbbá az 

üzemeltetési körülmények megszabta (illetve a megválasztott) áttörési koncentráció értékétől is. Megfelelően 

tervezett oszlopok esetében az összehasonlítás megkönnyítésére, az oszlopméretektől független adatként az 

áramlási sebességet illetve a tisztított víz mennyiségét az ioncserélő által betöltött oszloptérfogatra, mint 

egységre vonatkoztatva szokták megadni, oszloptérfogat/h illetve oszloptérfogat egységekben. 

Technológiai szempontból akkor hasznos eljárás az ioncsere, amikor a vízben valamilyen káros hatást (pl. 

keménységet) okozó vegyületben cseréljük ki az iont egy olyan másik ionra, amely következtében megszűnik 

(vagy csökken) az eredeti káros hatás. 

Esetünkben a kalcium-ion a keménységet okozó kalcium-hidrogénkarbonátban Ca(HCO3)2 cserélődik le a 

nátrium ionra. A vízben a létrejövő vegyület a nátrium-hidrogén-karbonát Na(HCO3) már nem okoz 

keménységet, így az ioncserével elvégeztük a víz lágyítását. 

Működési jellemzők, üzemeltetési feladatok 

Az ioncserélő töltete (a műgyanta) általában 1 mm-nél kisebb átmérőjű gömböcskékből áll, amelyet az 

ioncserélő oszlopban helyeznek el 0,6-1,0 méter rétegvastagságban. A száraz műgyantát az ioncserélő 

berendezésbe helyezése előtt be kell áztatni, mivel víz hatására erősen megduzzad. 

A műgyantákkal szembeni követelmények: 

• nagy fajlagos felület (mivel az ioncsere a műgyanta szemcsék felületén történik), 

• nagy ioncserélő kapacitás (hogy hosszú ideig tudjon üzemelni egy-egy oszlop), 

• ellenálló legyen a fizikai- és a kémiai hatásoknak (a gyantaszemcsék ne töredezzenek szét), 

• gazdaságosság (olcsó legyen a gyanta is és a regeneráló vegyszer is). 

Az ioncserélő oszlopok fém vagy műanyag tartályok, kisebb ioncserélőknél függőleges helyzetű csőszerű 

berendezések. Mivel a berendezés működése során erősen savas vagy erősen lúgos is lehet a víz pH értéke, ezért 

az ioncserélő oszlopok anyagának a vegyi hatásokkal szemben ellenállónak kell lenniük. Emiatt a fém anyagú 

tartályok belsejét vegyszerálló műanyag bevonattal szokták ellátni. 

A fentiekből látható, hogy az ioncserélő berendezések kialakítása és működése a zárt gyorsszűrőkhöz 

hasonlítható. Például a töltetet a vizet áteresztő szűrőfenéken helyezik el, vagy a kezelendő vizet itt is felülről 

vezetik rá a berendezésre. 

Nagyon fontos, hogy az ioncserélendő víz lebegő anyagot ne tartalmazzon, mert a műgyanta szemcsékre rakódó 

szennyeződés az ioncserélő teljesítményét a töredékére csökkenti. 

Az ioncserélők teljesítményét a műgyanta töltet anyagán lejátszódó kémiai folyamatok sebessége határozza 

meg. Ha gyorsabban folyik át a kezelendő víz a berendezésen, mint ahogy a gyantában a kémiai folyamatok 

lejátszódnak, az átfolyt vízben még jelentős mennyiségű ki nem cserélt ion maradhat. 

Az átfolyási sebesség az ioncserélő berendezésekben (az alkalmazott töltetanyag kémiai jellemzőitől függően) 

igen tág határok között mozoghat. 0,003 m/s és 0,022 m/s közötti intervallumba tartozó átfolyási sebességeket 

lehet mérni a jól üzemelő berendezéseknél. 

A térfogati terhelés (az átfolyási sebességtől függően) 10-100 m3/m3 óránként közötti érték, amely azt jelenti, 

hogy az ioncserélő töltet 1 m3-e 1 óra alatt 10-100 m3 vizet képes megtisztítani. 
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A műgyanta kapacitása határozza meg, hogy az ioncserélő berendezés jó hatásfokkal mennyi ideig képes 

folyamatosan üzemelni. 

Kimerül az ioncserélő töltete, amikor a műgyantában lévő ionok nagyobb hányada kicserélődik a kezelt víz 

megfelelő ionjaival. A kimerült ioncserélő töltetet nem szükséges eltávolítani, ugyanis megfelelő vegyszeres 

kezeléssel regenerálható, vagyis visszaállítható az eredeti kapacitása. 

A regenerálás, vagyis az eredeti ioncserélési kapacitás visszaállítása mindig olyan koncentrált oldattal történik, 

amely olyan ionokat tartalmaz, mint amilyenek kicserélődtek (elfogytak) a műgyantából. Ily módon biztosítható 

az egyensúly eltolódása, az ioncserélő eredeti ionállapotának visszaállítása. A regenerálásnál kapott eluátum 

gyakorta környezetszennyező anyag. Ennek hasznosításáról vagy közömbösítéséről illetve megfelelő 

elhelyezéséről gondoskodni kell. A regenerálás során távoznak a kezelt vízből a gyantába került ionok is. 

Egyenáramú regenerálás a leggyakoribb megoldási mód a töltet kapacitásának visszaállítására. 

A végrehajtás lépései: 

• a töltet lazító mosatása, ellenáramú (alulról felfelé áramoltatott) vízzel. Célja: az összetömörödött műgyanta 

fellazítása és a szemcsék felületére tapadt szennyeződések lemosása, 

• a regeneráló vegyszer egyenáramú (felülről lefelé, vagyis megegyezően az ioncseréléskor történt átfolyásnak) 

átvezetése a kimerült töltet anyagán, 

• vegyszerkiszorítás lassú, egyenáramú vízvisszaöblítéssel. Célja: a regeneráló vegyszer eltávolítása 

(kiszorítása) a töltet szemcséi közül, 

• utómosás gyors, egyenáramú vízvisszaöblítéssel. Célja: a regeneráló vegyszermaradék ionjainak az 

eltávolítása. Azt a vizet használjuk, amelyet majd ioncserélni kell (a nyers vizet). 

A regenerálásra használható vegyszerek: 

• hidrogén ciklusú, erősen savas kation cserélőnél és 

• hidrogén ciklusú, gyengén savas kation cserélőnél: 

sósav (HCl) vagy kénsav (H2SO4) 

• nátrium ciklusú, erősen savas kation cserélőnél: 

nátrium-klorid (NaCl) 

• nátrium ciklusú, gyengén savas kation cserélőnél: 

nátrium-hidroxid (NaOH) 

• hidroxid ciklusú, erősen lúgos anion cserélőnél és 

• hidroxid ciklusú, gyengén lúgos anion cserélőnél: 

nátrium-hidroxid (NaOH) 

• klorid ciklusú, erősen lúgos anion cserélőnél: 

nátrium-klorid (NaCl) vagy sósav (HCl) 

• klorid ciklusú, gyengén lúgos anion cserélőnél: 

nátirum-hidroxid (NaOH) 

Az alkalmazás lehetőségei a víz- és szennyvíz-technológiában 

Vízlágyításra: 

• erősen savas nátrium ciklusú ioncserélők; 
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• részleges sómentesítésre: párhuzamosan kapcsolt (a nyers vizet két részáramra bontva), erősen savas hidrogén 

ciklusú és nátrium ciklusú kation cserélőkkel (majd az ioncserélt vizeket összekeverve és gáztalanítva); 

• teljes sómentesítésre: sorba kapcsolt (az egyik ioncserélő oszlopról a másik oszlopra vezetjük a vizet) erősen 

savas hidrogén ciklusú kation cserélővel és erősen lúgos hidroxil ciklusú anion cserélővel. 

A fentieken túl az ioncsere több más módon való alkalmazásával is megoldhatók különösen a sómentesítési-, a 

lágyítási- és a karbonát-mentesítési feladatok. 

Az alábbi 133. ábrán a vízlágyításra alkalmazott erősen savas nátrium ciklusban működő ioncserélőt látjuk 

mindhárom működési fázisban. 

1. fázis: ioncsere (bal oldalon) 
Az ioncserélő töltet nátrium ionokat tartalmaz (Na+). (A nátrium melletti R betű a műgyanta térhálós 

szerkezetére utal). 

A kezelendő víz kalcium és magnézium ionokat tartalmaz, szulfátokhoz, kloridhoz és hidrogén-karbonáthoz 

kötődve. Ezek közül a magnézium-hidrogénkarbonát [Mg(HCO3)2] és a kalcium-hidrogénkarbonát 

[Ca(HCO3)2] okozza a keménységet. 

Az ioncsere során a hidrogén-karbonátokban lévő magnézium- vagy kalcium ion kicserélődik a töltet 

nátrium ionjával. A vízben keletkező nátrium-hidrogénkarbonát NaHCO3 már nem okoz keménységet, így a 

víz lágyítása megtörtént. 

2. fázis: öblítés (középen) 
Az ioncserélő töltet kapacitása kimerült, mivel a műgyanta összes nátrium ionja kicserélődött a víz 

kalcium- és magnézium ionjaival. Az ioncserélő nem képes tovább működni, a műgyantát regenerálni kell. 

A regenerálás előtt ellenáramú vízvisszaöblítéssel fel kell lazítani a töltetet és le kell mosatni a műgyanta 

szemcsék felületéről a szennyeződést. 

3. fázis: regenerálás (jobb oldalon) 
A regeneráló vegyszer (tömény konyhasó oldat, NaCl, nátrium-klorid) egyenáramú átvezetése a kimerült 

tölteten. 

A töltetből távoznak a kalcium-, valamint a magnézium ionok és a regeneráló vegyszerből a műgyantába 

kerülnek a nátrium ionok. 

Az ioncserélő regenerálása megtörtént, ismét üzemelésre képes. 
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133. ábra. Lágyítás nátrium ciklusú kation cserélővel (Üzemelés, öblítés, regenerálás) (Illés I. – Kelemen L. – 

Öllös G.: Ipari vízgazdékkodás 

Oxidáció 

Oxidáció és fertőtlenítés klórral 

A fertőtlenítéskor lejátszódó kémiai folyamat az oxidáció. A víz- és szennyvíz-technológiában még napjainkban 

is a leggyakrabban alkalmazott fertőtlenítő- és oxidálószerek a klór különböző formái. A klórt a fertőtlenítésen 

kívül más technológiai céllal is alkalmazzák, mint oxidálószert (pl. vastalanításkor az oldatban lévő vas 

oxidálására, hogy szűrhető vasoxid csapadék keletkezzen). 

Az ivóvíz előállítása során az egészségügyi szempontok fokozott előtérbe kerülése miatt napjainkban a 

klórfelhasználás csökkentése a cél. A klórozási mellékhatások megszüntetése, csökkentése miatt a víz 

szervesanyag-tartalmát el kell távolítani. Az egyéb technológiai célú klórozást ki kell váltani, pl. más 

oxidálószerek alkalmazásával. Mindezek ellenére napjainkban még nem rendelkezünk a klórhoz hasonló tartós 

fertőtlenítő hatása miatt a másodlagos szennyeződések ellen is védelmet nyújtó más fertőtlenítő szerrel. 

A fertőtlenítés célja a víz- és szennyvíztisztításban a patogén (fertőző) mikroszervezetek elpusztítása a tisztított 

vízben. 

A szennyvíztisztítás minden eljárásának van mikroorganizmus eltávolító hatása. Így például a rácsok 10-20%-át, 

az előülepítő 25-70%-át, a biológiai tisztítás 90-98%-át pusztítja el a patogén mikroorganizmusoknak. Ezért 

Magyarországon a szennyvíz fertőtlenítése nem kötelező, csak akkor kell fertőtleníteni, ha mikrobiológiai 

vizsgálatok ezt szükségessé teszik és az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) ezt 

elrendeli. A szennyvíztisztító telepek úgy épülnek, hogy a fertőtlenítő műtárgy megkerülhető legyen, és csak a 

fertőtlenítés elrendelésekor helyezik üzembe azt. 

Mivel a vízben lévő patogén mikroszervezetek kimutatása eléggé időigényes folyamat, ezért indikátorként 

(jelzőként) a coli-baktériumokat kutatják, mert ezek vizsgálata gyorsabb, egyszerűbb és jelenlétük patogén 

fertőzöttségre utal. 

A szennyvíztisztításban szinte kizárólag klórt használnak fertőtlenítőszerként. Az ivóvíz technológiában 

napjainkban elterjedőben van az ózon a klór helyett, de inkább azzal együtt alkalmazva. A klór oxidációs 

potenciálja jelentékeny, ezért az oldott szerves anyagok zömének oxidálására alkalmas. A baktériumokat az 

enzimek kémiai roncsolása révén pusztítja el. 
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A klórral történő fertőtlenítés azért vezet eredményre már viszonylag kis koncentrációban, mert a patogén 

mikroszervezetek jóval érzékenyebbek a klórra, mint más mikroorganizmusok. 

A klór hatása a mikroorganizmusokra függ: 

• a klórral szembeni érzékenységtől, 

• a beadagolt mennyiségtől (koncentrációtól g/m3), 

• a behatási időtől (kontaktidő), 

• a tisztított szennyvízben lévő egyéb, klórral oxidálható anyagok mennyiségétől. 

Negatív hatása is lehet a klórnak, ha túladagoljuk és a megengedettnél magasabb koncentrációban kerül ki a 

szabad klór (az a klórmennyiség, amely nem lépett reakcióba) a tisztított vízben a telepről. Tisztított 

szennyvíznél a magas szabad klórtartalom esetleg károsíthatja a befogadót, ivóvíznél pedig fogyasztói 

panaszokra számíthatunk. 

Deklórozás a fölös klór eltávolítását jelenti. Történhet kén-dioxid gáz vagy nátrium-szulfit adagolással és 

aktívszenes szűrőn történő szűréssel is. 

A fertőtlenítésre alkalmas klór-hatóanyag különböző formákban kerül kereskedelmi forgalomba. 

• A klórmész szilárd halmazállapotú. Nehézkes adagolási lehetősége miatt inkább csak műtárgyak tisztításához, 

fertőtlenítéséhez használják. 

• A nátrium-hipoklorit (hipo) folyékony halmazállapotú. Amíg nem voltak megbízható klórgáz-adagolók, 

döntően ezt a klórformát használták. 

• A klórgáz hordóban vagy palackban kerül forgalomba. A hordó, illetve a palack alsó részében cseppfolyós a 

klór, a felső részben gáz halmazállapotú. Ahogy használódik a gáz, úgy válik ki a folyadékból és pótlódik. Ma 

a legelterjedtebb a klór gáz formájú felhasználása (mivel megbízható, üzembiztos klórgáz-adagolók vannak). 

• A klór-dioxid a klórnál két és félszer hatásosabb oxidálószer, a felszíni vizek íz- és szagrontó anyagainak 

csökkentésére, valamint a fenolszármazékok oxidálására is alkalmazható. 

A vákuumos klórgáz adagoló (ADVANCE) (134. ábra) üzembiztos és főként biztonságos, mivel a rendszer 

vákuum hatására működik és nem nyomás alatt. Az adagoló leáll, ha például egy cső kilyukadása vagy egy 

csatlakozó tömítetlensége miatt megszűnik a vákuum, és így nem kerülhet ki a rendszerből klórgáz. A vákuumot 

injektor hozza létre. Az injektor egy csőszűkület, ahol a nagy folyadéksebesség miatt lecsökken a nyomás a 

légkörinél kisebb értékre (mint pl. az injektoros levegőztetőnél) és ennek a szívásnak a hatására kerül be a 

klórgáz az injektoron átáramló oldóvízbe. Rotaméter szolgál a gázmennyiség mérésére. Visszacsapó-szelep 

akadályozza meg üzemzavar esetén a víz injektorból történő kijutását, illetve a gázadagolóba jutását. Állítható 

adagoló szeleppel történik a klórgáz adag beállítása. Az adagoló rendszernek 2-10 g/m3 adagolási tartományban 

kell általában működni a víz- és a tisztított szennyvíz fertőtlenítésnél. 
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134. ábra. Vákuumos klórgáz adagoló (ADVANCE) (Költő G. – Pálhidi A.: Vízműkezelő technológiai 2.) 

Behatási idő (kontaktidő) szükséges ahhoz, hogy a klór a fertőtlenítő hatását ki tudja fejteni. Az előírások 

szerint a tisztított víz fertőtlenítéséhez a minimális idő 15 perc. A gyakorlatban általában 30 perces behatási 

idővel dolgoznak. 

A kontakt-medence az a műtárgy, ahol a klórbeadagolást követően a tisztított víznek annyi ideig kell 

tartózkodnia, mint amennyi a behatási (kontakt) idő. A leggyakoribb műtárgy, amit erre a célra alkalmaznak, a 

labirint-medence. A labirint-medence egy téglalap alaprajzú műtárgy, amelyben terelőfalak vannak. A 

terelőfalak megnövelik az átfolyási út hosszát, ezzel a tartózkodási időt is. Így biztosítható egyrészről az 

elkeveredés, másrészről a szükséges behatási idő. 

A klórszükséglet az az adagolandó fajlagos klórmennyiség (g/m3), amellyel a kívánt technológiai célt (pl. a 

fertőtlenítést) el tudjuk érni. A klórszükséglet csak laboratóriumi méréssel határozható meg, ugyanis a vízbe 

adagolt klórnak csak egy része használódik el a fertőtlenítésre, más részét a tisztított szennyvízben lévő 

oxidálható szerves- és szervetlen anyagok „fogyasztják el”. A víz klórmegkötő képességét a törésponti görbe 

segítségével határozhatjuk meg. 

A törésponti görbét (135. ábra) úgy szerkesztik meg a laboratóriumban, hogy a fertőtlenítendő vízminta 

sorozatba grammonként növekvő mennyiségű (1, 2, 3…6 g/m3) klórt adagolnak. Ez látható a vízszintes 

tengelyen, 30 perc behatási idő után mindegyik vízmintában megmérik a szabad klórtartalmat (azt a 

klórmennyiséget, ami megmaradt - felesleges volt - a beadagolt klórból az oxidáció elvégzése után). Ez látható a 

függőleges tengelyen. 
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135. ábra. A víz klórozásakor keletkező vegyületek és a törésponti görbe (Öllős G., Vízellátás) 

A töréspont-görbe értelmezése. Az adott vízminta részleteihez növekvő mennyiségű klórt adva a következők 

tapasztalhatók. 

• Ha a víz nem tartalmaz semmilyen klórfogyasztó (klórral reagáló) komponenst, akkor a vízben mért maradék 

szabad klór koncentrációja megegyezik a beadagolt klórnak megfelelő kiindulási koncentrációval. Ezt a 

növekvő klóradag függvényében ábrázolva egyenest kapunk a koordináta rendszerben. 

• Ha a vízben pl. NH3 van jelen, a mért maradék szabad klór, vagyis a reakcióban el nem használódott klór 

mennyisége a növekvő klóradag függvényében változni fog. Kötött klórformák, klóraminok képződnek a klór 

és ammónia arányától függően. A maradék szabad klór mennyisége az előbbi egyenestől eltérő lesz és annál 

nagyobb eltérést mutat, minél több a vegyületképzésre felhasznált, kötött klór hányada. 

• A töréspont jelzi azt a klórkoncentrációt, amelynél a vízben a kötött klórmaradék mennyisége minimális, az 

ammónia kémiai oxidációja pedig egészen a nitrogéngázig lejátszódik: 

 

• Ha a töréspont utáni szakasznak megfelelően történik a klórozás, vagyis e feletti mennyiségű klórt adagolnak 

a vízbe, akkor az ammónium-ion koncentráció határérték alá csökkenthető, ezen kívül az ez esetben jelen levő 

szabad maradék klór miatt jobb fertőtlenítési hatásfok érhető el. 

A klór hatásmechanizmusa 

A klórgázt a fertőtlenítendő vízben eloszlatják, amelyben nemcsak oldódik, hanem hidrolizál is a következő 

reakcióegyenlet szerint: 

 

A Cl2, a HOCl és a OCl- egymáshoz viszonyított mennyisége a víz pH-jától függ. 

A klórozás klórgáz helyett nátriumhipoklorit (NaOCl, Hypo) oldattal is lehetséges. 

 

A hipiklorit ion, de főleg a hipoklórossav nagyon erős baktericid hatású. 

Ha a víz pH-ja 5-6 közötti érték, akkor a klór szinte teljes mennyiségéből hipoklóros sav keletkezik, ami aztán 

tovább bomlik, ezért ebben a tartományban a legjobb hatásfokú a fertőtlenítés. 

Ha a fertőtlenített víz ammóniumiont tartalmaz, akkor a klór és az ammónia arányától függően háromféle 

klóramin keletkezhet, amelyekben a klór félig kötött állapotúnak nevezhető. 

5:1 klór-ammónia arányig monoklór-amin (NH2Cl) keletkezik, amely lassan ható, 2 óra behatási idejű, gyenge 

fertőtlenítőszer, ezért alkalmas nagyobb kiterjedésű csőhálózatok esetén is az esetleges másodlagos 

szennyeződések oxidálására. Emiatt technológiai cél is lehet a monoklór-amin keletkezésének előidézése. 

10:1 klór-ammónia arányál diklór-amin (NHCl2) keletkezik, amely kellemetlen klórszagot és ízt ad a víznek. 

15:1 klór-ammónia arány felett triklór-amin (NCl3) keletkezik, amely erősen kellemetlen szagú, de 

levegőztetéssel könnyen eltávolítható. 

A klóraminok - amellett, hogy kellemetlen ízt és szagot kölcsönöznek a víznek - a szabad klórnál sokkal 

gyengébb oxidálószerek. 

A klórt gyakran helyettesítik klór-dioxiddal (ClO2). A koncentrált klórdioxid gáz robbanékony, ezért a 

felhasználás helyszínén kell előállítani. A klór-dioxid - a klórtól eltérően - vízben nem hidrolizál, csupán 

fizikailag oldódik, vizes oldata pH=2-10 között stabil. 
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Sokféle szerves és szervetlen anyaggal reakcióba lép, így még a komplex kötésben lévő Fe(II)- illetve Mn(II)-

ionok oxidációjára is képes. Reakciói a szerves anyagokkal általában szintén klórozott termékek képződéséhez 

vezetnek. A klór-dioxidot sikeresen alkalmazzák a doh-, föld- és hal-ízek és szagok csökkentésére, hálózati 

fertőtlenítőszerként. 

Klór-dioxidos fertőtlenítéskor kevéssé ismert hatású, nem illékony vegyületek keletkeznek, trihalometánok 

azonban nem. 

Képződik viszont közvetlenül mérgező szervetlen klorit és klorát is, koncentrációjuk elsősorban a kezelt víz 

szervesanyag-tartalmától függ. 

 

A klórdioxid oxidációs reakcióinak zömében klorittá alakul: 

 

Előnye a klórral szemben, hogy az ammóniával és egyéb nitrogéntartalmú vegyülettel nem lép reakcióba, 

baktericid hatása pedig erőteljes. Hátránya, hogy alkalmazása költséges, néhány oxidált terméke (a klorát) 

egészségügyi kockázatot jelenthet. 

Ózonos oxidáció 

Az ózon az oxigén háromatomos módosulata (O3). Erős szagú, nagy sűrűségű (1040 g/m3), nagyobb tömegben 

normál hőmérsékleten világoskék színű, a vízben kis mértékben oldódó, nagy reakcióképességű gáz. A 

természetben is előfordul a felső légrétegekben (ózonpajzs). 

Az ózon igen erőteljes oxidáló és fertőtlenítő szer, ezért a víz- és szennyvíz-technológiában többféle célra is 

felhasználható: 

• fertőtlenítésre (vírusokkal, baktériumokkal szemben), 

• oldott vas és mangán oxidálására, 

• íz-, szín- és szaghatások megszüntetésére, csökkentésére, 

• veszélyes antropogén eredetű szennyeződések eltávolítására, pl. peszticidek (növényi- és állati kártevőirtó 

szerek), detergensek (mosó- és tisztítószerek szerves, szintetikus hatóanyaga), fenolok stb., 

• cianidok oxidálására, 

• mikroszennyezők eltávolítására, 

• bonyolult szerkezetű, nehezen lebontható szerves anyagok egyszerűbbé alakítására, 

• prekurzor anyagok (a kezelendő vízben jelenlévő olyan anyagok, pl.: a szerves hurmin-, lignin- és fulvin 

anyagok, melyek a vízkezelő anyagokkal, pl.: a klórral reakcióba lépve létrehoznak a vízben visszamaradó 

anyagokat pl: trihalometán vegyületeket (THM), melyek a víz tulajdonságát hátrányosan megváltoztatják) 

eltávolítása vagy a káros melléktermékek keletkezésének elkerülése, 

• szuszpendált anyagok eltávolítása, 

• előtisztítási célból (fázisközi ózonként), pl.: az aktív szén szűrés előkészítésére. 

Magyarországon jelenleg is már több vízmű alkalmazza a technológiája részeként az ózont, különféle 

technológiai céllal, pl. a Fővárosi Vízművek a ráckevei és a csepeli vízkezelő műben felszín alatti víznél, a 

balmazújvárosi és a szolnoki vízműben felszíni víz kezelésénél. 

Az ózont a felhasználás helyén kell előállítani, mert a szállítása, raktározása, bomlékonysága miatt nem 

megoldható. 
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Az ózontermelő- és előállító rendszer részei: 

• levegő előkészítő vagy oxigéntároló és elpárologtató, 

• ózonfejlesztő generátor, 

• ózonfejlesztő generátor, 

Az ózon előállítható levegőből vagy oxigénből. 

A levegőből történő ózon előállításnál a felhasznált levegőnek teljesen száraznak és minden szennyező anyagtól 

mentesnek kell lennie. A levegőt a környezetből kompresszor szívja be és sűríti a szükséges nyomásra. 

A sűrített levegőből 5-10 °C-on egy vízleválasztóban kicsapódik a nedvesség egy része, majd -50, -60 °C-os 

harmatponti hőmérsékletig tovább szárítják két szárító oszlopon. (A harmatpont a levegő pillanatnyi 

páratartalmához tartozó azon hőmérséklet, melyen a levegő eléri a telítettségi páratartalmat. Ha a levegő 

hőmérséklete a harmatpont alá kerül, megkezdődik a párakicsapódás). 

A szárító oszlopok nagy felületű adszorbens (felületi megkötő képességgel rendelkező) anyaggal vannak 

megtöltve (pl. alumínium-oxidból készült kis átmérőjű golyócskákkal), amelyek a szárító fázisban visszatartják 

a sűrített levegőben lévő párát, a regenerálási fázisban pedig azt leadják. 

A két szárító oszlop váltakozva működik szárító és regeneráló fázisban. Az átváltás 10 percenként 

automatikusan történik. Az egyik oszlop regenerálását a másik oszlopban szárított sűrített levegő egy részének 

légköri nyomására való expanziójával biztosítják, ami 7 báros üzemi nyomásnál a levegőáram mintegy 15%-át 

érinti. 

Szűrés után ellenőrzik a levegő nedvességtartalmát, majd az előkészített levegő 1,0-2,0 bar közötti nyomással 

kerül az ózonfejlesztő generátorba. (Ha az előkészített levegő nedvesebb a megengedettnél, a rendszer 

automatikusan leáll). 

Az oxigénnel üzemelő ózonfejlesztésnél nincs szükség a bonyolult levegő-előkészítő egységre. 

A folyékony oxigénnel üzemelő rendszer előnyei: 

• nincs szüksége a bonyolult és költséges levegő-előkészítő rendszerre; 

• az ózonfejlesztő generátor jobb teljesítménnyel üzemel; 

• magasabb az ózontartalom a generátorból távozó levegőben, ezért minden csatlakozó berendezés kisebb 

méretű; 

• az üzemeltetéshez szükséges energiaigény a felére csökken; 

• a magasabb ózonkoncentráció miatt nő az ózon vízbe juttatásának hatásfoka, csökken a maradék ózon, így 

kisebb kapacitású ózonromboló szükséges; 

• nitrogéndioxidok nem kerülnek a vízbe. 

A folyékony oxigénnel üzemelő rendszer hátrányai: 

• a folyékony oxigént vagy vásárolni, vagy a helyszínen előállítani szükséges, aminek a költségei a levegő-

előkészítés körüli értéket mutatnak; 

• az oxigén kezelése nagy gondosságot igényel (gyúlékony és robbanásveszélyes); 

• a magasabb ózonkoncentráció jobban igénybe veszi a bekeverőt, a tömítéseket, a szerelvényeket. 

Az előnyöket és hátrányokat mérlegelve, a folyékony oxigénnel üzemelő ózonizáló rendszerek elterjedése 

várható. Magyarországon folyékony oxigént használnak az ózon előállítására a Fővárosi Vízművek csepeli 

vízkezelő telepén. 
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Az ózontermelő generátorok az ózont száraz levegőből vagy oxigénből állítják elő nagy feszültségű 

váltóárammal, csendes kisüléssel. Ez régebben lemezes, az utóbbi időszakban már szinte kizárólag csöves 

készülékekben történik. A 136. ábrán egy csöves ózontermelő berendezés kialakítását tanulmányozhatjuk. 

 

136. ábra. Csöves ózonfejlesztő reaktor (Költő G. – Pálhidi A.: Vízműkezelő technológiai 2.) 

Az ózontermelés a kisülési energiával és a reaktoron átvezetett levegő anyagáramával egyenesen arányos. 

A reaktorból kikerülő gáz nem tiszta ózon, hanem ózonos levegő 20-50 g O3/Nm3 közötti ózonkoncentrációval. 

Egy berendezés átlagos teljesítménye 5-15 kg ózon óránként. Az ózontermelést úgy kapjuk meg, hogy a 

reaktorból távozó levegő térfogatáramát megszorozzuk az ózonos levegő ózonkoncentrációjával. 

Az ózontermelő generátor folyamatos hűtését a vízzel hűtő rendszer biztosítja. 

Néhány tájékoztató jellegű műszaki adat: 

• üzemi feszültség: 10-20 kV, 

• ózontermelés: 1-20 kg/óra, 

• fajlagos energiaigény: 15-25 kWh/kg O3, 

• ózonkoncentráció: 20-50 g O3/Nm3. 

Az ózon elnyeletése zárt ózon bekeverő medencékben (kontakt medencékben) történik. 

Az ózon a vízben az oxigénnél jobban, de a klórnál rosszabbul oldódik, ezért fontos, hogy az ózontartalmú 

levegő jól elkeveredjen a vízben. 

Az ózonbekeverő medencék 5-10 méter mélységűek, a víz tartózkodási ideje (a kontaktidő) 5-15 perc, az 

adagolt ózon 1-6 g O3/m3. 

Az ózon elkeveredését többféle módon is biztosítani lehet. Ezeket a megoldási módokat tanulmányozhatjuk a 

137. ábrán. 

• Buborékoltató ózonbekeverésnél a medence fenéken porlasztó tárcsákon vezetjük be az ózont, a légbefúvásos 

levegőztetési megoldáshoz hasonlóan (felső ábra); 
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• turbinás bekeverésnél gépi elkeverést biztosítunk (bal oldali ábra); 

• injektoros bekeverésnél a vízbevezető csőre szerelt injektor szívja be az ózont, keveri el és viszi be a 

medencébe (jobb oldali ábra). 

 

137. ábra. Különféle kialakítású ózonbekeverő medencék. 1) vízbevezetés 2) ózon bevezetés 3) ózonnal kevert 

víz elvezetése (Benedek P. – Valló S.: Víztisztítás - -szennyvíztisztítás zsebkönyv) 

Különösen a buborékoltató rendszer hatásfoka növelhető mg több (3-4) részből álló oxigén bekeverő medence 

alkalmazásával, ahol mindegyik medencerészbe külön-külön, de egyre csökkenő mennyiségben adagoljuk az 

ózont (138. ábra). 

 

138. ábra. Négy kamrából álló levegő bekeverő medence (Öllös G.: Vízellátás) 

A maradék ózon megsemmisítő (ózonromboló) feladata, hogy a kezelendő vízből kivált és az ózonkezelő 

medence légterében összegyűlt levegőt elszívja, és lebontsa a maradék ózont. 

A maradék ózon lebontására leggyakrabban termikus ózonrombolót használnak. 
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A termikus rombolók működési elve: az ózon instabil gáz, ami oxigénre bomlik. A bomlás környezeti hőfokon 

lassú, de 350 °C hőmérsékleten pillanatszerű. 

A berendezés gyakorlatilag egy fűtött elektromos ellenállásból, egy hőcserélőkből és a két sebességfokozatban 

működő ventillátorból, valamint az elektromos vezérlő szekrényből áll. A berendezésbe belépő ózonos 

levegőben levő ózon a 350 °C hőmérsékleten lebomlik oxigénre, így hűtés után a légtérbe vezethető. 

A biztonság miatt az ózonizálót igyekeznek elkülönítve elhelyezni, pl. egy külön ózonszinten. Normál üzemi 

körülmények között a légtér ózonkoncentrációja nem érheti el a 0,2 mg/m3 értéket. 

Az ózon felhasználási lehetőségei a víz- és szennyvíz-technológia különböző területein. 

Uszodáknál fertőtlenítésre, a víz visszaforgató berendezések technológiájának részeként. Megfelelő helyen 

adagolva az ózon segítheti a pelyhesítést vagy az ammónia eltávolítást is. 

A kommunális szennyvíztisztításban a második és a harmadik tisztítási fokozatban, pl. szuszpendált anyagok, 

mikroorganizmusok, huminsavak bontására. 

Az ipari szennyvíztisztításban az igen erős oxidációs képessége miatt az oldott szerves és szervetlen molekulák 

elbontásánál. Ciántalanításra, ólommentesítésre, a zárt szénláncú szénhidrogének (pl. benzpirén) elbontására. 

Az ivóvíz-technológiában főként a víz színének, ízének, szagának javítására, a vas és mangán eltávolítására 

oxidációval, biológiailag nehezen lebontható anyag lebontására (19. táblázat). 

Ha a víz fertőtlenítő hatását az ózonos kezelés után is tartósan biztosítani szükséges (pl. a hálózatban az 

esetleges szennyeződések miatt), úgy az ózonos kezelés után klórozást is kell végezni. 

19. táblázat. Az ózon felhasználási lehetőségei az ivóvíz előállítás technológiában (Öllős G.: Víztisztítás - 

üzemeltetés) 

 

Összefoglalás 

Az ioncsere a szilárd fázis és a folyékony fázis határfelületén lejátszódó reverzibilis (visszafordítható) kémiai 

folyamat. Az ioncserét az adszorpciós folyamatok közé soroljuk. Ez esetben azonban nemcsak fizikai kötésről 

van szó a szorbens felülete és a komponens közt (pl. Van-der Waals erők, hidrogén hidak létesülése), hanem 

kémiai kötésről is. 

Az ioncserélők csoportosítása 

• kation cserélők , 

• anion cserélők . 
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A kation cserélők lehetnek: 

• erősen savas kation cserélők, 

• gyengén savas kation cserélők. 

Az anion cserélők lehetnek: 

• erősen savas anion cserélők, 

• gyengén savas anion cserélők. 

Oxidáció 

A fertőtlenítéskor lejátszódó kémiai folyamat az oxidáció. A fertőtlenítés célja a víz- és szennyvíztisztításban a 

patogén (fertőző) mikroszervezetek elpusztítása a tisztított vízben. 

A fertőtlenítésre alkalmas klór-hatóanyag különböző formákban kerül kereskedelmi forgalomba: 

• klórmész, 

• nátrium-hipoklorit (hipo), 

• klórgáz, 

• klór-dioxid . 

Az ózon igen erőteljes oxidáló és fertőtlenítő szer, ezért a víz- és szennyvíz-technológiában többféle célra is 

felhasználható. Az ózont a felhasználás helyén kell előállítani, mert a szállítása, raktározása, bomlékonysága 

miatt nem megoldható. 

Az ózon előállítható levegőből vagy oxigénből. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi az ioncsere elvi alapja? 

2. Mitől függ az ioncsere szelektivitása? 

3. Mit nevezünk áttörési pontnak? 

4. Mi az előnye és hátránya klórral való oxidációnak? 

5. Hogyan végzik az ózonos oxidációt a gyakorlatban? 
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Zárszó 

Kedves Hallgató! 

Remélem, hogy a Szennyvízkezelés 1. jegyzet megtanulása során sok új ismerethez jut, illetve elmélyíti a már 

meglévőket. 

Amennyiben gondjai támadnak az értelmezéssel, olvassa el többször is az anyagrészeket, és bátran keressen 

még hozzá információkat a mellékelt irodalomjegyzékben, illetve az interneten. 

Bízom benne, hogy a jegyzet anyaga megfelelő időráfordítással megtanulható, így az ellenőrző kérdések és 

feladatok nem okoznak majd gondot. 

Kellő átismétléssel a vizsgán való sikeres szereplés sem járhat majd „kellemetlen” meglepetéssel. 

Sikeres tanulást kíván: 

A szerző 
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Fogalomtár 

Adszorbensek: 

Nagy fajlagos felülettel rendelkező szilárd anyagok, amelyek folyadékokból oldódott anyagokat képesek 

felületükön tartósan megkötni (adszorbeálni), vagy gázokból, gázelegyekből gáz halmazállapotú összetevőket 

megkötni. 

Adszorbensek kapacitása: 

Megmutatja, hogy mekkora anyagmennyiséget képes az adszorbeálandó anyagból egységnyi felületén 

megkötni), a megkötendő komponensek anyagi minőségétől függ (a különböző anyagoknál más és más). 

Aerob folyamat: 

Olyan kémiai átalakulás, többnyire mikroorganizmusok (aerob szervezetek) hatására végbemenő szervesanyag-

leépülés (aerob bomlás, aerob fermentáció), amelynek feltétele a levegő, illetve az oxigén jelenléte. Egyik 

jellemzője a természeti átalakulásoknak (pl. korhadás) és az aerob biodegradációs eljárásoknak (pl. 

komposztálás, biológiai szennyvíztisztítás). Az aerob bomlás eredményeként a szerves anyagok jelentős 

hőfejlődéssel, de jelentős bűz-, illetve szagképződés nélkül szén-dioxiddá és vízzé, nitritekké és nitrátokká, 

szulfitokká és szulfátokká, valamint foszfátokká alakulnak (ásványosodás). 

Anaerob folyamat: 

Általában a levegő kizárásával végbemenő kémiai folyamat, gyakorlatilag a szerves anyagok levegő 

távollétében, mikroorganizmusok hatására lejátszódó leépülésének része, amely a természeti átalakulások (pl. 

rothadás, erjedés), és a biodegradációs eljárások (pl. iszaprothasztás) során is szerepet játszik. Az anaerob 

folyamatokban a szerves anyagok a zsírsavakon, aldehideken, és alkoholokon keresztül hidrogénre, szén-

dioxidra, metánra, kénhidrogénre és ammóniára bomlanak. 

Anoxikus körülmények: 

Amennyiben oxigén nincs jelen a rendszerben, nitrát azonban igen, így ez szolgál elektronakceptorként. 

Átfolyási idő: 

Az átfolyási idő megegyezik a tartózkodási idővel, mivel a víz az ülepítőben annyi ideig tartózkodik, amennyi 

idő az átfolyáshoz szükséges Tátf = Ttart. 

Átfolyási sebesség: 

Átfolyási sebesség irányára merőleges medence keresztmetszet a medence szélességének (B) és mélységének 

(H) szorzataként számítható. 

Áttörési pont: 

Áttörési pontként definiáljuk azt az adott ionkoncentrációhoz tartozó időtartamot vagy folyadéktérfogatot, 

amelynél a kérdéses ion koncentrációja az ioncserélőről elfolyó oldatban egy megadott értéket elér. 

Behatási idő (kontaktidő): 

Szükséges ahhoz, hogy a klór a fertőtlenítő hatását ki tudja fejteni. Az előírások szerint a tisztított víz 

fertőtlenítéséhez a minimális idő 15 perc. A gyakorlatban általában 30 perces behatási idővel dolgoznak. 

Biodegradáció: 

Egy szerves vegyület biológiai transzformációja egy másik vegyületté. 

BOI: (Biokémiai Oxigénigény mg/l): A szennyvízben levő szerves anyagok baktériumok okozta aerob 

oxidációjához szükséges oldott oxigén mennyisége, amely alkalmasan választott időtartamra, meghatározott 

vízhőmérsékletre vonatkozik. Jellemzően alkalmazott BOI paraméterek a 20 °C-on végzett 1, 5, 20 napos bontás 
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során mért (BOI1, BOI5, BOI20) értékek. Leggyakrabban a BOI5-öt alkalmazzák. A BOI érték a szennyvízben 

jelenlévő biodegradálható szervesanyag mennyiségével arányos. 

Denitrifikáció: 

A nitrát vegyületek redukciója. 

Elfogadható (acceptable) biodegradáció: 

A biodegradáció során a vegyület elveszti környezetre káros hatását. 

Eljárások: 

A technológiai célnak megfelelő változást a víz vagy szennyvíz állapotában, minőségében úgy hoznak létre, 

hogy valamilyen anyagot a vízbe bejuttatnak (fázisátadás), vagy onnan kivonnak (fázisszétválasztás). Ennek 

során kémiai és biokémiai folyamatok játszódnak le. Emiatt a víztisztítási- és a szennyvíztisztítási technológiák 

eljárásainak elve közös, „csupán” a kiinduláskor nem egyforma a tisztítandó, kezelendő víz, illetve a 

„késztermék” minősége. 

Endogén légzés: 

A mikroorganizmusok oxigént fogyasztanak akkor is, ha nem áll rendelkezésükre tápanyag. Ezt az 

oxigénfogyasztást nevezik endogén légzésnek (sejtlégzés). 

Enzim: 

A biokémiai folyamatok katalizátora 

Enzim indukáló szubsztrát: 

Aktiválja a mikroorganizmus enzimrendszerét, ilyen módon a mikroorganizmus képes biodegradálni. 

Enzimet nem indukáló szubsztrát: 

Nem indukálja a mikroorganizmus enzimrendszerét, ilyen módon önmagában nem képes biodegradációt 

előidézni. Ez nem jelenti azt, hogy nem biodegradálható. Enzimet nem indukáló szubsztrátok biodegradációja 

akkor lehetséges, ha a rendszerben jelen van egy másik szubsztrát, amely képes az adott enzimrendszert 

aktiválni. 

Eutrofizáció: 

A vizek tápanyagokban, főként nitrogén- és foszforvegyületekben való gazdagodása, aminek következtében a 

vízben élő növények gyorsan szaporodnak és az általuk előállított, felhalmozott szervesanyag-tömeget a 

heterotróf szervezetek nem képesek felhasználni. Az eutrofizálódást jelzi a plankton egyes algáinak időszakosan 

fellépő tömeges megjelenése (vízszíneződések, vízvirágzások). Általánosan a tavak elöregedésére utal, ami 

feltöltődéshez 

Felúszás: 

A víznél kisebb sűrűségű szennyezők: olaj és zsír cseppek az ülepítéshez hasonló körülmények közt a víz 

felszínére úsznak. 

Felúsztatás: 

Olaj-, zsírcseppek illetve kolloid méretű lebegőanyagok folyadékfelszínre való juttatása. 

Felületi hidraulikai terhelés (TA,H): 

Megmutatja, hogy a csepegtetőtest 1 m2-ére egy nap alatt hány m3 szennyvizet vezethetünk rá. 

Flokkuláció: 

Pehelyképződés; a destabilizált (koagulált) részecskék további összekapcsolódása nagyobb halmazokká. 
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Fölösiszap: 

Az utóülepítőből kikerülő iszapmennyiség, ami nem kerül recirkuláltatásra. 

Growth-szubsztrát: 

A mikroorganizmus enzimrendszere képes bontani, és a szubsztrát v. lebontási termékei bekapcsolódnak az 

energiatermelés folyamatába. 

Hasznos kapacitás: 

Az ioncserélő által az áttörési pontig megkötött összes ionmennyiség ion val/dm3 ioncserélő egységekben, ez 

jellemzi a folyamat egészét. 

Hidraulikus terhelés: 

A szennyvíztisztító telep jellemzésének egyik mérőszáma. Ami azt fejezi ki, hogy mennyi víz folyik át az 

ülepítő 1 m2-nyi vízfelületén. 

Hőterhelés: 

Hőmérséklet növekedés hatására bekövetkező káros környezeti hatás. A felmelegedés csökkenti az oldott oxigén 

mennyiségét, ugyanis az oxigén túltelítettség miatt annak egy része a légtérbe távozik. A veszteség elérheti a 4-5 

mg l-1 értéket is. Ez azonos lehet egy szennyvízterhelés hatásával. 

Ioncsere (ionkicserélődés, ioncsere adszorpció): 

A szilárd fázis (az ioncserélő műgyanta töltet) és a folyékony fázis (a tisztítandó víz) határfelületén lejátszódó 

reverzibilis (visszafordítható) kémiai folyamat. 

Iszapkor: 

Az eleveniszap vagy biomassza tényleges tartózkodási ideje a reaktorban, vagy medencében. 

Koaguláció: 

A vízkezelés során a kolloid részecskék destabilizálását jelenti, amely a részecskék közötti taszítóerő 

csökkenésének ill. megszűnésének hatására következik be. 

KOI: (Kémiai Oxigénigény mg/l): 

A vízben levő anyagok redukálóképessége, amelyet az oxigénfogyasztás mérésével állapítanak meg. A mérés 

maga oxidálóanyagokkal (pl. kálium-permanganát, kromát) történik. Az elfogyasztott oxigént a víz 

térfogategységre vonatkoztatják. A KOI egyenesen arányos a víz teljes szerves anyag tartalmával. 

Koliform szám: 

A 100 ml vízben lévő Coli baktériumok száma. 

Kolititer: 

Az a ml-ben kifejezett legkisebb vízmennyiség, amelyből koli baktérium kitenyészthető. 

Kolloid-destabilizálás: 

Kolloid-destabilizálásnak nevezzük a lassan pelyhesedő kolloidrendszer pelyhesedő rendszerré alakításának 

folyamatát. Ezt a derítőszerekkel elérhetjük. 

Kometabolizmus: 

Egy non-growth szubsztrát biotranszformációja egy growth-szubsztrát obligát jelenlétében. 

Kontakt-medence: 
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Az a műtárgy, ahol a klórbeadagolást követően a tisztított víznek annyi ideig kell tartózkodnia, mint amennyi a 

behatási (kontakt) idő. 

Könnyen biodegradálható: 

Általában oldott anyagok, lebontásuk gyors, ill. a mikroorganizmusok legtöbbje számára lehetséges. Pl.: cukrok, 

ecetsav, etanol, metanol. A kommunális szennyvizek túlnyomó többségben könnyen biodegradálható 

szennyezéseket tartalmaznak. A mikrobiológiai folyamatok következtében az élővízben elfogy az oxigén 

(anaerobitás), ennek következtében halpusztulás, anaerob rothadás állhat elő. Nitrogén és foszfor vegyületek 

jelenlétében eutrofizáció alakul ki. 

Közműolló: 

Közműves ivóvízzel ellátott lakosság aránya (%) - csatornázott területen élő lakosság aránya (%). 

Lakos-egyenérték: 

A szennyvíz szervesanyag-tartalmának mértékegysége, mely egyenlő azzal a szerves anyag mennyiséggel, 

melynek lebontásához 60 grammos (BOI5) oxigénigény társul. 

Mineralizáció: 

Egy adott vegyület átalakítása szén-dioxiddá, vízzé, és különböző szervetlen vegyületekké (a folyamat után 

szerves szén nem marad oldott állapotban). Mineralizáció: Egy adott vegyület átalakítása szén-dioxiddá, vízzé, 

és különböző szervetlen vegyületekké (a folyamat után szerves szén nem marad oldott állapotban). 

Mohlmann index, iszapindex, Sludge volume index, SVI: 

Ami az egyliternyi szennyvízmintából 30 perc alatt leülepedett iszap térfogata, (SVI30, ml/l), osztva az 

egyliternyi mintában lévő iszap szárazanyag tartalmával) MLSS g/l). 

Műveletek: 

Mindig fizikai jellegű beavatkozások. Ilyenek pl: a folyadék szállítása, keverése, levegő vagy gázok bevitele, 

elnyeletése folyadékokba (abszorbció) illetve ezek eltávolítása a folyadékokból. Vannak olyan műveletek, 

melyek egyben eljárások is. Ilyen például a szűrés, az ülepítés vagy a centrifugálás. 

Nehezen biodegradálható (ún. perzisztens) szennyezők: 

Biológiai lebontásuk lassú folyamat ill. nem lehetséges. Pl.: peszticidek, oldószerek, színezékek, detergensek, 

klórozott aromás vegyületek. Általában ipari szennyvizekben jellemző a nehezen biodegradálható szennyezések 

nagy aránya. Felhalmozódnak a környezetben, és a kritikus koncentrációt elérve toxikus hatást fejtenek ki. 

Egyéb kedvezőtlen hatások: pl. habzás, vízben oxigénátadás csökkenése. 

Nem oldott lebegőanyag koncentráció (mg/l): 

a víz 40 mikronos szűrőpapíron történő szűrése után a felfogott szüredék mennyisége. 

Nitrifikációnak: 

Nitrifikációnak nevezzük az ammónia vegyületek nitráttá történő oxidációját (ammónium → nitrit → nitrát). A 

folyamat oxidációs hatásfoka ammónia nitrogénre vonatkoztatva 90-95%. Összes nitrogénre vonatkoztatott 

hatásfok 70-85% között változik. 

Non-growth szubsztrát: 

Sem a szubsztrát, sem lebontási termékei nem kapcsolódnak be az energiatermelés folyamatába. 

Primer bonthatóság: 

Primer bonthatóság áll fenn amennyiben a biológiai folyamat során a vegyület jellege a legkisebb mértékben is 

megváltozik. 
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Recirkulációs arány: 

A recirkuláltatott vízmennyiségnek és a tisztítandó szennyvízmennyiség nappali átlagának a hányadosa; 

Részleges bonthatóság: 

A lebontás foka a primer bonthatóság és a mineralizáció között helyezkedik el. 

Szennyezőanyagok: 

Azok az anyagok, melyek a befogadóba jutva az ott lejátszódó biológiai folyamatokat jelentős mértékben 

megváltoztatják, illetve a befogadó további emberi célú felhasználhatóságát csökkentik, vagy lehetetlenné 

teszik. 

Szennyvíz: 

Olyan emberi használatból származó hulladékvíz, mely szennyező anyagokat tartalmaz. 

Szubsztrát légzés: 

Ha az "éhező" baktériumok szuszpenziójához szerves anyagot tartalmazó szennyvíz kerül, a légzés intenzitása 

hirtelen megnő. Az ilyenkor észlelt oxigénfogyasztás a szubsztrát légzés. A szubsztrát légzés során fogyott 

oxigén részben az ilyenkor is fennálló endogén légzést, részben a tápanyag oxidációját szolgálja. 

Szűrési periódusidő (vagy visszaöblítési ciklusidő): 

Az az időtartam, amennyi ideig a szűrő mosatás nélkül képes üzemelni (vagy amennyi időnként a visszaöblítést 

el kell végezni). 

Szűrési sebesség: 

Felületi hidraulikai terhelésként értelmezhető. Azt mutatja meg, hogy egységnyi szűrőfelületen (pl. 1 m2-en) 

mekkora vízhozam (pl. m3/óra mértékegységben) szűrhető meg. Ennek megfelelően például az 5 m/óra szűrési 

sebesség azt jelenti, hogy a szűrő 1 m2-en 5 m3/óra vízhozam szűrhető (vagyis 1 m2-en 1 óra alatt 5 m3) 

Tartózkodási idő: 

Tartozkodási időnek nevezik azt az időtartamot, amennyit a szennyvíz a műtárgyban tölt (egy vízrészecske 

műtárgyba történt belépése és kilépése közt eltelt idő). Értéke: 1-3 óra közötti. 

Technológia: 

Minden terméket egy-egy adott technológiával tudunk előállítani. A technológiák „terméke” a víz- és 

szennyvíztisztításban az előírásoknak megfelelően tisztított víz. A víz- és szennyvíztisztító telepeken 

alkalmazott technológiák során három féle eljárás (fizikai, kémiai, biológiai) kombinációit alkalmazzák. 

Technológiai berendezés vagy tisztító műtárgy: 

Azoknak a gépeknek, berendezéseknek illetve egy-egy építménynek a neve, ahol, amelyben a technológia 

megvalósul. 

Terhelés: 

A szennyvíztisztító telep másik fontos jellemzője. Mértékegysége a „kg BOI/kg iszap/nap”, ami megadja a 

bejövő szennyvíz tápanyag tartalma (kg BOI/nap-ban mért) és a lebontásukhoz szükséges mikroorganizmusok 

(aktív iszap kilogrammban mért) arányát. 

Térfogatáram általános képlete (Q = vk•A): 

Felhasználásával, a medence méreteinek ismeretében kiszámítható az ülepedési, illetve az átfolyási sebesség is. 

Q – az ülepítőbe vezetett szennyvízhozam (térfogatáram) [m3/sec vagy m3/óra], Vk – a középsebesség (m/sec 

vagy m/óra), A – a sebesség irányára merőleges (ülepítő medence) keresztmetszet felülete (m2). 
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Térfogati szerves anyag terhelés: 

Mint minden más terhelési érték, egy fajlagos (egységnyi nagyságú tisztítóberendezésre vonatkozó) terhelési 

érték, amely megmutatja, hogy a csepegtetőtest 1 m3-e egy nap alatt hány kg BOI5-ben megadott szerves 

anyagot képes lebontani. 

TOC: (Összes szerves szén = Total Organic Carbon mg/l): 

Azaz a vízben előforduló összes szervesen kötött szén mennyisége, mint összegparaméter. Különösen kis 

szerves anyag koncentráció meghatározására alkalmas. A meghatározás lényege, hogy a szerves szenet 

oxigénnel és hőközléssel, ultraibolya sugarakkal, kémiai oxidáló szerekkel vagy ezek variációival széndioxiddá 

oxidálják. A széndioxid mennyiséget különböző elveken működő analizátorokkal mérik, és az eredményt szénre 

vonatkoztatják. 

TOD: (Összes Oxigénigény = Total Oxigen Depend): 

Mérésekor nitrogén vivőgázba kevert oxigénnel katalizátoron oxidálják a minta összes oxidálható (szerves és 

nem szerves) szennyezőanyagát. A vivőgázban lévő oxigéntartalom az oxidáció során - az oxidálható 

szennyezések mennyiségétől függően – fogy, és ezt a fogyást mérik. A TOD az összes szerves és szervetlen 

szennyezőanyag oxigénigényét tartalmazza 

Ülepedési időnek (Tül): 

Azt az időtartam, amennyi idő ahhoz szükséges, hogy a szennyezőanyag szemcse függőleges úton mozogva 

elérje az ülepítő alját. Az ülepedési idő is meghatározható az út – idő – sebesség összefüggéséből. 

Ülepedési sebesség: 

Ülepedési sebesség irányára merőleges medence keresztmetszet felülete, vagyis az ülepítő alapterülete, amely a 

szélesség (B) és a hossz (L) szorzataként számítható. 

Vízszennyezés: 

Minden olyan hatás, amely felszíni és felszínalatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz 

alkalmassága emberi használatra, és benne végbemenő természetes életfolyamatok fenntartására csökken, vagy 

megszűnik. 
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