
1 

Adatgyűjtés, mérési alapok, a 

környezetgazdálkodás fontosabb műszerei 

   

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc 

Gazdálkodási modul 

 

Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan 

 

 
 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc 

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc 

Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul  



2 

Az oxigénháztartás folyamatos 
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Belépő szennyvízből mért paraméterek 

•        Összegző paraméterek (KOI, BOI, 

  TOC)  

•        Toxicitás  

•        Ammónium, nitrát, összes nitrogén  

•        Ortofoszfát, összes foszfát  

•        Lebegőanyag tartalom  

•        pH, vezetőképesség, redox potenciál 
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Összegző paraméterek mérése 

• A szerves terhelés ellenőrzésére az egyes 
összegző paraméterek alkalmasak. Ezek közül 
bármelyik használható, de a kiválasztásnál több 
tényezőt is figyelembe kell vennünk.  

• A legfontosabb, hogy a jelenleg elterjedt 
folyamatos műszerek nem a szabványos KOI és 
BOI mérési eljárást alkalmazzák, így a 
laboratóriumban mért eredmények és a 
készülékek által mért eredmények eltérhetnek 
egymástól, ezért ezeket a készülékeket a 
szabványos, laboratóriumi módszerrel mért KOI, 
illetve BOI értékhez kell kalibrálni.  



5 

Alkalmazott módszerek 
A szerves anyag tartalom folyamatos mérésére 

több analitikai eljárás terjedt el 

• UV-abszorpció,  

• ózonos oxidáció,  

• oxidáció OH-gyökkel,  

• magas hőmérsékletű katalitikus oxidáció, 

• alacsony hőmérsékletű oxidáció 

– perszulfáttal  

– UV-gerjesztéssel, stb.  
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Különbségek a módszerek között 
• Az egyes módszerek más-más zavaró 

hatásra érzékenyek, a megfelelő eljárás 
kiválasztásához mindenképpen 
figyelembe kell venni az adott vízminta 
jellemzőit. 

• Általánosságban elmondható, hogy a 
folyamatos TOC-mérő műszerek sokkal 
kevésbé érzékenyek a zavaró hatásokra, 
mint a KOI-mérők.  
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Folyamatos BOI mérés előnyei 
• A folyamatos BOI-mérő műszerekkel a belépő vízben 

lévő biológiailag lebontható komponensek 
koncentrációjáról kaphatunk képet a laboratóriumi 
módszernél (5 nap) lényegesen gyorsabban (általában 
3-5 perc).  

• Ez a gyors válaszidő lehetőséget nyújt arra, hogy a 
technológiai folyamatban (denitrifikáció) az optimális 
C:N:P arány beállításához szükséges kiegészítő szén 
forrás adagolását ezzel a paraméterrel vezéreljük. 

• A tápanyagok (nitorgén, foszfor) koncentrációjának 
ellenőrzése a belépő vízben lehetővé teszi az optimális 
C:N:P arány automatikus beállítását és így a tisztítás 
hatásfokának maximalizálását.  
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Egyéb paraméterek folyamatos mérése 

• Az összegző paraméterek és a foszfát figyelemmel 
kísérése a tisztítás hatásfokának folyamatos 
ellenőrzését, az ammónium, nitrát koncentráció 
folyamatos mérése a nitrifikáció/denitrifikáció 
optimalizálását, teszi lehetővé.  

• Az ammónium ion koncentráció és az oldott oxigén 
koncentráció folyamatos mérésével a levegőztetés 
vezérléséhez nyerhetünk fontos információt.  

• A lebegőanyag tartalom, iszaptérfogat és iszapindex 
folyamatos mérése lehetőséget  nyújt az 
iszaprecirkuláció folyamatos vezérlésére. 
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Toxicitás és BOI mérése 

        

                

        

        

STIPTOX-norm készülék elvi felépítése 
http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/5szekcio/toth_zsilak.htm 

A vizsgált vízminta folyamatosan áramlik a 

készülék oldalán lévő megkerülő 

vezetéken keresztül. 

A P1 jelzésű perisztaltikus pumpa 

állandóan ellenőrzött térfogatárammal 

juttatja a vizsgált mintát a BR jelű 

bioreaktorba. 

Korrózióálló acélból készült durva szűrő 

található a mintavevő csonk előtt. Ezt a 

szűrőt egy mágnesszelepen keresztül a 

készülék időszakonként automatikusan 

ellenáramú tiszta vízzel öblíti. 

A P2 jelű fogaskerékszivattyú termosztált, 

oxigénnel telített tiszta vízzel hígítja a 

reaktorba táplált vízmintát. 
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STIP-toc folyamatos TOC-mérő műszer 
  

• A STIP-toc folyamatos TOC-mérő műszer a jól ismert magas 
hőmérsékletű oxidációs technikát alkalmazza. A készülék oldalán 
lévő bypasson keresztül folyamatosan áramló mintából durva szűrőn 
keresztül perisztaltikus pumpa szívja ki a szükséges 
mintamennyiséget és a kilevegőztető reaktorba továbbítja, ahol sav 
hozzáadagolással és oxigén átfúvással a szervetlen szénből 
származó szén-dioxid eltávozik.  

• A minta kis részletét egy speciális öntisztító résszűrőn keresztül 
perisztaltikus pumpa továbbítja a kemencébe, ahol a szerves 
széntartalom 850 oC-on a betáplált oxigén hatására oxidálódik. Az 
oxidációt a kemence alján elhelyezett katalizátor teszi teljessé. A 
magas sótartalom esetén számottevő sókiválástól a kemence felső 
részén elhelyezett sócsapda védi meg a katalizátort.  

• Az oxidáció során keletkezett szén-dioxid koncentrációját IR-
detektor méri. A minta TOC értékét a készülék a betáplálás 
sebességéből, és a mért szén-dioxid koncentrációból számítja. 

http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/5szekcio/toth_zsilak.htm 
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STIP-toc folyamatos TOC-mérő műszer működése 

http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/5szekcio/toth_zsilak.htm 
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KOI, nitrát és lebegőanyag tartalom mérése UV-

abszorpcióval  
 

• A nitrát és nitrit ionokban lévő N-O kötések intenzív elnyelést mutatnak a 
200 nm körüli hullámhossz tartományban. A legtöbb szerves molekula 
ugyancsak elnyelést mutat a 254 nm körüli hullámhossz tartományban. A 
fényelnyelések követik a Lambert-Beer törvényt, így a megfelelő 
hullámhosszon mért elnyelésekből a minta nitrát koncentrációját és szerves 
anyag tartalmát meghatározhatjuk. Mivel a két tartomány átfedése mindkét 
paraméter mérésénél hibát okozhat, a megfelelő hullámhosszon mért 
értéket a másik paraméter hullámhosszán mért elnyeléssel korrigálni kell. 

• A mérési elvet a következő ábra szemlélteti. A mérés pontosságának, 
megbízhatóságának érdekében egy referencia sugárhoz képest történik a 
mérés. Az AWA ill. Datalink készülékeknél átáramlási /kvrac/ cella van, a 
STIP-scan készüléknél speciális kvarc küvetta. Az AWA-készülékeknél a 
fényút (a kvarccső átmérője) változtatható – 10 mm (alacsony KOI-
értékeknél) ill. 1 mm (nagyobb KOI-értékek esetén, pl. szennyvíz) – s így 
akár 20.000 mg/l KOI-érték mérésére is alkalmasak. A mérési idő 
mindössze 10 s, összehasonlíthatatlanul rövidebb, mint a laboratóriumi 
szabványos módszeré. 

http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/5szekcio/toth_zsilak.htm  
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UV-abszorpciós mérés elvi vázlata  

http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/5szekcio/toth_zsilak.htm 

UV fényforrás 

Folyadék áram 

Folyadék cella 

Mérő detektor 

Referencia detektor 
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Kérdések a leckéhez 

• A szervesanyag-tartalom folyamatos mérése 

• Az összegző paraméterek mérésének szerepe 

• A folyamatos mérések haszna 
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


