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Bevezetés
Ezekkel együtt kiépült a központosított víz-

ellátás, megjelentek a vízöblítéses toalettek is, 
ami a szennyvízmennyiség ugrásszerű növeke-
dését eredményezte. A befogadókba történő 
közvetlen bevezetés tarthatatlanná vált. A tisz-
títás igénye gyorsan meghozta az ahhoz szük-
séges innovációt. A felismerés, hogy a tisztítás-
hoz a szennyezést átalakító mikroorganizmus 
és oxigén szükséges, a 18. század végén vált bizonyossággá a ciklikusan 
elárasztott, töltetes medencék megépítésével. Ez a század fordulójára 
a csepegtetőtestes tisztítás, majd mintegy 10 év múlva az elevenisza-
pos változat kialakításához vezetett. Az elsőben a mikroorganizmusok 
nedvesített biofilmben (BF), az utóbbiban kis iszappelyhekbe tömörül-
ve, folyadékfázisban lebegve (AS) szaporodnak, dolgoznak, alakítják át 
a szennyezőket részben szén-dioxiddá, részben saját sejtanyagukká. Ez 
a két szaporodási forma egymással versengve vagy éppen kombinálva 
(hibrid rendszerek) eredményezte a szennyvíztisztítási technológiák fej-
lődését az elmúlt száz évben az alábbi időrendben:

• 18. század vége: Ipari fejlődés generálta szennyvíztisztítási igény 
• 1870: Talajszűrés mint a múlt gyakorlata – befogadó is a talaj?
• 1880: Ciklikusan elárasztott töltet, majd levegőztetett változata
   – folyadék- és levegőellátás
• 1890: Folyamatosan elárasztott, hordozós, levegőztetett medence
   – oxigén- és mikroorganizmus-igény felismerése 
• 1900: Kőágyas csepegtetőtestes és korlátjai – eltömődés/oxigénellátás
• 1914: Az eleveniszapos tisztítás felfedezése – 100 éve!
   – szakaszos betáplálás és folyadékelvétel
   – utóülepítő és iszaprecirkuláció bevezetése
   – homogén iszapösszetétel – iszappehely és oxigénellátottsága
• 1930–1970: Eleveniszapos tisztítás fejlődése
   – nitrifikáció (1930)
   – denitrifikáció (1960)
   – foszforeltávolítás (1960)
   – biológiai többletfoszfor eltávolítás (1970)
• 1960: Műanyagtöltetes csepegtetőtestes biofilm és korlátjai
   – csepegtetőtest, majd eleveniszap (TFSC)

• 1970: Anaerob iszapgranuláció
• 1970: Iszapsűrűsödés javítása
• 1980: Szakaszos betáplálás és levegőztetés újrafelfedezése – SBR
• 1980: Mikrobiális szelekció nagy felületű biofilmhordozón
• 1980: Eleveniszap és biofilm összekapcsolása – IFAS
• 1990: Elárasztott mozgóágyas biofilmes rendszerek kiépítése – MBBR
• 1990: Aerob iszapgranuláció és mikrobiális szelekció
• 1990: Anaerob ammóniumoxidáció felfedezése – anammox
• 2000: Ultraszűrős iszapszeparáció megvalósítása – MBR
• 2000: Anaerob ammóniumoxidáció üzemesítése – Anammox
• 2010: Aerob iszapgranuláció üzemesítése – NEREDA
• Napjainkban: Energiakrízis 
   – minimális energiafelhasználás/maximális energia-viszszanyerés
   – pazarlás – A/B technológia és főági anammox B egységben

A csepegtetőtestes, majd az eleveniszapos 
szennyvíztisztítás kialakulása

A tizenkilencedik század közepétől a nagyvárosokban megszületett 
szennyvíz-elvezetési kötelezés a szennyvizek tisztítását égető igénnyé tet-
te a század hetvenes éveire. Az első gondolat a tisztításra a talajokkal tör-
ténő szűrés volt, ami a hely- és befogadóigény, no meg a magas telek árak 
miatt kivitelezhetetlennek bizonyult. Ezt követte a valamilyen darabos 
anyaggal (kövekkel, parafazúzalékkal) töltött medencékben történő tisz-
títás kísérlete. Az előülepített szennyvizet ciklikusan töltötték rá a biofilm-
hordozóra, majd távolították el arról, mintegy öt-hat órát hagyva a levegő-
vel teli, nedves biofilmes töltet biológiai munkájának. Innováció ebben 
a töltet elárasztása volt, illetve az alulról történő levegőztetéssel a jobb 
oxigénellátás. Ezzel már csaknem három óra alatt megtisztult a ciklikusan 
rávezetett és eltávolított szennyvíz a szerves szennyezés döntő részétől. 

A szennyvíztisztítás 
elmúlt évszázAdA, 
jelenleGi enerGiA-
proBlémái

A tudatos szennyvíztisztítás alig több mint 
százéves. Az eleveniszapos változata, amely 
jelenleg a legelterjedtebb, idén áprilisban lett 
százéves. Kialakulásának oka az ipari forradalom 
következményeként jelentkező robbanásszerű 
népességnövekedés, az agglomerációk, a nagy 
lélekszámú városok megjelenése. 

Fazekes Bence
tanársegéd,

dr. kárPáti árPád
egyetemi docens,
Pannon Egyetem,

Környezetmérnöki Intézet
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A nitrát nagyobb mértékű eltávolítása a második világháború után 
vált szükségessé, amikor annak csecsemőkre gyakorolt káros hatása 
egyértelművé vált. Ezzel együtt jelentkezett a nitrát növényi tápanyag-
ként történő hasznosítása is a befogadókban. A nitrát szerves anyagot 
termelt, s annak lebontása a befogadóban fokozott oxigénigényt kel-
tett. A nitrát redukcióját oxigén hiányában a szerves anyagot fogyasz-
tó heterotróf mikroorganizmusok döntő hányada biztosítani képes. A 
denitrifikáció sebessége azonban erősen függ a redukcióhoz szüksé-
ges szerves tápanyag minőségétől, biológiai hasznosíthatóságától. En-
nek felismerése vezetett az elődenitrifikáció kialakításához a hatvanas 
évek elején. Ez azonban a folyamatos betáplálású eleveniszapos rend-
szereknél egy nem vagy ciklikusan levegőztetett medencetér biztosítá-
sát igényelte (A/O tisztítók). Folyamatos levegőztetésnél ezért még egy 
medencetérre és iszaposvíz-recirkulációra is szükség lett (belső recir-
kuláció – nitrátos iszapos víz visszavitele az anoxikus medencébe, 1.a. 
ábra, Fazekas et al, 2013).

Ezzel gyakorlatilag egy időben a műanyaggyártásban robbanás-
szerű fejlődés következett be. Lehetővé vált vékony lemezek készítése 
és azok strukturált szerkezetté ragasztása. A méhsejtszerű szerkezettel 
bíró műanyagtöltetek gyártása azután ilyen hordozóval töltött biofil-
mes rendszer kiépítését eredményezte (2. ábra). Ezek fajlagos felülete a 
korábbi kődarabokéhoz képest (50-60 m2/m3) négy-ötszörös lett adott 
térfogatban, miközben a térkitöltésük is lényegesen csökkent (80% sza-
bad gáztérfogat). Ezzel növekedett a térfogategységben lévő biofilm 
tömege, valamint annak oxigénellátása is. A beépíthető töltőanyag-ma-
gasság is két-háromszorosára nőtt. A klasszikus csepegtetőtestekhez 
hasonlóan ezekre is felülről adták rá az általánosan előülepített szenny-
vizet. Az előülepítés a biofilm lebegőanyag-terhelését csökkentve az 
eldugulási hajlamot is csökkentette. Számos esetben így is a megnö-
vekedett biofilmtömeg vezetett a műanyagtöltet összeroskadásához. 
Egyébként a biofilm jelentős térfogati terheléssel is jó szervesanyag-el-
távolítást biztosított. A nitrifikációt azonban ilyenkor egy következő, ha-
sonló egységre kellett rábízni, melynek viszont már nem volt megfelelő 
szervesanyag-ellátása a denitrifikáció biztosítására.

A csepegtetőtestes megoldásnak volt még egy kellemetlen hátránya. 
A leszakadó biofilmrétegeket a folyadékáram felaprította, s az így keletke-
ző iszap finomabb részei nehezen ülepedtek ki az utóülepítőben. A ’70-es 
években azután megfigyelték, ha a csepegtetőtest után egy rövid iszap-
korral működtetett eleveniszapos egységet is beépítettek, az iszap ülepe-
dése lényegesen javult, illetve a tisztított víz lebegőanyag-tartalma, és így 
KOI-je is hasonlóan csökkent (TF/SC eljárás). Ez a jelenség rögtön figyel-
meztethette a fejlesztőket, hogy a biofilm és az eleveniszap összekapcso-
lása további előnyökkel is járhat.

Felismerték hamarosan, hogy az oxigénen túl a tisztítást végző iszaptö-
meg mennyiségét is növelni kell. Ez utóbbit azonban úgy, hogy a biofilm 
tömegének növekedése ne okozzon eltömődéseket a biofilmes szűrőben.

Ez a felismerés vezetett a csepegtetőtestek (TF) kialakításához, ame-
lyek legfontosabb eleme a korábbiakhoz képest az egyenletes folyadék-
rávezetés és ennek ellenére az állandó légtér, oxigénbevitel biztosítása 
volt. Ezt a kövekkel töltött test forgókaros folyadékelosztókkal történő 
locsolásával sikerült megoldani. A biofilm folyamatos nedvesítésén, szer-
vesanyag- és oxigénellátásán túl ez biztosíthatta a keletkező biofilm meg-
felelő eltávolítását is. Utóbbit a csepegtetőtestek folyadékellátásának cik-
likusságával, lökésszerű megnövelésével lehetett elsősorban szabályozni. 

A csepegtetőtestek térfogati teljesítménye az elárasztott töltetes rendsze-
rek kétszeresének bizonyult. Ennek megfelelően az alkalmas klímájú tér-
ségekben nagy számban építettek ilyeneket (WEF, 2010 – 1. ábra).

A eleveniszapos szennyvíztisztítás (AS) kialakulása Angliához köthe-
tő. 1914-ben publikálták az eleveniszapos tisztítás lehetőségét, amely 
a keletkező iszap utóülepítésével és recirkuláltatásával vált igazán ver-
senyképessé (Ardern és Lockett, 2014). Az első ilyen üzemek még nem 
alkalmaztak utóülepítőt sem, hanem ciklikus betáplálással és az ülepí-
tett víz hasonló elvezetésével működtek (SBR üzemmód). Ezt a meg-
oldást gyakorlatilag azonnal felváltotta a folyamatos betáplálás, le-
vegőztetés, majd iszapülepítés és iszaprecirkuláció, mert üzemeltetése 
lényegesen egyszerűbb volt. Valójában a szakaszos nyersvíz-betáplálás, 
a levegőztetés, keverés és a tisztítottvíz-elvétel szabályozásához akkor 
még hiányoztak az ismeretek és a szükséges technika. Az eleveniszapos 
tisztítás felfedezői viszont már ekkor felhívták a figyelmet az ammónium 
oxidációjának (nitrifikáció) lehetőségére, a környezet érzékenységére és 
az iszapkor fontosságára is. 

A szennyvíztisztítás fejlődése
A felfedezést követő két évtized az eleveniszapos tisztítás rohamos fej-

lődését eredményezte, miközben azért szép számmal épültek csepegte-
tőtestes megoldások is (WEF, 2010, Fazekas et al., 2014). Bebizonyosodott, 
hogy a csepegtetőtest levegőellátása is javítható, s abban megfelelően 
kis szervesanyag-terhelésnél nitrifikáció és denitrifikáció is bekövetkez-
het. Pontosították, hogy a szerves anyag oxidációját heterotróf, az ammó-
niumét autotróf mikroorganizmusok végzik. Az első a töltött oszlop felső, 
szerves anyaggal jobban terhelt, az utóbbi pedig a kevésbé terhelt alsó 
részében domináns. A folyadékrecirkuláció következtében ugyanakkor a 
felső részben a nitrát részleges redukciója is lejátszódhat, elemi nitrogén 
keletkezhet. A folyamatosan jól levegőztetett eleveniszapos medencék-
ben is tapasztaltak kisebb-nagyobb szimultán denitrifikációt, amely azon-
ban a szigorodó határértékeket nem tudta kielégíteni.

1. ábra
A múlt század fordulóján sikeresnek bizonyult zúzottkő-töltetes csepegtetőtestek

2. ábra
Műanyagtöltetes csepegtetőtest ülepített szennyvíz szerves anyagának 
eltávolítására, vagy utónitrifikáció biztosítására
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A hatvanas évek közepén felismerték ugyan a foszfor va-
lamilyen biológiai akkumulációját a szennyvíziszapban, ha 
a hosszanti eleveniszapos medence bevezető részénél nem 
volt vagy hiányos volt a levegőztetés. Ennek stabilizálásá-
val a lakossági szennyvízben levő foszfor vegyszerek hozzá-
adása nélkül is eltávolíthatóvá vált. A technológia azonban 
csak a hetvenes évek közepére született meg a Dél-afrikai 
Köztársaságban. Pontosították, hogy az A/O kialakítás elé 
még egy nem levegőztetett medence kell, ahova az utóü-
lepítőből a recirkuláló iszapot be kell vezetni, hogy az friss 
szenny vízzel keveredjen anaerob környezetben. Ez és a cik-
likus anaerob/aerob környezet teszi lehetővé a különleges 
foszforakkumuláló heterotróf mikroorganizmusok elszapo-
rodását az iszapban (A2/O vagy UCT technológia – 3.c. ábra). 

A biológiai többletfoszfor eltávolítására olyan megol-
dás is született, ahol a recirkuláltatott iszapból egy közbe-
iktatott medencetérben a foszforcserét akadályozó nitrátot 
az anaerob medence előtt eltávolítják (Johannesburg-eljá-
rás). Más megoldás a módosított UCT, ahol ezt úgy érik el, 
hogy az iszap visszavitele előbb a denitrifikáló medencébe 
történik, majd onnan kerül vissza a nitrátmentes iszapos víz 
az anaerob medencetérbe egy további iszapkörön. A nitrát 
eltávolítása akár teljessé is tehető a négy- vagy ötlépcsős 
(ötmedencés) Bardenpho-megoldással (3.c. ábra), melynél 
azonban az utódenitrifikálóba segédtápanyagot is adagol-
ni kell a nitrát redukciójához. Ez kicsit drága megoldás, de 
szükség esetén biztonságos.

A tisztításnál keletkező primer és szekunder iszapok 
mennyiségének csökkentésére, részleges hasznosítására a 
fentiekkel párhuzamosan megfelelő anaerob iszaprothasz-
tás épült ki, üzemeltetési tapasztalat gyűlt össze. A biogáz-
zal kezdetben csak  fűtöttek, később elektromos energiát 
is termeltek belőle, amit a levegőellátásnál ma is haszno-
sítanak.

A biológiai többletfoszfor eltávolításával egy időben 
holland kutatók cukorgyári szennyvizek anaerob rothasz-
tásával végzett vizsgálatai vezettek az intenzív anaerob 
szennyvíztisztítás kialakulásához. Az anaerob lebegő iszap 
hosszú idő után granulálódott. Ez a kolonizáció lényegesen 
nagyobb iszapterhelést, illetőleg fajlagos gáztermelést en-
gedett meg adott térfogatban. A stabil, nehéz, jól ülepedő 
iszapgolyócskák lehetővé tették, hogy a biológiai terhelést 
az eleveniszaposnak akár a tízszeresére növeljék. Ez nagy 
folyadék- és gázterhelést is eredményezett a reaktorban, 
amiért annak kialakításán is változtatni kellett. Magas reak-
torokat építettek, amelyekben a gáz többszöri visszavezeté-
se, és ezzel együtt a gázsebesség is hozzájárult ahhoz, hogy 
mintegy expandált granulált iszapos rendszert tudtak kiala-
kítani (Fazekas et al., 2013). Gondot jelentett persze, hogy az 
anaerob tisztítás csupán részleges szervesanyag-eltávolítást 
biztosítva a befogadók, s néha a közcsatorna határértékét 
sem tudta kielégíteni. Továbbá a metánná és szén-dioxiddá 
alakított szerves anyagok nitrogéntartalma is az így kezelt 
vízbe került ammónium formájában. Ez a megoldás tehát 
az ipari szennyvizek ilyen tisztításánál mindenképpen aerob 
befejezésre, utótisztításra szorult. Az új tisztítás fontos felis-
merése volt ugyanakkor, hogy a lebegő eleveniszap granu-
lált biofilmé is alakítható. 

3.a. Elődenitrifikáció – Ludzack–Ettinger, 1962

Anoxikus

Belső/nitrát	recirkuláció

Iszaprecirkuláció	(RAS)

Nyers	víz TisztítottAerob Utó-
ülepítő

3.d. Integrált biofilm eleveniszap (IFAS) – Morper és Wildmoser, 1990; Rutt, 2006

Anoxikus

Belső/nitrát	recirkuláció

Iszaprecirkuláció	(RAS)

Nyers	víz TisztítottAerob Biofilm Utó-
ülepítő

3.c. Módosított ötlépcsős Bardenpho – Barnard, 1998; Nicholls 1973

Anaerob

Belső/nitrát	recirkuláció

Iszaprecirkuláció	(RAS)

Nyers	víz TisztítottAnoxikusAerobAnoxikus Utó-
ülepítő

3.b. Oxidációs árok szelektorral – Heide és Pasveer, 1973

Iszaprecirkuláció	(RAS)

Nyers	víz

Szelektor

TisztítottUtó-
ülepítő

3.e. Membrán bioreaktoros rendszer – Judd, 2011

Tisztított

Fölösiszap

Anoxikus

Belső/nitrát	recirkuláció

Nyers	víz Aerob Membrán

3.f. Granulált iszapos SBR üzemi ciklusai – Loosdrecht, 2012

Tisztított

Nyers	víz

Ülepítés Betáplálás
és	elvétel

Levegőztetés

Levegő

3. ábra
A szennyvíztisztítás eleveniszapos és hibrid technológiáinak fejlődése az utóbbi fél évszázadban 
(Stensel – Makina, 2014)

3.g. Két iszapkörös A/B technológia második körös N-eltávolítással – Watt, 2013

Tisztított

A	–	Szervesanyag-eltávolítás B	–	Nitrifikáció/Denitrifikáció

Nyers	víz

Fölösiszap Fölösiszap
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A szakaszos üzemeltetés reneszánsza
Lakossági szennyvíz tisztításánál egyaránt szükséges a szerves 

anyag, a redukált és oxidált nitrogén, valamint a foszfát eltávolítása. 
Ezeknél a szennyvizeknél ezért az eleveniszap maradt hosszú időn ke-
resztül az egyetlen szóba jöhető megoldás. Az eleveniszapnak azonban 
három eltérő környezetet is biztosítani kellett, ami növelte a rendszer 
bonyolultságát, szabályozásigényét. A kutatók ezért megpróbálták a 
három eltérő környezetet egyetlen medencetérben biztosítani a folya-
matok időbeni ciklizálásával (SBR). Ez vezetett a szakaszos betáplálás, 
üzemeltetés reneszánszához. Ennek eredményeként egyetlen reaktor-
térben valósulhatott meg a több anoxikus/aerob ciklusváltás, amivel 
jobb denitrifikáció elérése vált lehetővé. A reaktor előtt vagy annak be-
vezető részében kialakított anaerob szelektor ugyanakkor jó biológiai 
többletfoszfor-eltávolítást is lehetővé tett. A többszöri környezetváltás 
az iszap ülepedését (SVI) is javította, így az a levegőztetés és keverés le-
állítását követően már mintegy 30 perc múlva megfelelő tisztítottvíz-el-
távolítást engedett meg a medence felszínéről. Évtizedekkel később az 
SBR műszaki kialakításának fejlesztése és a váltakozó környezet tudatos 
alakítása, valamint a gyors iszapülepítés vezetett ahhoz a mikrobiális 
szelekcióhoz, ami aerob granulált iszap keletkezését eredményezte. Ez 
tekinthető napjaink legfejlettebb technikájának, melynek az üzemel-
tetési költsége és területigénye viszonylagosan nagyon kicsi, ellenben 
a beruházásigénye elég számottevő (NEREDA – van Loosdrecht et al., 
2014). Jelenleg csak néhány ilyen tisztító üzemel világszerte, bár a jövő 
lehet, hogy ezé a technológiáé (3.g. ábra).

elárasztott biofilmek
A korábbi csepegtetőtestes tapasztalatok alapján, no meg a 

műanyag biofilmhordozók gyártásának fejlődésével lassan megérett a 
gondolat, hogy a biofilmet elárasztott formában kell kialakítani és üze-
meltetni. Ekkor is lehet szakaszos a folyadék feladása, egyszerűbb a le-
vegőztetése, sőt akár a levegőztetés is ciklizálható. Még jobb megoldás 
lehet, ha az ilyen biofilmes rendszerbe az ott keletkező iszapot is vissza-
forgatják. Ezzel megvalósult azután az integrált biofilmes-eleveniszapos 
szennyvíztisztítás számtalan változata (IFAS – 3.d. ábra). A biofilmhordo-
zó lehetett rögzített lemez, háló vagy mozgó szivacsszerű anyagból ap-
rított formatest is, akár igen nagy fajlagos felülettel (MBBR). Bebizonyo-
sodott, hogy ilyen esetekben az eleveniszap mellett a biofilmtömeg is 
annak akár a fele is lehet. Ez ennek megfelelő mértékben növelte a dol-
gozó mikroorganizmusok tömegét, ugyanakkor annak csak kétharmada 
került át a rendszer utóülepítőjére. Az IFAS–MBBR-megoldások nemcsak 
a szervesanyag-eltávolítást növelték, de a nitrogéneltávolítást is javítot-
ták a biofilmjük mélységi szelekciója, és azzal együtt a nitrifikálók bizo-
nyos mértékű dominanciája révén. 

Az IFAS-rendszer egy kilencvenes években elterjedt változata a Kald-
nes-töltettel kialakított mozgó ágyas bioreaktor (MBBR). Ez a töltet 500-
1000 m2/m3 fajlagos felülete révén 300-500 m2/m3 biofilmfelületet is biz-
tosíthat az eleveniszapos medencében. Bebizonyosodott, hogy a töltet 
javítja a medencében a levegő oxigénkihasználását, különösen köze-
pes buborékméret esetén. Ekkor a biofilmhordozó mozgatásával jobb 
folyadékáramlást biztosít a biofilm felületénél, javítva annak tápanyag-
ellátását. Az intenzív keverés és folyadékmozgás, hordozóütközés egy-
ben a biofilm megvastagodását is megakadályozza. A film felületéről a 
heterotróf szaporulatot így kellően eltávolítva erősíti a nitrifikációt, ille-
tőleg a biofilm felszíne alatti nitrifikálóréteg alatt kialakuló denitrifikáci-
ót is. Az ilyen MBBR-rendszerekkel a hagyományos eleveniszaposakénál 
három-négyszer nagyobb térfogati teljesítmény is elérhető (mind szer-
ves anyag, mind TKN, mind TP tekintetében, Fazekas et al., 2014).

iszapduzzadás csökkentése, ultraszűrés
Meg kell említeni a fejlődés menetében az iszapszeparációban el-

ért változtatást is. Az iszap ülepedése korábban állandó problémája volt 
az eleveniszapos rendszereknek. Ez mindig tápanyaghiány eredménye. 
Kezdetben ez az oxigén hiányát jelentette, a relatív terhelés csökkené-
sével azonban szervesanyag-, N- és P-hiány eredménye lett. A hetvenes 
évek elején ismerték fel, hogy váltakozó tápanyag-ellátottság a megol-
dás az iszap duzzadása ellen, amit a gyakorlat szelektorelven ismer nap-
jainkban. A medencesor elején, vagy Carroussel kialakítás esetében a 
medence előtt (3.b. ábra) célszerű egy tápanyaggal jól ellátott térrészt 
kialakítani, legyen az anaerob, anoxikus vagy akár aerob. Természetesen 
ezt a tápanyag-gradienst az A/O (3.a, 3.d., 3.e. ábrák), illetőleg az A2/O 
kialakítás (3.c. ábra), valamint a szakaszos betáplálású tisztítók (SBR – 3.f. 
ábra) eleve biztosítják. 

Ezt az iszapduzzadási problémát sikerült gyökeresen kiiktatni az 
utóülepítő ultraszűrővel történő helyettesítésével (3.e. ábra), ami az 
utóbbi két évtizedben vált lehetségessé a membrángyártás fejlődése 
eredményeként. Mivel az ultraszűrő közvetlenül a levegőztetőtérben 
van, nincs szükség a nagy utóülepítő térre sem (MBR – 3.e. ábra). 1-2 
század mikronos szűrésével a membrán azon túl, hogy a lebegőanyagot 
és a mikroorganizmusokat teljesen eltávolítja, a fél mikron alatti szerves 
molekulák, kolloidrészecskék eltávolításával jobb KOI-csökkentést is biz-
tosít. Az ultraszűrés azonban nem jelent különösebb változást az iszap 
szerkezetében az eleveniszaposéhoz képest. Pontosabban a pelyhekből 
homogén iszap lesz, melyben továbbra is megvan a szimbiózis az egyes 
sejtek között, azonban a filmre vagy granulumra jellemző csoportosulá-
sok nem figyelhetők meg benne. Az ultraszűrés ugyanakkor jelentősen 
megnöveli a kialakítható iszapkoncentrációt, ami az utóülepítésnél elér-
hetőnek itt a duplája is lehet. Ez az iszap a medencéből kivéve nem üle-
pedik. Viszont így az eleveniszapos térben nem 4-6 g/l a lebegőanyag 
(iszap), hanem akár 20 g/l is lehet. Ezzel a térfogategységben elérhető 
tisztítókapacitás is a három-négyszeresére nő, hiszen az iszapkor válto-
zatlan marad.

Az ultraszűrős iszapszeparációnak azonban vannak egyéb előnyei 
is. A makromolekulák, rekalcitrant anyagok szűrésével, visszatartásával 
azoknak nagyobb tartózkodási időt biztosít az iszapos térben, növelve az 
iszap, illetőleg a mikroorganizmusok adaptációs lehetőségét a lebontá-
sukhoz. Még egy előnye bizonyított, hogy ilyen megoldásnál az iszapho-
zam lényegesen csökkenthető az iszapkörbe egy megkerülő ágat csatolva, 
abban anaerob tér kialakításával vagy ózon adagolásával (Fazekas et al, 
2013). Ez talán azzal magyarázható, hogy az iszap nehezen bontható po-
liszaharidjait az anaerob környezet, valamint az ózon hatékonyan képes 
bontani. Az iszaphozam csökkenése ugyanakkor elvileg csökkenti az ana-
erob iszaprothasztás gázhozamát. Az ózonozás mindenképpen nagyon 
energiaigényes, amiért a megoldás a gyakorlatban igen lassan terjed.

Az anaerob ammóniumoxidáció
felfedezése és üzemesítése

Felvetődött azonban a gondolat, hogy az ammóniumoxidáció gyor-
sítható lehet igen finom méretű szilárd anyagon kialakuló biofilmmel 
is. Ezt a gyakorlatban egy gyógyszergyár magas ammóniumtartalmú 
szennyvizével próbálták ki. Bazaltőrlemény 0,6 mm-es szűk szitafrakció-
ját használták hordozóként fluidágyban. Ez az üzem igen meglepő ered-
ményt hozott 1985-ben. Bebizonyosodott, hogy egy 1977-ben megjósolt 
(Broda, 1977) mikroorganizmus-tevékenység folyik benne, amely az am-
mónium oxidációjánál keletkező nitritet közvetlenül képes ammónium-
mal összekapcsolni (Anammox) és így nitrogént előállítani. A mikroorga-
nizmusok pontosítása mintegy egy évtizedet vett igénybe. Ezt követhette 
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azok gyakorlatban történő alkalmazása. A mikroorganizmusok lakossági 
szennyvizek tisztításánál történő alkalmazására, elszaporítására jelenleg 
csak az anaerob iszaprothasztás melegebb és nagyobb ammóniumkon-
centrációjú iszapvizének nitrogénmentesítésénél van lehetőség.

A hagyományos nitrifikáció/denitrifikáció az ammónium autot-
róf szervezetekkel nitrátig történő oxidációját, majd annak szerves-
anyag-felhasználásával, heterotróf mikroorganizmusokkal nitrogén-
gázzá redukálását jelenti. Az ammónium -3 
oxidációfokú nitrogénjét +3-as nitrit-N-é, majd 
+5-ös nitrát-N-é alakításának összes oxigé-
nigénye 4,57 g O2/g N. Eközben 7,14 g CaCO3 
egyenértéknyi sav keletkezik, ami egyenér-
téknyi lúgosságot semlegesít. A denitrifiká-
lás ezekkel szemben 4,3 g KOI egyenértéknyi 
szerves anyagot oxidál el a nitrátból felszaba-
duló oxigénnel (2,86 g O2/g NO3-N), miközben 
3,6 g CaCO3 egyenértéknyi lúgosság is keletke-
zik. A szervesanyag-igény a mindenkori rend-
szerkialakítástól is függ, rendszerint 4-6 g KOI/g 
NO3-N. A szerves anyag oxidációjánál keletkező 
szén-dioxid egyébként fedezi a nitrifikáló szer-
vetlen-C-igényét.

Ha az ammóniumot csak nitritig oxidál-
ják, és azt redukálják szerves anyaggal nitro-
génné, kevesebb oxigén szükséges (a nitráttá 
alakításának a ¾-e), bár a nitritálás savterme-
lése ilyenkor is ugyanakkora. A nitrit reduk-
ciója ugyanakkor 40%-kal kevesebb szerves 
anyagot (KOI) igényel. A nitrogéneltávolítás 
lehető leggazdaságosabb útja azonban az am-
mónium és nitrit közvetlen összekapcsolása. A 
hagyományos, nitráton keresztül történő de-
nitrifikáláshoz képest 62,5% oxigénmegtaka-
rítást és teljes szervesanyag-megtakarítást je-
lent. A reakció az ammónium mintegy felének 
nitritálását, majd a másik fél rész ammónium-
nak a nitrittel való összekapcsolását jelenti. Az 
ammónium eltávolítása (nitrogénmentesítés) 
a jelenlegi ismeretek alapján mindkét mód-
szerrel megvalósítható. Ezek feltétele azonban 
az ammóniumoxidáció befékezése nitritnél, va-
lamint a nitrit-ammónium összekapcsolást vég-
ző mikroorganizmusok elszaporítása. Sajnos az 
utóbbiak osztódási ideje a heterotrófok fél-egy 
órájával szemben tíz nap fölött van. Ezért is nem sikerült azokat mérhető 
mennyiségben olyan hosszú időn keresztül megtalálni. Az ammónium 
oxidációját sem egyszerű nitritnél megállítani.

A nitrit oxidációját mégis viszonylag gyorsan, a kilencvenes évek vé-
gére megoldották holland kutatók, és üzemesítették is (SHARON). Igen 
kis iszapkor és oxigénkoncentráció mellett az ammónia oxidációja a 
meleg szennyvízáramban nitritnél nagy hányadában megállt. Ezután a 
denitritálást szerves anyaggal, a metanollal oldották meg. A denitritá-
lás egy második reaktorban történt. A denitritálás egyébként akár pri-
mer iszappal is biztosítható, amit osztrák kutatók igazoltak ugyancsak a 
századfordulón. Ekkor azonban már mindenki számára egyértelmű volt, 
hogy a nagyobb nyereségért célszerű az anammox-folyamat megvalósí-
tása. A kérdés csak az volt, hogy a nitritálóreaktorban vagy szeparáltan, 
egy azt követő reaktorban.

A múlt század legvégén svájci kutatók az anammox-folyamat kiala-
kulását biofilmes forgó tárcsás kontaktorokban (RBC) is kimérték. Ők 
a jelenséget RBC soron szerves anyagától döntően mentesített lakos-
sági szennyvíz ugyancsak RBC-s utónitrifikálásánál tapasztalták, majd 
azonosították a mikroorganizmusokat is. Német kutatók valamivel 
később statikus biofilmes rendszerben mérték ki ugyanezt. Svéd ku-
tatók elsősorban csurgalékvizek nitrifikációját vizsgálva tapasztaltak 

anaerob ammóniumoxidációt mind eleveni-
szapos, mind biofilmes rendszerekben, ha az 
iszapkor kellően nagy volt az ilyen mikroor-
ganizmusok kifejlődéséhez. A nitritációt és 
az anaerob ammóniumoxidációt igen hamar 
egyetlen reaktorban is sikerült megvalósíta-
ni. Mindenki igyekezett ezután a lehetősége-
inek megfelelően kialakítani a technológiáját 
is. Egyesek a kísérleti üzemi szintnél nem ju-
tottak tovább, mások nagyüzemi méretben is 
sikeresnek bizonyultak. Bármely iszapforma 
esetében alapvetőnek bizonyult a biofilmfor-
ma valamint a környezet gondos szabályo-
zása, annak igények szerinti ciklizálása. Ez az 
aktuális oxigénkoncentráció (levegőztetés cik-
lizálása) a betáplálás szabályozását, s vele az 
ammónium- és nitritkoncentráció minimalizá-
lását, szigorú DO-maximum és szűk pH-tarto-
mány tartását jelentette, mint ahogyan azt az 
4.b. ábra is mutatja.

A legelső, gyakorlatban megvalósított 
mellékági anammox-technológia (DEMON) 
innsbrucki kutatók (Wett, 2006), pontosabban 
a straasi szennyvíztisztító nevéhez fűződik, bár 
csaknem ugyanakkor üzemelték be a hollan-
diai ANAMMOX üzemet is (van Loosdrecht, et 
al, 2014). Mindegyik csoportnak mintegy négy 
esztendőre volt szüksége a tenyészet megfele-
lő elszaporításához. Az osztrákok eleveniszap-
ban, a hollandok granulált iszapban alakítot-
ták ki a nitritáló-anammox kultúrát. Mindegyik 
technológia SBR-üzemmódban működik. Ez 
biztosítja az iszapgranulációt, az anammox fa-
jok elszaporodását a granulumban. A holland 
granulált iszap esetében (speciális reaktorki-
alakítás eredménye is) nem szükséges hidro-
ciklonos granulumszeparáció, mint az eleveni-

szapos DEMON-technológiánál. Ugyanakkor mindegyik üzem átoltásra 
kész mikroorganizmus-tenyészetet is termel, hasonlóan a granulált ana-
erob iszapot termelőkhöz.

Az eddig bemutatott technológiák legnagyobb hátránya azonban 
az, hogy az energiatakarékos ammóniumeltávolítást csak a melléká-
gon biztosítják, ahova az üzem nitrogénterhelésének csak a 20-25%-a 
jut. A főágon a többit a hagyományos, nitráton keresztül vezető úton 
kell nitrogénné alakítani. Ebben jelenthet előrelépést az innsbrucki ku-
tatók javaslata (Wett et al, 2013). Ők a granulumszeparációjuk kapcsán 
jutottak a javaslathoz, hogy a mellékág eleveniszap részét a főágra visz-
szaoltva, megfelelő szabályozással erősíthető a nitritig történő ammó-
niumoxidáció. Ezen túlmenően a granulum főágra történő átoltásával 
ott anammox-átalakítások is elképzelhetők. Ezt persze a gyakorlatnak 
éppen ezekben az években kell igazolnia.

4.a. ábra
Szeparált nitrogéneltávolítás az iszaprothasztás 
iszapvizéből a straasi (Ausztria) előülepítőből 
átalakított SBR üzemű deammonifikálóban. 
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energiatakarékos szennyvíztisztítás
Az energiatakarékosság korunk égető igénye. A szennyvíztisztítás-

ban ez azt jelenti, hogy egyrészt minimális mennyiségű szerves anya-
got oxidáljunk el a főágon, minimális mennyiségű oxigén felhasználásá-
val, másrészt az alig változtatott eredeti lebegő szerves anyagból és az 
iszappá alakított oldott szerves anyagból a maximális mennyiségű ener-
giát állítsuk elő és használjuk fel magára a tisztítás oxigénellátására és a 
tisztítás egyéb lépcsőire. Ez a kettős igény csakis a kétlépcsős, két iszap-
körös szennyvíztisztítással biztosítható (AB-technológia – Böhnke, 1977). 
Az első, nagy terhelésű iszapkörben, amely nem nitrifikál, az oldott szer-
ves anyag is lebegővé alakul, s ülepítés, sűrítés után rothasztásra kerül. 
Ilyenkor lehetőség van arra, hogy a nyers víz KOI-jének mintegy 60%-a 
az iszapba épüljön be, amíg 30%-a szén-dioxiddá oxidálódik. A 60%-ból 
az iszaprothasztóban biogáz lesz, míg a főágon a szennyvíz KOI-jének 
10%-a kerül csak tovább a második lépcsőre. A második lépcsőben így 
a KOI/TKN arány olyan kicsi lesz, ami a nitrifikációt bőségesen biztosítja. 
Gond azonban ott a nitritálás és az anammox kialakítása. Ehhez a szeny-
nyvíz hőmérséklete és annak ciklikus, időszakos változása adott, amihez 
a korábban megadott szabályozás mellett még szükség van az anaerob 
ammóniumoxidálók további adaptációjára is (Wett et al, 2013). 

Talán ennek nehézségei követ-
keztében nyílhat lehetőség a főági, 
egyszerűbb nitrogén- és foszforel-
távolításra a granulált aerob szeny-
nyvíziszappal (van Loosdrecht, et 
al, 2014). Mint említettem, jelen-
leg ennek a technológiája azonban 
még fejlesztés alatt áll. Az így üze-
melő néhány tisztító ellenőrzése, 
optimalizálása tehát elengedhetet-
len feladat. Ennek a megoldásnak 
mindezeken túl hátránya, hogy 
csak az üzemeltetésben energia-
takarékos, miközben a szennyvízi-
szap a tisztítás során elveszíti ener-
giatartalmának jó részét.

Hasonló hiányossága mu-
tatkozik annak a nagyon újsze-
rű főági megoldásnak is, amely a 
nitrátból kívánja az iszaprothasz-
tás metánjával megoldani a de-
nitrifikációt (Shen et al., 2012). Ez 
is energiaveszteség, éppen a me-
tán felhasználása miatt. A rendszerkialakítás ugyanakkor elvileg nagyon 
egyszerű. A célszerű megoldást a fentiek alapján ezért mindenkor na-
gyon gondos gazdasági elemzés alapján lehet csak kiválasztani, amihez 
a biotechnológiai ismereteken túl elengedhetetlen az üzemméret, épí-
tészet, gépészet, szabályozás, sőt az iszapmaradék-feldolgozás, -haszno-
sítás költségigényének figyelembevétele is.
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siemens.com/sitransLUT400

A világ legpontosabb szint vezérlője
SITRANS LUT400: évtizedek és egymillió alkalmazás tapasztalatával.
Említettük már, hogy könnyen kezelhető?

Ipari műszerezés

–  Az ipar legjobb pontossága - ±1mm
–  Kényelem - grafikus LCD háttérvilágítás, belső adatgyűjtő
–  Gyors üzembe helyezés - Quick Start Wizard 

menüpontok
–  Digitális technológia - digitális zajszűrés ipari 

környezetre
–  Kommunikációs kényelem - USB, HART® - SIMATIC 

PDM, AMSTM, FC375/475, FDT támogatás
–  Egyszerű rögzítés - falra, csőre és DIN sínre
–  Diagnosztikai funkciók - visszaverődési görbe és trend 

a kijelzőn
–  Nyitott csatornás áramlásmérés - bármilyen csatorna 

formához
–  Szivattyúcsoport vezérlés - energiatakarékossági 

algoritmusok az éjszakai tarifákhoz igazítva
–  Hagyomány - Echomax mérőfejek
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