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Összehangolt kutatási partnerség vezetett Hollandiában a 
Nereda-technológia kifejlesztéséhez – az aerob szemcsés 
iszap teljes felhasználásához (lásd keretes írás).

A Nereda fejlesztésének történetét már ismertették a 
Water 21 két korábbi cikkében (2012. április és 2013. ápri-
lis). A start a Delfti Technológiai Egyetemen 
a Mark von Loosdrecht professzor vezeté-
sével lefolytatott úttörő alapkutatás volt a 
2000-es évek elején, amit 2006-ban üzemi 
megvalósítás követett. Később újabb teljes 
üzemi bevezetések valósultak meg a követ-
kező helyeken: Gansbaai telep Dél-Afriká-
ban, Epe Hollandiában és a Frielas szenny-
víztisztító Portugáliában. 

A világon jelenleg több mint 20 kom-
munális és ipari Nereda-technológia üzemel, 
illetve épül. További Nereda-telepek állnak 
beruházási, illetve kiviteli tervezési stádium-
ban, köztük olyanok, amelyek teljesítménye 
eléri az egymillió LE-t. A nagyüzemi telepek 
számának exponenciális növekedése indu-
kálja a továbblépés igényét. A már működő 
telepek kielégítik a tisztított szennyvízzel 
kapcsolatos összes kívánalmat, ugyanakkor 
a megvalósított rendszerek kisebb alapterü-
letűek (kis footprint), egyúttal alacsonyabb 
vegyszer- és energiaigényűek, mint a hason-
ló terhelésű hagyományos telepek. Vagyis 
fenntarthatóbb a szennyvíz kezelése. To-
vábbá egy új lehetőség adódott a kivont al-
ginátokkal kapcsolatban: az aerob granulált 
iszapból nyert polimerek lehetővé teszik a 
Nereda-szennyvíziszap fenntartható újrafel-
használását, és ezzel tovább javítják a tech-
nológia fenntarthatósági bizonyítványát.

Cikkünk a Nereda-technológia megjele-
nését mutatja be: különböző rendszer-

konfiguráció-változatokat körvonalaz, kitér a kezelés ki-
hívásainak széles skálájára, és bemutatja a két új holland 
Nereda-projekt  teljesítménymutatóit (Garmerwolde és 
Vroomshoop szennyvíztisztító telepek).

a nereda sokoldalúsága
Az első nagyüzemi Nereda-beruházás óta új ötletek is 
születtek, újabb innovációk a rendszerfejlesztés és a ter-
vezési optimalizáció szakterületén. Új rendszerváltozato-
kat fejlesztettek ki a tapasztalatok alapján a helyi viszo-
nyoknak megfelelően. Két zöldmezős (greenfield) vagy 
párhuzamos elrendezésű megoldást használtak az aláb-
biak szerint (lásd 1. ábra):
1. 3+Nereda-reaktor: minimum egy Nereda-reaktor fel 

van töltve minden időben. Ilyen elrendezésű pl. az 
Epe szennyvíztisztító (Hollandia).

2. Egy vagy több kiegyenlítőmedence, melyet egy vagy 
több Nereda-reaktor követ: általában egy kiegyenlí-
tőt követ két Nereda-reaktor. Többnyire alacsonyabb 
tartálytérfogatokat és így alacsonyabb beruházá-
si költségeket eredményez (esettől függően). Ezt a 
megoldást alkalmazták a Wemmershoek (Dél-Afrika) 
és a Ryki (Lengyelország) szennyvíztisztítóknál.

Kiegészítésül két „barnamezős” (brownfield) változa-
tot is kifejlesztettek:

3. Nereda és hagyományos (CAS) hibrid: a Nereda-rend-
szerből a szennyvíziszap a CAS-rendszerbe kerül. Ja-
vul a CAS-kezelés hatékonysága és/vagy nő a rend-
szer kapacitása. Ezt alkalmazták a Vroomshoop 
telepen (Hollandia). 

Fenntartható szennyvíztisztítás 
innováCióval: korszerűsítés 
nereda-teChnológiával 

Az aerob szemcsés (granulált) iszapot részletesen 
kutatták az elmúlt két évtizedben. A cél az volt, 
hogy megoldást találjanak a hagyományos 
eleveniszapos rendszer (CAS) hátrányainak 
kiküszöbölésére: a pelyhesített biomassza 
lassú ülepedésére, ami nagyméretű ülepítőket 
és alacsony biomassza-koncentrációkat 
eredményezett a reaktorban (vegyes folyadék 
és lebegő szilárd anyag 3-5 kg-nyi keveréke 
köbméterenként), valamint a nagy területigényre 
és a rendszer viszonylag magas energiaigényére.
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aerob szemcsés iszap 
és a nereda-technológia
Aerob szemcsés iszap akkor képződ-
het, ha olyan specifikus körülményeket 
teremtünk, melyek kedveznek a lassan 
növő szervezeteknek, mint amilyen pl. a 
PAO (polifoszfátokat akkumuláló szerve-
zetek) vagy a GAO (glikogént akkumu-
láló szervezetek). A szemcsésítés másik 
kulcseleme a szelektív válogatás, ahol 
a lassan ülepedő pelyhek – mint például 
az iszap – hulladékiszapként kerülnek 
kiemelésre, a gyorsabban ülepedő bio-
masszát pedig visszatartják. 

A nagyüzemi megvalósításoknál a 
Nereda-rendszer egy három részből 
összetevődő ciklikus folyamatból áll: 
folyamatos töltés, megcsapolás levegőz-
tetéssel és ülepítés. Az aerob szemcsés 
formációk kitűnő ülepedési képességgel 
rendelkeznek, ami nagyobb biomassza- 
koncentrációt engedélyez (8 g/l). 
Az utóülepítők mellőzése, valamint a 
Nereda-rendszerbe szivattyúzott  iszap 
forgatásának mellőzése kompakt, egy-
szerű rendszert eredményez (csökkentett 
területigénnyel), lényegesen kevesebb 
vegyszer- és energiaigénnyel a 
hagyományos rendszerekkel szemben.

A Nereda-technológia egy közösségi- 
magán kutatási és fejlesztési program 
eredménye, mely koordinált partnerség-
ben valósult meg a Holland Alkalmazott 
Vízkutatási Alapítvány (STOWA), hat 
holland vízmű, a Delfti Műszaki 
Egyetem (DUT), a Royal HaskoningDHV, 
több nemzetközi ipari és kommunális 
végfelhasználó részvételével.
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4. Nereda retrofit: meglevő tornyot /tornyokat átalakítani Nereda-to-
ronnyá (megfelelő, sorba kapcsolt keverőtartály, hagyományos le-
vegőztetőmedence vagy egyéb megfelelő tank). Így felhasznál-
ható a meglévő infrastruktúra, közben nő a rendszer kapacitása, 
csökken az energia- és vegyszerfelhasználás. Ilyen például a Frielas 
 szennyvíztisztító (Portugália): kombinálva a hibrid megvalósítással.

A fent említett négy alapkonfiguráció-változat lefedi az összes kezelési 
forgatókönyvet, melyeket máig nagyüzemben megvalósítottak. Az Epe 
és Frielas szennyvíztisztítók példák az 1., illetve 4. számú konfigurációkra, 
és ismertetésre kerültek egy előző Water 21 cikkben (ezek magyar for-
dítása rendelkezésre áll, a szerk.). A Garmerwolde (2. konfiguráció) és a 
Vroomshoop (3. konfiguráció) szennyvíztisztítók az alábbiakban kerül-
nek bemutatásra, így komplett áttekintést kapunk a Nereda-rendszer le-
hetőségeiről, ismertetve a fenntarthatósági eredményeket, melyeket el-
értek ezen a két telepen.

a garmerwolde szennyvíztisztító (hollandia)
A Garmerwolde telepet 2005-ben alakították át egy AB eleveniszapos 
rendszerré, mely rendszeresen nem tudta teljesíteni a tápanyag-eltá-
volítási célokat, ezért szükségessé vált a telep korszerűsítése. Ehhez a 
Nereda-technológiát választották ki mint a telep kapacitását növelő és 
a biológiai fokozat tápanyag-eltávolítását javító megoldást. A 2013 óta 
üzemelő korszerűsített telep két új 9500 m3-es Nereda-reaktort kapott 
egy eléjük kapcsolt 4000 m3-es kiegyenlítőmedencével, párhuzamosan 
a meglévő sorral. A bővítés 140.000 LE (150 g TOD) szennyezésterhelés-
re és 20.000 m3/nap átlagos hidraulikai kapacitásra (4200 m3/óra csúcs-
terhelésre) volt tervezve. Egy kiegyenlítőmedence és két Nereda-reaktor 
(2. sz. konfiguráció) lehetővé tett 35% tartálytérfogat-megtakarítást eb-
ben a konkrét esetben, összehasonlítva a 3 Nereda-tank változattal (1. sz. 
konfiguráció) az Epe telepen.

A Neredával való bővítés követelményei tápanyag-eltávolítás vonatko-
zásában (későbbi szűrési lépcső nélkül): teljes nitrogénszint 7 mg/l (éves 
átlag), teljes foszforszint 1 mg/l (10 egymás utáni minta átlaga). Egy év mo-
nitorperiódus (2014) alapján a Garmerwolde telep tökéletesen kielégítet-
te a kimenő vízre vonatkozó előírásokat annak ellenére, hogy a tervezett 
20.000 m3/nappal szemben átlagosan 28.500 m3-t fogadott naponként.

A Garmerwolde szennyvízkezelő lehetőséget ad egy közvetlen ösz-
szehasonlításra a Nereda- és az eleveniszapos technológia teljesítmény-
mutatói között. A Nereda-alkalmazás energiafogyasztása (beleértve a 
közbenső szivattyúzást is) folyamatosan 40%-kal alacsonyabb volt, mint 
a párhuzamos AB rendszeré 2014 folyamán. Továbbá az AB  rendszer 

 vegyszeradagolás-igényű (szénforrás a denitrifikációhoz, pelyhesítősze-
rek és vassók a foszforeltávolításhoz). Eltekintve a magas vegyszer-
költségektől, az adagolás eredményeként az iszaptermelés majdnem 
kétszer magasabb, mint a párhuzamosan működő Nereda-bővítésé. 
Következésképpen az eleveniszapos teleprész általános üzemköltsé-
gei (energia, vegyszerek, iszapkezelés) lényegesen magasabbak, mint a 
 Nereda-bővítésé. 

Tekintetbe véve, hogy a Nereda-alkalmazás a napi bejövő mennyiség 
41%-át kezeli, az eredeti AB rendszer pedig az 59%-át, megállapítható a 
Nereda előnye a területfelhasználás szempontjából (ld. 2. ábra).

a vroomshoop szennyvíztisztító (hollandia)
Tekintettel stratégiai elkötelezettségére a szennyvízkezelési technológia 
fejlesztése területén a Dutch Waterboard Vechtstromen (kb. víztársulat) 
2008-ban érdeklődni kezdett a Nereda-technológia iránt. A Vroomshoop 
telepen nyílt lehetőség a Nereda alkalmazására a meglévő telep bővítése 
és cseréje céljából. A régi telep egy régi oxidációs árokból állt, amely már 

1. ábra
Nereda-konfigurációk/megvalósítások
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nem volt képes kielégíteni a befogadóval kapcsolatos igényeket, különö-
sen a tápanyagok (a nitrogén és a foszfor) eltávolítása vonatkozásában. 

Egy hibrid megoldást választottak (3. konfiguráció), mert ezt találták 
a leghatékonyabb eszköznek a meglévő ülepítőmedencék felhasználá-
sára – ez optimálisnak tűnt a csapadékos és a száraz időkre egyaránt –, 
és ez a változat lehetőséget teremtett olyan innovációs és fenntartha-
tósági célok elérésére, mint pl. az 
energiafelhasználás csökkentése. 
A kezelőtelep hibrid elrendezése 
látható vázlatosan a 3. ábrán.

Az új Vroomshoop szenny-
víz tisztító 2013 közepén kezdett 
üzemelni. A telepet 22.600 LE 
(150 g teljes oxigénigény) terhe-
lésre tervezték, száraz időszak-
ban 156 m3/óra, csapadékos idő-
szakban 1000 m3/óra szenny víz 
befogadására. A Nereda fölös 
iszapjának a CAS-rendszerbe való 
bevezetése hatékonynak bizonyult 
a CAS-rendszer teljesítménymuta-
tóinak javítása szempontjából. A 
CAS iszapülepedési viselkedése 
egyértelműen javult (alacsonyabb 
SVI), mint az a 4. ábrán látható.

A Nereda-iszapnak a CAS-rend-
szer ülepedési képességének ja-
vítására való felhasználása (3. hib-
rid konfiguráció) számos előnyös 
lehe tőséget nyújt:
•	 Lehetőség	 a	 CAS-rendszer	 biomassza-koncentrációjának	 növelésére,	

ezzel	nő	a	biológiai	fokozat	kapacitása;
•	 A	CAS-rendszer	segítségével	nagyobb	a	hidraulikai	terhelés.

Továbbá a Nereda-szennyvíziszapban magasabb a polifoszfát-akkumu-
láló szervezet koncentrációja (ez hajtja a biofoszfát-eltávolítást), ezzel 

 javítja a CAS-rész biológiai foszfát-eltávolító kapacitását a hibrid rend-
szerben. A telep teljes terhelése esetén a kimenő víz mutatói minden elő-
írásnak megfeleltek (lásd 1. táblázat).

Továbbá a telep energiafel használását vizsgálva (2014. jú ni us– 
november), a telep Nereda-oldalának fogyasztása mintegy 35%-kal ala-
csonyabb volt, mint a CAS-oldalé.

következtetések
A Nereda a települési és az ipari szennyvíz kezelésének egy innovatív 
és fenntartható technológiája, mely az elmúlt évtized kiterjedt kutatá-
si és fejlesztési erőfeszítéseinek eredménye. 2006-ban helyezték üzem-
be az első nagyüzemi berendezést, azóta több mint 20 Nereda-rendszer 
valósult meg vagy van építési stádiumban, bizonyítva annak robusztus 
mivoltát és stabilitását. Összesen 1 millió LE kapacitást bíró telepek áll-
nak tervezés alatt világszerte, bizonyítva, hogy a Nereda alkalmazható 
a legnagyobb szennyvíztisztítási kihívások esetében is. Több rendszer-
konfigurációt alakítottak ki, ezzel széles spektrumot fedtek le a kezelési 
helyszínekre és kívánalmakra vonatkozóan, a zöld mezőtől a már meg-
lévő telepek átalakításáig, alátámasztva ezzel a Nereda sokoldalúságát.

A nagyüzemi megvalósítások, mint Garmerwolde, a Vroomshoop és 
a többi igazolják, hogy a Nereda-eljárás kompakt (kicsi a területigény), 
és lényegesen kevesebb vegyszert és energiát igényel, mint a hagyo-
mányos eleveniszapos rendszer: vagyis fenntartható és költséghatékony 
megoldás. Mivel a rendszer alkalmazhatósága széles körűen és világszer-
te bizonyított, további lépések, újabb széles körű alkalmazások várhatók, 
melyekkel a szennyvízkezelés iránya a fenntarthatóság és ezzel együtt a 
környezeti és társadalmi igények még jobb kielégítése felé mozdul.

   *SVI: settling velocity index, magyarul ülepedésisebesség-mutató

4. ábra
SVI* összehasonlítás a Nereda és a CAS rendszer között 
a Vroomshoop-on, a 2013-as indulástól 2014 végéig
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1. táblázat
Vroomshoop – átlagos kezelési mutatók 2014-ben

Paraméter (mg/l) Input Output Előírás Teljesítés körülményei

KOI 720 55 125 határ (3x évenként, max. 250)

BOI5 263 4 10 határ (3x évenként, max. 20)

összes N –  7,2 10 éves átlag

összes Kjeldahl N 66 5,2 – –

NH4N 
– 2,2 Nyár=2 átlag (május 1.–nov. 1.)

Tél=4 átlag (nov. 1.–május 1.)

NO4-N –     2,0     – –

összes P 8,9 0.9 2 átlag 10 mintából

PO4-P – 0,6 – –

összes lebegőanyag 317  10 10 határ (3x évenként max. 30)




