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átmérője, a szűrési sebesség, amely a szűrés 
egyik lefontosabb üzemtani jellemzője, vala-
mint a szennyezést jelentő szubsztrát  diffúziós 
tényezője. A biológiai szűrés modellezése 
megmutatta, hogy a tápanyaglebontás mérté-
ke Pe-számtól fordított arányban függ, azaz a 
lebomlás alacsony Pe-szám mellett hatékony. 
A Pe-szám csökkentése nagy fajlagos felületű 
biofilmhordozó anyag használatával, a szűrési 
sebesség csökkentésével és a szubsztrát diffú-
ziós tényezőjének növelésével érhető el. A le-
hetőségek egyenrangúak. 

Kecskeméten ritka kivételként biológiai am-
móniamentesítést engedélyezett a hatóság. A 
szűréselmélet szerint a homok szűrőközegű, a 
gyorsszűrésű sebességtartományban működő 
berendezésen nem várható a biológiai szűrő-
hatás kialakulása. Két szerencsés körülmény 
azonban ezt mégis lehetővé teszi. A mélyfúrású 
kutakból kitermelt víz hőmérséklete a szokásos 
vízhőfokokhoz képest magasabb, 18 °C-os. Ma-
gasabb hőmérséklet mellett a diffúziós ténye-
ző is nagyobb lesz, mintegy kétszer nagyobb. 
A víznek vas- és mangántartalma is van, amely 
a homokszemcséken kiül, megtapad. Az így 

„bedolgozódott” szűrőréteg fajlagos felülete 
ezáltal mintegy 20%-kal nagyobb lesz, vele a 
mértékadó szemcseátmérő pedig kisebb. 

A biológiai hatás a magasabb vízhő-
mérséklet és a spontán felületnövekedés 
következtében jött létre. Végül is a Pe-szám 

molekula elbomlásával felszabaduló energiát 
a baktériumok életvitelük fenntartására és 
szaporodásra fordítják. A mikrobaszaporodás 
 törvényszerűségeit a Monod-kinetika számsze-
rűsíti. Az 1940-es évek végén megfogalmazott 
képlet szerint: nincs szaporodás, ha nincs a víz-
ben tápanyag, a szaporodási sebesség pedig a 
tápanyag függvényében korlátos.

A Michaelis–Menten- és a Monod-összefüg-
gések a biológiai lebontás legalapvetőbb ösz-
szefüggései. Az alkalmazott hidrobiológia című 
könyv (MaVíz-kiadás, 2007) tárgymutatójában 
még említést sem találunk ezekre a kinetikákra. 
Olyan ez, mintha valaki a mechanika törvény-
szerűségeit a Newton-axiómák nélkül tárgyalná.  

Folytassuk az okfejtést tovább. A baktériu-
mok élettere a biofilm, amelynek megtapadá-
sához szilárd felületre van szükség. A baktéri-
umok mozognak ugyan, de érdemben nem 
változtatják a helyüket. Ahhoz tehát, hogy a 
tápanyag folyamatos bontására képesek le-
gyenek, a tápanyagot hozzájuk kell szállítani. 
A konvektív és konduktív áramlási kompo-
nensekből álló transzportfolyamat – vagy más 
megfogalmazásban logisztikai előtétfolyamat 

– jellemzésére a dimenziótlan Pe-szám (Peclet) 
szolgál. Fontos rögzíteni, a biofilmen kívüli fizi-
kai transzportfolyamat teljesülése előfeltétele 
a biofilmen belüli biokémiai történéseknek. 

A Pe-szám nagyságát meghatározza a 
biofilmhordozó közeg mértékadó szemcse-

Amikor klórt adagolunk, nem tudjuk elválaszta-
ni egymástól a technológiai célú – az ammónia 
eltávolításához szükséges –, az egyéb szerves 
molekulákkal kapcsolatba lépő vagy a fertőtle-
nítés kapcsán elhasználódó hányadokat. 

Az AOX- és trihalometán-vegyületek tehát 
szándékunk ellenére keletkeznek. Megszaba-
dulni úgy tudunk tőlük, ha pl. aktívszén-szű-
réssel visszatartjuk őket. Egy idő után az aktív 
szén abszorpciós képessége kimerül, üregei 
megtelnek, reaktiválásra vagy töltetcserére 
van szükség. Az aktív szén használata az üze-
meltetés költségét jelentősen növeli.

Távol tarthatjuk a trihalometánokat azon-
ban úgy is, ha nem tesszük lehetővé vízbe 
kerülésüket. Olyan ammóniaeltávolítási tech-
nológiát alkalmazunk, ami nem igényli a klór 
adagolását. A biológiai szűréssel történő am-
móniamentesítés ilyen technológia, amelynek 
üzemköltsége csak töredéke a törésponti kló-
rozás – vegyszer és aktív szén – költségeinek. 

A szennyvíztelepeken a biológiai ammó-
nialebontás mindennapos jelenség. Mi lehet 
az akadálya a biológia használatának az ivóvíz 
előállításban? Technológiai értelemben bizo-
nyosan semmi, a hatósági engedélyezés azon-
ban érthetetlen módon akadályokat gördít. 

A víz tisztátlanságát okozó szerves mole-
kulák a természetben ugyanúgy, mint a többi 
molekula, stabil képződmények. Lebontásuk 
biológiai úton az enzimkatalizáció segítsé-
gével történik. Az enzim csak a mintázatával 
azonos mintázatú szubsztráttal alkot komple-
xet, aminek hatására az aktiválási energiaszint 
lecsökken, lehetővé téve a molekula könnyű 
elbomlását. A folyamat energiafelszabadulás-
sal jár. A jelenséget leíró Michaelis–Menten-en-
zimkinetika a 20. század eleje óta ismert. 

A baktériumok testfelépítésüket tekintve 
enzimekből állnak, ugyanúgy, ahogy az em-
beri test java része is víz. A baktériumok élőlé-
nyek. Az élőlényeknek pedig az egyik legalap-
vetőbb képessége a szaporodás. A szennyező 
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tolnai béla
folyamattervező szakon végzett 
gépészmérnök

Induljunk ki egy trivialitásból. Ha a víz szerves 
molekulákat tartalmaz, és azt klórral kezeljük, akkor 
AOX- és trihalometán-vegyületek keletkezésére lehet 
számítani. Nem keletkeznek ilyen rákkeltő anyagok akkor, 
ha a víz nem tartalmaz szerves vegyületeket, vagy ha 
nem történik klóradagolás. A fővárosi víz klórozása azért 
történhet a vízben nemkívánatos vegyületek képződése 
szempontjából „következmények” nélkül, mert a parti 
szűrés már előtte lebontotta a szerves molekulákat, így 
azok a kútvízben már nem találhatók meg. 
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kellett állítani. A biológiai hatásmechanizmus-
sal tisztító, parti szűrésű kutak ma is dolgoznak. 

Hasonlóképpen a magas üzemköltségek 
miatt állni kényszerül a Csepeli Vízkezelő Mű is, 
a műnek aktívszén-szűrési fokozata is van.

Az UV-fertőtlenítés is addig tűnik olcsónak, 
amíg a lámpacsere igénye fel nem merül.

A vízminőség-javító program keretében 
megvalósuló ammóniaeltávolítások választott 
technológiája éppen a kényszerű mellékhatá-
sok miatt alkalmazandó aktívszén-szűrés foly-
tán drága. 

A projekteket most uniós pénzek finan-
szírozzák, de eljön majd az idő, amikor reak-
tiválásra, töltetcserére lesz szükség, és ennek 
költségeit majd az üzemeltetőnek kell kigaz-
dálkodnia. Mindez csak azért történik, mert 
nem eléggé körültekintő módon járunk el a 
technológia kiválasztásában, vagy mert keve-
set tudunk a biológiai szűrés működéséről. 

Nem fogadható el az az érv, miszerint a kis 
vízművekben nem adott a szakavatott személy-
zet, és ezért kell az ammóniamentesítésre tö-

résponti klórozáson alapuló eljárást választani, 
mert az automatizálható. Csak  visszakérdezni 
lehet ilyenkor: a parti szűrésnél hány szakember 
futkos a part mentén, vezényelve a baktériumok 
munkáját? Egy sem, mert önszabályozó módon 

– alkalmazkodva a változó vízminőséghez – a bio-
lógia helytáll, előállítva a mindenkori „munka-
erő-szükségletet”, a dolgozó baktériumtömeget.  

Az MHT fertőtlenítési melléktermékekkel 
foglalkozó összejövetelén elhangzott, ha bio-
lógiai ammóniaeltávolítást követően klórral 
történik a fertőtlenítés, trihalometánok kelet-
kezhetnek. 

Az ammónia könnyen diffundáló kis mo-
lekula, amelynek molekulamérete M=18. Más 
szerves vegyületek, köztük a gyógyszerma-
radványok molekulamérete lényegesen na-
gyobb (M>400), diffúziós tényezőjük nagysága 
akár 4-szer, 5-ször kisebb. Ahhoz tehát, hogy a 
 Pe-szám alacsony maradhasson, nagyobb faj-
lagos felületű biofilmhordozó közegre és/vagy 
kisebb szűrési sebességre van szükség, és így le 
fognak bomlani a nagyobb méretű molekulák is.

csökkenése tette lehetővé, hogy a kétlépéses 
nitrifikáció végbemenjen, azaz az ammónia 
biológiai  eltávolítása megtörténjen.

Hidraulikai modellek identifikációjakor 
gyakran emlegetjük: a víz tudja a fizikát. A fenti-
ek alapján úgy tűnik, hogy a természet is ismeri 
a hasonlóságelmélet összefüggéseit. A víz meg-
tisztulásának folyamata bonyolult, összetett. 
Általános tárgyalása nem képzelhető el dimen-
ziótlan számok ismerete és használata nélkül. 
A törvények nem tudása még nem mentesít a 
törvények alól – mondják a jogászok. Használva 
ezt a párhuzamot a szakmától joggal kérhető 
számon a hasonlóságra alapozott megközelítés. 
Amíg ez a paradigmaváltás nem következik be, 
a törésponti klórozással történő ammóniaeltá-
volítás terjedni fog. Miért kell szót emelni ezen 
gyakorlat ellen? Lássunk néhány példát.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 1985-től 5 éven 
át minden fejlesztési forrását a nagyfelszíni 
vízmű kapacitásbővítő rekonstruálásába ölte. 
Alig készült el a beruházás első fázisa, a művet 
gazdasági és vízminőségi okok miatt végleg le 
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A siker titka, hogy a szokásos dolgokat szokatlanul jól csináld. (John D. Rockefeller)

Könyvszakértő, Vállalkozásszervező
és Kereskedelmi K�.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Chamber of Hungarian Auditers

A víziközmű társaságok működési, gazdálkodási körülményeinek átfogó ismerete.
30 éves gyakorlati tapasztalat a víziközmű ágazatban
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