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A cikk az alkalmazott új technológiát a hagyományos régivel hasonlítja 
össze. A két technológiai sor párhuzamba állítása nagyon szemlétes mó-
don ábrázolt. 

Az 1. ábrán jól megfigyelhető, hogy elmarad az előülepítés, és az utóüle-
pítés szerepét átveszi a fázisszétválasztó ultraszűrés. A közbenső elem, az 
eleveniszapos fokozat funkciója változatlan. Az MBR-technológia alatt a 
cikk a teljes rendszert érti. 

Kapcsolódjunk be ezen a ponton néhány gondolatébresztő megjegy-
zéssel.

Amikor membránszűrésről beszélünk, akkor annak ultraszűréses vál-
tozatát a következő magyarázó ábrával szokás szemléltetni (lásd a 2. áb-
rán a bal oldali sémarészt).

A membránt egy olyan „szitaszövetnek” képzeljük, amelynek apró, 
0,01 μm-es pórusain keresztül csak a víz és más kismolekulák jutnak át, a 
mikrobák és a víz szennyezését okozó nagymolekulák, valamint a lebegő 
anyagok nem. Ez a kép a fázisszétválasztásos elképzelésünket teljes mér-
tékben lefedi. Az azonban nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy a membrán 
által visszatartott, annak külső felületén megtapadó szennyezés a póruso-
kat nagyon gyorsan eltömítené. Következésképp csak a pusztán mechani-
kai szűrési eszménykép nem lehet helytálló. 

Másrészről a vízmolekula mérete (H2O, 2*1+16=18), az ammóniumé 
ugyancsak (NH4, 14+4×1=18), azaz az ultraszűrő nem tartja vissza az ele-
veniszapos fokozatban esetlegesen nem lebomlott ammóniát sem. Az 
élővízbe bocsátott víz paraméterei ennek ellenére határérték alattiak.

Nem kap kellő hangsúlyozást, de 
a membránszálak közé levegő kerül 
befúvására, amely ebben a fázisszét-
választó reaktorban oxikus viszonyo-
kat teremt, a mérhető redoxpotenci-
ál pozitív lesz, és ha akarjuk, ha nem, 
a víztérbe lógó membránszálakon 
biofilm tapad meg. Az ultraszűrés 
tulajdonságait szemléltető ábrán a 
mikrobák zöld aláfestésűek, méretük 
nagyobb a pórusméretnél.

A tápanyaglebontás hatékony-
sága a Pe-számtól fordított arányban 
függ. A biológia kialakulása szükség-
szerűségének megítéléséhez tud-
nunk kell a Pe-szám legalább hozzá-
vetőleges nagyságát. Az alkalmazott 
membrán mérete és geometriája is-
mert, miáltal könnyen kiszámolható 
az adott víztérben a felület nagysága 
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1. ábra: A hagyományos és a membrántechnológia közötti eltérés bemutatása
Forrás: Vízmű Panoráma 2017/1
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2. ábra: Az ultraszűrés tulajdonságai
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és vele az egyenértékű szemcseátmérő. (Egyenértékű szemcseátmérő 
alatt olyan szemcsék átmérőjét értjük, amelyek sokasága ugyanakkora 
térben ugyanakkora felületet mutat fel.) Elvégezve a számítást a memb-
rán egyenértékű szemcseátmérője nagyságrendben d=2-3 mm körüli ér-
ték. Hasonlóképpen egyszerűen és jól becsülhető módon számítható ki 
a konvektív sebesség is, amely azonos a hengeres membránfalon átlépő 
radiális belépősebességgel (a 2. ábrán sematikusan ezt a szürke nyíl jel-
zi). Ez a sebességérték meglehetősen alacsony érték, hozzávetőlegesen 
w=1E-5 m/s. Pesszimista felfogásban számoljunk még nagy molekulákkal 
a fázisszétválasztó térben, amelyeknek a diffúziós tényezője 5E-10 m2/s. 
Helyettesítve ezen számokat a Pe-szám képletébe: 
Pe=50-60 közötti értéket kapunk.

Ez a számérték ugyan elmarad a parti szűrésre 
jellemző Pe=10-20 értéktől, a hatékony biológiai ak-
tivitás előfeltétele mégis adott. Ezt támasztja alá az 
üzemeltetés eddigi tapasztalata, miszerint a memb-
ránköteg lemosó karbantartására a vártnál ritkábban 
van szükség. 

A tulajdonképpeni biológiai lebontásra szánt 
eleveniszapos fokozat esetében a Pe-szám kiszá-
mítása nem könnyű feladat. Nehézségekbe ütközik 
még a nagyságának becslése is. Annyit azonban le-
het tudni, hogy a relatíve nagy konvektív sebesség 
miatt az eleveniszapos reaktortérben uralkodó Pe-
szám értéke átlagosan nem alacsony. Hogy ebben a 
térrészben egyáltalán valami elfogadható mértékű 
lebontási hatás létrejöhessen, a tartózkodási időt, 
vagy ami ezzel analóg, az iszapkort empirikus meg-
fontolásokra hagyatkozva több nap időtartamra kell 
beállítani.

Maradva a szemléletes mechanikai hasonlat 
mellett a biológiai szűrőt egy olyan kerítésnek kép-
zelhetjük, amelynek a „szél nekihordja az újságpapírt, 
és az rögtön el is ég ott, folyamatosan szabaddá téve 
a szállító közeg áthaladását”. A biológiai szűrés is 
hasonlóan képzelhető el. Ehelyütt is van „égéstermék”: oxikus viszonyok 
mellett a szerves molekulák lebontásával szén-dioxid és víz keletkezik. A 
keletkező víz nem idegen anyag a vízben, a szén-dioxid pedig – amelynek 
relatív tömege (CO2, 12+2*16=44) már némiképp nagyobb – könnyebb 
fajsúlyánál fogva felszáll a felszínre, és környezetszennyezést (!) okozva 
kilép a légtérbe. (Csak a teljesség kedvéért jegyezzük meg, anoxikus vi-
szonyok mellett főként metán és szén-dioxid keletkezik. Minkettő üveg-
házhatást okozó gáz.) 

Ha a szennyezés java része jó hatékonyság mellett a membrán felü-
letén bomlik le, akkor fel kell, hogy tegyük a kérdést: mit is tart vissza a 
membrán? A szintén keletkező sejttömeget csupán? Leszögezhetjük, a 
membrán inkább biofilmhordozó szerepet játszik, de egyben a biofilm 
környezetében a relatíve alacsony vízsebesség kialakulásáért is felelős. A 
létrejövő alacsony vízsebesség miatt lesz alacsony a Pe-szám, és ennek 
hatására bomlik le a kismolekulájú ammónia is. 

A gyártó véleménye szerint is a membránok sérülékeny elemek, emel-
lett a bekerülési és üzemeltetési költségek alakulása sem hagyható figyel-
men kívül. Röviden szólva drága berendezéssel van dolgunk. Ha a költ-
ségek optimalizálására is törekszünk, úgy biofilmhordozó szerepre sokkal 
olcsóbb megoldás is létezik. 

Az 1. ábra mindkét technológiai sora a szennyvíztisztításra koncent-
rál, és az iszapot (is) használja biofilmhordozóként. Ez a felfogás ugyan 
a víz megtisztulását hozza, de az iszap energetikai értelemben vett 

 kimerüléséhez is vezet. Iszap közreműködésével minél jobban tisztítjuk a 
vizet, annál nagyobb környezetszennyezést okozunk. A hagyományos és 
MBR-technológia, még ha eltérő technológiai elemekből épül is fel, rend-
szertechnikai értelemben egyazon célt szolgál. A membránok bevetése 
ebben a formában nem több mint „ráncfelvarrás”, a hagyományos tech-
nológia intenzifikálása.

Ha a környezetszennyezés minimalizálását tekintjük irányadónak – 
ma már ez a követendő trend –, úgy a szennyvíz tisztítása helyett annak 
hasznosítását kell a fókuszba állítani. Más szóval érdemi paradigmaváltás-
ra van szükség. Ehhez tekintsük meg az alábbi megoldást:

 A 3. ábrán vázolt folyamatsémán csupa ismert berendezést látunk. A kü-
lönbség az elrendezésben van. Megőrizve az ábra eredetiségét az egysé-
gek elnevezése nem került lefordításra. A lényeges kitételek fő vonalak-
ban az alábbiak:
• A nyers iszap teljes mennyisége leválasztásra kerül. A visszamaradó 

fáradt, a szennyvízelvezetés folyamatában elhasználódott víz bio-
lógiai tisztítása az iszap közreműködése nélkül valósul meg. A víz 
biológiai megtisztítására külső biofilmhordozó szűrőközegre van 
szükség. A baktériumok csak a fáradt víz szennyezését bontják le, az 
iszapnak – miután nincs jelen – az energiatartalma sem merül. A lég-
térbe kerül ugyan szén-dioxid-bomlástermék, de lényegesen kisebb 
mértékben. Az iszapvonalra kerülő nyers iszap energiatartalma ma-
ximális mértékben aknázható ki. 

• Nem így tanítják, de a szennyvízhasznosítási eljárás fő terméke a 
stabilizált iszap, amelynek mezőgazdasági kihelyezése kívánatos. Az 
iszapban a növények számára fontos nyomelemek mind megtalál-
hatók. A stabilizálásra az agrárfelhasználás szezonalitása miatt van 
szükség. A termőföldekre kiviendő terméket csak stabil állapotban 
lehet tárolni.

Az 1. ábrán mindkét megoldás esetében az iszapkezelés mintha egy füg-
getlen valami lenne. Pedig nem az. Visszahatással bír az előzményekre. 
Az iszap mezőgazdasági kihelyezhetősége feltételezi, hogy a szennyvíz-

3. ábra: Egy a szennyvíz hasznosítására fókuszáló technológiai sor
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