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gazdasági módon hasznosítható. Mindkét hasznosítási formának a 
szennyvízelvezetésre nézve visszacsatolása van: 
• A mezőgazdasági hasznosíthatóság a bekötéseken beömlő szennyvíz 

minőségével szemben ír elő kötöttségeket, miszerint a szennyvízbe 
nem kerülhet olyan anyag, amely a szántóföldön nem megengedett.

• Az energetikai hasznosítás – a biogáz-kihozatal – maximalizálása pe-
dig az iszap csatornahálózatban létrejövő kimerülésének minimalizá-
lását célozza.

A csatornahálózatban a kipárolgás és lebomlás révén az iszap energiatar-
talma folyamatosan csökken. A szennyvíz energetikai hasznosításának 
kívánalma ugyancsak a hálózati biológiai aktivitás mérséklését követeli.

A szennyvíztisztításra felfűzött filozófia ezzel szemben azt mondja: 
ami a csatornahálózatban lebomlik, arról már nem kell a telepen gon-
doskodni, és ami a telepen lebomlik, azt már nem kell rábízni a befoga-
dó élővíz öntisztulási képességére. Ez a közelmúltig uralkodó felfogás a 
jövőben nem lesz tartható.

3. A csatornahálózatban történő lebontás 
mérséklésének lehetőségei
Amikor a bekötéseken át az összekevert kommunális szennyvíz a csator-
nahálózatba lép, minden feltétel adott a mikrobiológiai élet kialakulásá-
hoz. A folyamat kiteljesedéséhez azonban időre van szükség. A mikroba-
szaporodás törvényszerűségeinek segítségével meg is becsülhető ennek 
az időtartamnak a hossza. Baktériumok szaporodásakor a Monod-tényező 
nagysága tipikusan µM = 0,2–0,5 [1/h] közötti érték. (A jobban érzékelhe-
tő generációs időben kifejezve: tg=ln(2)/ µM = 3,45–1,38 [h].) Az expo-
nenciális növekedés görbéje lassú emelkedéssel indul. A változást alig fel-
mutató kezdőszakasz időtartamának hossza cca. 5 óra, kisebb µM-érték 
mellett ez az időtartam némiképp hosszabb. A 3-1. ábrán vizuálisan jól 
érzékelhető ez az intervallum.
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1. Bevezetés
A csatornahálózatok üzemeltetésének egyik kellemetlen jelensége az 
esetenként bűzhatássá erősödő szaghatás.[1] A szolgáltatók szemszö-
géből megfogalmazott megállapítás az üzemeltetési tapasztalatokra 
alapozott. A kellemetlen állapot elkerülésére beavatkozási lehetőségek 
is megfogalmazhatók, amely intézkedések megalapozottsága is empiri-
kus megfontolásokon nyugszik. Felmerül a kérdés, vajon lehet-e az így 
kialakított objektív képet még objektívebbé tenni. Ha a csatornahálóza-
tot biológiai reaktornak tekintjük, akkor elméleti háttérrel bíró megálla-
pítások is levezethetők.

2. A szennyvízelvezetés és a szennyvíztelepi 
tevékenység egymásra hatása
A háztartásokban keletkező szennyezést vízöblítés útján vezetjük el a 
szennyvíztisztító telepig. A triviálisnak tűnő megfogalmazás azonban 
terminológiai értelemben mindenképpen revízióra szorul. Helyesebb a 
szennyezés helyett alapanyag-elszállításról beszélni, minek következté-
ben a telepen történő tevékenységre inkább a szennyvíz hasznosítása-
ként érdemes tekinteni. A talán lényegtelennek tűnő hangsúlyeltolódás-
nak azonban meghatározó kihatási vannak. 

Vízöblítéskor tulajdonképpen az eltávolítandó szenny és víz elke-
veredése is megtörténik. A keletkező kommunális szennyvíz a beköté-
seken át jut a csatornahálózatba. Ebben a csővezetékek alkotta térben 
minden adott a mikrobiológiai élet kiteljesedéséhez. A vizes környezet, 
a szervestápanyag-, a szárazanyag-tartalom mint a baktériumok letele-
pedésére alkalmas szilárd felület, a kedvező redox, a pH és a hőmérsék-
leti, valamint az áramlási viszonyok tulajdonképpen egy biológiai reak-
tor működésének kereteit adják. 

A biológiai bomlásból származó illékony szerves és szervetlen ve-
gyületek az okozói a szaghatásnak, és agresszivitásuk révén a csatorna-
hálózat vezetékeinek korrózióját is ezek az anyagok idézik elő. A negatív 
jelenségek elkerülése érdekében tulajdonképpen ennek a spontán ki-
alakuló biológiai reaktornak a működését kell korlátozni. Amíg a szenny-
víztelepen a biológiai aktivitás hatékonyságának növelése a cél, addig 
itt – analóg módon a fertőtlenítéshez – a biológiai élet gátlása a feladat. 
Ha nincs biológiai aktivitás, a molekulák spontán módon nem képesek 
elbomlani, miáltal nem keletkeznek bomlástermékek, amelyek a szag-
hatásért és a korrózióért felelősek. A beavatkozási igényt az empirikusan 
megfigyelt negatív hatások kiküszöbölése indukálja.

Ugyanerre a következtetésre juthatunk akkor is, ha a szennyvíz-
hasznosítás oldaláról közelítünk. A szennyvíziszap energetikai és mező-
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3 1. ábra: A konstans relatív növekedésű folyamat differenciálegyenlete és megoldása
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Vincent a vízben terjedő betegségeket okozó baktériumokat tanul-
mányozta. A pH-rH síkon feltérképezte a különböző patogén típusok 
által kedvelt területeket, és azt mondta, hogy az ellenük való küzdés 
megnyilvánulhat abban, ha a pH-rH viszonyokat eltoljuk egy olyan tar-
tományba, ahol azok már nem érzik jól magukat. 

 A gondolatmenet általánosan is igaz lehet. Ha azt akarjuk, hogy a 
baktériumok dolgozzanak – és ezt kívánjuk az oxikus és anoxikus szenny-
víztelepi medencékben, valamint a biogázt rothasztó tornyokban is –, 
úgy olyan pH-rH tartományt kell a reaktorterekben létrehozni, amit a 
tápanyaglebontó baktériumok kedvelnek. Miután a csatornahálózatban 
a bomlási termékek képződésének megakadályozása a feladat, itt olyan 
tartomány beállítására van szükség, ami rontja a „munkakedvet”. A pH 
növelése tulajdonképpen ilyenfajta tartományeltolást jelent. 

A fenti fejtegetésnek egyetlen szépséghibája van: nem létezik olyan 
feltérképezés, amely a nem patogén baktériumok által kedvelt tartomá-
nyokat mutatja a pH-rH síkon. Amíg ez a térképi felmérés nem létezik, 
nem is igazán tehetünk általános érvényű megállapításokat. 

Ahogy a szakági vezetékek térképi feldolgozása hiányában hálózati 
rekonstrukciótervezésről sem beszélhetünk érdemben. A szivattyúk jel-
leggörbéje is tulajdonképpen egy térkép, amely azokat a Q-H értékpáro-
kat adja meg, amiket a szivattyú bejárhat. A jelleggörbe ismerete nélkül 
üzemtani meglátások sem igazán tehetők. 

Ugyanígy a biológiai tápanyaglebontás hatékonyságának megítélé-
sénél fontos a nem patogén baktériumokra vonatkozó tartományok is-
merete a pH-rH síkon, azaz a Vincent-diagram kimérése. Tankönyvekből 
ismert a keletkező káros bomlástermékek pH-függése (3-3. ábra). 

Ez az összefüggés azonban nem eléggé általános: csak egy szűk 
pH-tartományra vonatkozik, és biz-
tosan csak negatív  redoxpotenciál 
mellett igaz, de mégis milyen 
mérté kű redoxpotenciál mellett? A 
 Vincent-diagram ennél általánosabb 
megközelítés. Értelmezési tartomá-
nya a 0<pH<14, illetve 0<rH<42 ér-
tékhatárok közötti terület. A pH- és 
rH-változók dimenziótlan változók. 
A feldolgozás egydimenziós helyett 
kétdimenziós. Nem a bomlástermé-
keket térképezi fel, hanem a bakté ri-

um  fajtákat, amelyek „működése” vezet a bomlástermékekhez.
Fontos még egy másik szempontot is megemlíteni. A megfigyelé-

sek szerint általában nyáron, magasabb szennyvízhőmérséklet mellett 
a bűzhatás erőteljesebb. A vízben oldott szubsztrát diffúziós tényezője 
a hőmérséklet növekedésével nő, azaz a tápanyagnak a biofilmbe törté-
nő bejutása intenzívebbé válik, miáltal a bomlástermékek keletkezése 
erőteljesebb lesz. A biofilmen belül zajló biokémiai folyamatnak is van 
hőmérsékletfüggése, amelynek változója az abszolút hőmérséklet. A 
hőmérséklet téli-nyári megváltozása az abszolút hőmérsékleti skálán 
százalékosan kicsi, emiatt a közvetlen hatás elhanyagolható. 

A biofilmen kívül lezajló tápanyagellátási folyamat a diffúziós ténye-
ző változásán keresztül hat. A hőmérsékletfüggés Celsius-skálán mért, 
amely változás az adott hőmérsékleti tartományban akár négyszeres 
mértéket is mutathat. A Pe-szám nyáron kétszer, háromszor kisebb, mint 
télen. Kisebb Pe-szám mellett intenzívebb lesz a bomlástermékek kelet-
kezése, ami a nyári erőteljesebb bűzhatás okozója. A Pe-szám szintén 
dimenziómentes változó.

A csatornahálózatban még jelen van a majdani rácsszemét is, amely 
nagyobb méreténél fogva az eldugulások fő okozója. A dugulásmen-

A fentiek alapján megfogalmazható a csatornahálózatok tervezésé-
nek és üzemeltetésének célfüggvénye: a szennyvízelvezető rendszerbe 
kerülő szennyvizet mielőbb a telepre kell juttatni. A fentiek alapján meg-
adható az az időtartam is, amely alatt érdemi mértékű bűz- és korróziós 
hatás, valamint az iszap energetikai értelemben vett kimerülése még 
nem játszódik le. A 379/2015. (XII. 8.) kormányrendelet[3] által említett 
6 óra azonban nem határértéknek, sokkal inkább ajánlásnak tekintendő, 
amelynek betartásával a káros hatások mérsékelhetők, elkerülhetők. A 
határértékként történő előírás azért sem szerencsés, mert a hálózati tar-
tózkodási idő definiálása a különböző rendszerekben nem egyértelmű. 
Különösen nyílt felszínű áramlási viszonyok közepette – és ez elég gya-
kori eset a szennyvízelvezetési oldalon – nehezen kalkulálható az értéke. 
Határértéket előírni ilyen változóra vitához vezet.

A csatornahálózatok kialakítása és üzemeltetése számos egyéb kö-
töttséggel bír, azonban a minimális tartózkodásra vonatkozó törekvés 
célfüggvény formájában nem jelenik meg a szakkönyvekben. Pedig a 
gyors átfolyás megvalósításával a káros hatások kiküszöbölésének leg-
kézenfekvőbb módszerét kapjuk.

Kell azonban, hogy válaszunk legyen arra az esetre is, amikor az 
ajánlott tartózkodási idő nem tartható.

A szennyvízzel félig telt szelvényű csatorna lehetővé teszi a jótékony 
levegő szennyvíz feletti áramlását[2] – a kitétel tulajdonképpen kíván-
ság a szennyvízelvezető rendszer oxikus viszonyainak fenntartására. A 
tapasztalat szerint a káros hatások a szennyvíziszap berothadásának 
következményei, azaz anoxikus viszonyok mellett lesz szaghatás, lesz 
erőteljesebb a korrózió. A nyílt felszínű áramlási szakaszok természetes 
szellőzése a gyakori aknák következtében hellyel-közzel létrejön, azon-
ban telt szelvényű nyomott szakaszokban a mérhető redoxpotenciál 
biztosan negatív lesz. A levegőztetett csatorna ugyan segít a szag- és 
korróziós hatások mérséklésében, de nem akadályozza meg az iszap 
energetikai értelemben vett kimerülését.

A szaghatás elleni küzdelem vegyszeradagolás útján is lehetséges. 
A keletkező kellemetlen bomlástermékek semlegesítése az egyik lehe-
tőség, pl. vassók adagolása révén. A pH emelését szolgáló Ca(OH)2 ada-
golásának hatásmechanizmusa azonban más. A „klimatikus viszonyok” 
megváltoztatása a baktériumok „munkakedvét” befolyásolja, azaz a ká-
ros melléktermékek keletkezését akadályozhatjuk meg így. 

3 2. ábra: Vincent-diagram a betegségeket okozó patogének esetére. 
Forrás: Országh J.: http://www.eautarcie.com/

3 3. ábra: A keletkező bomláster
mékek pH-függése
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tes üzem biztosítása érdekében aprítóberendezések beépítésre kerül 
sor, amelyeknek célja a textíliák, papíranyagok, nejlonzacskók és más 
hasonló anyagok feldarabolása. Az aprítással – miközben elhárítjuk az 
eltömődésveszélyt – egyben a baktériumok által belakható felületet is 
növeljük, miáltal kisebb lesz a Pe-szám, és vele együtt nő a tápanyag-
lebontási hatékonyság. A csatornahálózatban épp ezt akarjuk elkerülni. 
Az aprítás hidraulikailag ugyan előnyös, biológiailag azonban hátrányos. 
Egy szükséges rossz, ami nem elkerülhető. Az aprítás csak akkor nem 
elősegítője a hálózati bűzhatásnak, ha a tartózkodási idő a hálózatban 
kellően alacsony.

Ha a darabolásra – beleértve a nagy szerves molekulákat és a 
biofilmhordozó flokkulátumot is – a telepre érkező szennyvíz előkészí-
téseként kerül sor, akkor ez a művelet a biológiai víztisztítás hatékony-
ságát növeli. Ugyanígy fontos a biogáz-előállításnál a reaktorba kerülő 
iszap homogenizálása, amelyet helyesebb inkább dezintegrációnak ne-
vezni, mert az alkalmazott eljárástól függően mind a molekulákat, mind 
a szárazanyag-tartalmat aprítjuk. 

4. Ajánlás
A szaghatás elkerülésének számos lehetősége közül a hálózati tartózkodá-
si idő minimalizálása tűnik a leghatékonyabbnak és minden tekintetben 

– beleértve a szennyvíz hasznosíthatóságának maximalizálását – a legelő-
nyösebbnek is. Ehhez át kell értékelni a csatornahálózatok kialakításának 
elveit, és át kell gondolni a szennyvízelvezetés üzemeltetésének rendjét. 

Minden további, fentebb is tárgyalt lépés ezt követően okafogyot-
tá válik. Nem a tartózkodási idő előírásának megszüntetésére van tehát 
szükség, hanem annak minimalizálását kell tervezési és üzemtani eszkö-
zökkel elérni. Ez vezethető le a fenti megfontolásokból.
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