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 permeabilitásérték lecsökken egy alacsonyabb, 
de stabil értékre, ami több tényezőtől függ, 
mint például a nyers víz minősége. Ez a későbbi, 
stabil érték az ún. referencia normalizált per-
meabilitásérték. A gyártói leírás alapján a refe-
renciaérték jellemzően 300–600 L/m2/h/bar kö-
zött jellemző, CIP-tisztítás akkor esedékes, ha a 
rendszer normalizált permeabilitása 100-150 L/
m2/h/bar értékre esik, és ez a teljesítménycsök-
kenés nem állítható vissza a rendszeres CEB-ke-
zelésekkel (Operators Manual 2.1 (2014-07) E 
inge.docx, Page 6–1).

A 6. és 7. ábra mutatja, hogy a rendszer a 
terhelésekre jól reagál, a zavarosságterhelés 
lecsökkenésével a rendszer összpermeabilitása 
rehabilitálódik a referenciaértékre. Ez visszave-
zethető a tenderidőszakban végrehajtott sike-
res pilot-tesztekre, ahol megállapításra kerültek 
a megfelelő CEB- és visszamosási protokollok.

 3. összefoglalás
Jelen tanulmányunkban egy rövid bevezető 
után összefoglaltuk azokat a legfontosabb üze-
meltetési tapasztalatokat, melyek a miskolcta-
polcai vízmű műszaki átadását követő elmúlt 
két évet jellemzik. Az adatok igazolják, hogy a 
vízmű kiváló minőségű ivóvizet állít elő, és a 
vízkezelő rendszer membrántechnológiai ult-
raszűrőegységei a tervezésnek megfelelően a 
nagyobb zavarosságú nyersvíz-minőséghez is 
könnyen alkalmazkodva akár haváriahelyzet-
ben is képesek előállítani a hálózati ivóvízigényt, 
a terhelés megszűnésével a membrán per-
meabilitása rövid időn belül regenerálódik a 
referenciaértékre. A szűrt víz minőségének 
javulása okán a szükséges fertőtlenítési hatás 
elérése érdekében jelentősen csökkenhető volt 
az adagolt utófertőtlenítő klórgáz mennyisége. 
A fajlagos villamos fogyasztás növekedésének 

értéke a telepített vízmű összetettségének és 
az ivóvíz-szolgáltatás biztonságának, a vízmi-
nőség jelentős javulásának együttes kompro-
misszumos értékelésével elfogadható. Az eddi-
gi tapasztalatok alapján büszkén mondhatjuk, 
hogy a Miskolc város felhasználóinak szolgál-
tatott ivóvíz minősége kiváló és hosszú távon 
garantált biztonságú. A MIVÍZ Kft. szakemberei 
és a kivitelezők szakmai együttműködése révén 
létrejött objektum mintául szolgálhat a térség 
további vízbiztonsági fejlesztéseihez, más 
karsztforrások hasonló technológiával történő 
felszereléséhez. A miskolctapolcai fejlesztés 
után bátran hirdetjük: ásványvíz, kancsóból!

1. ábra: Ammóniumterhelési görbe egy németországi szennyvíztisztító telepen

A települési szennyvíz mennyisége és 
szennyezőanyag-tartalma nagyban függ az 
évszaki adottságoktól, az ipari kibocsátók 
szennyvíztermelési ciklusaitól, valamint a 
lakosság fogyasztási szokásaitól. 

A csapadékosabb időszakok alatt képződő szennyvíz jelentősen alacso-
nyabb szennyezőanyag-koncentrációval bír, mint a száraz idei napok-
ban a tisztítótelepekre érkező víz. A kommunális szennyvíz mennyisé-
ge a reggeli és az esti órákban mutatja meg legjellemzőbb csúcsait (a 
reggeli készülődés és az esti tisztálkodás időszakaiban), de emellett 
kisebb-nagyobb csúcsok és hullámvölgyek is kialakulnak a napok fo-
lyamán (ugyanakkor a hétvégék, hétköznapok, ünnepnapok átlagostól 
való eltérései is számottevőek). A legtöbb szennyvíztisztító telep ezen 
terhelésingadozások kiegyenlítéséhez nem rendelkezik megfelelő 
pufferkapacitással, így ezekben az időpillanatokban a biológiai tisztí-
tóművek időszakos túl-, majd alulterhelése alakul ki.  (1. ábra) 

Ennek okán a folyamatirányító rendszereknek olyan technológiai 
alapértékeket szükséges definiálni, melyek segítségével a különböző 
terheltségi fokok esetén is megfelelő tisztítottvíz-minőség érhető el. 

Az eleven iszapos szennyvíztisztítás komplex rendszereiben biológiai, 
kémiai és fizikai törvényekhez szükséges alkalmazkodnia a gépészeti 
elemek vezérléséért felelős rendszereknek. A biztonságos üzemmenet 
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éles üzemi körülmények között lehetséges, hiszen a működő tisztító-
telepek minden percben a befogadó felszíni víztestre bocsátják a pro-
duktumukat. Ez a tény nagy bizalmat feltételez a vezérlést lebonyolító 
képletek megírójával szemben.

e.)  Biztonságos kommunikációs hálózat kiépítése: Ha rendelkezik a szük-
séges analitikai monitoringrendszerrel egy szennyvíztisztító telep, va-
lamint kidolgozásra kerültek a vezérlést megvalósító algoritmusok, 
akkor a következő megoldandó feladatot az információk közös plat-
formon való összefésülése, a hardver és a szoftver tesztelése, valamint 
az aktuálisan működő folyamatirányítási rendszerrel kompatibilis 
kommunikáció kiépítése adja. Ez a már meglévő programok módo-
sítását vagy párhuzamos adatcsere megvalósítását teszi szükségessé, 
ami sok esetben nehézkesen kivitelezhető.

Az egyes műtárgyakban a víz és iszap elegyének fizikai és kémiai 
paraméterei fontos üzeneteket közvetítenek arról, hogy a feléjük 
irányított erőforrások felhasználása (pl.: kémiai segédanyagok, vil-
lamosenergia-igénnyel rendelkező gépészeti elemek fogyasztása) 
pontosan mely időpillanatokban kerül a szükséges mértéket megha-
ladó szint fölé. Amennyiben ezen kulcsparaméterek a megfelelő ana-

litikai  pontossággal rendelkező detektorok (ionszelektív elektródák, 
analizáto rok, optikai szenzorok, áramlásmérők) segítségével folyamatos 
ellenőrzés alatt állnak, akkor lehetőség nyílik az eleven iszapos rend-
szerek természeti törvényeit ismerő algoritmusok felhasználásával az 
optimális működéshez szükséges technológiai alapértékek meghatá-
rozására. Ezen „parancsokat” (pl.: optimális oldottoxigén-koncentráció, 
aktuálisan adagolandó polielektrolit- vagy koagulálószer-dózis) a he-
lyi adottságokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs csatornákon 
(analóg vagy digitális jelkommunikáció) keresztül szükséges eljuttatni 
az erőforrásokat vezérlő technológiai elemek felé, és ugyanezen szálon 

megtartásának érdekében a telepek jellemzően bizonyos fokú túltisztí-
tást hajtanak végre az alulterheléskor, így a napok ilyen időszakai költség-
megtakarítási potenciált hordoznak magukban. Ezen lehetőségek kiakná-
zására elsősorban magas szintű analitikai biztonság, valamint megfelelő 
szakértelmet magában hordozó, nagy mértékű tapasztalaton és statiszti-
kai adathalmazon alapuló, stabil vezérlőrendszer szükségeltetik. 

Helyi szintű, egyedileg kidolgozandó megoldások azonban nehe-
zen valósíthatóak meg, és nem is feltétlen bizonyulnak kifizetődő vállal-
kozásnak. Tapasztalataim szerint a működésoptimalizációs törekvések-
nek a következő okok szabhatnak gátat:

a.) A bevált, megszokott úttól való eltérés nehézsége: A szennyvíztisztító 
telepeknek az év összes napján, a nap 24 órájában a környezetvédel-
mi elvárásoknak megfelelő tisztítási hatékonyságot kell biztosítaniuk. 
A biológiai tisztítás egy komplex rendszer, melynek az egyes elemei-
be történő beavatkozás a kényes egyensúly megváltozását okozhatja, 
aminek következtében más részfolyamatokban nemkívánatos válto-
zások léphetnek életbe, amikor is egyes paraméterek a tisztított víz-
ben a korábban megszokott értékek fölé (rosszabb esetben a hatóság 
által megszabott határértékeket meghaladó szint fölé is) kerülhetnek.  
Az egyensúly visszaállításának jelentős 
energia- és költségtöbbletét, valamint a 
megemelkedett környezetterhelési díjat 
lehetséges, hogy az elért megtakarítás 
nem képes fedezni.

b.)  A „pengeélen táncolás”-tól való aggoda-
lom: Ahhoz, hogy a tisztítási hatékonysá-
got mindig az optimum környékén tartsuk, 
az analitikai eszközparknak megbízható-
nak, gyors reakcióra képesnek és prediktív 
diagnosztikával rendelkezőnek kell lennie. 
Ehhez az eszközök rendszeres, hatékony 
tisztítása, meghatározott időközönként 
szakszerviz általi karbantartatása is szüksé-
ges. Ha ebben nincs megfelelő tapasztalat, 
akkor gyakran előfordulhat kudarcélmény, 
bizalomvesztés a mérések megbízhatósá-
gával kapcsolatban. Ha az analitikai esz-
közökre nem csupán mint költséghelyekre, 
hanem mint a folyamatirányítás kifinomult 
érzékszerveire tekintünk, akkor az általuk 
elérhető gazdasági és környezetvédelmi 
előnyök lehetnek az értékítéletünk alapjai.

c.) Vezérlési algoritmusok kidolgozásának 
időigénye: Abban az esetben, ha rendelke-
zésre áll megfelelő mennyiségű statisztikai 
adat az adott szennyvíztisztító telep kü-
lönböző terheltségi fokokra adott válasz-
reakcióiról, a gépészeti elemekben rejlő tartalékokról, a különböző 
technológiai beállítások tisztításra, üzemi paraméterekre gyakorolt 
hatásairól, akkor lehetőség nyílik a megfelelő biológiai, kémiai és 
fizikai szaktudás birtokában matematikai és statisztikai módszerek 
segítségével különböző vezérlési algoritmusok kidolgozására. Ennek 
azonban jelentős időigénye általában nem egyeztethető össze a hét-
köznapok üzemeltetői feladatainak terhével.

d.)  Kidolgozott algoritmusok tesztelésének nehézsége: Az első pont-
ban említettekre visszautalva az üzemeltető felelőssége teljes körű a 
tisztított víz tekintetében. Az algoritmusok tesztelése jellemzően csak 

2. ábra: Modulárisan optimalizálható részfolyamatok

Technnológiai 
részfolyamat Input adatok Vezérelt technológiai 

elemek
Elérhető gazdasági-, 
technológiai előnyök

Nitrogén-
eltávolítás

Ammónium-koncentráció
Hőmérséklet
DO-koncentráció
Nitrát koncentráció
Nyers szennyvíz mennyisége
Recirkuláltatott iszapok  
mennyisége (kis-, és nagykör)

Légellátó rendszer elemei
Kiskörös-recirkulációs 
szivattyúk
Nagykörös-recirkulációs 
szivattyúk
Fölösiszap eltávolító 
szivattyúk

Stabil nitrifikáció
Fokozott denitrifikáció
Optimalizált villamosenergia 
felhasználás
optimalizált fölösiszapképződés

Foszfor-
eltávolítás

Nyers szennyvíz mennyisége
Recirkuláltatott iszapok  
mennyisége (kis-, és nagykör)
Ortofoszfát-koncentráció

Koagulálószer-adagolószi-
vattyú
Nagykörös-recirkulációs 
szivattyúk

Optimalizált koagulálószer 
fogyasztás
Kevésbé csökkentett 
savkapacitás
Optimalizált fölösiszapképződés

Iszapsűrítés

Sűrítendő iszap koncentrációja
Sűrítendő iszap mennyisége
Adagolt polielektrolit 
mennyisége

polielektrolit adagolószi-
vattyú
iszapfeladó szivattyú

Optimalizált polielektrolit 
fogyasztás
Növekvő biogázkihozatal
Javuló iszapvíztelenítési 
hatékonyság a rothasztás után

Iszapvíz-
telenítés

Víztelenítendő iszap 
koncentrációja
Víztelenítendő iszap 
mennyisége
Adagolt polielektrolit 
mennyisége

Polielektrolit adagolószi-
vattyú
Iszapfeladó szivattyú

Optimalizált polielektrolit 
fogyasztás
Stabilabb (magasabb) száraz-
anyagtartalmú víztelenített 
iszap
Alacsonyabb lebegőanyag-
koncentráció a csurgalékvízben
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az installációs és távfelügyeleti szolgáltatások,  valamint a rendszer üze-
meltetéséhez kapcsolódó fenntartási költségeket (reagensek, fogyó-ko-
pó alkatrészek, szervizszolgáltatások). A 3. ábra az összes lehetségesen 
felmerülő költség figyelembevételével számított megtérülési időket, 
gazdasági hasznokat szemlélteti néhány megnevezett szennyvíztisztító 
telep esetében.

összefoglalás
A települési szennyvíztisztító telepek techno-
lógiai részfolyamatai az ipar és a lakosság víz-
fogyasztási szokásainak megfelelően bizonyos 
időpillanatokban alul-, máskor túlterhelt álla-
potba kerülnek. Az alulterhelés időpillanatai 
költségmegtakarítási potenciált hordoznak 
magukban, melynek kiaknázási lehetőségei 
egyre nagyobb figyelmet érdemelnek. A ma-
gabiztos üzemoptimalizációhoz megbízha-
tó vízanalitikai mérések, nagy tapasztalatot, 
statisztikai elemzéseket, matematikai mo-
delleket magukban foglaló algoritmusok és 
gyors reakcióra képes, stabil vezérlőrendszer 
szükségeltetik. A felsorolt elemekből felépülő 
kommunikációs hálózat segítségével minden 
időpillanatban kiszolgálhatjuk az adott tech-
nológiai részfolyamatok igényeit, és soha nem 

lépjük át az optimálishoz közeli erőforrásigényt. Amennyiben jelentős 
tapasztalattal és referenciával rendelkező, standardizált megoldást vá-
lasztunk a finomhangolás megvalósításához, akkor egy gyorsan megté-
rülő beruházással (tapasztalataink szerint 1-2 év) folyamatos gazdasági 
és környezetvédelmi előnyhöz juthatunk.

szükséges gyűjteni a beavatkozások visszacsatolásait is. Az ily módon 
kiépített hálózat segítségével a gépészet percről percre kiszolgálja az 
egyes részfolyamatok aktuális igényeit. Az általunk kidolgozott – fizi-
kai és kémiai paraméterek online monitoringjára támaszkodó – vezér-
lést valós idejű folyamatirányító rendszernek, azaz Real Time Control-
ler®-nek (RTC) nevezzük.

Speciális szempontrendszer alapján célszerű különválasztani az 
egyes kémiai és biológiai tisztítási folyamatokat, valamint a fizikai 
 kezelést megvalósító gépészeti elemeket. Ezen részterületek moduláris 
vezérlése külön-külön is megvalósítható, melyben az adott biokémiai 
vagy fizikai folyamat úgy kerülhet optimalizálásra, hogy a technológiai 
láncban ráépülő folyamat nemhogy veszélyeztetésre nem kerül, de a 
biológiai tisztítás teljes egészére is pozitívan kihatni képes finomhan-
golás kerül alkalmazásra. A 2. ábrán az egyes részfolyamatok biztonsá-
gos kézben tartásához szükséges paramétereket (input oldal), a vezérelt 
technológiai elemeket (output oldal), valamint a beavatkozás során el-
érhető gazdasági előnyöket foglaltam össze.

Európa-szerte több mint 400 standardizált modul hajtja végre telepü-
lési és ipari szennyvíztisztító telepeken az egyes részfolyamatok irányítá-
sát (https://de.batchgeo.com/map/RTC-2017). A beruházás érté kelése so-
rán mindig figyelembe kell venni az analitikai  eszközök, a  vezérlőmodulok, 

3. ábra: Standardizált megoldásokkal elért előnyök


