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az n-eltávolítás és a szerves 
anyag energia-visszanyerésének 
ütközése a szennyvíz-tisztítás 
Fejlesztésének egyik hajtóereje

bevezető
A nitrogén a szennyvízben döntően redukált formában, ammóniumként 
van jelen. Koncentrációja nagyobb, mint amennyit a szerves anyagot oxi-
dáló és immobilizáló heterotrófok az aerob szennyvíztisztításnál a sejt-
jeikbe tudnak építeni. Fölöslegének nitrogénné alakítása a múlt század 
kilencvenes éveiig csak annak az autotrófokkal nitritté, nitráttá történő 
oxidációját követő heterotróf redukcióval, denitrifikációval történt. A de-
nitrifikációt a múlt század hatvanas éveitől anoxikus reaktorterekben, a le-
vegőztetőkben keletkező nitrát visszaforgatásával oldották meg. Az ilyen 
kombinált megoldás fő gondja energetikai oldalról az autotróf oxidáció 
viszonylag nagy fajlagos oxigénigénye, valamint az azt követő heterotróf 
redukció jelentős szervesanyag-igénye (1. táblázat).

Jelentős probléma napjainkban a nitrát egyre szigorodó határérté-
kekre történő csökkentése is, amit döntően a recirkulációval biztosítható 
nitrátredukció mértéke befolyásol. Ez a vele történő oxigén- visszatáplálás 
káros hatása miatt limitált. A 271/1991 EU-ajánlás ezért elég óvatos a 
nagyobb tisztítókban elérendő maximális igény tekintetében (10-15 mg 
TN/l). Számos országban azonban 8-6-3 mg/l értékeket is megkövetelnek, 
ami a szimultán denitrifikáció jelentős fokozását követeli meg a techno-
lógiáktól. A tisztítással elérhető nitráttartalmat természetesen a nyersvíz 
TKN-koncentrációja is befolyásolja. Ezért a nagyobb fajlagos vízfogyasz-
tású országokban, ahol a nyersvizek hígabbak, sokkal könnyebb az előírt 
határértékek betartása. Európa országainak helyzete részben a viszonyla-
gos vízhiány miatt, részben az ivóvíz magas értéken tartott ára miatt ked-
vezőtlen ilyen tekintetben. 

Az eleveniszapos tisztítók hagyományos denitrifikációjának a javításá-
ra külső tápanyag-adagolás is szóba jöhet (Kovácsné – Benkó et al., 2015), 
de emellett az oxigén anoxikus medencébe történő bejutásának a mini-
malizálása a legfontosabb. A levegőztetőmedencékben viszont a szimul-
tán denitrifikáció fokozásával lehet a nitrogéneltávolítást (nitrátredukciót) 
növelni. Az utóbbi a medencék oldottoxigén-koncentrációjának (DO) a 

csökkentésével lehetséges. Egymedencés, folyamatosan levegőztetett 
eleveniszapos lakossági szennyvíztisztítóban valahol 0,6-0,7 mg DO/l 
koncentráció körüli levegőztetésszabályozással a nitrifikáció és a denitrifi-
káció egyensúlyba hozható. Ilyenkor is meghatározó egyidejűleg, hogy 
adott KOI/TKN terhelésarány mellett az autotrófok részaránya az iszapban 
kellő nagyságú legyen a denitrifikációt megelőző nitrifikáció biztosítására.

Biofilmes vagy hibrid rendszerekben a denitrifikáció a biofilmek anoxi-
kus tereiben, valamint megfelelő szűréssel, iszapvisszatartással kialakított 
eleveniszapos anoxikus térben is történhet. A biofilm denitrifikációja 
azonban a különböző tölteteken kialakuló biofilmek egyenetlen levegőz-
tetése, oxigénellátása miatt nehezen szabályozható. Ilyen megoldásoknál 
a ciklikus levegőztetés és annak a jó szabályozása ugyan javíthat a hely-
zeten, de egy egyenletes, kellően finom, hordozó nélküli biofilm (aerob 
granulált iszap) kialakítása, valamint annak optimális levegőztetésszabá-
lyozása még jobb eredményt hozhat. A 1/2–1 mm méretű, gömbszerű 
tömör iszapgolyócskák bizonyultak az ezredforduló vizsgálatai alapján az 
SBR-üzemmódban legkönnyebben technologizálható ilyen szennyvíztisz-
títási változatnak (Pronk et al., 2015, Fazekas et al., 2015).

nitrogéneltávolítás főágon hagyományos
megoldással, illetőleg kapcsolt mellékággal
Az eleveniszapos szennyvíztisztításban napjainkban a hagyományos N-el-
távolítást biztosító nitrifikáció/denitrifikáció a tisztítás főágán általános. A 
denitrifikáció ekkor jelentős mennyiségű szerves anyagot (potenciális 
energia) fogyaszt, alakít szén-dioxiddá, s veszít el a keletkező iszapból. 
A szerves anyag denitrifikációt támogató része ezzel heterotróf iszap-
hozamként jelentkezik, s abból az iszaprothasztásnál már sokkal kisebb 
energiamennyiség nyerhető csak vissza. Ezzel szemben ilyenkor a nitrát 
oxigénjének a döntő hányada újrafelhasználásra kerül (1. táblázat).

Ennél is kedvezőbb oxigénigényű és energiatakarékosabb N-eltávo-
lítás lehetséges az iszapvíznél mellékágon a tisztán autotrófok hasznosí-

kivonat A lakossági szennyvizek tisztításánál a szerves anyagok energiájá-
nak lehetséges maximális újrahasznosítása mellett a nitrogén (ammónium 
és nitrát) biológiai eltávolításának a kellő mértéke napjaink legfőbb feladata. 
Az első kérdéskört egy megelőző cikkünk elemezte. Ehelyütt a nitrogénel-
távolítás különböző lehetőségeinek vizsgálatára és a legújabb technológiai 
fejlesztéseknek a bemutatására kerül sor. Érzékeltetni próbáljuk, hogy az 
ammónium oxidációjának módja, valamint az azt követő N-redukció szer-
vesanyag-igénye milyen mértékben csökkenti a lakossági szennyvizek szer-
ves anyagából újrafelhasználható energia mennyiségét. 
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tásával, Anammox-technológiával (Fazekas és társai, 2014). Az ilyen iszap-
víz-nitrogénmentesítés lépcsőszerű tápanyagellátással, szigorú DO- és 
pH-szabályozással, SBR-megoldásként működik, az autotróf szervezetek 
granulálódását tapasztalták. A granulumok különleges, pirosas színe fel-
tehetően az autotróf anammox fajok jellemzője. Az iszapvízből kialakuló 
iszapban ezek dominálnak, nyilvánvalóan túlszaporodva a heterotrófokat. 
Egyidejűleg a hetertrófok granulumok felszínéről történő lemosódása, ki-
mosódása is fontos tényező.

Az autotrófok a növekedésükhöz szükséges szenet a víz hidrogén- 
karbonátjából fedezik, ami viszont a rothasztás iszapvizében bőven 
van, sőt heterotróf oxidációval is keletkezik az iszapvíz szervesanyag- 
tartalmából. Az iszapvíz ammónium-N-tartalma ilyenkor 80-90%-ában 
alakul elemi nitrogénné. A hagyományos főág viszont optimális esetben 
is csak 80% alatti nitrátredukciót biztosíthat a lehetséges nitrátrecirkulá-
ciókkal (iszap- és belső recirkuláció). A mellékágon ugyanakkor rendsze-
rint a tisztító TKN-terhelésének csak mintegy 15%-a alakítható az anam-
mox megoldással (1. táblázat legalsó átalakítási útja) elemi nitrogénné.

A főágon tehát a hagyományos nitrifikáció/denitrifikáció révén az ere-
deti TKN mintegy 80%-át kellene eltávolítani az aktuális határérték eléré-
séhez (Xie et al, 2018). A hazai szennyvizeinknél (főleg a kisebb lakossági 
szennyvíztisztítókban) az a gond, hogy nagyon tömények (a fajlagosan kis 
vízfelhasználás miatt), s így az előülepítés után is marad azokban 70-90 
mg/l TKN. Ennek mintegy 20%-a kerül a szekunder iszapba, de annak fele 
vissza is kerül a főágra. A 63–81 mg TKN/l 80%-os nitrogénmentesítésé-
vel a tisztításnál elvileg 12,6–16,2 mg TN/l nitrát-N-koncentráció érhető el 
a tisztított vízben. Ez természetesen csak akkor lesz így, ha az anaerob és 
anoxikus terekben a nitrát redukciója teljes lesz, azt nem zavarja ott oxi-
génbevitel, s a redukcióhoz szükséges szerves tápanyag mennyisége is ren-
delkezésre áll. Mivel ez az esetek többségében nem teljesül, a denitrifikáció 
a számítottnál gyengébb hatásfokú lesz, szennyvízbírságot és környezetter-
helési díjat is eredményezve a tisztított szennyvíz nitráttartalma miatt.

Az anoxikus medenceterekbe történő külső tápanyag-adagolás 
(Kovácsné – Benkó et al., 2015), valamint a felszíni oxigéndiffúzió meg-
akadályozása is jelentősen javíthatja a teljes rendszerben elérhető nitro-
géneltávolítási hatásfokot, különösen a kis KOI/TKN arányú előülepített 
szennyvizek esetében. A levegőztetőmedencékben viszont a szimultán 
denitrifikáció fokozásával lehet a nitrogéneltávolítást (nitrátredukciót) 
növelni. Az utóbbi a medencék oldottoxigén-koncentrációjának (DO) a 
csökkentésével lehetséges.

nitrogéneltávolítás fokozása biofilmekkel, 
biofilm-eleveniszap kombinációkkal
Az N-eltávolítás fokozható biofilmekkel. Ez a gyakorlatban mozgó ágyas 
biofilmes rendszerekkel biztosítható legjobban (Fazekas et al. 2015). Saj-
nos esetükben is nehéz a denitrifikáció szabályozása a hordozó felületén 

rögzült, helyenként igen eltérő vastagságú biofilm meglehetősen egye-
netlen s nehezen szabályozható oxigénellátása miatt. Ettől függetlenül 
az ilyen technológiák kitűnően üzemeltethetők folyamatos szennyvíz-
betáplálással, iszap-utóülepítéssel. A leszakadó apró biofilmrészek az 
eleveniszapos részekkel együtt ugyanis csakis megfelelő utóülepítéssel 
tarthatók vissza a tisztított vízből. Javíthatja a nitrogéneltávolítást az ilyen 
megoldásoknál a hordozók megfelelő visszatartásával, szűrésével nyer-
hető eleveniszapos folyadékfázis anoxikus térben történő denitrifikációja. 
Elődenitrifikációként kialakított megoldásuk esetén még a kellő tápanya-
gellátás is biztosítható ahhoz, viszont az eleveniszapos rész recirkuláció-
ja jelentős energiaigényt eredményez. Még egy pihentetőtér is hasznos 
lehet ilyenkor a recirkulált eleveniszapos víz oxigénkoncentrációjának a 
csökkentésére, mint ahogyan történik az a tisztán eleveniszapos Johan-
nesburg-eljárásnál. 

A biofilm messze lazább szerkezetű, mint a később ismertetésre ke-
rülő granulum, viszont egyértelműen kombinálható, illetőleg összefér az 
eleveniszappal a mozgóágyas biofilmes kialakításnál (MBBR). Természe-
tesen az ilyen megoldások kiépítése, szabályozása messze bonyolultabb, 
mint az eleveniszapé. A biofilm környezete is ciklikusan változtatható 
(levegőztetés), hasonlóan az eleveniszapos SBR-rendszerekhez, valamint 
a később bemutatásra kerülő granulált iszapos SBR-rendszerekhez. A 
biofilm a hordozójának a megfelelő szűrését, visszatartását igényli az ele-
veniszaptól történő szétválasztásra. Ennél a biofilm nagyobb tartózkodási 
ideje megfelelő levegőztetés esetén a nitrifikáció fokozását eredményezi 
abban. Ilyen megoldásoknál a denitrifikáció a biofilm mélyebb rétegein 
túl, a már említett, szeparált anoxikus eleveniszapos térben is történhet.

nitrogéneltávolítás növelése eleveniszapnál 
szimultán denitrifikációval
Denitrifikáció nemcsak az anoxikus és anaerob eleveniszapos terekben 
történik, hanem az aerobban is, ha ott kellően alacsony az oldott oxigén 
koncentrációja, s szerves anyag is kellő mennyiségben áll rendelkezésre 
az iszappelyhek belsejébe diffundáló nitrát redukciójához. A denitratálás-
hoz a szerves tápanyagot ott egyébként döntően az anoxikus és anaerob 
hidrolízis termeli meg. A partikuláris és oldott szerves anyag adszorpció-
ja az iszappelyhekbe, illetőleg a könnyen bontható szerves anyag sejtbe 
történő beépítése ugyanis nagyon gyorsan lejátszódó folyamatok. Ennek 
megfelelően a szimultán denitrifikációhoz szükséges szerves tápanyag ke-
letkezésének sebessége (hidrolízis), s ezzel együtt a mennyisége határoz-
za meg a denitrifikáció sebességét, mértékét. Ez nyilvánvalóan növelhető 
ezen terek részarányának a növelésével. A hidrolízis sebessége egyébként 
az aerob térben legalább a duplája, mint az anoxikus és anaerob térrész-
ben (Henze et al., 2001). Ezért lehet jelentős ilyenkor a kis oxigénkoncent-
rációjú aerob térben kialakítható szimultán denitrifikáció sebessége is. Az 
oldott oxigén koncentrációja ott kisebb mértékű egyenletes vagy ciklikus 
levegőbevitellel szabályozható.

Az eleveniszapos medencékben az iszappelyhek mérete folyamatos 
keverés esetén 30–130 mikron között van. Ezen belül egy sejt mérete 1-2 
mikron, mintegy feleekkora vagy akár hasonló vastagságú nyálkás exopo-
limer (EPS) réteggel körülvéve (kapszula). Az utóbbi részben a partikuláris 
tápanyagot ragasztja ebbe a rétegbe, részben a mikroorganizmusokat 
köti lazán egymáshoz. A pelyhek belseje meglehetősen kompakt a sej-
tek folyamatos szétszakadása és ismétlődő összetapadása ellenére is. Az 
iszappelyheket környező vízfázisban a tápanyagok (köztük az O2) kon-
centrációja a keverés eredményeként, s így a folyamatos konvekció követ-
keztében gyakorlatilag homogén. A pelyhek belsejében ugyanakkor azok 
eljutása a sejtekhez döntően diffúzióval történik. Az utóbbi eredménye a 
fentiek függvényében kialakuló koncentrációgradiens, ami az iszappely-

1. táblázat: Nitrogéneltávolítás oxigén- és szervesanyag-igénye a különböző utakon
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het folyamatosan változó környezettel bíró reaktorkaszkáddá alakítja. Az 
iszappelyhek anoxikus belső terének hányadát a külső vízfázis oldottoxi-
gén-koncentrációja, valamint a rendszer tápanyagellátottsága határozza 
meg. Az utóbbi a rendszer fajlagos iszapterhelése, ami nyilvánvalóan 
meghatározza a rendszerben kialakuló átlagos iszapkort is. Egy ilyen pely-
het és a benne lejátszódó folyamatokat mutatja be a 1. ábra.

vízfázis

Megfelelő nitrifikáció/denitrifikáció csakis adott iszapkor fölött lehetsé-
ges. A heterotróf denitrifikáció viszont megfelelő szervestápanyag-igényt 
jelent, ami a szerves anyag túlzott előzetes eltávolítása (előülepítés, CEPT) 
vagy a biológiában történő túlzott oxidációja ellenében hat. Nehéz tehát 
az ilyen eleveniszapos tisztítókban a megfelelő tápanyagellátást és op-
timális oxigénszintet biztosítani, hiszen az utóbbi túlzott csökkentése a 
nitrifikációt fékezheti be. A szerves anyagot oxidáló heterotrófok féltelí-
tési állandója az oldott oxigénre 0,2 mg/l, míg a nitrifikálóké 0,8-1 mg/l. 
A heterotróf/autotroóf aktivitás tehát az iszappelyhekben mélységfüg-
gő, amit ugyanakkor a mélyebb rétegek nitrátellátása is tovább bonyo-
lít. Kijelenthető ezért, hogy az anoxikus/oxikus reaktorkialakítás mellett 
az iszappelyhek is önálló kis mikroreaktorokként működtethetők. Hogy 
azokban a biológiai átalakítások sorozata a folyamatos betáplálású, vala-
mint az SBR-rendszerekben (netán ciklizált levegőztetés esetén) pontosan 
hogyan alakul, nehéz megbecsülni. Az oxigénkoncentráció szabályozása 
ugyanakkor mindenképpen növelheti a denitrifikáció mértékét az eleve-
niszapos, sőt a biofilmes, valamint a később említésre kerülő granulált 
iszapos megoldásoknál is.

Ezek eredményezték, hogy a szimultán denitrifikáció gyorsítását egyi-
dejű levegőztetéssel többféle megoldással is igyekeztek már a különböző 
műszaki megvalósításoknál eddig is biztosítani. Teljesen kevert reaktor 
esetében a 0,7 mg/l körüli oldottoxigén-koncentráció tartása javasolt, 
ami persze lehet még kisebb is, ha a reaktortérnek egy részét jobban, más 
részét kevésbé levegőztetik. Ilyen megoldásnál (laboratóriumi berende-
zésnél), melynél 0,4-0,5 mg/l szintre állították be az oxikus tér levegőzte-
tését, 80%-os denitrifikációt is elértek négyes modellvíz KOI/TKN aránynál 
(Gogina et el., 2015).

Közismert, hogy a denitrifikáció sebessége mintegy 0,5 mg/l oldot-
toxigén-koncentráció alatt gyorsul be az iszappelyhek belsejében. Évti-
zedek óta az is tudott, hogy a denitrifikáció könnyen bontható szerves 
tápanyaggal ötször olyan sebességű, mint az endogén tápanyaggal, de 
acetáttal még annak is az ötszörös sebességével megy végbe. A de-
nitrifikáció (szimultán vagy utódenitrifikáció) sebességét tehát könnyű 
befolyásolni külső szerves anyag hozzáadásával. Jó példája ennek a 
metanollal történő tápanyagbevitel. A metanolhoz viszont a denitrifiká-

lóknak maguknak is adaptálódni kell. Kedvező segédtápanyag lehet a 
laktóz, tejsav, cukor, de elsősorban az acetát. Alkalmazásuk tekintetében 
mindig a hozzáférhetőség és az ár a meghatározó (Kovácsné – Benkó 
et. al., 2015). A cukor talán a legkönnyebben és veszélymentesen al-
kalmazható segédanyag, amit annak az általános hozzáférhetősége is 
kedvezővé tesz. Rendszerint a koagulációt, foszforkicsapatást is segítő 
vegyszerekkel keverve igyekeznek napjainkban üzemi használatra alkal-
massá tenni. 

Különleges megoldás volt a Kanadában a kilencvenes évek közepén 
alkalmazott megoldás, amikor a primer iszap 2-3 napos hideg hidrolízisé-
vel sikerült annyi acetátot termelni, ami elsősorban a biológiai foszforeltá-
volítást, másodsorban a denitrifikációt javította nagymértékben.

A szimultán denitrifikációt viszont a korábban elmondottak szerint 
külső tápanyag adagolása nélkül is fokozni lehet, ha az endogén tá-
panyag (szennyvíziszap) hidrolízisét sikerül valamiképpen megnövelni. Ez 
iszapkezeléssel vagy az anoxikus/anaerob tartózkodási idő növelésével, 
DO-csökkentéssel lehetséges. Ez történhet a hagyományos kaszkád kiala-
kításnál vagy ciklikusan levegőztetett környezetben is. 

Az iszappelyhekben, biofilmekben kialakuló mikroorganizmus együt-
tes összetétele, mint a fentiekből is látható volt, a tápanyagellátás diffú-
zió okozta korlátozásával is jelentősen változtatható. Ezt mind a nitrogén, 
mind a foszfor eltávolításában sikerült az utóbbi években biztosítani 
(Winkler et al., 2013). Ennek részleteit és egy hazai megvalósítást a granu-
lált iszapot ismertető következő anyagrészben mutatjuk be. 

összefoglalás
A nitrogén hagyományos, nitráton keresztül történő eltávolítása jelentős 
szervesszén-tartalom egyidejű oxidálásával, s így levegőztetési energia-
igénnyel és egyidejű szervesanyagenergia-veszteséggel jár. A nitrit és az 
ammónium kis energiaigényű közvetlen összekapcsolása ugyanakkor a 
tisztítás főágán jelenleg még csak a kísérleteknél tart. Kérdéses ugyan-
akkor, hogy az utóbbi folyamat mennyiben vesz részt a nitrogéneltávolí-
tásban az aerob granulált iszapos tisztításnál. Anélkül, hogy ezt pontosan 
tudnánk, az utóbbi megoldás a gyakorlatban eredményesnek tűnik, ezért 
ennek bemutatására egy következő rövid ismertetőt szánunk.
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