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– Az ennél kisebb, de igen jelentős felhőszakadások akár évente többször 
is előfordulhatnak.

A csapadékossággal kapcsolatban meg kell említeni azt is, hogy a 
jelenség károkozó potenciálja nem pusztán a csapadék mennyiségében 
vagy intenzitásában rejlik. A városi árvizek előfordulása szempontjából 
kulcskérdés a felszín jellege, a lefolyás mikéntje, a lehetséges beszivárgás 
mértéke. Amennyiben a felszín jellege a víz visszatartása szempontjából 
kedvezőtlenül változik, kisebb csapadékok esetén is jelentős többletle-
folyással kell számolni, ami a korábbi azonos csapadékokhoz képest na-
gyobb kárt okoz. Amennyiben a lefolyási tényező a burkolt felületek nö-
velése révén a kétszeresére nő, a lefolyó vízmennyiség óhatatlanul ebben 
a mértékben növekszik. A nagycsapadékokkal szemben érzett kitettség 
szubjektív jellegű, és a baj forrása könnyen kereshető a klímaváltozásban. 
A veszélyeztetettség érzete viszont a lefolyási viszonyok kedvezőtlen 
változása miatt jelentős mértékben nő, mint ahogy a csapadékosság a 
klímaváltozás miatt átalakul. Utóbbi ugyanis a lefolyás növekedésénél 
sokkal lassabb folyamat.

Ahhoz tehát, hogy a nagycsapadékok ne okozzanak jelentős károkat 
az egyre kiterjedtebb és érzékenyebb infrastruktúrában, a létesítmények-
ben és az emberéletben, a településeknek fel kell készülniük. Ennek kul-
cseleme a nagy kapacitású vízelvezető rendszerek kialakítása, amelyek 
megfelelő befogadóhoz csatlakoznak, ha kell, szivattyútelepekkel támo-
gatva. Mindennek különös jelentőséget ad az a lemaradás, amely a csa-
padékvíz-elvezetés és a csapadékvíz-gazdálkodás területén jelentkezik.

Az irodalomjegyzék a szerkesztőség címén elérhető.

A csapadékadatok e mutatók szerinti változása arra utal, hogy a csa-
padékok intenzívebbekké váltak az elmúlt évszázadban (Lakatos, és mt-
sai., 2018).

A jövőre vonatkozó előrejelzések szerint a földi átlagot meghaladó 
melegedés várható Magyarországon, ezen belül a nyári időszak melege-
dése lesz a legerőteljesebb. A csapadék mértéke az ősz kivételével csök-
kenni fog, és az éves összegben is csökkenés várható. A melegedéssel 
a konvektív folyamatokkal keletkező zápor- és zivatartevékenység mér-
téke nőhet, az intenzitás növekedésével lehet számolni (Mika). Ez a fo-
lyamat térben és időben elnyújtott, az eleve igen nagy változatosságot 
mutató csapadékosság extrém megnyilvánulásának lassú növekedésé-
vel lehet számolni. Ez a mérnöki tevékenységben a gyakoriságok csök-
kenésében fejeződik ki, az a csapadék, amely korábban 10 évente fordult 
elő, az évszázadban előrehaladva 8-9 évente is tapasztalható lesz. Ez azt 
jelenti, hogy a 2. ábra szintetikus csapadékai – amennyiben a századunk 
egy későbbi időszakának adataiból gyártjuk le – magasabb legnagyobb 
csapadékösszeget is mutathatnak.

Visszatérve a címben feltett kérdésre, a főváros területén akár 200 mm 
csapadékmagasságot is elérő felhőszakadás igen ritkán, de előfordulhat. 
A többi karakteres nagycsapadék egy évszázadban több alkalommal is 
kialakulhat, így  

– 140–160 mm-es felhőszakadás egy-két alkalommal kialakulhat a város 
térségében. 

– 120–140 mm-es nagycsapadék előfordulása a városban 30-40 évente 
lehetséges.

– 100–120 mm-es csapadék 4-5 évente valószínű.
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tornahálózat építésébe kezdett a város. Ez 1913-ra készült el, és már az 
egész város területét lefedte, így Debrecen ekkorra fedett beton csator-
na- és ivóvízhálózattal rendelkezett. 1931-ben került sor az első szeny-
nyvíztelep átadására, amely 8000 m3/nap szennyvíz fogadására volt 
alkalmas. A megépült telep 1981-ig ugyanazon technológiával üzemelt. 

Bevezetés
Debrecen csatornázását kb. 200 évvel ezelőtt kezdték meg a Miklós ut-
cán, ez fedett, boltozatos csatorna volt. Az építkezések után, az 1848-as 
szabadságharcot követően az összegyűjtött szennyvíz és csapadékvíz 
nyílt árokban, tisztítatlanul torkollott a Tócó patakba. Ezután újabb csa-
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Szennyvíztisztításnál alkalmazott vegyszerek
A Debreceni Vízmű Zrt. SZVT. Üzemében többféle vegyszert is használ-
tak/használnak. Kétféle vegyszer használatos a technológiában, amelyet 
a szennyvíz megfelelő minőségű tisztításához használnak fel. A vas(II-
I)-klorid (1. táblázat) adagolása a homokfogó műtárgynál történik, célja 
a kémiai foszforeltávolítás mellett az előülepítés intenzifikálása, tehát 

a kolloidális méretű szeny-
nyezők leválasztása, amelyek 
egyszerű ülepítéssel nem 
távolíthatók el. A másik fel-
használt vegyszer a szerves 
anyag (2. táblázat), melynek 
adagolása a biológiai tisztító 
műtárgynál történik. A vegy-
szert az előszelektor nevű 
medencébe adagolják. A 
szer vesanyag-adagolás célja 
a biológiai úton történő nit-
rogén- és foszforeltávolítás 
segítése könnyen hozzáfér-
hető szerves tápanyag bejut-
tatásával.

A nitrogén-
eltávolítás 
problémája
A szennyvíztisztításhoz és 
az egyre szigorodó kibocsá-
tási határértékek betartása 
érdekében elkerülhetetlen 
a vegyszerek használata a 

technológiában. Azonban sem környezetvédelmi, sem gazdasági szem-
pontból nem előnyös ezek túlzott mértékű használata. Alapvető prob-
léma a Debreceni Vízmű SZVT Üzemében, hogy a tisztított vízre vonat-
kozó összesnitrogén-határérték (V. 1-től XI. 15-ig: 10 mg/l, XI. 16-tól IV. 
30-ig: 20 mg/l) csak segédanyaggal biztosítható, illetve a biológiai rend-
szer működése a téli időszakban nem mindig megfelelő (denitrifikációs 

A város fejlődésével együtt a vízfogyasztás is emelkedett, 60.000-70.000 
m3/nap terhelés érte már a telepet. A régi ülepítők nem bírták meg-
tisztítani ezt a mennyiséget, az ülepedő anyagok nagyobb hányada a 
Lovász-zugi tórendszerbe került. 1980-ban homokfogót építettek és 2 
db Dorr típusú előülepítőt. 1992-ben kezdtek hozzá a biológiai blokkok 
megépítéséhez, mivel a „természetközeli”, Lovász-zugi tavas szennyvíz-
tisztítás nem bizonyult elfogadhatónak környezetvédelmi szempont-
ból. A biológiai blokk megépítése után a szennyvíziszap hasznosítását 
is elkezdték a telepen, felismerve az energetikai hasznosítás (biogáz) 
lehetőségét (Juhász Endre, 2014). Majd a szigorodó környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően a tápanyagok (nitrogén, foszfor) eltávolítása 
is szükségessé vált. Ezután a debreceni szennyvíztisztító telephez kap-
csolták az agglomeráció további 6 települését (Józsa, Pallag, Ebes, Mike-
pércs, Sáránd, Hajdúsámson). Mivel a szennyvíz mennyisége csökkent 
(napi ~40.000 m3) az ivóvízfogyasztás csökkenésével, így a bekapcsolt 
települések nem igényelnek nagyobb kapacitást. 

A Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító (SZVT) Üzemében há-
romfokozatú tisztítás történik, amelyben a fő tisztítási lépés a biológiai, 
tehát másodlagos tisztítás. A biológiai tisztítási fokozatban történik a 
nitrogéneltávolítás, amely nitrifikációs és denitrifikációs részfolyama-
tokra épül. A nitrogénvegyületek a háztartási szennyvízbe fehérje és 
karbamid formájában kerülnek, melyek az emberi testből származnak. 
Az eutrofizáció elkerülése érdekében elengedhetetlen a szennyvizek 
szervesanyag-terhelése mellett a tápanyagtartalom (nitrogén, foszfor) 
csökkentése is. Fontos, hogy élővizeinkbe a tisztított szennyvíz beveze-
tésével azokból minél kevesebb jusson be.

A nitrifikáció-denitrifikáció lejátszódásához (2. ábra) először oxigén-
re, majd szénforrásra van szükség. Így a beérkező ammóniából (NH4+) 
végül nitrogéngáz (N2) keletkezik, amely a légkörbe távozik. A nitrogén 
eltávolítása kombinált módszernek tekintendő, ami az aerob, illetve 
anoxikus rendszerek egymás utáni alkalmazását jelenti. A kapcsolódá-
suk különböző sorrendben is történhet:

Utódenitrifikáció: Az 
előülepítőből a túlfolyás az 
aerob reaktorba jut, ahol 
megtörténik a szerves 
anyag mikrobiológiai le-
bontása, majd a nitrifikáció. 
A kezelt szennyvíz ezután 
kerül az anoxikus vagy ana-
erob reaktorba, ahol a de-
nitrifikáció következik be. 
A hatékony utódenitrifiká-
cióhoz az anoxikus térrész-
be pótszénforrás (például: 
meta nol, etanol, ecetsav) 
adagolása szükséges (Lutz-
ak et. al. 1962).

Elődenitrifikáció: Az 
előülepített befolyó szeny-
nyvíz nincs levegőztetve, 
az anoxikus reaktorba ke-
rül, majd átfolyik az aerob reaktorba. A levegőztetett reaktorban meg-
történik a szerves anyag lebomlása, valamint a nitrifikáció, a keletkezett 
nitrátnak a tisztított víz részleges recirkulációjával (az anoxikus térbe) és 
iszaprecirkulációval megtörténik a denitrifikációja. A denitrifikációhoz 
szükséges energiát a szennyvízben lévő szerves anyag biztosítja (Takács 
János, 2013). Ebben az esetben a pótszénforrás adagolása nem indokolt.

1. ábra: Technológiai blokkséma (Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító Üzem)

2. ábra: Nitrifikáció-denitrifikáció folyamatának sematikus ábrázolása 
(Forrás: Mokhayeri, Y. et al. 2008)

1. táblázat: A vas(III)-klorid  jellemzői

2. táblázat: A szerves anyag jellemzői
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tó, hogy a denitrifikációs folyamatnak egyértelműen kedvező a konzer-
vgyári időszak. Ugyanis ha a C/N > 6, akkor a szennyvíztelepen hatékony 
a denitrifikációs folyamat. 2017-ben a vizsgált 9 hónapban július-au-
gusztus-szeptember hónap tekinthető kedvezőnek C/N arány szem-
pontjából, ami alapján az év nagy részében a megfelelő denitrifikáció 
végbemeneteléhez pótolni kell a szerves anyagot.

A szerves anyag adagolása január-
tól áprilisig egyszer haladja meg a 
20 tonnát havi szinten (3. ábra). Az 
alacsony szervesanyag-adagolás 
annak az eredménye, hogy novem-
ber 15-től április 30-ig az össznit-
rogén-kibocsátási határérték ma-
gasabb, mint a nyári időszakban. 
Ezáltal kevesebb szerves anyagra 
van szükség a megfelelő szén-nit-
rogén arány eléréséhez, ami előse-
gíti a denitrifikációt. Ezt követően 
azonban 25 t fölötti értékben ke-
rült adagolásra a szerves anyag. Jól 
nyomon követhető, hogy a beada-
golt szerves anyag mennyiségével 
növekedett a C/N arány. Augusz-
tusban és szeptemberben, a már 
említett konzervgyári időszakban 

nem volt indokolt a szerves anyag adagolása, mert a C/N arány akkor 
8 fölötti volt, ami már megfelelő hatásfokú denitrifikációt eredményez 
önmagában.

A konzervgyári időszakban (augusztus-szeptember) hatékonyabb de-
nitrifikáció volt biztosítható a magas szervesanyag-tartalmú szenny-
víznek köszönhetően. A 4. ábrán nagyon jól megmutatkozik, hogy a 
tisztított szennyvíz nitrátkoncentrációja 6 mg/l alá csökkent augusztus 
és szeptember hónapban. Az alacsony nitrátkoncentráció nagyban 
elősegítette a hatóság által előírt össznitrogén-határérték betartását, 
amelyet 10 mg/l-ben határoztak meg a nyári hónapokra nézve. A ma-
gas szervesanyag-terhelés tehát elősegítette a denitrifikációs folyama-
tot a technológiában, azonban a nitrifikációhoz szükséges levegőztetés 
mértéke megnövekedett ebben az időszakban, így magas villamosener-
gia-felhasználással is járt a tisztítás. Ennek magyarázata, hogy a nyers és 
előülepített szennyvíz magas KOI-vel bírt, így több oxigénre volt szük-
ség annak lebontásához.

problémák). Ezért egy olyan biotechnológiai átalakítás vált szükségessé, 
amely megoldást jelent a hatékony denitrifikációra, továbbá az eleve-
niszapos (oxikus) medencékben alacsonyabb oxigénigényű hatékony 
 nitrifikációt biztosít.

Az átalakítás tervezési szempontjai
A tervezési szempontoknál figyelembe kellett venni azokat a tényezőket, 
amelyek több magyarországi szennyvíztisztító üzemben is  megjelennek 
problémaként: az iszapfonalasodást és az ennek következtében fellépő 
habzást, amely a téli hónapokban lép fel, így instabil működést eredmé-
nyez. Ezen túl fontos volt, hogy a nitrifikáció és a denitrifikáció a téli hóna-
pokban is megfelelően működjön tápanyagpótlás nélkül. Az átalakítással 
azt is meg kell oldani, hogy a nitrogéneltávolítás póttápanyag (szerves 
anyag) adagolása nélkül menjen végbe, illetve az iszap levegőztetéséhez 
kevesebb oxigénre legyen szükség. A korábbiakban kialakított biológiai 
foszforeltávolítás (amelynek magas a szervesanyag-igénye) helyett pedig 
ugyanazt a tápanyagot felhasználva stabil denitrifikáció biztosítható, ha 
az ún. kis körös recirkulációs szivattyúk áthelyezésre kerülnek.

Jelenleg a kis körös recirkulációt biztosító szivattyúk az oxikus 
medencékből az anoxikus terekbe szállítják az iszapot. Az átalakítás 
eredményeként ezek a szivattyúk az iszapot az oxikus medencékből az 
előszelektor-medencékbe vezetnék. Ennek nyomán iszapátstruktúráló-
dás fog bekövetkezni azáltal, hogy az eleveniszapos medencék szere-
pe megváltozik majd. A változás révén a denitrifikáció már a jelenlegi 
előszelektor- és anaerob medencékben elindul. Az iszapvonalon nem 
indokolt átalakítás, illetve az átalakítás nem befolyásolja az iszapvonal 
jelenlegi működését.

A biotechnológiai átalakítás következtében a gépészeti elemek szá-
mának emelését kizártuk, így a meglévő gépészettel megoldott a tech-
nológia átépítése. A korábban bemutatott technológiai blokksémából 
megismert csurgalékvíz az eddigiekben a homokfogó előtt került be a 
technológiába. Így az iszapból származó csurgalékvíz az előülepítőbe 
a nyers szennyvízzel együtt került be, amelyhez előtte vas(III)-kloridot 
adagoltak. A csurgalékvízben azonban szulfidok vannak, amelyek a 
vassóval reakcióba lépve Fe2S3-ot képeznek. A vas-szulfid pedig gátló 
hatással bír a biológiai nitrogéneltávolításra. Erre a technológiai átala-
kításra azért van szükség, mert míg 2015 előtt szimultán foszforkicsa-
patást alkalmaztak a SZVT Üzemben, addig nem léphetett reakcióba a 
vassó a csurgalékvízből származó szulfidokkal. 2015-ben kezdődött el 
a foszfor előkicsapatása, amely életre hívta a jelenlegi tervezett átalakí-
tást. Ennek eredményeként a csurgalékvíz technológiába kapcsolása az 
előülepítő után helyezendő át (Horváth Gábor, 2017).

C/N arány és a nitrogéneltávolítás 
kapcsolatának vizsgálata
A 3. táblázat alapján jól látható, hogy az előülepített szennyvíz, 
amely egyenesen a biológiai tisztítóegységre kerül, milyen szennye-
zőanyag-terheléssel bírt a vizsgálati időszakban. A biológiai oxigé-
nigényben kifejezett szervesanyag-terhelés szempontjából egyértel-
műen az augusztus-szeptemberi időszak az, amely magasabb értékeket 
mutatott. A magasabb BOI5-érték a Debrecen területén működő kon-
zervgyár működésével kapcsolatos, ugyanis az említett 2 hónapban en-
gedélyt kaptak magas szervesanyag-terhelésű szennyvíz kibocsátására, 
mely hasznosítható a szennyvíztisztításban. Ammónium-nitrogén szem-
pontjából a februári, márciusi, illetve a júniusi, augusztusi, szeptemberi 
értékek mutatnak nagyobb szervesanyag-terhelést, aminek több ipari 
kibocsátó az okozója. Ezen két paraméter segítségével kiszámítható a 
szennyvíz szén/nitrogén aránya (C/N), ez  alapján pedig megállapítha-

3. táblázat: 
Előülepített szennyvíz C/N aránya

3. ábra: Szén-nitrogén arány és a biológiai tisztításhoz adagolt 
szerves anyag összefüggése
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A nitrogén- és foszforeltávolításra egyaránt alkalmas rendszereket 
részesítették előnyben eddig Magyarországon. Ugyanakkor a befolyó 
szervesszén-forrás szűkössége általában nem tette lehetővé a N és P ha-
tékony együttes eltávolítását. Az országban több helyen történtek bio-
technológiai átalakítások a hatékony denitrifikáció érdekében (Jobbágy 
et. al. 2005). Az aerob reaktorból érkező nitrát recirkulációja a biológiai 
tisztítósor elejére lett visszavezetve, ezzel hatékony elődenitrifikáló tech-
nológiává alakítva az eredeti elrendezést (Bakos V. 2016). A biológiai több-
letfoszfor-eltávolítást visszaszorítva a befolyó szénforrás nagyobb része 
jutott denitrifikációra. Ennek köszönhetően az eredetileg 20-30 mg/l-es 
elfolyó NO3-N-koncentráció 10-15 mg NO3-N/l-rel lecsökkent a határér-
ték közelébe. A korábbi eredmények is alátámasztják, hogy alacsony, jól 
biodegradálható szervesszén-forrás elérhetősége esetén a biológiai több-
letfoszfor-eltávolítás elnyomása szükséges. Ezáltal hatékony denitrifikáció 
következik be, és a foszforeltávolítást érdemes vegyszeresen megoldani, 
mivel a NO3-N csak mikrobiális úton távolítható el (Bakos V. 2016). Így a 
Debreceni Vízmű Zrt. SZVT Üzemében törekedtünk arra, hogy a nitrátel-
távolítás megvalósuljon, elnyomva a foszfor biológiai eltávolítását, amit 
továbbra is vegyszeres úton (vas[III]-kloriddal) oldunk meg.

A denitrifikáció hatékonyságának növelése 
aerob és anoxikus üzemben működtetett 
levegőztetett rendszerben 
Hazánkban gyakran alkalmazzák a váltakozó üzemű levegőztetést a 
bioreaktorban kivitelezett nitrifikáció és denitrifikáció megvalósítására. 
Az ilyen technológiákban az üzemidőt megosztják: így létrejön a nitrifi-
kációs (levegőztetett) és a denitrifikációs (nem levegőztetett) fázis. Ezen 
folyamatok egy reaktortérben játszódnak le. Több ilyen rendszert is vizs-
gáltak Magyarországon, aminek eredményeként bemutatható, hogy a 
befolyó szennyvíz szervesszén-forrásának nagy része a denitrifikációs 
folyamatban hasznosul, és az elfolyónitrát-koncentráció 12 mg NO3-N/l-
re csökken (Bakos V. 2016). A debreceni szennyvíztelep esetében a ter-
vezett szimultán anoxikus és aerob medencében (7. ábra) lévő levegőz-
tetőelemek folyamatos üzemű működtetésével kb. 20%-ban aerob tér 
jön létre. Ezenfelül folyamatos keverés is zajlani fog a medencében, így 
a levegőztetett tér „megnyúlásával” is számolni lehet. Nitrifikáció megy 
végbe a levegőztetett térrésznél, míg a levegőztetés nélkülinél kb. 80%-
ban denitrifikáció zajlik majd, ahol a nitrát oxigénjének felhasználására 
lesznek kényszerítve a baktériumok.

A biológiai tisztítóblokk átalakítása 
A tervezés első lépéseként a medencék szerepének megfelelő megvá-
lasztása volt a cél annak érdekében, hogy a biológiai nitrogéneltávolítás 
megtörténjen. A technológiai blokksémában az átalakítást megelőzően 
a biológiai tisztítóegység az előszelektor-medencével kezdődött, amely 
anaerob, az utóülepítők felől ideérkezett a nagy körös iszaprecirkuláció 
által szállított iszap. Ezt követően szintén egy anaerob tér következett. 
Az anaerob medencéből átáramlott a szennyvíz az anoxikus medencébe, 
ahol a denitrifikáció (kis körös recirkuláció által) zajlott. Az aerob medence 
volt a tisztítósor végén, ahol a nitrifikációs folyamat történt (5. ábra). 

A megfelelő tisztítási hatásfok elérése érdekében a meglévő techno-
lógiai sorrenden szerettünk volna változtatni. Az új felépítés szerint lett 

első anoxikus (régi előszelektor), második anoxikus (régi anaerob) me-
dence, szimultán anoxikus és aerob (régi anoxikus) medence, az aerob 
medence változatlan formában maradt. Ezen túl a fejlesztés részeként 
megtörtént a kis körös recirkulációs szivattyúk áthelyezése, amelyből 
4 db van (5. ábra). Az eddigiekben az aerob medencék felől érkező re-
cirkuláció már nem az új szimultán anoxikus és aerob medencék felé 
irányul, hanem az első anoxikus medence felé, így megvalósul az előde-
nitrifikáció. Továbbá az említett csurgalékvíz-vezeték átkötése történik 
majd meg a biológiai tisztítósor előtti osztóaknára, így nem érintve az 
előülepítőt, illetve nem érintkezve a vas(III)-kloriddal. Ezáltal a csurga-
lékvízben lévő szulfidok és a foszforkicsapatásra adagolt vas(III)-klorid 
nem lép reakcióba, így az eddigiekben keletkezett Fe2S3 nem fejti ki 
gátló hatását a biológiai nitrogéneltávolításra. 

4. ábra: Tisztított szennyvíz, havi átlagos nitrát-N-koncentrációk

5. ábra: A biológiai tisztítósor korábbi elrendezése

6. ábra: A biológiai tisztítósor átépített új elrendezése
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Próbaüzemi tapasztalatok
Az átalakítás 2018-ban valósult meg, a próbaüzem 2018. december 
5-én indult, ennek időtartama fél év.  Összesen 15 db önellenőrzési 
eredménnyel rendelkezünk, melyet akkreditált laboratórium vizsgált (3. 
táblázat). A szerves anyag adagolása megszüntetésre került az új tech-
nológiában, a vas(III)-klorid ada-
golása azonban nagyobb léptékű 
a korábbi adagolt mennyiséghez 
képest. A vas(III)-klorid alkalmazá-
sa így nem csupán előkicsapatás 
útján, hanem szimultán módon is 
történik a biológiai tisztítóegység 
első anoxikus térrészébe. 

A próbaüzem során több technikai 
probléma is felmerült:
• Rossz oxigénmérés, ebből adó-

dóan nem valós beállítási érté-
kek a szimultán terekben.

• A kis körös recirkulációs szivaty-
tyúk szabályzásának időigénye.

• Az oxigénmérés problémájának 
megoldása a 2-es és 4-es blokk-
ban. (A próbaüzem elején egye-
netlen terhelésre gyanakodtunk, 
mivel a két blokk együtt kapja a 
biológia előtti osztóaknából a 
szennyvizet.)

Továbbá a foszforeltávolítás vegy-
szerigényének csökkentése érde-
kében vas(III)-kloridot adagolunk 
a sűrített iszaphoz. Ezzel biztosítható a hatékony foszfor-visszaoldódás 
megszüntetése a rothasztókban, ill. a közel olyan hatékony foszforlevá-
lasztás, mint a homokfogónál történő adagoláskor, de szervesanyag-le-
választás nélkül.

A 3. táblázatban összefoglalt eredmények közül az utolsó 4 minta-
vétel tekinthető a próbaüzemben elérhető eredmények kiindulópont-
jának, hiszen akkora sikerült a technikai problémák kijavítása, illetve a 
finomhangolásokat addigra hajtottuk végre az átépített biológiai tisztí-
tóegységen. A tisztított szennyvízben lévő összes foszfor (öP) és összes 
nitrogén (TN) koncentrációja is csökkenő tendenciát mutatott ebben a 
4 mérési időszakban, és ezek megfelelnek a kibocsátási határértékeknek.

Összefoglalás 
A beérkező szervesanyag- és ammónium-N-terhelés ingadozó volt az év 
vizsgált időszakaiban (január 1.–szeptember 30.). Az előülepítést köve-
tően a C/N arány januárban az 5-ös értéket sem érte el, illetve május és 
június hónapban a 4-es értéket sem, ami túl alacsony a hatékony nitro-
géneltávolításhoz. Így legtöbb alkalommal szerves anyag adagolására 
volt szükség, amely pótszénforrásként szolgál a biológiai tisztítóegység-
ben. A 2017. július végén induló konzervgyári időszakban a C/N arány 
8-as fölötti értéken volt, ami a stabil denitrifikációnak kedvezett, így ek-
kor a kibocsátott tisztított szennyvíz nitrát-N-értéke 6 mg/l alatti érték 
volt. Ezáltal stabilan biztosítható volt a tisztított szennyvíz 10 mg/l-es 
össznitrogén-határértéke. 

A C/N arány ingadozó értékeinek kiegyenlítésére és a megfelelő nit-
rogéneltávolításra 144,91 t szerves anyag adagolására volt szükség 2017-
ben, szeptember 30-ig. Ezen túl a foszfor eltávolításához alkalmazott 
vas(III)-kloridból 606 t volt szükséges, amelynek adagolása folyamatos-
nak tekinthető a szerves anyaggal szemben, hiszen a foszforeltávolítás 
előkicsapatás útján valósul meg a technológiában. A pótszénforrás-ada-
golás elkerülésének érdekében egy tervezőirodával közösen dolgoz-
tunk ki biotechnológiai átalakítást, amely stabil nitrogéneltávolítást 

eredményezhet a téli és nyári 
időszakban is.

A biotechnológiai fejlesztés 
részeként a meglévő biológiai 
tisztítóegység átalakítását cé-
loztuk meg a meglévő gépészeti 
berendezések megtartásával. Az 
átalakítás fő irányelve, hogy a 
nitrát-N redukciójára használjuk 
fel a beérkező szennyvízben lévő, 
szűk hozzáférésű szerves anya-
got. Így a meglévő rendszerben 
lévő 9.600 m3 anoxikus teret 
emeljük 12.680 m3-re, ami biz-
tosítja a denitrifikációt. Továbbá 
a kis körös iszaprecirkulációs 
szivattyúk áthelyezésével előde-
nitrifikációt is biztosít majd az új 
technológia. Az átalakítás másik 
részeként az eddigi anoxikus 
medencét szimultán anoxikus és 
aerob medencévé alakítanánk, 
ami által egy medencetérben 
nitrifikáció és denitrifikáció is 
végbemenne. Így a nitrát-N és 
ammónium-N eltávolítása kül-
ső szénforrás adagolása nélkül 

megoldhatóvá válik. Ezen túl a nitrát-N oxigénjének baktériumok általi 
felhasználása révén a szerves anyag lebontásához a levegőztetés mérté-
kének csökkentése is elérhetővé válik. Mivel a villamosenergia-felhasz-
nálás 75-80%-a levegőztetéshez szükséges, így ennek csökkenése is vár-
ható lesz, ha megvalósul a technológiai átalakítás.

7. ábra: Szimultán anoxikus és aerob medence felépítése

3. táblázat: Próbaüzemi eredmények 
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Távleolvasási- adatgyűjtési  
rendszerek járulékos költségek  
nélkül LoRa kommunikációval!

 ⊲ vízfogyasztás távleolvasása
 ⊲ víznyomás mérése
 ⊲ vízbetörés távjelzése 
 ⊲ több 10 km-es területen

A rendszerelemekről és a kommunikációs hálózat kiépítésének 
lehetőségeiről érdeklődjön elérhetőségeinken! 
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