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1. Legyen egyértelmű leltár az információs rendszerekről.
2. Mérjük fel a kockázatokat.
3. Minimalizáljuk a vezérlőrendszerek kitettségét.
4. Kényszerítsünk ki felhasználói hozzáféréskontrollt.
5. Legyen védelem a nem jogosult fizikai hozzáféréssel szemben.
6. Telepítsünk független kiberfizikai biztonsági rendszereket.
7. Legyen folyamatunk a sebezhetőségek kezelésére.
8. Alakítsuk ki a kiberbiztonság kultúráját.
9. Legyenek kiberbiztonsági szabályaink és folyamataink, és ezeket 

tartsuk is be.
10. Alakítsunk ki fenyegetésészlelési és -monitorozási folyamatot.
11. Legyen tervünk az incidensek, vészhelyzetek és katasztrófák kezelé-

sére.
12. Számoljunk a belső fenyegetéssel.
13. Biztosítsuk az ellátási láncunkat.
14. Foglalkozzunk az összes okosmegoldás biztonsági kérdésével.
15. Vegyünk részt az információmegosztásban, tartsunk kapcsolatot 

ezekkel a szervezetekkel.

Ez utóbbi ponthoz kapcsolódóan a magyarországi vízi közművek 
számára kijelölt kibervédelmi hatóság az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, az incidenskezeléssel pedig a Nemzeti Kibervédelmi In-
tézet foglalkozik. Személy szerint viszont a 8. pontot, a kultúra kialakí-
tását tartom a legfontosabbnak. Nemcsak a jogszabályi követelmények 
miatt, hanem a józan előrelátás érdekében is célszerű, ha a közműszol-
gáltatónál van információbiztonsági felelős. A jogszabály alapján az ő 
képzésüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem látja el, ahol már több víz-
ügyes kollégával is volt szerencsém találkozni. Bízom benne, hogy a cikk 
hatására még többen eljönnek a képzésre, és hozzájárulnak ezen igazán 
létfontosságú infrastruktúra kiberbiztonságának kialakításához.

1. Bevezetés
A kommunális szennyvíztisztító telepek iszapkezelésénél általános cél a 
víztelenítés során felhasznált koagulálószer (pl. polielektrolit) mennyisé-
gének és a kiszállított víztelenített iszap tömegének csökkentése. Mindkét 
célnak vannak környezeti és anyagi vonatkozásai is: a vegyszer- és víztele-
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nítettiszap-szállítási igény (üzemanyag, környezetszennyezés), vegyszer-
mennyiség, berendezés által felvett teljesítmény (vegyszerbeoldó, vízte-
lenítőberendezés) és a vegyszerbeoldás vízigénye. Az üzemeltetőknek 
sokszor kell egyensúlyozni a „számok” között a környezetvédelmi szem-
pontok figyelembevételével együtt.

A K T U Á L I S

VÍZTELENÍTŐCENTRIFUGÁK POLIELEKTROLIT-
FOGYASZTÁS-OPTIMALIZÁCIÓJA AZ ÉSZAK-PESTI 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

kivonat Az 1.333.333 lakosegyenértékű Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen a rothasztott iszap 
víztelenítését két, sűrítőből átalakított víztelenítőcentrifuga végzi. A polielektrolit-fogyasztás opti-
malizációja szükségessé vált (i) az alacsonyabb koagulánsdózis elérése és (ii) a víztelenített iszap 
mennyiségének csökkentése érdekében. A tanulmány két módszert mutat be az említett célok el-
érésére: a polimeradagolás csökkentése a polimerbeoldás hatékonyságának fejlesztésével, illetve 
a rothasztott iszap valós idejű szárazanyagtartalom-mérésével történő polimerdózis-szabályozás. 
A bemutatott módszerek üzemeltetőknek, szakértőknek egyaránt segítséget nyújthatnak a vízte-
lenítési folyamat fejlesztésében és az üzemeltetési költségek csökkentésében, ahol a víztelenítés 
centrifugákkal történik.
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A tanulmány példát mutat be arra, hogyan érhető el (i) az optimalizált po-
lielektrolit-fogyasztás és egyidejűleg a (ii) víztelenített iszap mennyiségé-
nek csökkentése.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen (ÉP SZVTT) a rothasztott 
iszap víztelenítését főként 2 db centrifuga végzi. Ezek a víztelenítőbe-
rendezések eredetileg sűrítőcentrifugák voltak, ezért a víztelenítési ha-
tékonyságuk növelése szükséges volt. Jelen cikkben bemutatott tapasz-
talataink egyaránt hasznosak lehetnek üzemeltetőknek, szakértőknek 
és tervezőknek a víztelenítési folyamatok fejlesztése és az üzemeltetési 
költségek minimalizálása tekintetében.

2. Anyagok és módszerek
Az ÉP SZVTT víztelenítőcentrifugái eredetileg Guinard típusú sűrítőcent-
rifugák voltak, 60 m3/h-s egyenkénti kapacitással. Az Andritz AG 2014-
ben végzett átalakítását követően víztelenítőcentrifugákként 2015-ben 
újra beüzemelésre kerültek. Azonban mivel eredetileg kevertiszap sűrí-
tésére lettek telepítve, a berendezés hossza és átmérője nem optimális a 
víztelenítési hatékonyság növeléséhez. Az átalakítás után a centrifugák 
egyenkénti kapacitása 35 m3/h lett. Az iszapfeladó szivattyúk és a cent-
rifugák védelmét egy aprítógép szolgálja. Ez a berendezés biztosítja a 
centrifugákra feladott iszap homogenitását.

A víztelenítőrendszer 2 db, egyenként 4000 L térfogatú polielektro-
litoldat-előállító állomással egészül ki, ezek bekeverési kapacitása 4000 
L/h. Folyamatos átfolyású rendszerként üzemelnek, így a hidraulikus 
tartózkodási idő (HRT) a beoldótartályban alacsony. A kis térfogat miatt 
a centrifugák beüzemelése 5 g/L oldatkoncentrációval indult. A polime-
roldat 2 db 2-2,5 m3/h kapacitású polimerszivattyú segítségével jut el a 
centrifugákhoz. A beüzemelés óta eltelt időszakban a szivattyúk feladá-
si kapacitása csökkent, jelenleg maximálisan 3-4 m3/h hozamot tudnak 
biztosítani.

Az üzemelési költségek csökkentése érdekében a polimeroldat 
előállítása ipari vízzel (parti szűrésű kútból) történik. Mérésekkel meg-
állapíthatóvá vált a folyamatos átfolyású polielektrolit-beoldó rend-
szer hatékonysága. A polimeroldat és a kútvíz mintázásával a száraza-
nyag-tartalom (sza. tartalom) méréséből kiszámítható az előállított 
oldat valós koncentrációja (1. ábra). Az így megállapított koncentráció 
azonban magasabb volt, mint a rendszertől kért koncentráció, valamint 
az értékek enyhe váltakozást mutattak.

A centrifugák telepítését megelőzően az iszapvíztelenítés főként 
két membránpréssel történt. A prések használatakor a rothasztott iszap 
kondicionálása a) mésszel és FeCl3-dal vagy b) polielektrolittal és FeCl3-
dal történt. A centrifugák beüzemelését követően a prések már csak 

mésztej- és FeCl3-kondicionálással víztelenítettek, így azok polimerbe-
oldó rendszere (szakaszos üzemű) felszabadult. Számos korábbi mérés 
azt mutatta, hogy a szakaszos üzemű beoldó megfelelő pontosságú ol-
datkoncentrációt állít elő. 

 
2.1. A polielektrolit-oldat minőségének javítása az 1. 
centrifugánál
A szakaszos üzemű polimerbeoldó két-két tartálya 5,5 m3 térfogatú 
(egy az oldat előkészítéséhez, egy a bekevert oldat tárolásához). Ez a 
beoldóállomás lehetővé tette a polielektrolit-oldat koncentrációjának 
csökkentését. A 2. ábra a folyamatos és szakaszos üzemű polimerbeoldó 
állomás sémáját mutatja. A folyamatos üzemű rendszer (2. a ábra) há-
rom tartályból áll, melyek össztérfogata 4 m3. Feladatuk:

– Első tartály: a polielektrolit-por beoldása és előkészítése;
– Második tartály: a polielektrolit-oldat készítése;
– Harmadik tartály: a polimerszivattyúk táplálása.

 Ezzel ellentétben egy szakaszos üzemű beoldóállomás (2. b ábra) 
teljes térfogata 11 m3, így hígabb oldat készíthető, valamint az érlelési 
idő növelhető. Először az 1. centrifugával álltunk át erre a beoldótípusra, 
így lehetőségünk nyílt megvizsgálni, hogy a hígabb, jobban érlelt oldat 
milyen hatással van a centrifuga működésére, a fajlagos vegyszerfel-
használásra és a víztelenített iszap szárazanyag-tartalmára. 

2.2. Valós idejű mérés és vezérlés a 2. centrifugánál
A centrifugák üzemének vezérlését a SCADA-rendszer látja el. Pontos 
polimerdózis meghatározásához a víztelenített iszap sza. tartalmának 
mérése a helyszínen naponta kétszer egy elektronikus szárazanyag-mé-
rő műszer segítségével történik. Amennyiben a mért sza. tartalom 
±10%-kal eltér az előző méréstől, az üzemeltető a SCADA-rendszerben 
felülírja az ott szereplő értéket. Ha a különbség kisebb lett, mint 10%, 
akkor nem volt változtatás. A rendszer a szükséges vegyszermennyisé-
get az igényelt oldatkoncentrációból, a fajlagos polimeradagolásból 
[kgpoli/tiszap,sza.], valamint a rothasztott iszap mennyiségéből és sza. 
tartalmából határozza meg.

Ezzel szemben az iszapvíztelenítést valós időben vezérlő modul[3] 
folyamatosan szabályozza az adagolandó polimeroldat mennyiségét. Ez 
a rendszer először a 2. centrifugára települt, tapasztalatszerzési céllal. 
A valós idejű vezérlés optimalizálja és stabillá teszi a víztelenített iszap 
sza. tartalmát, ezáltal a víztelenített iszap mennyisége csökkenthető, 
és ezzel együtt csökkenhet az elszállítás költsége is. A modul alapvető 
feltétele a rothasztott iszap sza. tartalmának mérése. A vezérlő egy, a 
rothasztott iszapot tartalmazó kondicionált iszaptartályba telepített za-
varosságmérő műszer[4] által mért értékre reagál, mely a sza. tartalmat 
méri időben finom felbontásban (3 s) (3. ábra). Az ÉP SZVTT-en ez a ve-
zérlés ún. visszacsatolás nélkül üzemel, azaz a csurgalékvíz sza. tartalma 
nem kerül folyamatos mérésre helyszíni sajátosságok miatt.

A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

1. ábra: A kért és a valós polimerkoncentráció a folyamatos 
átfolyású beoldórendszerben

2. ábra: Polielektrolit-beoldó rendszer sematikus ábrája: 
a) Folyamatos üzemű[1], b) Szakaszos üzemű[2]
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3. Eredmények és következtetések
3.1. Az 1. és 2. centrifugánál tett fejlesztések eredményei 
2017-2018. években
A szakaszos üzemű polimerbeoldó állomás 2017. 12. 19-én kezdte meg 
működését az 1. centrifugánál. Használatával nagyobb térfogat állt ren-
delkezésre az oldat tárolására, az oldatkoncentráció így 3 g/L-re csök-
kent, az érlelési idő pedig maximum 75 perc lehet (30 m3/h iszapterhe-
léssel, 4%-os sza. tartalommal, valamint 11 [kgpoli/tiszap,sza.] fajlagos 
polimerigénnyel számítva), de 35 perces időtartamra állítottuk be.

A hígabb oldatnak köszönhetően a fajlagos polimerfogyasztást 
11,5 kg/t-ról 10,0 kg/t-ra lehetett csökkenteni anélkül, hogy a víztelení-
tett iszap sza. tartalma romlott volna (1. táblázat). Azonban a rendszer 
gyenge pontjának a polimeradagoló szivattyúk kapacitása bizonyult. 
Az 1. táblázat bemutatja, hogy 30 m3/h iszapterheléssel (~3,5% sza.) 
a centrifugák 3,5 m3/h polimeroldat-mennyiséggel üzemeltek, mely a 
maximális kapacitása az adagolószivattyúknak. Tehát a biztonságos üze-
melés érdekében a feladott iszapterhelés 25 m3/h-ra lett beállítva az 1. 
centrifuga esetében.

Ezzel a módszerrel a polimerfogyasztás mennyisége és az üzemelte-
tési költség csökkent (2. táblázat). A 2. táblázat jelentős megtakarításo-
kat mutat be: a havi polimerfogyasztás közel 1000 kg-mal csökkent egy 
centrifugára vonatkoztatva.

A zavarosságmérő műszerrel történő finom felbontású (csökkent-
ve a mérés időlépését) sza. tartalom-mérés a korábbi eredményekhez 
képest sokkal pontosabb polimeradagolást eredményezett a 2. centri-

fugánál (4. ábra), melyet a valós idejű vezérlőmodul szabályozott. A poli-
merfogyasztás csökkentése mellett a rendszer képes kezelni a nem várt 
üzemi hibákat, így a polimeradagolásban jelentős kiesés nem állt elő.

A fajlagos polimerfogyasztás csökkent mindkét centrifugánál, kü-
lön-külön vizsgálva az alkalmazott módszereket (5. ábra).

A polimerfogyasztás csökkenése nem az egyedüli eredmény, mert a 
víztelenítés egyik fő célja a víztelenített iszap mennyiségének csökken-
tése az alacsony szállítási és további iszapkezelési költségek redukálása 
érdekében. Ezt vizsgálandó kimutatás készült, hogy 2017-ről 2018-ra a 
teljes, centrifugákra történő iszapfeladás és az összegzett víztelenített 
iszap mennyisége hogyan változott. A 6. ábrán látható, hogy a centri-
fugákra feladott iszap mennyisége 9,5%-kal, a lejövő víztelenített iszap 
mennyisége pedig csak 7,6%-kal növekedett, miközben a centrifugált 
iszap sza. tartalma alapvetően nem változott. Fajlagosan csökkent tehát 
a víztelenített iszap mennyisége.

Nem utolsósorban vizsgálandó a teljes víztelenítés költsége, mely 
főleg a koaguláns (polimer) fogyasztását és a víztelenített iszap elhe-
lyezését foglalja magában. Habár a naturáliákban növekedés látszó-
dott, a fajlagos költség a teljes víztelenítésre feladott iszapmennyiségre 
vonatkoztatva csökkent 2017-ről 2018-ra a két centrifugát összegezve 
(7. ábra). Ezáltal megerősítést nyert, hogy az alkalmazott módszerek jó 
irányt mutatnak.

A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

3. ábra: Az iszapvíztelenítést valós időben vezérlő modul elvi 
sémája a 2. centrifugánál

1. táblázat: Üzemelési paraméterek és eredmények az 1. centrifugánál

2. táblázat: Polimerfogyasztás csökkentése

4. ábra: a) Polimeradagolás szabályozás nélkül, b) Polimeradagolás valós idejű 
szabályozással és finom felbontású sza. tartalom-méréssel
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3.2. 2019 1–4. hónapjának eredményei
Az 1. centrifugán szerzett pozitív tapasztalatoknak köszönhetően a 2. 
centrifuga polimerigényét is szakaszos üzemű polimerbeoldó szolgál-
tatta már 2019 elejétől. Ebben az időben a valós idejű vezérlés nem üze-
melt, hogy az új rendszer stabil üzemeltetési feltételekhez alkalmazkod-
jon, de 2019. április 1-től a valós idejű vezérlés újraindult.

A 2017., 2018. és 2019. év 1–4. hónapjának összehasonlításánál (8. 
ábra) a centrifugákra történő teljes iszapfeladás mennyisége összessé-
gében nőtt, azonban az összegzett víztelenített iszap mennyisége csök-
kent 2018-ról 2019-re (1–4. hónapokat vizsgálva). A 2019. év 1–4. hónap-
jának eredményei enyhe csökkenést mutattak a víztelenített iszap sza. 
tartalmában mindkét centrifuga esetén.

A víztelenítés fajlagos költségei (teljes centrifugára feladott sza. tar-
talommal számolva) egyértelműen csökkentek 2017-ről 2019-re az 1–4. 
hónapban (9. ábra). Ezzel további bizonyításra került az alkalmazott 
módszer megfelelősége.

 

4. Összegzés és következtetések
Az ÉP SZVTT víztelenítőcentrifugái átalakított sűrítőcentrifugák, melyek 
hatásfokának javítása szükséges volt. A tanulmány egy alkalmazható és 
hasznos módszert mutatott be üzemeltetők, szakértők és tervezők szá-
mára (i) az optimális polielektrolit-fogyasztás elérésére és (ii) a víztelení-
tett iszap mennyiségének csökkentésére.

A centrifugával történő víztelenítés főbb üzemeltetési költségeinek 
optimalizálására az alábbi módszerek ajánlottak:

– a polielektrolit-oldat minőségének javítása, és
– időben finom felbontású sza. tartalom-mérés a rothasztott iszapból 

(a centrifugákra való feladás előtt), valamint az üzemeltetés valós 
idejű vezérlése.
További feladat a valós idejű vezérlés kiterjesztése az ÉP SZVTT-en 

üzemelő másik centrifugára is. Ezenkívül a meglévő polimerszivattyúk 
cseréje nagyobb kapacitású szivattyúra, hogy nagyobb hozamú polime-
roldatot tudjon adagolni. Ezzel az oldatkoncentráció tovább csökkent-
hető 3 g/L-ről 2-2,5 g/L-re a fajlagos polimerfogyasztás alsó küszöbének 
elérése érdekében.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők ezúton fejezik ki köszönetüket az Észak-pesti Szennyvíztisztító 
Telep valamennyi munkatársának a projekt létrejöttében való közremű-
ködésért, továbbá a folyamatos lelkes munkát, odafigyelést.
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