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Kivonat
Szakdolgozatomban a Mór városi szennyvíztisztító telep tisztítási
hatékonyságát és iszapkezelését vizsgáltam. Emellett az irodalmi részben az
iszapkezelés és iszaphasznosítás lehetőségeit foglaltam össze.
A móri szennyvíztisztító telep egy nagyrészt kommunális szennyvizet
tisztító telep, melynek maximális kapacitása 3500 m3, de a befolyó mennyiség
csak 2000 m3 körül alakul. Ezért megállapíthatom, hogy a telep hidraulikailag
kicsit alulterhelten üzemel. Ennek ellenére a tisztítási hatékonysága megfelelő.
A dolgozatom első részében bemutatom a szennyvíztisztítás legfontosabb
alapjait, ismertetem a szennyvíziszap kezelésének lépéseit és a különböző
hasznosítási lehetőségeket.
A munkám gyakorlati részében a szennyvíztisztító működésének
hatásfokát vizsgálom a 2008-as mérési adatok alapján. Bemutatom a telep
technológiáját, az iszapkezelését, valamint az energetikai és iszapszállítási
költségeket.
Összefoglalva elmondható, hogy a móri telep jól működik, a befogadó
kibocsátási határértékeit teljesíteni tudja. Bár a tél végén és a tavasszal a
nitrifikáció gyengébb hatásfokkal működik, mint az év többi részében. Az
iszapkezelés megfelelő, a szennyvíziszap nehézfémtartalma nem számottevő, a
komposztálás kielégítő. A terméket takaróföldként hasznosítják.
Kulcsszavak: szennyvízvizsgálat, szennyvíziszap-kezelés, Mór, nitrifikáció,
komposztálás
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Abstract
In my thesis I studied the waste water treatment plant of Mór, the
effectiveness of cleaning and of the sewage sludge treatment. Beside this I
summarised the possibilities of the sewage sludge processing and the utilisation of
the final product.
The sewage treatment plant of Mór is a municipal one, with the capacity of
3500 m3, but the incoming amount is about 2000 m3 in nowadays. This means that
the plant is hydraulically a bit underloaded. But the cleaning efficiency is proper.
In the first part of my thesis I overviewed the state of the art of the
activated sludge and sewage treatment and the main steps of the sludge treatment
(dewatering, digestion, composting) and reuse.
In the practical part of my work I examined the effectiveness of the waste
water treatment plant according to the measured data of 2008 year. Based on these
data I show the present technology, sludge processing and cost evaluation of the
energetics and the sewage sludge transportation.
To sum up, I can state that the plant of Mór is operating properly and
efficiently. It can fulfil the discharge limits and the emission is only marginal due
to the treatment in the biggest part of the year. However, in the end of winter and
in the spring the nitrification is working with a bit lower effectiveness comparing
to the rest of the year. The sewage sludge treatment is proper. The heavy metal
contamination of the sewage sludge is not considerable, the composting is
adequate. Its product is used for covering the solid municipal waste disposal site.

Keywords: waste water examination, sewage sludge treatment, Mór, nitrification,
composting
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Bevezetés
Az emberekben a 19. századtól kezdett tudatosodni, hogy a szennyvíz elvezetése
és

megfelelő

tisztítása

rendkívül

fontos

környezetvédelmi

feladat.

A

szennyvíztisztítás fejlődésével megjelent egy probléma a keletkező nagy
mennyiségű szennyvíziszap, melynek kezeléséről és elhelyezéséről gondoskodni
kell. A szennyvíz tisztítása fontos, hiszen nem engedhetjük a szennyvizet
tisztítatlanul a befogadóinkba, mert elszennyezné a felszíni vizeinket, és a benne
lévő tápanyagoktól eutrofizáció következne be. Ezért fontossá vált, hogy a
településeken szennyvíz-csatornahálózatokat hozzanak létre, melyekben az
összegyűlő szennyvíz eljut a tisztító telepekre. Az egyre jobb technológiai
kialakításoknak köszönhetően jó hatásfokkal el lehet távolítani a szennyező
anyagokat a szennyvízből, és így tiszta víz juthat vissza a folyókba, patakokba.
Az

iszap

kezelése

szintén

elengedhetetlen

feladat,

hiszen

felhalmozódhatnak benne a szennyvíztisztítás során keletkezett mérgező anyagok.
Elengedhetetlen,

hogy

csökkentsük

a

térfogatát,

és

megszüntessük

fertőzőképességét, hogy egy stabilabb iszapot kapjunk. Erre jól működő
iszapkezelési módokkal van lehetőség, melyeket a szakdolgozatom során
tárgyalok. A kezelt iszapot lerakókban is el lehet helyezni, de a legjobb megoldás
a hasznosítási lehetőségekben rejlik.
A móri szennyvíztisztító telep a biológiai tisztítás minden fokozatával
rendelkező eleveniszapos technológiával működik. Célom ennek a telepnek a
tisztítási hatékonyságát, az iszapkezelés folyamatait, a szennyvíz és iszap
minőségét vizsgálni. Ehhez számos adat áll a rendelkezésemre, valamint a nyári
gyakorlatom és az évközi látogatásaim alatt megfigyeltek is.
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I. Irodalmi rész
1. A szennyvíztisztítás jogi háttere
Magyarországnak az Európai Unióba való csatlakozásával szükségessé vált a
jogharmonizáció, és számos környezetvédelmi feladat megvalósítása. Ezek közül
a legfontosabb és legtöbb pénzt igénylő a települési szennyvizekre vonatkozó
91/271

EGK

irányelv

teljesítése

volt.

Eme

irányelv

végrehajtásának

megalapozására jött létre a 2207/1996. (VII. 24.) Kormány határozat, mely
Magyarország települési szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának
irányelveit tartalmazza. Később 1998-ban a megyei szennyvízelvezetési éstisztítási koncepciókat is elkészítették. Két általános törvény is vonatkozik a
szennyvíztisztításra, a 1995 évi LIII. törvény a környezet védelmének általános
szabályairól, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.
Emellett számos jogszabály szabályozza a hazai szennyvízelvezetést és-tisztítást
[1].
Egyik fontos jogszabályunk a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet, mely a
közműves

ivóvízellátásról

és

a

közműves

szennyvízelvezetésről

szól.

Tartalmazza, hogy milyen minőségű szennyvíz bocsátható a szennyvízelvezető
rendszerbe és a szennyvízelvezető törzshálózatába. Részletezi a szennyvízelvezető
hálózatra való bekötés feltételeit. A szolgáltatónak a megrendelő költségére
bekötővezetéket kell létrehozni, és rákötni a törzshálózatra. Lényeges pont még,
hogy a fogyasztónak a szennyvízelvezetésért díjat kell fizetnie, és a kikerülő
szennyvíz

mennyiségét

méréssel

vagy

annak

hiányában

a

fogyasztott

vízmennyiség alapján számolják ki [2].
Alapvető a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, ami a vízszennyező
anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szól. A hatóság csak az adott kibocsátásra jellemző szennyező
anyagokra állapíthat meg kibocsátási határértéket. Olyan szennyvíztisztítóknál,
ahol különböző eredetű technológiai szennyvizet kezelnek, a kibocsátásra
vonatkozó határértékeket keverékszámítással kell meghatározni. A rendelet 1.
számú melléklete határozza meg a települések szennyvízelvezetésére és –
tisztítására vonatkozó technológiai határértékek. A 2. számú melléklet
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tartalmazza, hogy különböző vízminőség-védelmi területeken mennyi a szennyező
anyagok kibocsátási határértéke [3].
A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek
kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szól. A rendelet a
használt-és

szennyvizek

kibocsátásának

önellenőrzésére

és

ellenőrzésére

vonatkozik, tartalmazza, hogy honnan, és hogyan kell mintát venni, csatolja
azokat az adatlapokat, melyet az önellenőrzésre köteles kibocsátónak minden
évben ki kell töltenie, valamint tartalmazza a bírság megállapításának, és
kiszabásának szabályait. Az önellenőrzésre köteles kibocsátó az önellenőrzést a
terv szerint kell, hogy végezze. Az önellenőrzés során vett vízminták elemzését
csak akkreditált laboratórium végezheti. Ha az önellenőrzésre köteles kibocsátó
nem készít önellenőrzési tervet, vagy nem hagyatja jóvá, esetleg nem a terv
szerint cselekszik, akkor helyszíni ellenőrzést rendelnek el, melynek költségét
neki kell fizetnie. A helyszíni ellenőrzés olyan hatósági ellenőrzés, melynek célja
a kibocsátott szennyvíz mennyiségi és minőségi vizsgálata, illetőleg az
önellenőrzés során szolgáltatott szennyvíz-kibocsátási jellemzők ellenőrzése [4].
Ezek

mellett

még

számos

jogszabályt

találhatunk

melyek

a

szennyvíztisztításra, illetve a vizek védelmére vonatkoznak. Többek között a
3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés a szennyvízbírságról, a 9/2002. (III. 22.) KöM–
KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és
alkalmazásuk szabályairól, és a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni
vizek minősége védelmének szabályairól rendelkezik.
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2. A szennyvíztisztítás alapjai
A városi szennyvíz csatornahálózaton keresztül történő összegyűjtése után a
szennyvíztisztító telepre kerül, ahol olyan mértékben megtisztítják, hogy az a
befogadóba biztonságosan visszaengedhető legyen.
A szennyvíztisztítás első lépése a mechanikai tisztítás. Ennek célja, hogy a
nagyobb szilárd szennyeződéseket és lebegő anyagokat eltávolítsa, ezt rácsokkal,
homokfogókkal, előülepítőkkel, uszadék és zsírfogó medencékkel valósítják meg.
Ezt követően jön a másodlagos tisztítási fokozat, mely a szennyvíz
biológiai tisztítását jelenti, ahol a nem ülepíthető kolloidok és oldott szerves
anyagok eltávolítása történik. A harmadik tisztítási fokozat a nitrogén és foszfor
tartalmú vegyületek eltüntetése, mely történhet biológiai és kémiai úton is.
A biológiai szennyvíztisztítás a mikroorganizmusok szervezetében
lejátszódó

biokémiai

folyamatokon

alapul.

A

különböző

vegyületek

eltávolításához más-más körülményeket kell biztosítani. Az egyszerűbb
szennyvíztisztítók csak levegőztető medencével rendelkeznek a szerves anyag
eltávolítás

céljából.

A

legelterjedtebb

kialakítású

telepek

az

A2/O

szennyvíztisztítók, melyek ezen kívül rendelkeznek anoxikus térrel a nitrogén
vegyületek teljes eltávolítására, és anaerob zónával a foszfor vegyületek
kivonására. A következő ábra egy ilyen szennyvíztisztító telep sémáját mutatja be
[5, 6].

1. ábra: A2/O szennyvíztisztító telep folyamatkialakítása [6]

2.1. Szerves anyag eltávolítás
A szennyvíz eleveniszapban élnek a mikroorganizmusok. A belőlük kiépülő
iszappelyhek adszorpcióval megkötik az oldott és lebegő szerves anyagokat, majd
a bennük lévő mikroorganizmusok exoenzimjei kisebb egységekre darabolják azt,
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míg a sejtfalon átjutva a sejt belsejében történik a lebontásuk, majd hasznosításuk,
asszimilációjuk. Ez gyors szaporodást eredményez, melynek limitáló tényezője
elsősorban a szerves tápanyag és a feldolgozásához rendelkezésre álló oxigén.
Ezért kell folyamatosan levegőztetni a biológiai medencék nagyobb részét, hogy a
mikroorganizmusok minél több szerves vegyületet képesek legyenek eloxidálni,
illetőleg szervezetükbe beépíteni. Döntően ezekkel az átalakításokkal történik a
KOI-ben és BOI5-ben mérhető szerves anyag eltávolítása. A megfelelő
oxigénszintet felületi- és mélylevegőztető berendezésekkel érik el. Az eltávolítás
hatásfoka

elsősorban

a

tápanyag-mikroorganizmus

aránytól

és

az

oxigénellátottságtól függ, emellett a szennyvíz típusától, összetételétől és benne
lévő toxikus elemektől is függ az átalakítások sebessége. A szerves anyag
eltávolításának folyamata: a heterotróf mikroorganizmusok a szerves anyagot
oxidálják, közben abból saját sejtanyagukat növelik [5, 6].
Szerves C + O2  MOH + CO2 + H2O

2.2. Nitrogén eltávolítás
A szennyvízben lévő nitrogén legnagyobb mennyiségben ammónium-ionként van
jelen. Ezt feltétlenül el kell távolítani, mert az élővizekbe kerülve a víz oldott
oxigénjét felveszi. Ezt két lépcsőben távolítják el. Először a nitrosomonas
fajokhoz tartozó mikroorganizmusok oxidálják nitritté az ammóniumot, majd a
nitrobakterek nitráttá a nitritet. Ezt a folyamatot nitrifikációnak nevezzük, melyet
autotróf, tehát testanyaguk kiépítéséhez szervetlen szenet (hidrogén-karbonátot)
hasznosító mikroorganizmusok végeznek. A képződött nitrátot azután anoxikus
körülmények között a szerves anyagot hasznosító heterotróf mikroorganizmusok
redukálják nitrogénné. Ez a heterotróf denitrifikáció. A keletkezett N2 gáz
formájában távozik a rendszerből [6].
2.2.1. Nitrifikáció
A nitrifikáció során tehát az ammónium-ion nitráttá alakul az autotróf
baktériumok segítségével. Ezek a mikroorganizmusok az ammónium-ion
oxidációjából nyerik a szervezetük felépítéséhez szükséges energiát. Az oxidáció
két lépcsőben zajlik le.
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Az ammónium-ion nitritté alakulása: NH4+ + 1,5O2  NO2- + H2O + 2H+
Nitrit nitráttá alakulása: NO2- + 0,5O2  NO3A nitrifikáció során is fontos a megfelelő oxigénszint tartása (0,4-2 mg/l), ezért ez
a folyamat is a levegőztető medencében zajlik. Ha kisebb az iszapkor, akkor
nagyobb oxigénkoncentrációt kell tartani, hogy az iszappelyhek belsejéig is
behatoljon az oxigén.
Az eleveniszapban a nitrifikáló szervezetek csak 0,5-1 %-ban vannak
jelen, ezért fontos, hogy nagy tartózkodási időt biztosítsunk a szennyvíznek,
ahhoz, hogy megfelelő mértékben oxidálódjon az ammónium tartalma. Az
autotróf baktériumoknak a szaporodási sebessége egy nagyságrenddel kisebb,
mint a heterotrófoké.
Szaporodási sebességet elsősorban a tápanyag-koncentráció határozza
meg, emellett fontos tényezők még a hőmérséklet, a kémhatás, és a mérgező
anyagok hatása. A fajlagos szaporodási sebesség a Monod-kinetikával
jellemezhető, miszerint ha a tápanyag koncentrációt növeljük, akkor nő a
szaporodási sebesség, egy meghatározott µmax értékig. Kémhatást tekintve a
nitrifikáció során savanyodik a szennyvíz, mert egy mól ammónium oxidációjakor
két mól sav keletkezik, melyből egy felhasználódik a denitrifikáció során. Ez a
savanyodás mészhidráttal csökkenthető Ha túl savas lesz a szennyvíz (pH< 6,5)
akkor az mérgező mindkét baktériumfaj számára. A lúgos közeg (pH> 8,2) pedig
a nitrobakter fajokra toxikus, a megadott érték fölött azok működése leáll, és a
nitrit felhalmozódik.
A nitrifikálók szaporodási sebességének egyik legfontosabb befolyásoló
tényezője a hőmérséklet. Alacsony hőmérsékleten a téli időszakban nagyon
lelassul a baktériumok szaporodása. Ilyenkor az iszapkor növelésével lehet
segíteni a helyzeten. Minimum 12°C szükséges az elégséges nitrifikációhoz, és
ehhez ilyen hőmérsékleten 10 napos iszapkort kell biztosítani [6, 7].
2.2.2. Denitrifikáció
A denitrifikációt a szerves anyagot oxidáló heterotróf baktériumok végzik. Ha
oxigénhiányos környezetben vannak, akkor képesek a nitrát oxigénjét használni az
O2 helyett. A folyamat során a nitrát oxigénjét felhasználva oxidálják a szerves
anyagokat, így közben a nitrátot is eltávolítják a szennyvízből:

12

NO3- + szerves C + H+  MOH + N2 + CO2 + H2O
A nitrát több redukciós lépcsőn keresztül alakul a nitrogénné:
NO3-  NO2-  NO-  N2O  N2
A folyamat során fontos a könnyen hasznosítható szerves tápanyag biztosítása,
mert ha nincs elegendő belőle a rendszerben, sokkal lassabban következik be a
denitrifikáció. A folyamat csak teljesen oxigénhiányos állapotban következik be,
mert az oxigén a reduktáz enzim tevékenységét leállítja, ezért ehhez anoxikus
körülmények biztosítása szükséges. A heterotrófok mintegy 60-70 %-a képes a
denitrifikációra. Ezeket fakultatív heterotróf mikroorganizmusoknak nevezzük. A
nitrifikációra fordított oxigén 63%-a visszanyerhető a denitrifikációnál. Fontos
még, hogy a visszavezetett szennyvíz-eleveniszap elegy oxigéntartalma ne legyen
túl magas (2mg/l>), mert az anoxikus állapot elérése akkor tovább tart. A
denitrifikációra

képes

heterotrófok

kevésbé

érzékenyek

a

hőmérséklet

csökkenésére, mint a nitrifikálók [6].

2.3. Biológiai többletfoszfor eltávolítás
A foszfor a szennyvízben többségében oldott orto-foszfátként, és szerves kötésben
lévő

foszfátként

van

jelen.

Az

eleveniszapos

medencében

lévő

mikroorganizmusok képesek a többletfoszfor felvételére. Ahhoz, hogy ez be
tudjon következni egy anaerob és aerob térrész kialakítására van szükség. Aerob
fázisban a foszfor akkumláló baktériumok nagy mennyiségben képesek a foszfátot
felvenni, és poli-foszfát formájában megkötni. Anaerob medencébe visszavezetve
a

poli-foszfát

depolimerizálódik,

orto-foszfát

formájában

leadják

a

mikroorganizmusok, ebből energiát nyernek, melynek segítségével szerves
tápanyagot építenek sejtjeikbe. Aerob körülmények között nagyobb mennyiségű
foszfor beépítésére képesek, mint amennyit az anaerob térben leadnak.
Az eleveniszap mikroorganizmusai saját szervezetükbe építik be a
foszfort, ezért az meg fog jelenni az elvett fölösiszapban. Az ilyen kialakítású
szennyvíztisztítókban az iszap foszfortartalma az 5%-ot is elérheti. Az anaerob
foszfát leadást gátolja az oxigén és a nitrát jelenléte, ezért ügyelni kell rá, hogy a
denitrifikáció jól működjön, és így ne kerüljön vissza nitrát a recirkulációval az
anaerob medencébe [8].
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3. Szennyvíziszap kezelési eljárások
Az iszapkezelés fontos velejárója a szennyvíztisztításnak, hiszen anélkül hatalmas
mennyiségű fertőző hulladékunk keletkezne. Ezért fontos annak térfogatának
csökkentése, valamint a benne lévő patogén baktériumok elpusztítása, és szerves
anyag tartalom csökkentése. Az iszapkezelés első lépése a sűrítés. Ezután
stabilizálni kell az iszapot, ami történhet aerob vagy anaerob stabilizálással,
esetleg hőkezeléssel. A könnyebb kezelhetőség érdekében vízteleníteni és
szárítani is lehet az iszapokat. Így már alkalmassá válhat komposztálás után
mezőgazdasági felhasználásra. Nagyobb telepeken érdemes biogázt előállítani
belőle, ami fedezni tudja a telep energiaszükségletének egy részét.

3.1. Mi is a szennyvíziszap?
A szennyvíziszap a szennyvízkezelés során keletkező nagy víztartalmú hulladék.
Két fajtáját különböztetjük meg a primer iszap és szekunder iszap.
3.1.1. Primer iszap
A szennyvíztisztítás során az előülepítőből eltávolított iszapot nevezzük primer
iszapnak. Szárazanyag-tartalma 2-3 % körüli. Gravitációsan könnyen 4-5 %
szárazanyag tartalomig sűríthető. Nitrogén és foszfor tartalma a szekunder
iszaphoz képest alacsonyabb [9].
3.1.2. Szekunder iszap
A szekunder iszapnak az utóülepítőből elvett iszapot nevezzük. Ez a lebegő és
oldott szerves anyagok biokémiai lebontása során keletkezik. Ennek legnagyobb
része víz, emellett szilárd lebegő részecskéket tartalmaz, amelyet az iszap
szárazanyag-tartalmának hívunk. Ez a 105°C-on történő szárítást követően benne
maradó anyagmennyiség. Az utóülepítőből kikerülő iszap kb. 1-1,5 %
szárazanyag-tartalommal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 1m3 iszapban 10-15 kg
szárazanyag van és 985-990 kg víz. Elősűrítése nehezebb, mint a primer iszapé,
gravitációsan 3-4 %-ig lehetséges. Nagyobb iszapkor esetén a sűrűsödési hajlam
kedvezőbb [10].
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1. táblázat: A szennyvíziszap általános összetétele [11]
Szabad v. könnyebben eltávolítható
iszapvíz (70%)
Iszapvíz

Kapilláris víz (20%)
Pehelyrészecskék nedvességtartalma
(2%)

Hasznosítható
anyagok

Sejtben kémiailag kötött víz (8%)
Aprított, őrölt ásványi

Finom és durva homok

részecskék

Egyéb szemcsés anyagok

Szerves anyagok

Széntartalmú maradék anyagok
N

Tápanyagok

P
K, Ca, Mg

Nyomelemek

Fémes elemek, szerves vegyi elemek
Nehézfémek (Cd, Pb, Hg, Cu, Ni, Zn,

Mérgező elemek

Cr)

Hasznosítást gátló

Egyéb toxikus szerves anyagok

anyagok

Baktériumok
Patogének

Vírusok
Paraziták

Meghatározó az iszap kémiai összetétele. Az iszapban kb. 70-80 % szerves és 2030 % szervetlen anyag van. Fontos meghatározni a benne lévő nitrogén és foszfor
mennyiségét is, az előzőnek 4 % körül kell lennie, az utóbbinak 1 % körül.
Tartalmazhat még egyéb növényi tápanyagokat, magnéziumot, káliumot,
kalciumot, valamint toxikus szerves anyagokat és nehézfémeket is. A
szennyvíziszapok kéntartalma is jelentős, ez kb. 1 % a szárazanyag-tartalomra
vonatkoztatva. A toxikus szerves anyagok a szennyvíz eredetétől függően
különböző mennyiségben fordulnak elő a szennyvíziszapban. Ezek a szennyezők
az abszorbeált vagy szerves kötésben lévő halogének (AOX), policiklikus aromás
szénhidrogének (PAH), poliklórozott dibenzo-dioxinok és furánok (PCDD,
PCDF), és szénhidrogének (HC). A szennyvíziszap biológiai összetételét tekintve
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a fecal coliform baktériumok száma a meghatározandó, ez nem lehet több mint
1000 mikroorganizmus/g iszap szárazanyag [10].

3.2. Iszapsűrítés
Az iszapkezelés első lépése a sűrítés. Célja, hogy az iszap víztartalmát
csökkentsük, és ezzel együtt a térfogatát is. A sűrítési technológiák közül két nagy
csoportot különítünk el, az egyik a gravitációs sűrítés, a másik a flotációs sűrítés.
3.2.1. Gravitációs sűrítés
A gravitációs sűrítésnek két módja van, egyik, amikor természetes úton történik,
ilyenkor

tölcséres

sűrítőket

alkalmaznak,

másik

a

mesterséges

keverő

berendezéssel ellátott sűrítők. A gravitációs sűrítés a leggyakoribb alkalmazása az
iszapsűrítésnek. A tölcséres sűrítőknél 2,5-4 % szárazanyag tartalom várható, míg
a keverős sűrítőknél 3-6 %. A keverés előnye, hogy az iszap nem tapad az
oldalfalhoz, a részecskék között nyírófeszültség csökken, és mind a koagulációs,
mind a flokkulációs folyamat jól alakul. Üzemeltetési szempontok miatt a
természetes gravitációs sűrítőkből legalább 2 db-ot kell építeni. A sűrítőbe
dekantálókat, túlfolyókat, fenékleürítőt kell beépíteni. A csurgalékvizet a rendszer
elejére kell visszavezetni [12].
3.2.2. Flotációs sűrítés
A flotációs sűrítés ma már általánosan finombuborékos eljárás. Az eltérések az
egyes

megoldások

között

a

levegőbevitel

szerint

csoportosíthatók.

A

levegőbuborékok a koagulált, majd flokkulált iszaprészekhez tapadnak, s a
felszínre emelik azokat. Onnan lefölözéssel kerülnek eltávolításra. Ezt a technikát
az ipari szennyvizekben lévő stabil kolloidok esetében használják jó eredménnyel
[12].

3.3. Iszap-víztelenítés
Az iszap-víztelenítés célja az iszap víztartalmának kellő mértékű csökkentése.
Erre az eljárásra számos különféle technika alkalmazható. Vannak természetes és
mesterséges víztelenítő berendezések. Természetes eljárások közül a legrégebbiek
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az iszapszikkasztó ágyak, ezekkel az elérhető szárazanyag-tartalom 35-40% körül
alakul. Mesterséges gépi víztelenítők között vannak dinamikus víztelenítő
berendezések, például a centrifugák, ezekkel elérhető száraz-anyagtartalom 15-22
% körüli, 3-4 ezer fordulat/perc-es működésnél.
Nyomóerő hatására működő berendezéseknél a vizet az iszapfázisból
nyomással préselik ki. Ilyen elven működő berendezések a kamrás szűrőprések
(elérhető szárazanyag-tartalom 30-38 %), és a présszalag-szűrők (elérhető
szárazanyag-tartalom 20-24 %). Léteznek még vákuumszűrők, de a drága
üzemeltetetési költségük miatt, ezek nem terjedtek el. A víztelenítési eljárások
megkezdése előtt célszerű valamilyen kondicionáló szert adagolni az iszaphoz,
mert a benne lévő víz egy része felületi erőkkel kötődik az iszaprészecskékhez.
Szervetlen kondicionáló szerek a két- és háromértékű fémek sói és a
mészhidrát. Szerves kondicionáló szerek a polielektrolitok. Elsődlegesen az
utóbbit alkalmazzák, hiszen abból sokkal kisebb mennyiség is elegendő az iszap
besűrítéséhez (3-10 kg/t iszap szárazanyag). A polielektrolitok elektromos
töltéssel rendelkező szerves makromolekulák. A kommunális szennyvíztisztító
telepeken képződő iszaphoz a kation aktív formájukat használják. Hatásukat úgy
fejtik ki, hogy az ellentétes töltéssel rendelkező iszaprészecskéket összegyűjti, így
folyamatosan növelve a pelyhek méretét, miközben az összeálló iszap vizet enged
el. A polielektrolit por formájú vegyszer, melyből oldatot készítenek és igen híg
formában adagolják az iszaphoz [12, 7].

3.4. Iszapszárítás
A szárítás célja az iszap könnyebb szállíthatósága, és a kihelyezés szempontjából
is fontos, mert így egyszerűbben kihordható mezőgazdasági területekre, vagy
hulladéklerakókra. A szárítás elpusztítja a patogén csírákat, és az iszap
víztartalmát is csökkenti. Az alkalmazott hőmérséklettartomány a szárítókban 85400°C. A termikus szárítás nagy energiafelhasználást jelent. Hazánkban a
forgókemencés változatot használják elsősorban. A szárítók kialakításukban
csaknem megegyezhetnek az égetés berendezéseivel. A szárítás történhet:
•

emeletes kemencében,

•

forgó csőkemencében,
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•

füstgáz szárítóban (örvény kemencében),

•

szalagos szárítóval [12].

A nagy energiafelhasználást jelentő szárítókon kívül léteznek olyanok, melyek a
napenergia segítségével végzik ezt a folyamatot. Ilyen a napenergia segítségével
történő mesterséges szárítás, melynél egy fényáteresztő zárt térben érvényesül a
napfény melegítő hatása, és ezt a teret mesterségesen szellőztetik [10].

3.5. Komposztálás
A komposztálás igen környezetbarát eljárás, mert sem az átalakulás folyamata,
sem a képződött termék nem károsítja a környezetet. A komposztálást szerves
anyag tartalmú hulladékok ártalmatlanítására használják, melynek lényege, hogy a
hulladék lebomlik szervetlen ásványi és stabil szerves anyagokká. Tehát az
összetett szerves alapanyagokat egyszerű vegyületekre bontja le (víz, szén-dioxid,
ammónia stb.), a ligninből pedig humuszmolekulák épülnek fel. A folyamat egy
aerob

stabilizáció,

mely

mikroorganizmusok

és

gombák

működésének

köszönhető. A folyamat csak akkor lesz hatékony, ha beállítják az alapanyagok
megfelelő összetételét, és levegőztetéssel biztosítják az aerob körülményeket.
Ekkor a komposzt képes elérni a 60°C-ot, melynek eredményeképp a patogén
mikroorganizmusok elpusztulnak. Végtermékként egy földszerű, humuszhoz
hasonló anyag keletkezik, mely ásványi tápanyagok és mikrobiális termékek
összessége, mely már kórokozókat is alig tartalmaz [12, 10].
3.5.1. A komposztálás fázisai
Az érés alatt, a hőmérséklet-változás alapján négy szakaszt különítünk el:
Bevezető szakasz: a mikroorganizmusok ebben a szakaszban nagy
sebességgel szaporodni kezdenek. A hőmérséklet az intenzív anyagcsere hatására
hirtelen megemelkedik. Ez a szakasz néhány óráig, maximum 1-2 napig tart.
A lebomlási szakaszban a mezofil és termofil mikroorganizmusok bontják
a szerves vegyületeket. Először a mezofilek dolgoznak 25-30°C-os tartományban,
közben

anyagcseréjükkel

folyamatosan

hőt

termelnek,

számuk

45°C-ig

emelkedik, utána már pusztulnak és a termofilek kezdenek szaporodni, melyek
optimuma 60-65°C között van. Ezek már a fásult részek bontására is képesek.
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75°C felett biológiai folyamatok már nem játszódnak le, ekkor kémiai,
autooxidatív és pirolitikus folyamatok zajlanak. A mezofil mikroorganizmusok
által termelt hő biztosítja a termofileknek a megfelelő hőmérsékletet. Az a szakasz
12-24 óra alatt lezajlik.
Az átalakulási szakaszban csökken a hőmérséklet és a mikroorganizmusok
elkezdik lebontani a lignint, melynek kondenzációjából épülnek fel a
humuszanyagok. Ez az érési szakasz több hétig is eltarthat.
A felépülési szakaszban a szerves anyag humifikálódik, stabilizálódik a
komposztanyag, a hőmérséklet csökken, és a 15-20°C-on működő pszihrofil
baktériumok és penészgombák dolgoznak tovább. A sugárgombák száma is
megnő ebben a fázisban [10, 13].
3.5.2. A komposztálást befolyásoló tényezők
3.5.2.1. Tápanyagarány
A nyersanyagok összeállításánál fontos tényező a C/N arány, mert a komposztálás
során fontos a mikroorganizmusok helyes nitrogén ellátása. A megfelelő arány
30:1. Ezt a mikroorganizmusok tápelem igényeiből határozhatjuk meg. Ahhoz
hogy jól komposztálható anyagot kapjunk megfelelő arányban kell magasabb szén
és magasabb nitrogén tartalmú anyagokat összekeverni. Például kerti hulladékhoz
és szalmához a jó komposztálhatóság érdekében trágyát vagy szennyvíziszapot
kell keverni, aminek magas a N tartalma. A sejtek C/N aránya 5:1, a
szennyvíziszapé pedig 15:1. ahhoz hogy elérjük a magasabb széntartalmat,
megfelelő karbon tartalmú anyagokat kell a szennyvíziszaphoz hozzákeverni
például fásabb növényi anyagokat. Ha túl kicsi a C/N arány, akkor túl sok lesz a
nitrogén, ami ammóniaként távozni fog. Ha túl nagy a C/N arány, akkor a
nitrogén hiány miatt lassan indul be a folyamat. Ha a szénfelesleg szén-dioxid
formájában távozott, akkor a folyamatok normálisan mennek tovább [10, 13].
3.5.2.2. Nedvességtartalom
A komposztálás során a mikroorganizmusoknak megfelelő mennyiségű vizet kell
biztosítani a szaporodásukhoz és működésükhöz. Az optimális nedvességtartalom
40-60 % között van. A túl magas nedvességtartalom estén a víz kiszorítja a
levegőt a pórusokból, és anaerob körülmények alakulnak ki. Ha pedig 40 %-nál
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kisebb

a

nedvességtartalom,

betokozódhatnak.

A

akkor

komposztanyagok

a

baktériumok

kiszáradhatnak,

nedvességtartalmát

és

marokpróbával

ellenőrizhetjük. A kezünkbe vett komposztanyagot összenyomjuk, és ha a
komposzt összeáll, az a jó, de ha szétesik, akkor túl száraz, ha víz folyik ki belőle,
akkor túl nedves. A durvább nyersanyagok esetén magasabb nedvességtartalom az
ideális. A kész komposztnak pedig 35-45 % nedvességtartalommal kell
rendelkeznie. Komposztálás folyamán a nedvességtartalom változik. Első sorban a
növekvő hőmérséklet hatására elpárologhat a víz. Ezt pótolni kell, vagy vizet
adagolunk hozzá, vagy vízzel telített levegőt fúvatunk be. Előfordulhat túlzott
nedvességtartalom is, ilyenkor csurgalékvíz jelenik meg. Az optimális
nedvességtartalom

érdekében

a

nedvesebb

fahulladékokhoz,

iszapokhoz,

szárazabb anyagokat kell adagolni, mint például szalma, faforgács [10, 13].
3.5.2.3. Oxigénellátás
Az oxigén jelenléte meghatározó a komposztálásban, hiszen az aerob
mikroorganizmusok

működéséhez

elengedhetetlen

feltétel.

Az

optimális

oxigénkoncentráció a gázfázisban, a komposzt halom belsejében 5-15 tf%. Kisebb
koncentráció esetén anaerob körülmények alakulnak ki, nagyobb esetén a
hőmérséklet csökken, és a folyamatok lelassulnak. A megfelelő oxigén
koncentrációt úgy tudjuk biztosítani, ha a levegőáramlás folyamatos a prizma
belsejében. Ez úgy érhető el elsősorban, hogy megfelelő strukturáló anyagot kell
hozzákevernünk a komposztálandó anyaghoz, hogy a levegő számára könnyen
átjárható legyen a komposzt. A levegőt kétféleképpen juttathatjuk a prizmába,
vagy átforgatással, vagy légbefúvással [10, 13].
3.5.2.4. Hőmérséklet
A hőmérséklet azért fontos tényezője a komposztálásnak, mert megfelelő
hőmérséklet higienizálja a komposztot. Ha nem éri el az 55°C-ot, akkor nem
pusztulnak el a fertőző mikroorganizmusok, ezért szükséges a termofil fázis
elérése. De ha túl megnő a hőmérséklet, 75°C fölé emelkedik, az se előnyös, mert
leállnak a biológiai folyamatok. A külső hőmérséklet szerepe elhanyagolható,
hiszen a lebomláskor jelentkező hő, melegíti a komposztot. Téli időszakban
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lassabb lehet a komposztálás, ilyenkor nagyobb mennyiségű levegőt kell a
halomba juttatni [10, 13].
3.5.2.5. Kémhatás
A komposztálás optimális pH tartománya 7 és 8 között van. A biohulladékok pHja 5-re csökken a gyűjtőkonténerekben a szerves savak formájában megjelenő
köztitermékektől. Komposztálás során a pH emelkedik, mert a szerves savak
párolognak és ennek megfelelően bázikusabbá válik a komposzt [10].
3.5.2.6. Szemcseméret
A szemcseméret azért befolyásolja a komposztálást, mert kihat a levegő
ellátottságra és a lebontás sebességére. Az optimális szemcseméret 25-40 mm, de
ha ennél apróbbak a szemcsék, akkor összetömörödhet, és nem jut elegendő
levegőhöz. Másik szempontból, ha az anyag jobban aprítva van, akkor nagyobb
felületen játszódhatnak le a lebontási folyamatok [12].
3.5.3. Szennyvíziszapok komposztálása
A komposztálás a szennyvíziszap biológiai úton történő feldolgozása oxigén
felhasználásával, mely során a szerves anyagokat lebontják a baktériumok
szervetlen ásványi anyagokká, és a nem mineralizálódott szerves anyagokkal
humusz anyagokat képeznek, eközben hő keletkezik, mely termikusan stabilizálja
az iszapot, és így a fertőző mikroorganizmusokat is elpusztítja.
A szennyvíziszap komposztálásának célja:
•

az iszap térfogata és nedvességtartalma csökkenjen,

•

a patogének elpusztuljanak,

•

az iszap N, P, K, C tartalma hasznosuljon.

3.5.3.1. A komposztálás folyamata
A szennyvíziszapok komposztálása általában szabadtéren történik, néha
forgatással juttatva be az oxigént, néha mesterséges levegőztetéssel. A
legelterjedtebb módszer a prizmás komposztálás. Ilyenkor a víztelenített
szennyvíziszapot adalékanyaggal összekeverik, prizmába rakják, és 3 hétig
levegőztetik. A komposztálást három technológiai folyamatra oszthatjuk:
előkészítés, érlelés, utóérlelés. Előkészítés során kiválogatják az idegen
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anyagokat, aprítják a struktúra anyagokat, majd ezeket hozzákeverik a
szennyvíziszaphoz és homogenizálják őket. Ezután halomba kell rendezni vagy
reaktorba tölteni, attól függően, hogy milyen típusú komposztálást végeznek. Az
érlelés folyamán az oxidációs reakciók eredményeként a hőmérséklet emelkedik,
majd csökken, eközben végbemennek a lebomlási és felépülési folyamatok.
Utóérlelés során forgatás közben tovább stabilizálják az anyagot [14].
3.5.3.2. Szennyvíziszap komposztálhatóságát segítő tényezők
Komposztkészítésénél nagy előny lehet a szennyvíziszap és biohulladék együttes
komposztálása, mert így kedvezőbb nedvességtartalmat, és C/N arányt érhetünk
el. Hiszen a szennyvíziszap önmagában túl nedves ahhoz, hogy komposztálható
legyen, mivel az oxigén nem tudja átjárni. Ezért fontos, hogy annyi víz legyen a
rendszerben, amennyi nem szorítja ki az oxigént.
Mivel a szennyvíziszapok levegőtlen homogén iszapszerű rendszerek,
ezért is kell segédanyagokat adni hozzájuk a jó komposztálhatóság érdekébe.
Rendszerint fűrészporral kondicionálják, de a mezőgazdasági hulladékok (szalma,
kukoricaszár, ágnyesedék), és a települési szilárd hulladék bekeverése is alkalmas.
Így az iszap a töltőanyaggal együtt jó komposzttá alakítható, mely
mezőgazdaságilag felhasználhatóvá válik, és a környezetkárosítást is csökkentjük,
valamint a keletkezett hulladékok mennyiségét is. A keletkezett hő a
komposztálás során folyamatosan szárítja az alapanyagot, míg végül kedvező
nedvességtartalmú termékké nem alakítja [12].
3.5.3.3. A szennyvíziszap-komposztok jelentősége
A szennyvíztisztítás fejlődésével a szennyvíziszap mennyisége is arányosan nő.
Hazánkban a jelenleg keletkező iszap, víztelenítés után közel 1 millió tonna (2025 % szárazanyag tartalmú szennyvíziszap). Ezt a mennyiséget mindenképen
kezelni kell. A komposztálás erre jó módszernek tűnik, ezt követően annak
lerakása vagy mezőgazdasági hasznosítása is jó megoldás. Ennek ellenére
kevesebb, mint 50 %-a kerül mezőgazdasági hasznosításra, és még kisebb arányba
hasznosítják komposztálás után. Fő oka ennek a talaj szennyezésének a szigorú
jogszabályokkal biztosított védelme. Ez napjainkban egyre megoldhatatlanabbá
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teszi

a

nagyvárosok

(fővárosok)

szennyvíziszapjának

az

elhelyezését,

hasznosítását [15].
Az iszapkomposztok előnyei:
•

magas szárazanyag-tartalom (50-60 %),

•

szagemissziójuk elhanyagolható,

•

a komposztban a tápanyagok kötött formában találhatóak,

•

a szerves anyagok stabil állapotban kerülnek a talajba, javítva annak
szerves anyag tartalmát,

•

a komposztban nincsenek kórokozók,

•

stabil talajszerkezetet alakít ki [15].

3.6. Anaerob iszaprothasztás
Az anaerob iszaprothasztás a szennyvíziszapok egy stabilizálási formája. A
folyamat során a szerves anyagok több lépcsőben lezajló folyamatokban biogázzá
alakulnak oxigén jelenléte nélkül. Azon kívül, hogy biogáz fejlődik,
végtermékként egy stabil iszapot kapunk. Az anaerob fermentáció endoterm
folyamat, ezért az alapanyagát előmelegíteni szükséges. Ez történhet a mezofil,
vagy a termofil tartományig is.
Az eljárás során az iszap szerves anyag tartalma jelentős mértékben (60-65
%) csökken, termofil környezetben a patogének nagy része elpusztul, az iszap
tömege és térfogata is töredékére csökken, metángáz képződik, mely energiává
alakítható.
3.6.1. A biogáz képződés folyamata
A folyamatokat a különböző baktériumcsoportok alapján négy fázisra oszthatjuk:
Hidrolízis: Ez a folyamat olyan fermentáló mikroorganizmusok által
történik,

melyek

a

szerves

anyagokat

(fehérjék,

zsírok,

szénhidrátok)

alapegységekre bontják (aminosavakra, zsírsavakra, glükózra). Ez az enzimatikus
hidrolízis, mely a sejtek által termelt enzimek hatására következik be.
Savképződés: A vízoldható szerves vegyületek egyszerűbb vegyületekké
alakulnak, szerves savakká valamint alkoholokká, aldehidekké, hidrogénné, széndioxiddá.
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Acetogén fázis: Acetogén mikroorganizmusok az első baktériumcsoport
által termelt vegyületekből acetátot, hidrogént és szén-dioxidot állítanak elő.
Metánképződés: Metanogén mikroorganizmusok az acetátot metánná,
vízzé és szén-dioxiddá alakítják. Valamint a hidrogén és szén-dioxid
felhasználásával szintén metánt állítanak elő. De a metánképződésben az első
folyamat a jelentősebb (70 %). A második folyamat felelős azért, hogy a
hidrogént eltávolítsa a reakcióelegyből [16, 17].
3.6.2. A biogáz képződést befolyásoló tényezők
3.6.2.1. A biogáz képződés előfeltétele
•

megfelelően aprított szerves anyag,

•

oxigéntől elzárt körülmények,

•

állandó hőmérséklet,

•

metanogén és acidogén baktériumok megléte,

•

folyamatos kevertetés [12].

3.6.2.2. Hőmérséklet
A biogáz keletkezése tág hőmérsékleti határok között lehetséges. A különböző
hőmérsékleteken a metanogén baktériumok más-más törzse működik.
Ez alapján különböző rothasztásokat különböztetünk meg:
•

Pszichofil rothasztás, környezeti hőmérsékleten történő,

•

Mezofil rothasztás (28-36ºC),

•

Termofil rothasztás (48-53ºC) [12].

Ha kialakítanak egy adott hőmérsékleti tartományra megfelelő rothasztást, akkor
annak megfelelően alakul abban a baktérium populáció. Ha kialakul egy rendszer,
akkor kis hőmérséklet-változásra is jelentősen károsodhatnak az adott fajok. Ezért
nagyon fontos az egyenletes hőmérséklet fenntartása. A metanogén baktériumok a
legérzékenyebbek a rothasztás összes mikroorganizmus fajai közül. Az
iszaprothasztás fajtái közül a termofil a leghatékonyabb, mert nagyobb a
metántermelés sebessége, kevesebb az iszapmaradék, jobb a szerves anyag
átalakítási hatékonyság, és a fertőző mikroorganizmusokat is nagy számban
inaktiválja [16].
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3.6.2.3. Kémhatás
A legkedvezőbb a fermentatív és metanogén baktériumok számára a semleges pH.
De a metántermelő baktériumok pH=6 alatt már nem életképesek. A fermentáló
baktériumok lebontása következtében sav keletkezik a rendszerben. A
hőmérséklet hirtelen változása, vagy toxikus hatások következtében is csökkenhet
a pH. A pH növelésére két megoldás lehetséges. A terhelés csökkentése, ezzel
időt adunk a metanogén baktériumoknak, hogy a savat feldolgozzák, vagy
vegyszerek hozzáadásával növelni lehet a pH-t (bázikus anyagok, karbonát-sók,
mészhidrát). Az anaerob reaktorba a pH-t a mikroorganizmusok aktivitása, és a
rendszer fizikai, kémiai jellemzői határozzák meg [16].
3.6.2.4. Tápanyag
A biogáz képződéshez a mikroorganizmusok számára felvehető és bontható
szerves anyag alkalmas (pl.: kerti hulladék, háztartási hulladék, trágya,
szennyvíziszap). Fontos tényező a tápanyagok megfelelő aránya, hogy jól
működjenek a mikrobiológiai tevékenységek. Lényeges a szén-nitrogén arány,
mert alacsony nitrogéntartalomnál nem lehet sok szenet feldolgozni, viszont ha túl
nagy a nitrogén aránya, akkor ammónia halmozódik fel, ami károsan befolyásolja
a metánképződést. Ezen kívül érdemes odafigyelni a szén-foszfor megfelelő
arányára is (150/1) [12].
3.6.2.5. Nedvességtartalom
A víz jelenléte fontos az anaerob rothasztásnál, mert a mikroorganizmusok
tevékenységéhez nélkülözhetetlen. A nedvességtartalom tág határok között
mozog. Ez alapján háromféle technológiai eljárást alakítottak ki: nedves,
félszáraz, és száraz eljárások. A legelterjedtebb a nedves eljárás [12].
3.6.2.6. Mérgező anyagok
A mikroorganizmusok aktivitását csökkentik, esetleg a pusztulásukat is
okozhatják. A nehézfémek már kis koncentrációban is mérgezőek, de a reaktorban
általában nem jelentenek veszélyt, mert csak oldott formában toxikusak. 7-es pH
fölött a szabad ammónia is káros lehet a baktériumokra. Nagy koncentráció esetén
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az oldott szulfid is okozhat problémát a metanogén baktériumok működésében
[12, 16].
3.6.3. Biogáz
Biogáz a szerves anyagok anaerob rothasztása során keletkezik. Fő összetevői:
50-65 % metán és 25-40 % szén-dioxid. Emellett tartalmaz kén-hidrogént (0,051,5 %), szén-monoxidot, hidrogént. 1 kg szerves anyagból 0,25-0,5 m3
hasznosítható biogáz nyerhető, melynek fűtőértéke 21-25 MJ/m3. Ez a
metántartalomtól függ, mert az az éghető alkotóeleme a biogáznak. 1 m3 biogáz
energiatartalma 0,6 m3 földgázéval egyenlő.
Biogáz szinte bármilyen szerves anyagból előállítható, alkalmas erre az
élelmiszeripari és-háztartási hulladék, kerti hulladék, trágya, kommunális
szennyvíziszapok. A kiindulási szerves anyagok kb. 50 %-a bontható le, a többi
visszamarad a kirothasztott anyagban, ami ezzel stabilizált formába kerül. Ez az
iszap mezőgazdasági termőterületeken jól hasznosítható. A biogáz felhasználható
földgáztüzelésű

készülékekben,

belső

égésű

motorban,

kazánokba,

gázmotorokban. A biogáz elsősorban hő- és villamosenergia-termelésre
használható. Ám a hő egy részét a fermentorok fűtéséhez alkalmazzák, ami a
megtermelt hőmennyiség 20-30 %-a [12, 14, 18, 19].
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4. Szennyvíziszap hasznosítási lehetőségei
A szennyvíztisztítás fejlődésével a keletkező szennyvíziszap mennyisége is egyre
nő. Ezt a növekvő mennyiséget Magyarországon nagyobb részt komposztálás után
lerakókban helyezik el. De a deponálás folyamatosan betiltásra kerül, hiszen a
hulladéklerakók nagyon gyorsan megtelnek, és a biológiailag bontható szerves
hulladék lerakásának megelőzése is elsődlegessé vált. Magyarországon jelenleg 1
millió tonna 18-25 %-os szárazanyag-tartalmú szennyvíziszap keletkezik, amit
hasznosítani kellene. A hasznosításnak két fontos alternatívája van, a
mezőgazdasági felhasználás és a termikus hasznosítás, ezeket a lehetőségeket a 2.
ábra mutatja be [15].

2. ábra: A szennyvíziszap hasznosítási lehetőségei [11]
Európában keletkező szennyvíziszap 37 %-át használják fel mezőgazdasági
talajokra, 12 %-át erdei talajokra ill. tájhelyreállításhoz, 11 %-át elégetik, és 35-45
%-át

még

mindig

hulladéklerakón

helyezik

el

[9].

Ezzel

szemben

Magyarországon az iszapok 44 %-ban komposztálásra kerülnek, 22 %-át
mezőgazdasági területre helyezik, 14 %-át rekultivációra használják és 20 %-át
deponálják, de a komposztált mennyiség egy kisebb része szintén a
hulladéklerakókra kerül, másik része pedig mezőgazdasági felhasználásra [20].
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A Közép-Dunántúli Régió Területi hulladékgazdálkodási terve szerint 2008-ig a
keletkező kommunális szennyvíziszapok 55 %-ának mezőgazdasági hasznosítását
tervezik. A deponálást csak indokolt esetben vagy átmeneti megoldásként
javasolják [21].

4.1. Mezőgazdasági hasznosítás
4.1.1. Jogi háttere
A

szennyvíziszap

mezőgazdasági

hasznosítását

először

a

86/278

EU

Szennyvíziszap irányelv fogalmazta meg, mely a környezet védelmére és a
talajvédelemre összpontosít.
40/2008. (II. 26.) Korm. Rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok
mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.
3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet a legfontosabb hazai
szabályozó eszköz.
4.1.1.1. 40/2008. (II. 26.) Korm. Rendelet
A rendelet szennyvíziszap, és szennyvíziszap komposztok mezőgazdasági
felhasználását és kezelését szabályozza. Ezek felhasználása engedélyhez kötött
tevékenység, amelyet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi
szerve végez, talajvédelmi hatósági jogkörben. A szennyvíziszap komposzt
mezőgazdasági felhasználását a talajvédelmi hatóság engedélyezi, ha minősége
megfelel a 40/2008. (II.26.) Korm. rendelet és a 23/2003 (XII.29.) KvVM rendelet
előírásainak. Adott területre legfeljebb öt évig helyezhető ki ez a komposzt, és
csak akkor, ha a földhasználó ehhez hozzájárulását adja. Ahhoz, hogy a
földhasználó vagy a szennyvíztisztító mű vezetője megkapja az engedélyt a
szennyvíziszap kihelyezéshez, be kell nyújtania egy kérelmet (öt példányban) az
illetékes talajvédelmi hatósághoz, melyhez mellékelni kell a talajvédelmi tervet. A
komposztáló telep üzemeltetőjének a kérelmet csak egy példányban kell
benyújtania, és egy egyszerűsített talajvédelmi tervet kell csatolnia.
A szennyvíziszapot és szennyvíziszap komposztot meg kell vizsgálni,
hogy megfelel-e a határértékeknek, melyet a 40/2008.-as és a 10/2000.-es
rendeletek tartalmaznak.
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A szennyvíziszap felhasználásánál úgy kell eljárni, hogy azt a föld felszíne
alá kell helyezni, vagy ha a föld felszínére helyeztük, akkor szikkadás után kell a
talajba beforgatni. A szennyvíziszap komposzt esetében a felszínre kihelyezett
terméket azonnal be kell dolgozni a talajba. A tisztítatlan szennyvizet, a
nyersiszapot és kezeletlen iszapokat nem szabad mezőgazdasági földre kihelyezni.
A

szennyvíz

és

szennyvíziszap

mezőgazdasági

felhasználásának

kritériumai:
Nem lehet felhasználni olyan talajok esetén, ahol határértéket meghaladó a
mérgező anyag koncentráció, 5,5-nél alacsonyabb a pH-ja, durva homokos vagy
agyagos területen, 60 cm-nél kisebb termőréteg esetén, ahol 150 cm-nél magasabb
az évi talajszint, a talajvíz nitrát tartalma meghaladja az 50 mg/l értéket, illetve
fagyott, havas vagy vízzel telített. Tilos a szennyvíz, szennyvíziszap, és
szennyvíziszap komposzt felhasználása védett természeti területeken, réteken,
legelőkön, felszíni vizek parti sávjában, hullámterében, vízbázisok védőterületén,
karsztos területen, ahol a felszínen, vagy ahhoz közel találhatóak ilyen
képződmények. Ezek felhasználásánál 300 méter védőtávolságot kell tartani a
lakott területtől.
A felhasználható szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mennyisége
attól függ, hogy mennyi nitrogén, mérgező elem, és káros anyag van benne,
figyelembe véve a talaj tápanyag-ellátottságát.
A szennyvíziszap komposztálásának céljából az átadásról, és az átvételről
is bizonylatot kell készíteni, illetve a komposzt mezőgazdasági átadásáról és
árvételéről is.
A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a megengedett mérgező
elemek és káros anyagok határértékeit a szennyvíziszapban és szennyvíziszapkomposztban [22].
4.1.2. A mezőgazdasági hasznosítás előnyei
A szennyvíziszapot régóta alkalmazzák trágyaként a talajok javításra. Elsődleges
szempontként a szennyvíziszap növényi tápanyag és szervesanyag-tartalma miatt
használják mezőgazdaságban. Talajkondicionáló, talajtermékenység növelő és
humuszképző hatása van. Fontos tápanyagai a nitrogén, foszfor és kálium, ezen
kívül tartalmaz tápsókat, nyomelemeket. Ennek köszönhetően szerves trágyaként
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hasznosítják. A talajba juttatott szennyvíziszap növeli a talaj humusztartalmát a
szervesanyag-tartalma által. Ennek köszönhetően könnyebben művelhetővé válik
a talaj, javul a vízmegkötő kapacitása. A szennyvíziszap kedvezően hat a talajra,
mert kísérletek szerint jobban nőtt a talaj humusztartalma, mint amikor
műtrágyával kezelték. A szennyvíziszap nitrogén-foszfor trágyaként való
hasznosításakor, fontos hogy a tápanyagok a növények számára hozzáférhető
formában legyenek. Ezért biztosítani kell az NH4- nitrogéntartalmat, melyek főleg
anaerob kezeléskor keletkeznek. Az iszapnak a foszfort oldott foszfátként (PO43-P) kell tartalmaznia, ahhoz hogy a növények hasznosítani tudják. A nedves
iszapok csak néhány százalékban tartalmaznak nitrogént és foszfort, ezzel
szemben anaerob módon rothasztott iszapoknak a legmagasabb a N (5,1 %), P
(1,6 %), és K (0,4 %) tartalma [14, 23].
Összességében, ha jól végzik a szennyvíz- és iszapkezelést, akkor egy
magas tápanyagtartalmú iszapot lehet kapni, amit mezőgazdaságban jól lehet
hasznosítani.
4.1.3. A mezőgazdasági hasznosítás kockázatai
A szennyvíziszapban a hasznos anyagokon kívül a hasznosításukat gátló káros
anyagok is találhatóak. Ezek a nehézfémek, a toxikus szerves anyagok és a
patogének. Ezek közül legnagyobb veszélyt a nehézfémek jelenléte jelenti, mert
azáltal, hogy a növények felveszik a talajból, beépülnek az egész táplálékláncba,
bár semleges és lúgos pH-nál ez a felvétel jelentősen csökken. A növényekben
legkönnyebben a kadmium raktározódik el, amely veszélyt jelenthet. Emellett a
cink és a réz is könnyen beépül a terményekbe, de ezek nem jelentenek nagy
veszélyt az emberre. Néhány nehézfém magas koncentrációja a növényekre
fitotoxikus hatással lehet. A szennyvíziszap összes nehézfémtartalma 0,5-2 %
között

van

mezőgazdasági

szárazanyag-tartalomra
hasznosításra

vonatkoztatva.

szánják,

akkor

Ha

szennyvíziszapot

csökkenteni

kell

a

nehézfémtartalmát, de legalább a jogszabályban meghatározott határérték alá kell
vinni.
A másik káros anyag csoport a toxikus szerves anyagok. Ezek közül a
40/2008

Kormány

rendelet

a

policiklikus

bifenilekre

és

poliaromás

szénhidrogénekre határoz meg határértékeket. A PCB-k közül a poliklórozott
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dibenzo-dioxinok és furánok találhatóak meg a szennyvíziszapban. Ezek
rendkívül veszélyes környezetszennyezők.
A szerves és szervetlen szennyezők mellett az iszap fertőzőképessége is
kockázatokat jelenthet. Megtalálhatók benne különböző baktériumok (coli,
streptococcus, clostridium), vírusok, gombák. De a megfelelő kezelési
eljárásoknak köszönhetően a fertőző mikroorganizmusok többségét el lehet
pusztítani. A komposztálás, a termofil anaerob rothasztás és egyéb hőkezelési
eljárások mind jó módszernek bizonyultak az iszap sterilizálásához. Így ettől a
veszélytől könnyen meg lehet szabadulni [9, 10, 14].
4.1.3.1. Nehézfémtartalom csökkentésének lehetőségei
A szennyvíziszapok hasznosításának a benne lévő tápanyagok miatt a
mezőgazdasági elhelyezés tűnik legcélszerűbbnek. A legtöbb esetben a nehézfémkoncentrációk nem haladják meg a határértékeket, ezért kihelyezhetők talajra. De
lehetséges, hogy a növekvő mennyiség kihelyezésével nő a földek fémtartalma.
Ezért célszerűnek tűnik a fémek eltávolítása az iszapból. Erre a legjobb módszer a
kioldás, ekkor a fémek az oldatba kerülnek.
A kioldás leggyakoribb módja a vegyszeres eljárás, ehhez szervetlen és
szerves savakat, szervetlen sókat használnak fel. Leghatásosabbak a szervetlen
savak, mellyel 1,5-2 pH mellett a különböző fémek 95-100 %-kal is
eltávolíthatók.
A nehézfém-eltávolítás másik módja biológiai kioldás. Ebben az esetben
mikroorganizmusok segítségével történik a kioldás. A kezelés költségei sokkal
alacsonyabbak, de még csak laboratóriumi keretek között sikerült ezt
megvalósítani [9].

4.2. Termikus hasznosítás
Az egyre növekvő szennyvíziszap mennyiséget nem biztos, hogy korlátlanul
felhasználhatjuk mezőgazdasági területekre a benne lévő szennyezőanyagok
miatt. Ilyen területekre csak korlátozott mennyiségben lehet iszapot kivinni. Ezért
másik lehetséges módszer az iszapok elégetése, pirolízise, elgázosítása. Égetés
során az iszap energiatartalma hőenergiaként hasznosul, a biztonságos
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ártalmatlanítása is megtörténik, és ez a legjobb technika a hulladék térfogatának
csökkentésére. Ennek tudatában ez egy jó megoldásnak tűnik a szennyvíziszapok
ártalmatlanítására, és hasznosítására. Ám az égetésnek van egy problémája, ami a
keletkező füstgáz tisztításának költségében, és a hamu elhelyezésében rejlik.
Hazánkban ez a termikus-energetikai hasznosítás még nem megoldott, mert az
erőműveinkben gazdasági okok miatt ez nem lehetséges, a hulladékégető-művek
pedig nem alkalmasak rá [11, 23, 24].
4.2.1. Az égetés melléktermékei
Az égetés során mérgező vegyületekkel és hamuval szennyezett füstgáz
keletkezik, valamint salak marad vissza. A füstgázból a hamut elektrosztatikus
porleválasztóval el lehet távolítani. Ám annak elhelyezése nehéz feladat, mert a
szennyvíziszap nehézfémtartalma a hamuban adszorbeálódik. Ha laza szerkezetű a
hamu, akkor az veszélyes hulladéknak minősül, mert könnyen kioldódhatnak
belőle a nehézfémek. A füstgáz illékony mérgező vegyületeit (dioxin, furán, NOx,
N2O, SO2, HCl, HF, CxHy) aktívszenes adszorpcióval, katalitikus oxidációkkal és
számos új technológiával próbálják meg eltávolítani. Ám ezek a technológiák
gazdaságilag még nagyon költségesek [24].
4.2.2. Égetési módszerek
Égetés előtt a szennyvíziszapot mechanikai eljárásokkal vízteleníteni kell, esetleg
félig kiszárítani, hogy a magas víztartalom ne az égetéskor párologjon el, rontva
ezzel az égési feltételeket. Ezzel szemben a pirolízis és elgázosítás előtt teljesen ki
kell szárítani, ami nagy költségekkel jár.
4.2.2.1. Szennyvíziszap monoégetése
Ezekben az iszapégetőkben nem feltétlenül az energiatermelésre törekednek, csak
arra, hogy az égés önfenntartó legyen. Főleg mechanikailag víztelenített iszapokat
- amelyek még nedvesebbek - víztelenítenek így. Az önálló égetés két
legelterjedtebb módja az etázskemence és a fluid ágyas kemence használata.
Az etázskemencék több szintből állnak. A legfelső szinten táplálják be az
iszapot, ami itt szárítódik a felfelé szálló füstgázok melegétől. A középső szinten
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történik a levegőbetáplálás és égetés. Alatta pedig a hamuhűtési zóna található. A
kemence előnye a jó belső energiaháztartás.
A fluid ágyas kemencékben nagy égőtér található, a fluid ágynak
köszönhetően jó a hőátadás, ezért az égetés is kedvező. A nagyobb iszapdarabok
kiégetéséhez pedig hosszú tartózkodási időt alkalmaznak [24, 25].
4.2.2.2. Együttégetése széntüzelésű erőművekben
Együttégetésnél nincs szükség új technológiák kialakítására, hanem az
örvényágyas és porszéntüzelésű kazánokkal rendelkező erőművekben történik az.
A

barnaszénnel

működő

erőművekben

a

mechanikailag

víztelenített

szennyvíziszapot keverik a szénhez. Ám a porszéntüzelésű kazánoknál 90 %-os
szárazanyag-tartalomig kell szárítani az iszapot, és azt a feketeszénnel együtt
őrlik, és juttatják be az égőtérbe.
Előnye, hogy az égetendő mennyiség kb. 5-10 %-át adja az iszap, ezzel
javítja az erőmű CO2-mérlegét. Valamint ezek az erőművek már fel vannak
szerelve füstgáztisztító berendezésekkel [23, 25].
4.2.2.3. Együttégetés kommunális szilárd hulladékkal
A szennyvíziszap szilárd lakossági hulladékkal is együttégethető. Ennek
legelterjedtebb

módja

a

rostélyos

kemencékben

való

együttégetés,

de

etázskemencében és fluid ágyas kemencében is lehetséges. Rostélyos kazánban
mechanikailag víztelenített és szárított iszapot is lehet égetni, mert a felszabaduló
magas hőmérsékletű füstgáz előszárítja az iszapot. Ezt felhasználás előtt
összekeverik a hulladékkal, és úgy juttatják a kazánba, vagy az iszapot egyenesen
a rostélyra irányítják. A felhasznált szennyvíziszap mennyisége az égetett
mennyiséghez képest maximum 8-12 % [23, 24].
4.2.2.4. Építőipari nyersanyagokkal való együttégetés
A szennyvíziszapot az építőanyag-gyártásban is lehet hasznosítani. Az égetett
építőipari termékek előállításakor alternatív nyersanyagként használható, a
szervesanyag-tartalma és a fűtőértéke miatt. Ezeknél az eljárásoknál a
szennyvíziszapot beleégetik a termékbe. Előnye, hogy a szennyvíziszap
környezetbarát módon ártalmatlanítható. A tégla- és cementgyártás során
használható másodnyersanyagként. Az előbbi gyártása során a szerves
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vegyületeket tartalmazó alapanyagokat helyettesíthetik vele. Az utóbbi esetében
az őrölt mészkő és anyag égetése után, megtörténik az őrölt iszap beégetése, ekkor
keletkezik a klinker, melyből gipsz hozzáadása után lesz a cement.
A cementgyári együttégetés tűnik a legjobbnak az égetési módszerek közül,
hiszen a szennyező anyagok beépülnek a klinkerbe, és nem okoznak
környezetszennyezést [11, 24].

4.3. Deponálás
A szennyvíziszapok hasznosítási lehetőségei közül a mezőgazdasági hasznosításra
kellene a legnagyobb hangsúlyt fektetni, mert hazánkban sok termőterület
található. Ezzel szemben még mindig nagy mennyiségű szennyvíziszap kerül
lerakásra, ami csak az iszap elhelyezését jelenti, nem pedig hasznosítását. A
Magyarországon keletkezett szennyvíziszap közel negyedét deponálják.
A depónia fajtái:
•

Átmeneti depónia: itt az iszapot csak rövid ideig tárolják.

•

Végleges

depónia

csak

szennyvíziszap

számára:

a

területen

csak

szennyvíziszap elhelyezése történik, melynek a fedőrétegét szigetelni kell,
hogy a csapadék ne jusson be.
•

Vegyes depónia: olyan lerakó, ahol a szennyvíziszapot a települési
hulladékkal együtt helyezik el.

Szennyvíziszapot önállóan akkor lehet deponálni, ha biológiailag stabilizált,
legalább 50-60 % szárazanyag-tartalmú, a lerakás után 15-20 cm földet tesznek rá,
a depónia alja vízzáró és köré övárkokat, talajfigyelő kutakat helyeznek [5].
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5. A Fejérvíz Zrt. és Móri Üzemmérnökség általános
bemutatása
5.1. A Fejérvíz Zrt. bemutatása
Mór város szennyvíztisztításáért a Fejérvíz Zrt. felelős, de a közvetlen
üzemeltetést a Móri Üzemmérnökség látja el. A Fejérvíz Zrt. szennyvízelvezetést
és –tisztítást Székesfehérváron, Móron és Bicskén kívül 47 településen végez. A
társaság alaptevékenysége a víztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a
szennyvízelvezetés és –tisztítás, és az ezekkel összefüggő környezetvédelmi
feladatok. Az ivóvíz és a szennyvíz minőségének ellenőrzésére saját akkreditált
laboratóriumaik állnak rendelkezésre, ahol fizikai, kémiai és bakteriológiai
vizsgálatokat végeznek.
A társaság egészére az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási
rendszer érvényes, mely a teljes körű víziközmű-szolgáltatást magában foglalja. A
társaság számára fontos a környezet védelme és a fogyasztók elégedettsége, ezért
az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer szerint működtetik a
szennyvíztisztító telepeket és csatornahálózatot [26].

5.2. A Móri Üzemmérnökség
A

Móri

Üzemmérnökség

a

környező

települések

ivóvízellátását,

szennyelvezetését és –tisztítását végzi. A központ Móron van. Szennyvíztisztítást
a móri

nagytelepen

kívül

öt

településen

végeznek:

Bodajk,

Zámoly,

Bakonycsernye, Csákvár és Pusztavám.
Az üzemmérnökség az ISO 9001:2001 szabvány szerint működik. A móri
szennyvíztisztító telepen bevezetésre került a környezetközpontú irányítási
rendszer az ISO 14001:2004.
5.2.1. ISO14001 Környezetközpontú irányítási rendszer
A móri szennyvíztisztító telepen minden évben kiadnak egy Környezetközpontú
Irányítási Programot. Ez tartalmazza az adott évre a környezeti tényezők
jegyzékét,

a

környezeti

hatásregisztert,

célokat

és

előirányzatokat,
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környezetközpontú irányítási programot, a vészhelyzetek azonosítását és
kezelését, valamint a jogszabályok jegyzékét.
Legfontosabb feladata a konkrét környezeti célok évenkénti megállapítása,
melyek közül a legáltalánosabbak a következők:
•

Szakszerű, hosszú távú iszapelhelyezés megoldása,

•

Megfelelő minőségű szennyvízkibocsátás,

•

Közcsatornára való rákötés szorgalmazása.

A 2008-as év céljai előirányzatai és kezelési módjai:
•

SAP Forrás program kiépítése a biztonságos üzemelés érdekében,

•

Automata ammóniamérő alkalmazása,

•

A II. számú műtárgy levegőztető csöveinek cseréje KPE csőre,

•

Az utóülepítő járófelületének felújítása, utóülepítő-híd és
kotrószerkezet karbantartása,

•

Elméleti és gyakorlati oktatások vészhelyzetek elhárítására,

•

Biológiai műtárgy oxigén bevitelének automatizálása,
frekvenciaváltós automatika beépítése,

•

Rácsszemét laboratóriumi vizsgálata [27].

A móri szennyvíztisztító telep megfelelően a KIR szabályai szerint működik,
minden évben fejlesztik a telepet, és új célokat tűznek ki maguk elé.
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II. Kísérleti rész
6. A móri szennyvíztisztító telep bemutatása
6.1. A telep általános bemutatása
A móri szennyvíztisztító telep Mór város szennyvízét tisztítja. A város Fejér
megye észak-nyugati részén található a 81-számú főút mellett. A szennyvíztisztító
telep a város déli részén található a Székesfehérvár-Komárom vasútvonaltól
délnyugatra. A város lakosaink száma 15000, ezen emberek szennyvize kerül itt
megtisztításra. A kommunális szennyvíz mellett ipari szennyvizet is tisztít, de az
iparból származó is többnyire kommunális.
A Mór szennyvízelvezető és-tisztító rendszerére a Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság 20.364/1996 számon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt. A
szennyvíztisztító telep és a hozzá kapcsolódó szennyvízcsatorna hálózat
üzemeltetését a Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetési formában végzi. A tényleges
üzemeltetés a Móri üzemmérnökség kezében van [28].
A lakosság összes szennyvizét 2007 májusa óta tisztítja teljes mértékben a
városi szennyvíztisztító telep. Előtte ugyanis a Bányásztelep nem volt
csatornázva, néhány telep kivételével, melyek szennyvize akkor a Bányásztelepi
szennyvíztisztítóra

folyt.

2007

májusára

kiépítették

a

Bányásztelep

csatornahálózatát is, és kicserélték a városi főgyűjtő csatornát 300-asról 400-asra,
hogy a többletszennyvíz elvezetése ne okozzon gondot. Az elavult Bányásztelepi
szennyvíztisztító pedig lebontásra került.
A szennyvíz gravitációs csatornahálózaton keresztül jut a telepre, de 9
ponton szükség van a szennyvíz átemelésesére. A telep kapacitása 3500 m3/d. A
tisztított szennyvíz befogadója a Káposzta-ér, mely a Móri-vízbe torkollik, ami a
Séd-Galya-Nádor vízgyűjtőbe tartozik. A tisztított szennyvíz gravitációsan kerül a
vízfolyásba.
A telep 3 ütemben épült:
1. ütem: 1970-ben épült 250 m3/d kapacitással. Ekkor egy oxidációs árok készült
(ez jelenleg az anaerob árok) Dortmundi ülepítővel, és iszapszikkasztó
ágyakkal.
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2. ütem: 1984-ben 1750 m3/d kapacitásra 3 db egyesített műtárgy épült,
melyekben belül helyezkedett el az utóülepítő, kívül a levegőztetett medence.
Az oxidációs árkot anaerob

árokká alakították. Fertőtlenítésre egy

labirintmedence, iszapkezelésre egy szalagszűrő prés létesült. A Dortmundi
ülepítőből elősűrítőt alakítottak ki.
3. ütem: 1994-ben 3500 m3/d kapacitással bíró telep lett. Az egyesített
műtárgyakat átalakították levegőztetett és anoxikus terűvé, épült egy Dorr
ülepítő és egy új labirintmedence. Majd 2002-ben megépült a szippantott
szennyvíz befogadó (LFH) gépház [28].
A szennyvíztisztító telep eleveniszapos technológiával működik. Az
anaerob, anoxikus és aerob folyamatok külön térben zajlanak. Az anaerob tér egy
külön árokban van megoldva, az anoxikus és aerob folyamatok, pedig egy
kombinált biológiai műtárgyban zajlanak, melyben belül van az anoxikus tér,
kívül meg a levegőztetett. A két rész között nitrát recirkuláció is meg van oldva,
ez a belső körös recirkuláció, a külső pedig az utóülepítőből juttatja vissza az
iszapot az anaerob medencébe. A biológiai tisztítást baktériumok végzik, melyek
az eleveniszapban élnek. A levegőztetett medencében megtörténik a szerves
anyag lebontása és a nitrifikáció, az anoxikus térben a denitrifikáció. Az anaerob
árok kialakításának köszönhetően a foszfort is felveszik a mikroorganizmusok az
aerob részben [28].
A szennyvíztisztító telep átalakítása nagyon jól sikerült, mert az oxidációs
árokból

átalakított

anaerob

tér

nagyon

jól

működik.

A

biológiai

foszforeltávolításnak nagyon kedvező körülményeket biztosít.
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Kombinált biológiai
műtárgy
Homokfogó
Gépi
Rácsakna finomrács

Anaerob
medence

Osztómű

Utóülepítő

Befogadó

Átemelő
akna
Elősűrítő
Csurgalékvíz
szivattyú
gépház

Recirkulációs és fölösiszap
átemelő akna
Iszapsűrítő
Iszapvíztelenítő
gépház

3. ábra: A móri szennyvíztisztító telep elvi vázlata

6.2. A szennyvíztisztítás folyamata
6.2.1. Mechanikai tisztítás
A szennyvíz a városi szennyvízelvezető rendszerből gravitációsan érkezik a
telepre egy KG PVC 400-as csövön keresztül, és egy fogadóaknába kerül. Innen
egy 80 mm-es pálcaközű durva rácsra jut, mely megszűri a nagyobb
szennyeződéseket, uszadékokat, ilyen például a papírfélék és rongy darabok,
melyeket

kézzel

távolítanak

el

a

rács

felületéről.

Ez

a

rácsszemét

gyűjtőkonténerbe kerül. A durva rácsot rácsaknában helyezik el, melynek
mélysége 1,75 méter (1. kép). Innen egy átemelő aknába jut, ahonnan egy
búvárszivattyú segítségével a szippantott szennyvíz fogadó gépházba kerül. A
szippantott szennyvíz szintén ide érkezik, és a továbbiakban már együtt haladnak
a tisztítás folyamán. Először egy gépi finomrácsra, melynek résmérete 6 mm, ami
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a kisebb szennyeződéseket például ételmaradékot szűri ki. A rács szemét
konténerbe kerül, fertőtlenítik, majd a Depónia Kft. elszállítja.

1. kép: Durva rács
Ezután egy tangenciális homokfogóba kerül a szennyvíz, amiben gravitációs és
centrifugális erők hatására kiülepszik belőle a homok (2. kép). Ez kisméretű
szemcsés szennyeződéseket jelenti. A homokfogó nem csak homokot távolítja el,
hanem számos más anyagot is: kavics, kávé, növényi magvak, mosópor. A
homokfogó kör keresztmetszetű, melybe érintőlegesen vezetik a szennyvizet, és a
szilárd szennyezők a tehetetlenségük és keverés eredményeként az oldalának
ütköznek, lecsúsznak, és az alján összegyűlnek, ahonnan a homokszállító csiga
emeli ki, és juttatja a konténerbe. A homokszállító csiga hossza 4,5 méter [28].

2. kép: Homokfogó
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6.2.2. Biológiai tisztítás
Az előkezelt szennyvíz az anaerob módon üzemeltetett árokba jut. Az árokban a
vízmélység 1,2 m, hasznos térfogata 300 m3, az iszap jól pelyhesedik benne. Ide
vezetjük vissza az utóülepítőből recirkuláltatott iszapot egy nyomóvezetéken
keresztül. A szennyvíz-iszap elegyet egy FLYGT SR típusú merülő keverő
áramoltatja, mely folyamatos működését elektromosan biztosítják. Ez az
oxigénmentes tér teszi lehetővé, hogy az aerob térben megtörténhessen a foszfor
felvétel (3. kép).

3. kép: Anaerob medence
Az anaerob árokból egy átemelő aknán keresztül az osztó műtárgyra jut a
szennyvíz-recirkuláltatott iszap elegy. Az átemelőben két szivattyú működik
automatikusan, de kézi vezérlésre is kapcsolhatók. Az osztómű feladata a
szennyvíz egyforma arányban történő szétosztása a három műtárgyra (4. kép).

4. kép: Oxikus és anoxikus terek

41

Először az anoxikus terekbe juttatja, melyek összes térfogata 675 m3. Itt történik a
denitrifikáció. Ebben a medencében is kell keverést biztosítani, amit egy FLYGT
SR típusú mélykeverővel oldanak meg. Az elegy a medencetérben alulról felfelé
spirál alakú mozgást végez. A levegőztetett térből a nitrát tartalmú szennyvíz
visszavezetése, ide történik. Ez a belső, vagy nitrát-recirkuláció. Itt aztán a nitrát
oxigén tartalmát használják fel a mikroorganizmusok a szerves vegyületetek
bontására, miközben a nitrátból nitrogén lesz. A belső anoxikus térből a szennyvíz
egy kétoldali bukóéllel ellátott elvezető vályúba kerül, ami a szennyvizet az aerob
térbe vezeti közvetlenül a keresztirányú elválasztó fal mellé (5. kép). A három
levegőztetett medence összes térfogata 1728 m3, a mélységük 4,5 méter. Ebben a
tisztító egységben történik a szennyvíz szervesanyag-tartalmának csökkentése és a
nitrifikáció. A nitrifikálás során a bejutatott oxigén segítségével az ammóniát
nitráttá alakítja. Az aerob körülmények megteremtéséhez oxigén bevitel
szükséges, ezt tányéros levegőztetővel érik el, mely egy finom buborékos
mélylevegőztető rendszer része. A levegőt a fúvógépházból juttatják ide, ahol 3 db
Aerzener gyártmányú fúvó működik, különböző teljesítményekkel. Ezekből kettőt
működtetnek egyszerre. A medence fenéken MP-IFU típusú gumimembrános
levegőztető elem van, 81 db egy medencefenéken, ezek 7 panelen vannak
elhelyezve. Az aerob medencében 2-5 mg/l oldott O2 szintet tartják. Egy tányér
levegő terhelése 5-15 Nm3/h között változhat. A levegőztetést a légfúvók kézi
szabályozásával oldják meg, de tervben van ennek az automatizálása.

5. kép: Anoxikus és levegőztetett medence közötti elvezető vályú
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Az aerob levegőztető térből elfolyó szennyvíz-iszap elegy Dorr rendszerű
utóülepítőbe jut (6. kép). Az elegy bevezetése a középső vízelosztású
acélhengernél történik a medencébe. Fő funkciója a magas lebegő anyag tartalmú
szennyvíz-iszap elegy fázis-szétválasztása, azaz a lebegő anyag kiülepítése. Az
utóülepítőn lévő híd kotrószerkezettel van felszerelve, amely az iszapzsompba
kotorja az iszapot, ahonnan elveszik a recirkuláltatott és a fölös iszapot. Az
ülepítő a zsomp fele folyamatosan lejt 1,5-2,5 méter mélységig. A recirkuláltatott
iszap 110 %-a a bejövő szennyvíznek. A kotrószerkezetre szerelt lap a felszínen
lévő úszóiszapot is folyamatosan tereli, amíg el nem éri az úszó iszap fogadót. Az
úszóiszap és recirkulációs iszap a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknába jut.
Ez egy négyes elosztású akna, ahonnan egy szivattyú a fölösiszapot az elősűrítőbe
továbbítja, két szivattyú pedig a recirkulációs iszapot az anaerob medencébe
juttatja, ahova az úszó iszap is kerül. A tisztított szennyvíz a bukó éleken
keresztül az ülepítő szélén lévő elvezető részbe jut, ahonnan egy csővezetéken
keresztül egy aknába kerül, ahol megtörténik a mintavétel egy automatikus
mintavételi készülékkel. Ha a közegészségügyi hatóság elrendeli, akkor hypoval
fertőtleníteni kell a tisztított vizet, és ilyenkor egy labirintmedencén vezetik
keresztül. De fertőtlenítés nincs előírva a telepen, ezért az utóülepítés után
közvetlen a befogadóba jut [28].

6. kép: Dorr ülepítő
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7. A telep tisztítási hatékonyságának vizsgálata
A szakdolgozatom egyik feladata vizsgálni a móri szennyvíztisztító telep tisztítási
hatékonyságát. Ehhez a telep számos adatára szükségem volt, melyeket a labor
vizsgálati jegyzőkönyvekből, a szennyvíztelep üzemnaplójából, valamint néhány
adattáblából

nyertem,

melyeket

a

Móri

Üzemmérnökségen

bocsátottak

rendelkezésemre.

7.1. A befolyó szennyvíz minőségi paraméterei
A

vizsgálati

jegyzőkönyv

által

szolgáltatott

adatokat

minden

hónapra

összegeztem, majd éves átlagokat számoltam belőle, melyeket a következő
táblázat tartalmaz. A nitrit és nitrát értékeket átszámoltam NO2- -N és NO3- -N-be.
NO3-=31,3 mg/l
NO2-=1 mg/l
MNO3-=62 g/mol, MN=14 g/mol, MNO2-=46 g/mol
NO3- -N=31,3 mg/l*14/62=7,06 mg/l
NO2- -N=1 mg/l*14/46=0,3 mg/l
2. táblázat: A móri szennyvíztisztító telepre befolyó és kifolyó szennyvíz
minősége 2008. évi mérések alapján
Paraméterek

Befolyó

Elfolyó

KOI (mg/l)

1142

37,5

BOI5 (mg/l)

497

6

NH4+-N (mg/l)

92

4,8

össz. N (mg/l)

131

16,1

össz. Szervetlen N (mg/l)

92

12,2

össz. P (mg/l)

10

2,1

nitrit (mg/l)

-

0,3

nitrát (mg/l)

-

7,06

lebegő anyag (mg/l)

533

7,0

A befolyó szennyvíz KOI értéke átlagosan 2008-ban 1142 mg/l, amely egy
lakossági szennyvíz esetében átlagosnak mondható. Viszont a KOI/BOI5 arány az
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átlagosnál nagyobb (1142/497> 110/60). A telepre átlagosan 92 mg/l
koncentrációjú NH4+-N érkezik, ami lakossági szennyvíz esetében egy kicsit
magas. Az összes nitrogénterhelés átlagosan 131 mg/l. A foszfor mennyisége 10
mg/l, ami elég alacsony értéknek mondható. Az átlagos szennyvíz-jellemzőkből
látható, hogy a KOI/TKN arány közel azonos a lakos-egyenértéknek megfelelő
aránnyal (1142/131 ~ 110/12). Ezzel szemben a KOI/TP arány nagyobb ennél az
aránynál (1142/10> 110/1,5-2).
7.1.1. A szennyvíztisztító telep terhelése
A szennyvíztisztító telep 2008.-as év alapján számított szerves anyagterhelése:
952 kgBOI5/d. Ez kevesebb, mint amire a telep maximálisan képes lenne.
497mg / l ×1916m3 / d
= 952, 25kg / d
Bd = BOI 5 × Q =
1000
A tisztítótelep maximális szennyvíztisztítási kapacitása:
Hidraulikai:

3500 m3/d

Szerves anyag:

1487,5 kg BOI5/d = 24792 LEÉ

3. táblázat: A telep átlagos terhelése 2008-ban
Szennyező anyag mennyisége

Bd = KOI × Q =

Paraméterek

(kg/d)

KOI

2188

BOI5

952

TN

251

TP

19

1142mg / l × 1916m3 / d
= 2188, 07 kg / d
1000

Bd = TN × Q =

131mg / l × 1916m3 / d
= 250,99kg / d
1000

Bd = TP × Q =

10mg / l × 1916m3 / d
= 19,16kg / d
1000

45

7.2. A befolyó szennyvíz mennyiségének vizsgálata
A szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvíz összes mennyisége 2008-ban:
701565 m3, ami tartalmazza a 390 m3 szippantott szennyvizet.
A szennyvíztisztító telep hidraulikai terhelése 2008-ban: 1916 m3/d. Ez havi
lebontásban is látható az 1. diagramon.
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1. diagram: A szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvíz mennyisége havi
átlagolásban (beletartozik a szippantott szennyvíz is)
A szennyvíztisztító telep maximális kapacitása 3500 m3/d. Ez azt jelenti, hogy a
telep kihasználtságát még lehetne fokozni, hiszen a telep napi átlagosan bejövő
szennyvíz mennyisége 1500 m3 és 2000 m3 között van. Csapadékosabb
időszakban vagy nagyobb vízfelhasználás esetén 2000-2200 m3 körül mozog a
napi szennyvízhozam, de előfordul ennél magasabb érték is. Nyáron az
özönvízszerű esőzések alkalmával, amikor a csatornába bekerül az esővíz, ezzel
felhígítva a szennyvizet, nagyon magas befolyó értékeket lehet tapasztalni. 2008
nyarán ilyen történt júniusban, amikor egy alkalommal 3510 m3 szennyvíz folyt
be a telepre, és júliusban egy nap 3244 m3. Ezek adott hónapban kiugró értékek
voltak. A gyűjtött adatok alapján a havi minimum és maximum értékeket is
feltűntettem a 2. diagramon. Ezek közül a legkisebb szennyvízmennyiség
januárban folyt be 1419 m3/d. Látható, hogy a maximum értékek ritka kimagasló
esetek, nem ezek jellemzik a bejövő mennyiséget. A diagramon is megfigyelhető
a nyári időszakban befolyó magasabb szennyvízmennyiség. Ez annak is
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tulajdonítható, hogy nyáron több vizet használnak el az emberek, többet
zuhanyoznak, fürdenek ezért nő meg a szennyvíz mennyisége.
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2. diagram: A befolyó szennyvíz mennyiségeknek minimum, maximum és
átlag értékei az adott hónapokban a 2008-as adatok alapján

7.3. Szerves anyag eltávolítás hatékonysága
A szerves anyag eltávolítás feltétele a megfelelő oxigénszint tartása, melyet egy
finom buborékos mélylevegőztető rendszerrel érnek el. Ennek szabályozása csak
kézzel megoldott a légfúvók ki-be kapcsolásával. Éjszaka általában az egyik fúvót
kikapcsolják, mert akkor kevesebb a bejövő mennyiség, és kevesebb oxigént kell
juttatni a rendszerre. A levegőztetett medencékben oxigén– és hőmérsékletmérő
szondák vannak elhelyezve. Az oxigén szonda a vízben lévő oldott oxigén
tartalmat méri, és ennek folyamatos figyelésével szabályozzák a bejuttatott oxigén
mennyisséget, mely 2 és 5 mg/l között mozog.
A következő két diagramon a bejövő szennyvíz és az elfolyó tisztított
szennyvíz KOI és BOI5 koncentrációja követhető nyomon a különböző
hónapokban. E szerint a telep a 125 mg/l-es KOI és 25 mg/l-es BOI5 határértéket
minden hónapban be tudta tartani. A szerves anyag eltávolítás hatásfoka nagyon
jó. Bár a bejövő szerves anyag mennyiség a telep maximális kapacitásánál
alacsonyabb, ezért a telep alulterhelten működik.
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3. diagram: A befolyó szennyvíz és a kibocsátott tisztított szennyvíz KOI
koncentrációja a 2008-as mérések alapján
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4. diagram: A befolyó szennyvíz és a kibocsátott tisztított szennyvíz BOI5
koncentrációja a 2008-as mérések alapján

7.4. Nitrogén eltávolítás hatékonysága
A móri szennyvíztisztító telepen a nitrogén eltávolítás mindegyik lépcsőjét
alkalmazzák. Először lezajlik a nitrifikáció a levegőztetett medencében, utána az
iszap-recirkulációval az anoxikus medencébe jut a szennyvíz, ahol megtörténik a
denitrifikáció.
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7.4.1. Nitrifikáció működése
A nitrifikáció során tehát az ammónium-ion nitráttá alakul az autotróf
baktériumok segítségével. Ez a folyamat a levegőztető medencében zajlik. Itt is
fontos a megfelelő oxigénszint tartása, melyet az oxigén szondával mérnek.
A

nitrifikálók

szaporodási

sebessége

nagymértékben

függ

a

hőmérséklettől. Alacsony hőmérsékleten nagyon lelassul a baktériumok
szaporodása. Az 5. diagramokon megfigyelhető, hogy nyári időszakban, amikor
melegebb van, magasabb a szennyvíz hőmérséklete is, ezért ilyenkor megfelelő a
nitrifikálók szaporodási sebessége, és nagyon jó az ammónia eltávolítási hatásfok.
Júliustól decemberig 1 mg/l alatti NH4+-N koncentrációt tartott a telep. Viszont a
téli időszaktól tavaszig rosszabb volt az eltávolítási hatásfok, mert decemberben,
januárban és februárban a kritikus 12°C alatt volt a szennyvíz hőmérséklete.
Májusban és júniusban, amikor már megfelelő volt a szennyvíz hőmérséklete, az
autotrófok száma még mindig nem volt elegendő az eleveniszapban, mert még
nem tudtak újraszaporodni, ezért még itt is magasabb volt az elfolyó víz ammónia
koncentrációja.
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szennyvíz hőmérséklete

5. diagram: A szennyvíz hőmérsékletének alakulása az eleveniszapos
medencében, és az elfolyó szennyvíz ammónium koncentrációja 2008-ban
A nitrifikáció során savanyodik a szennyvíz. Ez a savanyodás mészhidráttal
csökkenthető, de a móri szennyvíz esetében ez nem szükséges, mert keményebb
vízben elegendő kalcium és -magnézium-hidrokarbonát található a savanyodás
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megkötésére. Az általam vizsgált telepen megfelelő a pH, a befolyó szennyvízben
7,8-8, az elfolyó vízben 7,6-7,9 körül alakul [7].
Összességében elmondható, hogy az ammónium eltávolítás nyáron nagyon jó, de
a téli hónapokban nem megfelelő, ezen az iszapkor növelésével lehetne segíteni.
Ez a nem megfelelő nitrifikáció iszapfelúszást eredményezhet, és okoz is a
levegőztetett medencéken. Ennek ellenére a telep a területi határértékét mindig
teljesíteni tudja.
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6. diagram: A befolyó szennyvíz és a kibocsátott tisztított szennyvíz NH4+-N
koncentrációja a 2008-as mérések alapján
7.4.2. Denitrifikáció működése
A denitrifikációt a szerves anyagot oxidáló heterotróf baktériumok végzik. Ha
oxigénhiányos környezetben vannak, akkor képesek a nitrát oxigénjét használni az
O2 helyett, ehhez anoxikus körülmények biztosítása szükséges.
Ez az általam vizsgált telepen külön térrészben van megoldva, melyben
egy keverő biztosítja a befolyó szennyvíz és az oxikus medencéből idevezetett
nitrifikált szennyvíz-eleveniszap elegy elkeveredését. A külön térben végbemenő
denitrifikáció előnye, hogy az így nem az utóülepítőben történik, ezzel nem
zavarja az ülepedési folyamatot. A denitrifikációs térfogat hányad 675 m3/2703
m3 = 0,25. A laborjegyzőkönyvi adatok szerint az elfolyó víz nitrát koncentrációja
az év első felében nagyon alacsony volt. A rossz nitrifikáció miatt, kevesebb
ammónia alakult nitráttá, ez a mennyiség denitrifikálódott, ezért lett alacsony a
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nitrát koncentráció az elfolyó vízben. Az év második felében a nitrifikáció jól
működött, a denitrifikáció is normális volt, és ezért csak ezekre az értékekre
számoltam ki a denitrifikációs hatásfokot, mert ekkor üzemelt ideálisan a telep.
Nitrifikálandó mennyiség
Júliustól decemberig terjedő időszakra van meghatározva, de a novemberi TKNbef
értéket nem vettem figyelembe, mert kiugró volt.
Qátlag=1916 m3/d
TKNbef=115 mg/l
TKNelf=3 mg/l
NO3-Nelf=9,8 mg/l
Nnit= TKNbef- TKNelf=
115, 4 g / m3 × 1916m3 / d 3,1g / m3 ×1916m3 / d
−
= 221,1kg / d − 5,93kg / d = 215,16kg / d
1000
1000
Az iszap is felvesz 7 % nitrogént, ami csökkenti a nitrifikálandó mennyiséget.
890,8kgMLSS / d × 0, 07 = 62, 35kg / d
215,16kg / d − 62, 35kg / d = 152,81kg / d Ennyit kell nitrifikálni

Denitrifikálandó mennyiség
Ndenit= Nnit- NO3-Nelf= 152,81kg / d −

9,8 g / m3 × 1916m3 / d
= 134, 04kg / d
1000

Denitrifikációs hatásfok
η=denit/nitr= 134/152,8= 0,87 87%
A denitrifikációs hatásfok nagyon jó, a telepen egész évben kevés a kifolyó nitrát
mennyisége.
Ebből számolható ki a belső recirkuláció aránya:

η=

Ri + Rb
1 + Ri + Rb

0,87 =

1,1 + Rb
2,1 + Rb

1,83 + 0,87 Rb = 1,1 + Rb
0, 73 = 0,13Rb
Rb = 5, 6
A belső recirkuláció értéke normális.
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A 7. diagramon a telepre befolyó és elfolyó nitrogén koncentrációját
figyelhetjük meg, a 8. diagram a redukált formában lévő nitrogén vegyületek éves
alakulását mutatja.
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7. diagram: A befolyó szennyvíz és a kibocsátott tisztított szennyvíz összes
nitrogén koncentrációja a 2008-as mérések alapján
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8. diagram: A befolyó szennyvíz és a kibocsátott tisztított szennyvíz redukált
nitrogénvegyületeinek koncentrációja a 2008-as mérések alapján
Az elfolyó vízben a redukált nitrogén vegyületek koncentrációja alacsonyabb,
mint az összes nitrogén vegyületé, mert abban csak a szerves nitrogén és ammónia
található meg. Az összes nitrogén vegyületekbe pedig a nitrit-nitrát is beletartozik.
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Az év első felében magasabb koncentrációban voltak jelen az elfolyó
szennyvízben ezek a nitrogénformák, az év második felében, amikor a
szennyvízben lévő autotrófok újra feldúsultak, akkor már sokkal jobb hatásfokkal
távolították el azokat. A telep hatékonyságáról elmondható, hogy a határértékeken
belül távolítja el a nitrogént a szennyvízből. De a téli nitrogén-eltávolítás rosszabb
hatásfokú.

7.5. Biológiai foszfor eltávolítás hatékonysága
Az általam vizsgált telepen csak biológiailag távolítják el a foszfort,
vegyszeradagolás nincs. A 9. diagramon megfigyelhető a foszfor eltávolítás
hatékonysága, mely adott befogadó esetében megfelelő, hiszen a 10 mg/l-es
területi határértéket minden esetben tudta tartani. Júniusban figyelhető meg egy
nagyobb kiugró érték. A foszfor eltávolítási hatásfok 79 %, és ezt teljes mértékben
biológiai tisztítással érik el.
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9. diagram: A befolyó szennyvíz és a kibocsátott tisztított szennyvíz foszfor
koncentrációja a 2008-as mérések alapján
A bejövő vízben 10 mg/l-es koncentrációban érkezik a foszfor a szennyvízzel, ez
további adatok szerint az anaerob térben felmegy 14 mg/l körüli értékre, majd az
aerob zónában felveszik a baktériumok a foszfort, és annak koncentrációja 1,5
mg/l-re csökken. Az elfolyó víz 2 mg/l-es foszfor koncentrációval távozik, mert
az utóülepítőben visszaoldódott egy csekély mennyiség. Az utóülepítőből elvett
fölösiszap foszfortartalma 4,1 g/kg volt. Egy nap 5,24 m3 iszap termelődik, azaz
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5240 kg, amiben 21,4 kg foszfor van. A következő ábra jól szemlélteti, hogy az
anaerob medencében a mikroorganizmusok egy kevés foszfort leadnak, az aerob
medencében pedig nagy mennyiségben felveszik azt, ami így az utóülepítőből
távozó iszapban jelen lesz. Egy kisebb mennyiség a tisztított vízzel távozik.
27kg
19kg

3kg

Anaerob
medence

Utóülepítő

Aerob
medence

4kg

21,5kg
4. ábra: A szennyvíztisztító telep foszfor mérlege
A telep foszfor eltávolításáról elmondható, hogy nagyon jól működik a biológiai
eltávolítás, ám ez annak is köszönhető, hogy kevés a bejövő foszfor mennyiség, és
így kevesebbet is kell eltávolítani. Tehát ennek tekintetében jól működik a telep,
az iszapban kellő mértékben tudnak szaporodni a foszfor akkumláló heterotrófok,
ezért megfelelő mértékben képesek beépíteni a szervezetükbe azt. A 21,5kg
foszfor az iszapnak a 2,6%-a, ami nagyon jó.
21, 4kg
×100 = 2, 6%
812, 2kg

7.6. Iszaphozam

és

iszapkoncentráció

és

iszapülepedés

meghatározása
7.6.1. Napi iszaphozam
A napi iszaphozamot az egész éves fölösiszap mennyiségből számoltam ki a
préselés utáni térfogatát ismerve.
Az éves préselt iszap mennyisége: 1913,5 m3
1913,5m3
= 5, 24m3 / d
Napi préselt iszap mennyiség:
365d
A préselt iszap 17 % szárazanyag-tartalmú, ami azt jelenti, hogy 1 m3 iszapban
170 kg szárazanyag van. Tehát az 5,24 m3-ben 890,8 kg van.
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Napi iszaphozam: Px = 5, 24m3 / d × 170kg / m3 = 890,8kgMLSS / d
7.6.2. Fajlagos iszaphozam
A napi iszaphozam és a telep szerves anyag terhelésének hányadosaként
megkaphatjuk a fajlagos iszaphozamot.
Bd = BOI 5 × Q =

497mg / l ×1916m3 / d
= 952, 25kg / d
1000

Px 890,8kgMLSS / d
=
= 0, 93kgMLSS / kgBOI 5
Bd 952, 25kgBOI 5 / d

y=

A fajlagos iszaphozam 0,93 kgMLSS/kgBOI5.
7.6.3. Iszapkoncentráció
Az

iszapkoncentráció

fontos

szerepet

játszik

abban,

hogy

megfelelő

iszapülepedéssel rendelkezzen az eleveniszap. Ezt a fölösiszap elvétellel lehet
szabályozni. A medencékben az 5-6 kg/m3 iszapkoncentrációt kell tartani. A
számolásnál a teljes biológiai szennyvíztisztításhoz szükséges 20 napos iszapkort
használtam.
Az összes reaktortérfogat: 2703 m3.
M x = Px × θ = 890,8kgMLSS / d × 20d = 17816kgMLSS
x=

M x 17816kgMLSS
=
= 6, 6kg / m3
3
Vr
2703m

A 6,6 kg/m3-es iszapkoncentráció jónak mondható. Ez szükséges ahhoz, hogy a
20 napos iszapkort tartani tudják.
7.6.4. Iszapkor
Az iszapkor az iszap átlagos tartózkodási idejét jelenti a rendszerben. A
szennyvíztisztításnál szükséges iszapkor meghatározása az elérendő tisztított
szennyvíz minősége alapján történik.
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Ha csak szerves anyag eltávolítás a cél, akkor 3-5 napos iszapkort kell választani.
Ha nitrifikálás is szükséges, akkor 9-10 napos iszapkort kell biztosítani a
levegőztetett medencében. Ha denitrifikálni is kell, akkor további 4-5 napot kell
az anoxikus medencében tartózkodnia. Ha még a foszfort is el szeretnénk
távolítani, akkor plusz 2-5 napot kell az iszapnak az anaerob medencében töltenie.
Így a teljes biológiai szennyvíztisztításhoz 18-20 napos iszapkor szükséges. A
móri szennyvíztisztító telepen a 20 napos iszapkort igyekeznek tartani [6].

θ=

Mx
17816kgMLSS
=
= 20d
Px 890,8kgMLSS / d

7.6.5. Az eleveniszap ülepedése
Megvizsgáltam az anaerob és levegőztetett medencékből vett iszap, valamint a
recirkuláltatott iszap 30 perces ülepedési eredményeit, és ezekből kiszámoltam a
hozzá tartózó Mohlmann-indexeket. Minden nap történik iszapvétel, és ezeknek a
30 perces ülepedési eredményeit feljegyzik az üzemnaplóban. Én is innen vettem
az adatokat, és havi átlagokat készítettem belőlük. Az ülepedéskor felül tiszta
fázis alakul ki, alul az iszapos részben pedig a lebegőanyag-tartalom található. Az
iszapindex azt jelenti, hogy 1g iszap lebegőanyagnak 30 perc ülepítés után
mekkora lesz a térfogata [8].
A 10. diagramon megfigyelhető az iszaptartalom változása a különböző
medencékben, különböző időszakokban. 2008-ban a nyár csapadékosabb volt,
több és hígabb szennyvíz folyt be június környékén. Ez az iszaptartalmon is
meglátszik, mert nyáron alacsonyabbak voltak az iszapszintek. Az annak tudható
be, hogy az iszap elúszott a sok vízzel.
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10. diagram: Az iszapülepedés az anaerob és levegőztetett medencékben,
valamint a recirkuláltatott iszapban a 2008-as iszapülepedési mérések
alapján
Az éves átlagos iszapülepedésből kiszámolt Mohlmann-indexek a levegőztetett
medencékben:
Mi =

658ml / l
= 99, 7 ml / g
6, 6 g / l

Mi =

621ml / l
= 94,1ml / g
6, 6 g / l

Mi =

705ml / l
= 106,8ml / g
6, 6 g / l

Az iszapülepedés fontos jellemzője a szennyvíztisztításnak. Az iszap álaga akkor
jó, ha az iszapindexe 80-120 között van. Az általam vizsgált telepen a
levegőztetett medencék eleveniszap-tartalma 600-700 ml/l körüli értéken van. Ez
normális érték, melyet a 6,6 kg/m3-es iszapkoncentrációval tudnak tartani. Az
iszapindexek alapján ez egy tökéletesen jól ülepedő iszap, jó a szűrőhatása, a
vizes fázisa nagyon tiszta.

7.7. A műtárgyak számolt paraméterei
A medencék arányai
Az összes medencetérfogat 2703 m3, ennek 64 %-a a levegőztetett medence, 25
%-a az anoxikus medence, és 11 %-a az anaerob medence.
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Hidraulikus tartózkodási idő az anaerob medencében
Adatai:
Vízmélység H=1,2 m
Hasznos térfogat Vanaerob=300 m3
Qbef= 1916 m3/d
A recirkuláltatott iszap a befolyó szennyvízmennyiség kb. 110 %-a, ami 2108
m3/d. ezt hozzá kell adni a befolyó mennyiséghez.

HRT =

300m3
V
=
= 0, 07d = 1, 79h
Q 1916m3 / d + 2108m3 / d

Az anaerob medencében a tartózkodási idő ideális.
Hidraulikus tartózkodási idők az oxikus és anoxikus medencékben

Adatai:
3 db anoxikus tér V=225 m3
Vanox=225*3=675 m3
3db levegőztető körgyűrő V=576 m3
Vox=576*3=1728 m3
H=4,5 m
HRTanox =

675m3
V
=
= 0,16d = 4, 02h
Q 1916m3 / d + 2108m3 / d

A tartózkodási idő az anoxikus térben megfelelő, mert a 2-5 óra az ideális.
HRTox =

V
1728m3
=
= 0, 43d = 10,3h
Q 1916m3 / d + 2108m3 / d

A szennyvíz tartózkodási ideje a levegőztetett térben jó, mert az ideális 10-15 óra.
Levegőztető medence BOI5 iszapterhelése

( Q × S ) /1000 = (1916m
T =

3

/ d × 497mg / l ) /1000

BOI5

i

V ×x

3

1728m × 6, 6kgMLSS / m3

= 0,08kg / kgd

Ez az érték egy kicsit kevesebb, mint a teljes biológiai tisztítást végző telepek
átlagos iszapterhelése, ami 0,1-0,15 kgBOI5/kg iszap.
Levegőztető medence BOI5 térfogatterhelése
TV

( Q × S ) /1000 = (1916m
=
BOI 5

V

3

/ d × 497 mg / l ) /1000
1728m

3

= 0,55kg / m3 d
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A levegőztető medence térfogatterhelése ideális (0,5-0,7 kgBOI5/m3).
Tartózkodási idő az utóülepítőben

Adatai:
F=490 m2
H=1,5-2,5 m fenéklejtéstől függően
V=980 m3
980m3
V
HRT = =
= 0, 24d = 5,84h
Q 1916m3 / d + 2108m3 / d
Az utóülepítőben is normális a tartózkodási idő (az ideális 4-7 óra).
Utóülepítő felületi hidraulikai terhelése

vf =

Q 1916m3 / d + 2108m3 / d
=
= 8, 21m / d = 0,34m / h
F
490m2

A hidraulikai terhelés túl alacsony, az ideális 0,6 m/h lenne. Ebből következhet,
hogy lassan jön fel az iszap, aminek hatására berohadhat, és iszapfelúszást
eredményezhet. Ezt a következő kép szemlélteti. Ez inkább a téli hónapokban
szokott előfordulni, amikor a fonalas szervezetek is megjelenhetnek.

7. kép: Iszapfelúszás az utóülepítőn
Utóülepítő felületi lebegőanyag terhelése

Q × x 1916m3 / d × 6, 6kgMLSS / m3
lf =
=
= 25,8kg / m 2 d = 1, 07kg / m 2 h
2
F
490m
Az 1 kg felületi lebegőanyag terhelés négyzetméterenként túl kevés.
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7.8. A tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó határértékek
A móri szennyvíztisztító telep kibocsátási határértékei a 28/2004. (XII.25.) KvVM
rendeletben megfogalmazottak szerint lett meghatározva. Eszerint a KOI, BOI5, és
lebegő anyag koncentrációkra a rendelet 1. mellékletének I. részében leírtak
érvényesek, mely a települési szennyvízelvezetésre és –tisztításra vonatkozó
technológiai határértékeket határozza meg.
A tisztított szennyvíz befogadója a Káposzta-ér, mely a rendelet 2.
melléklete értelmében a 4. vízminőség-védelmi területi kategóriába tartozik.
Ennek megfelelően az egyéb szennyező anyagokra megállapított területi
kibocsátási határértéket a 2. számú melléklet általános védettségű befogadóra
vonatkozó területi kibocsátási határérték alapján állapították meg. A rendelet
értelmében a befogadó kibocsátási határértékeit a következő táblázat mutatja be.
4. táblázat: Káposzta-ér kibocsátási határértékei
Határérték

Szennyező komponens

Érték (mg/l)

Technológiai

KOI

125

Technológiai

BOI5

25

Technológiai

Összes lebegő anyag

35

Területi

Összes foszfor

10

Területi

Összes nitrogén

55

Területi

Szerves oldószer extrakt

30

Területi

Ammónia- ammónium-nitrogén

20

Területi

pH

6-9,5

Az 5. táblázat a tisztított szennyvíz koncentrációit és a határértékeket mutatja be.
A KOI, BOI5 és lebegő anyag eltávolítási hatásfokok nagyon jónak mondhatóak.
Az összes nitrogén eltávolítása a területi határértéknek megfelelő, de téli
időszakban rosszabb a hatásfoka. Az adatokból megállapíthatjuk, hogy a móri
szennyvíztisztító telepen a tisztítás megfelelő, a létesítmény nem veszélyezteti a
felszíni és felszín alatti vízkészletet, megfelel a vízi létesítmények üzemeltetésére
kiadott vízgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi szabályoknak.
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5. táblázat: A kibocsátott tisztított szennyvízre vonatkozó határértékek és a
kibocsátott tisztított szennyvíz tényleges szennyezőanyag koncentrációi
KOI

BOI5

SS

TP

NH4+-N

TN

37,5

6

7

2,1

4,8

16,1

Határérték (%)

125

25

35

10

20

55

Eltávolítási hatásfok

96,7

98,8

98,7

79

94,8

87,8

75

70-90

90

-

-

-

Tisztított szennyvíz
(mg/l)

(mg/l)
Eltávolítási hatásfok
határértéke (%)
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8. A szennyvíztisztítás fajlagos költségei
8.1. Energetikai költségek
A villamos energia költségének 55-65 %-át a levegőztetés teszi ki. Emellett más
elektromos berendezések működtetéséhez is használják. Az általam vizsgált
telepen a 2008-as év összes villamos energiafelhasználása 608160 kWh.
A levegőztető rendszerek 1,5-2,5 kgO2/kWh hatásfokkal képesek
oxigénbevitelre. Az általam vizsgált rendszer inkább az alsó érték felé közelít,
ezért a levegőztetéshez szüksége villamos energia igénynél 1,5 kgO2/kWh
értékkel számoltam. A móri szennyvíztisztító telepnek egy kWh-ért 35 Ft-ot kell
fizetnie. Átlagosan az oxigénbevitellel meghatározott fajlagos energiaigény egy
A2/O eleveniszapos technológiánál 0,35-0,45 kWh/m3. Ez a móri szennyvíztisztító
telep esetében 0,52 kWh/m3.
A levegőztetés mellett nagy energiát igényel a keverés is. Az anaerob és
anoxikus medencékbe van mélykeverő építve. A keverés villamos energia igénye
5-15 %. Hasonló mennyiségű villamos energiát fogyasztanak a telepen
üzemeltetett szivattyúk, szennyvíz- és iszapátemelők. Emellett kisebb elektromos
gépek és a világítás is energiafogyasztó [29].
8.1.1. A levegőztetéshez szükséges villamos energia igény
Oxigénigény meghatározása

1 g nitrogén oxidálásához 4,3 g oxigén kell, tehát
ON nit = 4,3 × 152,8kg / d = 657, 04kg / d
1 g NO3-N denitrifikálásával 1,8 g oxigént nyerünk vissza, tehát
ON denit = 1,8 × 134kg / d = 241, 2kg / d
ON = ON nit − ON denit = 657, 04kg / d − 241, 2kg / d = 415,84kgO2 / d
497 g / m3 × 1916m
OC = 1,15 × BOI 5 = 1,15 ×
= 1095, 09kgO2 / d
1000
DO=ON+OC=1510,93 kgO2/d
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Levegőztetéshez szükséges villamos energia egy nap:
1510,93kgO2 / d
= 1007, 28kWh / d
1, 5kgO2 / kWh

Levegőztetés fajlagos energiaigénye:
1007, 28kWh / d
= 0,52kWh / m3
1916m3 / d

Levegőztetés összes villamos-energia költségigénye:
1007, 28kWh / d ⋅ 35 Ft / kWh = 35255, 03Ft / d

Levegőztetés fajlagos villamos energia költség:
35255, 03Ft / d
= 18, 4 Ft / m3
3
1916m / d

8.1.2. Összes villamos energiaigény számolása

Összes felhasznált villamos energia egy nap:
608160kWh
= 1666,19kWh / d
365d

Fajlagos villamos energia:
1666,19kWh / d
= 0,87 kWh / m3
3
1916m / d

Villamos energia fajlagos költsége:
0,87kWh / m3 × 35Ft / kWh = 30, 45Ft / m3

A következő két táblázatban a fajlagos energia-felhasználás éves alakulását
figyelhetjük meg, és hogy ez milyen összefüggésben áll a KOI és a NH4+-N
terheléssel. A fajlagos villamos energia-felhasználás 0,7 és 1,1 kWh/m3 között
ingadozott az év során. Ez egy ekkora méretű telepnél ideálisnak mondható.
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11. diagram: A móri szennyvíztisztító telep fajlagos energiafelhasználása és
KOI terhelése 2008-ban
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12. diagram: A móri szennyvíztisztító telep fajlagos energiafelhasználása és
NH4+-N terhelése 2008-ban

Mivel az energiafelhasználás 55-65 %-át a levegőztetés teszi ki, ezért annak
alakulása függ a szerves anyag- és ammónia-terheléstől. Ha ezek nagyobb
mennyiségben érkeznek be a telepre, akkor a fajlagos energiafelhasználás is
növekszik.
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8.2. Iszapszállítás költsége
A móri szennyvíztisztító telepen keletkező víztelenített szennyvíziszapot a
Depónia Kft. veszi át és szállítja el a Székesfehérvár-Csalai Regionális
Hulladéklerakó telepre. Ennek az átvételnek és szállításnak a díja 5400 Ft/m3. Az
egész éves iszapmennyiség 1913,5 m3, ebből levezetve számoltam ki a fajlagos
iszapszállítás díját, mely 14,58 Ft/m3.
Keletkező napi iszapmennyiség:
1913,5m3
= 5, 24m3 / d
365d
Fajlagos iszapmennyiség:
5, 24m3iszap / d
= 0,0027m3iszap / m3 szennyvíz
3
1916m szennyvíz / d
Fajlagos iszapköltség:
0, 0027m3iszap / m3 szv × 5400 Ft / m3iszap = 14,58Ft / m3
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9. Iszapkezelés a móri szennyvíztisztító telepen
A móri szennyvíztisztító telepen a szekunder iszap kerül kezelésre. Először
sűrítik, majd víztelenítik, ezután elszállíttatják, és komposztálással stabilizálják.

9.1. Iszapsűrítés
Az általam vizsgált telepen az utóülepítőből elvett iszap egy négyes elosztású
aknába kerül, ahonnan két szivattyú adagolja a recirkuláltatott iszapot az anaerob
térbe. Ez egy folyamatos működésű szivattyú. Az utóülepítő tetején úszó hab is
ebbe az aknába jut, melyet a kotró 45 perc körbeforgás után tol bele az úszó-iszap
fogadóba. A fölösiszapot is ebből az aknából egy szakaszos üzemelésű szivattyú
(ami napi 2-3-szor kapcsol be) juttatja az elősűrítőbe, ami egy átalakított
Dortmundi ülepítő. Ennek hasznos térfogata 60 m3. Napi 2-3 alkalommal veszik
ki az iszapot. Itt történik az iszap dekantálása. A felúszó iszapvizet egy műtárgyba
lógatott merülő szivattyúval távolítják el. A felúszó víz elvezetése szakaszos. A
műtárgy fenekére ülepszik le az iszap, ami egy vezetéken keresztül két
acélszerkezetű sűrítőbe továbbítódik (8. kép). Iszapelvezetés mindaddig történik,
míg van iszap a műtárgy alján. Ezután az iszap 3-4 % szárazanyag-tartalmúvá
válik. Ezt a sűrítést 1-2 óráig alkalmazzák, nehogy a foszfor visszaoldódjon a
csurgalékvízbe [28].

8. kép: Iszapsűrítő
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9.2. Iszap-víztelenítés
A móri szennyvíztisztító telepen a sűrített iszap víztelenítésére egy LIM-1,5
típusú présszalag-szűrő flokkulátort alkalmaznak. A préselés előtt polielektrolitot
adagolnak az iszaphoz, hogy elősegítse a jobb víztelenedést. A polielektrolit Zetag
típusú. A beadagolás az iszapszivattyú nyomóágában történik. A víztelenített
iszapot, mely így kb.17 % szárazanyag-tartalmú, szállítószalag viszi az iszaptároló
konténerbe, melyek 5,5 m3-esek. Az iszapprésből kikerülő mosó és szűrletvíz,
valamint a dekantvíz az átemelőbe jut, ahonnan visszakerül az anaerob árokba
[28].
Az éves felhasznált polielektrolit mennyisége 2300 kg.
Egész évben keletkező szennyvíziszap szárazanyag mennyisége:
1913,5m3 ×170kg / m3 = 325295kg = 325, 295t
Ehhez a mennyiséghez 2300 kg polielektrolitot használtak fel.
2300kg
= 7, 07kg / t
325, 295t
Tehát egy tonna szárazanyaghoz 7 kg polielektrolit volt szükséges.

9.3. A víztelenített szennyvíziszap
A keletkezett szennyvíziszap 17 % szárazanyag-tartalmúvá válik a gravitációs
sűrítés, majd gépi víztenítést követően (9. kép). Ezt azt jelenti, hogy 170 kg
szárazanyag van egy m3 iszapban. Ez közel azonos a vizsgálati jegyzőkönyvben
szereplő egyszeri mintázásból származó szárazanyag-tartalommal, ami 155 g/kg
préselt iszapot jelent.

9. kép: Víztelenített szennyvíziszap az iszaptároló konténerben
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A

szennyvíziszap

tartalmaz

növényi

tápanyagokat,

nitrogént,

foszfort,

magnéziumot, káliumot, kalciumot, valamint toxikus szerves anyagokat és
nehézfémeket is. A nehézfémtartalmat az alábbi táblázat tartalmazza. Erről
megállapítottam, hogy az iszap fémtartalma normális, a mennyiségek jók, nem
lépik túl a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározott
határértékeket, ebből következőleg a befolyó szennyvíz átlagos minőségű
nehézfémek tekintetében.
6. táblázat: A móri szennyvíztisztító telepről kikerülő szennyvíziszap
nehézfém-tartalma, és a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelet 4. számú
mellékletében meghatározott határértékek
Paraméter

Iszapban (mg/kg sza.)

határérték (mg/kg sza.)

réz

286,75

1000

nikkel

24,43

200

kadmium

3

10

cink

775,75

2500

ólom

34,03

750

króm

31,65

1000

kobalt

1,87

50

molibdén

6,02

20

szelén

2,93

100

arzén

4,96

75

higany

0,1

10

A foszfort az iszapba beleépítve távolítják el a mikroorganizmusok, tehát annak
meg kell jelennie a fölösiszapban.
A fölösiszap foszfor tartalma a labor vizsgálati jegyzőkönyvek alapján 4,1
g/kg préselt iszap volt. Egy nap 5,24 m3 víztelenített iszap termelődik, azaz 5240
kg, amiben 21,4 kg foszfor van.
5240kg × 4,1g / kg = 21484 g = 21, 484kg

A telep 2008-as átlagos foszfor-terhelése 19 kg volt. Az iszapminta egy egyszeri
mintázás eredménye. A 21,48 kg az iszap szárazanyag-tartalmának 2,6 %-a, ami
az jelenti, hogy az iszapban lévő mikroorganizmusok nagyon jól képesek felvenni
a foszfort a szennyvízből.
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5240kg ×155 g / kg = 812200 g = 812, 2kg szárazanyag
21, 48kg / 812, 2kg = 0, 026 → 2, 6%

Ebből látszik, hogy a telep biológiai foszforeltávolítása nagyon jó, ami annak is
köszönhető, hogy kicsi a telep foszforterhelése.
A fölösiszap nitrogén-tartalma 12,3 g/kg préselt iszap volt, ami szintén egy
egyszeri mintázási eredmény. A napi iszapmennyiségben, tehát 64,4 kg nitrogén
van.
5240kg ×12,3 g / kg = 64452 g = 64, 452kg

A telep 2008-as átlagos nitrogén-terhelése 251 kg volt, ennek a 25 %-a az iszapba
került, a többi a levegőbe távozott, és egy kis mennyiség az elfolyó szennyvízben
maradt. A 64,4 kg nitrogén az iszap szárazanyag-tartalmának 7,9 %-a, tehát a
mikroorganizmusok kellő mértékben beépítik a szervezetükbe a nitrogént.
64, 45kg / 812, 2kg = 0, 079 → 7,9%

9.4. A víztelenített iszap szállítása
A víztelenített szennyvíziszapot a Depónia Kft. szállítja el a SzékesfehérvárCsalai Regionális Hulladéklerakó telepre. Itt történik az iszap komposztálása és
végleges elhelyezése. Általában naponta történik a szállítás, kivéve hétvégén, mert
akkor nincsen elvitel. Egy szállítmányozás alkalmával egy néha két konténerrel
visznek el. A konténerek 5,5 m3-esek. A továbbítást az integrált irányítási
rendszer SZ 015-ös szabályzata szerint dokumentálni kell. Az iszap fuvarozásakor
szállítólevelet kell írni. A 13. diagramon láthatjuk az egyes hónapokban keletkező
préselt iszap mennyiségeket. 2008-ban 1913,5 m3 keletkezett összesen.
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13. diagram: 2008-ban keletkezett víztelenített iszap mennyisége hónapokra
elosztva

9.5. Komposztálás
9.5.1. A móri szennyvíziszap komposztálása

A víztelenített iszapot Depónia Kft. elszállítja Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgyi Regionális Kommunális Hulladéklerakóra. Itt kerül kezelésre a
biológiailag lebomló hulladékokkal együtt. A kezelés során a szennyvíziszap
biológiai úton történő feldolgozása megy végbe oxigén felhasználásával, tehát
komposztálást valósítanak meg. A technológia megvalósításához elengedhetetlen,
hogy struktúra anyagokat adagoljanak az iszaphoz a fizikai és műszaki
paraméterei javítása céljából. Ezek az anyagok különféle biohulladékok:
erdőgazdálkodási hulladék, fakéreg, fahulladék, papír- karton- textilszál hulladék,
biológiailag bomló konyhai hulladék, mezőgazdasági hulladékok. A komposztálás
során keletkező hő a komposzt anyagokat felmelegíti, és ezen a 60-70°C-on a
fertőző baktériumok nagy része elpusztul. A telepen évente 7000 t szennyvíziszap
és 4200 t egyéb biohulladék kerül komposztálásra. A művelet után egy stabil,
bomlási folyamatoktól mentes, higiénikus biohulladékot kapnak, melyet a
hulladéklerakón takaróföldként hasznosítanak.[30]
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9.5.2. Az alkalmazott komposztálási technológia

A szennyvíziszap komposztálásához Gore-Cover technológiát alkalmaznak.
Ennek a lényege, hogy egy háromrétegű membrántakaróval fedik le a halmot, egy
levegőztető egységgel biztosítják a szükséges oxigén mennyiséget, valamint
hőmérséklet szabályozás történik szondák segítségével. Ez egy EU-konform zárt
rendszerű prizmakomposztálás.
A komposztálandó anyagot trapéz alakú prizmákba rakják, melynek az
aljára levegőztető csöveket helyeznek el, ezekben kompresszorral áramoltatják a
levegőt. A prizmák tetejét szemipermeábilis membránnal takarják le. Ez egy
háromrétegű

féligáteresztő réteg, melynek

köszönhetően kiegyenlített

a

hőháztartás a prizmában, a hőt nem engedi távozni. A mikroorganizmusoknak is
megfelelő környezetet biztosít. A membrán a vizet nem engedi át, a levegőt és a
vízgőzt igen, ezért tudnak aerob folyamatok lejátszódni a halomban, valamint
vízlepergető, így a csapadékvíz bejutását is megakadályozza. Nagy előnye, hogy
nincs szag emisszió, hiszen a belső felületen egy kondenzvíz-réteg alakul ki,
melyen nem tudnak áthatolni a szaganyagok. A takaróréteg megakadályozza a
mikroorganizmusok kijutását is, ezzel egy tiszta és zárt rendszert kapunk. A
prizmában túlnyomás alakul ki, ezzel biztosítva az oxigén egyenletes eloszlását. A
hőmérséklet

mérésével

és

szabályozásával

ügyelni

tudnak

rá,

hogy

végbemenjenek a higiénizációs folyamatok. A hőmérséklet, oxigéntartalom és
nedvesség szabályozásával optimálisan és gyorsan (4 hét) végbemennek az érési
folyamatok és a stabilizáció [30, 31, 32].

5. ábra: Gore-Cover komposztálási technológia berendezései és működése
[31]
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9.5.3. A technológia műszaki megvalósításának lépései
Előkezelés: Először a szennyvíziszapot szilárd burkolatú előtárolóban

helyezik el. A hulladéklerakóra szállított biohulladékot aprítják. Az aprítandó
biohulladékok mennyisége átlagosan 80 m3/nap, melyet az aprítógép általában egy
óra alatt dolgoz fel. Majd az aprított struktúraanyaggal összekeverik a
szennyvíziszapot,

ez

kb.

11200

t/év.

A

homogenizált

nyersanyagokat

homlokrakodóval egy prizmába rakják, melybe 540 t hulladék fér.
A prizmák felrakása: A nyersanyagokat 2-3 méter magas prizmákba

rakják egy szigetelt felületre. Ezen vannak a levegőztető csövek, erre helyezik a
halmot. A levegőztető rendszer folyamatosa be van kapcsolva a felrakás alatt, az
azonnali levegőztetés érdekében, és a lyukak eltömődésének megakadályozása
miatt.
A szondák elhelyezése: A prizmákban elhelyezik a hőmérséklet és

oxigéntartalom mérő szondákat. A hőmérőszondát merőlegesen, az oxigénmérőt
45o-os szögben rakják a halomba, hogy a kondenzcseppek ne befolyásolják az
utóbbival mért adatokat. Az adatátvivő kábelt a prizma felszínén vezetik, és a
kültéri irányítástechnikai dobozhoz csatlakoztatják.
A prizmák letakarása: A szondával ellátott prizmákat a már említett

Gore-Cover membrántakaróval fedik le. Ezután elindítják a levegőztető rendszert,
ami a szondák adatainak visszacsatolásával működik.
Levegőztetés: Nyomó rendszerű levegőztetést alkalmaznak, mely a

környezeti levegőt beszívja, és a kúp alakú lyukakon az érő anyagba fújja. A
csatornák ellenálló anyagból készülnek, perforációjuk egyedi tervezésű.
Üzemeltetés: Az érés 3 hétig tart. Eközben a levegőztetés a hőmérséklet és

oxigéntartalom alapján működik. Ebben az időtartamban az anyag átforgatása
nem szükséges. A membrántakarót után kell feszíteni, mert az érés alatt
anyagveszteség következik be. Egy évben 17 stabilizálási ciklus van. Egy
prizmában keletkező biohulladék mennyisége: 500 t.
A prizmák lebontása: Az érés után a prizmát lebontják. Először a takarót

szedik le, majd a szondákat és a vezetékeket távolítják el. Utána lebontják a
prizmát.
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Utókezelés: A lebontás után egy stabilizált biohulladékot kapunk, melyet

még 3 hétig utóérlelnek. Ezalatt néhányszor forgatógéppel átforgatják,
levegőztetés céljából. Majd ezek után a stabilizált biohulladékot egy rostálógép
rostálja.

Ezután

egy

stabil,

bomlási

folyamatoktól

mentes,

higiénikus

biohulladékot kapnak. [30]

9.6. A szennyvíztisztítás egyéb melléktermékei
9.6.1. Rácsszemét

A beérkező szennyvíz először rácsokon halad keresztül, hogy a darabos anyagokat
kiszűrjék belőle, mert ezek a technológia további részében zavarnák a gépek
üzemét, vagy akár dugulást is okozhatnak. Ezeket a szilárd szennyező anyagokat
nevezik rácsszemétnek. Ezek lehetnek nem bomló anyagok is például fadarab,
kövek, de lehetnek bomló anyagok is például ételmaradékok. Ezért a rácsszemét is
veszélyt jelenthet, hiszen fertőző mikroorganizmusokat tartalmazhat. A kezelése
úgy történik, hogy gyűjtőkonténerbe juttatják, és a felületére mészhidrát-port
szórnak lapáttal. Ezt az adagolást naponta többször el kell végezni. Ezután a zárt
konténert

a

Depónia

Kft.

elszállítja

a

Székesfehérvári

Regionális

Hulladéklerakóra. Az elszállított rácsszemét mennyisége 2008-ban 155 m3 volt [7,
28].
9.6.2. Homok

Működik a szennyvíztelepen egy homokfogó, ami a földszerű anyagokat
ülepítéssel eltávolítja a szennyvízből. Ezek az anyagok általában por, föld, kavics,
de előfordul, hogy szerves anyagok is belekerülnek. Ezt is összegyűjtik és a
rácsszeméttel együtt a Székesfehérvári Regionális Hulladéklerakóra szállítják [7].

9.7. A móri szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap
mezőgazdasági hasznosíthatósága
A Csalai Regionális Kommunális Hulladéklerakóra a Fejérvíz Zrt. több
szennyvíztisztító

telepéről

is

szállítják

az

iszapot.

Itt

megtörténik

a

komposztálásuk, melyet utána takaróföldként használnak a lerakón. A móri
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szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításra
is alkalmas lehet, mert jóval a határérték alatt vannak benne a nehézfémek. Ezt a
következő diagramon figyelhetjük meg. A növények számára legveszélyesebb
kadmium, cink és réz is megfelel a határértéknek.
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14. diagram: A szennyvíziszap nehézfém-tartalma, és a 40/2008. (II. 26.)
Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározott határértékek

Ez az iszap mezőgazdaságilag hasznosítható lenne, mert az alacsony
nehézfémtartalom mellett, még a nitrogén (7,9 %) és foszfor (2,6 %) tartalma is
nagyon jó.
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Összefoglalás
A szakdolgozatomban bemutattam a móri szennyvíztisztító telep
működését, megvizsgáltam annak tisztítási hatékonyságát és iszapkezelési
módjait. Az irodalmi részben összefoglaltam a szennyvíziszap kezelési
eljárásokat, és az iszapok hasznosítási lehetőségeit. Ezek közül mind a
mezőgazdasági mind a termikus hasznosításnak megvannak az előnyei és
hátrányai is. Hazánkban az előbbi felhasználási mód terjedt el és vált gazdaságilag
optimálissá. A jövőben is ezt kellene hangsúlyozni a deponálással szemben.
A munkám során értékelem a telep tisztítási hatékonyságát, melyről
megállapítható, hogy a szerves szén, nitrogén és foszfor eltávolítása megfelelő, a
határértékeket sosem lépi túl. Ez a szennyvíztisztító technológiai kialakításának és
a 20 napos iszapkornak köszönhető. A szerves anyag eltávolítása kiváló, a foszfor
eltávolítása is jónak mondható, főleg, hogy ezt csak biológiai úton érik el, és nincs
vegyszeradagolás. A nitrifikáció is jól működik, bár télen szoktak problémák
adódni, ami a szennyvíz túlzott lehűlésének tudható be, emiatt romlik a nitrogén
eltávolítás hatásfoka.
A szennyvíztisztító telepen sűrítéssel és gépi víztelenítéssel kezelt iszap jó
minőségű, nem tartalmaz sok nehézfémet. Ez a beérkező szennyvíz kommunális
jellegének köszönhető, és annak, hogy a mikroorganizmusok jól képesek felvenni
a tápanyagokat a szennyvízből.
Összességében

elmondható,

hogy

a

szennyvíztisztítás

napjainkra

elengedhetetlen feladattá vált, annak érdekében, hogy ne szennyezzük
környezetünket. A víz sem korlátlan természeti erőforrás, ezért arra kell törekedni,
hogy a felhasznált vizet megtisztított formában engedjük vissza a befogadókba.
Ezért fontos lenne az ország nagyobb arányú csatornázottsága is, főleg az alföldi
régiókban. Az egyre fejlődő szennyvíztisztítási technológiáknak köszönhetően,
egyre jobb tisztítási hatékonysággal működnek az üzemek, és csökken a
tisztítatlanul visszaengedett szennyvíz mennyisége a folyókba.
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Mellékletek
1. melléklet: Felhasznált adatok táblázatos megjelenítése
Adott hónapokban több adat is rendelkezésemre állt a vizsgálati jegyzőkönyvek és
az üzemnaplók alapján, de ezeknek átlag értékeit rögzítettem táblázatosan és
használtam diagramok készítéséhez.

Befolyó szennyvíz paraméterei

jan
febr
márc
áprl
máj
jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
átlag

Q átlag
3
(m /d)
1851
1816
1858
1915
2096
2066
2258
1949
1842
1787
1712
1841
1916

KOI
(mg/l)
1550
1175
1525
1055
1080
1015
710
1125
885
1175
1025
1380
1142

BOI5
(mg/l)
565
530
520
480
460
540
365
515
440
530
515
505
497

+

NH4 -N
(mg/l)
96
72
102
95
94
89
91
82
86
82
145
66
92

össz. N Szervetlen össz. P
(mg/l)
N (mg/l)
(mg/l)
170
97
14
118
75
9,8
155
103
10
138
95
9,1
138
95
10,5
116
89
10,1
117
91
8
117
82
10,1
113
86
10
112
83
8,6
165
145
9,7
118
67
10,7
131
92
10

Elfolyó szennyvíz paraméterei
KOI
(mg/l)
jan
54
febr
48
márc
43
áprl
40
máj
27
jun
37
jul
29
aug
31
szept 34
okt
48
nov 32,5
dec
26
átlag 37,5

+

BOI5 NH4 -N össz. N Szervetlen nitrit
(mg/l) (mg/l)
(mg/l)
N (mg/l) (mg/l)
11
9
20
15,8
3,8
6,8
9,4
20
13
3,05
5,8
11,5
19,7
15
0,76
6,5
14
22,5
16
0,6
3,7
2,4
12,7
9,3
0,9
7
10
18,5
13,8
1,39
4,3
0,3
12,5
9,8
0,43
5,5
0,26
10
7,4
0,09
3
0,11
13,5
10,4
0,05
3,75
0,8
15,5
12,8
0,52
3,5
0,13
14,5
11,65
0,08
4
0,17
13,95
11
0,08
6
4,8
16,1
12,2
1

nitrát
(mg/l)
23,4
12
14
18
26
14,4
41
31,5
44,5
52,2
51
48
31,3

össz. P TKN
(mg/l) (mg/l)
2,9
13,2
1,3
16,4
1
16,2
0,8
20,5
1,6
5,8
4,6
14,7
2,4
3
1,5
2,86
2
3,21
1,3
3,5
3
2,98
2,8
3,12
2,1
8,8
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Iszapülepedés
jan
febr
márc
áprl
máj
jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
átlag

anaerob (ml/l) I. ox (ml/l) II.ox (ml/l)
930
780
860
960
710
620
960
740
650
960
630
580
950
820
760
790
700
460
560
350
350
660
510
610
550
450
440
780
670
650
770
800
770
800
730
700
806
658
621

III.ox (ml/l) rec.iszap (ml/l)
810
970
720
980
850
970
790
980
850
980
710
950
320
770
630
870
470
810
720
860
840
940
750
950
705
919

Fajlagos energia, fölösiszap mennyiségek, hőmérséklet
jan
febr
márc
áprl
máj
jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
Össz.

fajlagos energia
3
(kwh/m )
0,92
0,86
0,80
0,73
0,78
0,69
0,76
0,91
0,91
0,90
1,12
1,09

iszap (m
198
181,5
181,5
198
170,5
181,5
93,5
126
143
154
143
143
1913,5

3)

hőmérséklet
(°C)
10,5
11,5
12
15
18
21
22
23,5
21
18
15
11
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2. melléklet: A móri szennyvíztisztító telep technológiai rajza
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3. Melléklet: Vizsgálati jegyzőkönyv
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