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1. Bevezetés, a kutatás célja 

 

Hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt tapasztalható az, hogy a kommunális 

szennyvíztisztító telepek jelentős részében a befolyó szennyvíz nem tartalmaz elegendő, jól 

biodegradálható szerves szénforrást a hatékony denitrifikációhoz és a biológiai többletfoszfor 

eltávolításhoz.  

A hatékony denitrifikáció az elfolyó nitrogén határértékek teljesítése mellett energia 

megtakarítást is lehetővé tesz annak révén, hogy a szerves szénforrást oxigén helyett nitráttal 

távolítjuk el. A BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszéken 

elvégzett, 55 magyarországi szennyvíztisztító telepre kiterjedő felmérés 1. ábrán összefoglalt 

adatai egyértelműen alátámasztják azt, hogy a különböző mértékű szénforrás hiány hazánkban 

is erőteljesen jelentkezik [1]. 

 

1. ábra. 55 megvizsgált magyarországi szennyvíztisztító telep jellemző befolyó BOI5/NH4N 

aránya [1] 

 

Az oxigén jelenléte a denitrifikáció hatékonyságát nagymértékben leronthatja [2], 

szűkös szerves szénforrás elérhetőség mellett pedig az oxigén anoxikus, ill. anaerob 

folyamatokra gyakorolt gátló hatása fokozottan érvényesül [3]. 

Annak ellenére, hogy az oxigénnel való szervesanyag fogyasztásnak mind a 

denitrifikációval, mind a biológiai többletfoszfor eltávolítással szemben metabolikus előnye 

van, a nem levegőztetett – anoxikusnak ill. anaerobnak szánt – reaktorok világszerte nyitottak. 

A szennyvíz szénforrás-szűkösségét vagy –hiányát egyre szélesebb körben tapasztalva merült 

fel az a nemzetközi viszonylatban is úttörő gondolat, hogy a nem levegőztetett reaktorok 

nyitott felszíne lezárásra kerüljön.  



Ezt fontossá teszi az is, hogy a nyitott reaktorokban előforduló alacsony oldott oxigén 

koncentráció (ún. low DO körülmények) - a tápanyag eltávolítási hatékonyság csökkenése 

mellett - mikroaerofil fonalasodáshoz, így az eleveniszap ülepedés romlásához is vezethet. Ha 

az oxigén beoldódása mellett a befolyó jól biodegradálható szervesanyag mennyiség kevés 

(t.i. alacsony szubsztrát koncentráció, ún. low S körülmények), az a fonalasodást serkenti (ld. 

2 ábra), különösen akkor, ha az a nem levegőztetett reaktorban low DO körülményekkel 

párosul, és ún. low DO - low S reaktor jön létre [4,5].  

 

 
2. ábra. Fonalas növekedési előny ún. low DO – low S körülmények között [4] 

 

Az oxigén kizárása ezzel szemben a hatékony denitrifikációban és biológiai többlet-

foszfor eltávolításban szerepet játszó, jó ülepedési tulajdonságokkal rendelkező flokkulens 

szervezeteknek nyújthat előnyt. Így egyrészt anoxikus körülmények között a fakultatívan 

aerob denitrifikáló mikroorganizmusok hatékonyan eltávolíthatják a nitrátot, másrészt pedig 

az ún. PAO-k (foszfor akkumuláló mikroorganizmusok) a 3. ábrán látható mechanizmus 

szerint nagy mennyiségű többlet foszfort képesek eltárolni sejtjeiken belül, csökkentve ezzel a 

tisztított szennyvíz foszfor koncentrációját.  

 

 
3. ábra. A foszfor akkumuláló mikroorganizmusok (PAO-k) működési mechanizmusa 



 

Utóbbi folyamat hatékonyságának jó indikátora az anaerob szakaszban mért 

vízfázisbeli foszfát visszanyomásból származó koncentráció. Amennyiben ez magas, az 

intenzív foszfor visszanyomásra utal, aminek PAO-k energia nyerésében van lényeges szerep, 

és az aerob szakaszban intenzív foszfát felvétel követi, azaz összességében jó biológiai 

foszfor eltávolítást eredményezhet, ami vegyszer megtakarításhoz vezethet.  

A fenti megfontolások szem előtt tartásával nemzetközi viszonylatban is egyedülálló, 

úszó fedél került kifejlesztésre és telepítésre az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep régi 

és új ágán, amelynek hatását helyszíni szennyezőanyag koncentráció profil mérésekkel és 

laboratóriumi modellkísérletekkel egyaránt nyomon követtük. 

A helyszíni szennyezőanyag koncentráció profil mérések során kihívást jelentett a 

biológiai foszfor eltávolítási hatékonyság kimutatása és elkülönítése a vegyszeres kicsapástól 

a foszfor eltávolítására vas-kloridot is alkalmazó nagyüzemi rendszerben. A kísérletek során 

célunk volt igazolni azt is, hogy megfelelően kivitelezett mintavétel és minta előkészítés, 

valamint az elfolyó szennyvízminőség vizsgálata mellett a nitrogén- és foszfor-formák 

koncentrációjának teljes profil mérése, és a vegyszer nyomon követése egyaránt 

elengedhetetlen elemek ahhoz, hogy a rendszer teljesítményét felmérjük, és a problémákat 

feltárjuk. 

 

2. A nem levegőztetett reaktorok lefedése és a nagyüzemi profilmérések 

kivitelezése 

 

Az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep (szárazidei átlagos hidraulikai terhelés: 

155 000 m
3
/d) víztisztítási vonala két fő ágra és azok mindegyike 4 további szekcióra osztott a 

4. ábrán feltüntetett technológiai séma szerint. Mindegyik szekcióban jelentős méretű nem 

levegőztetett medencék üzemelnek. 

 

 
 

4. ábra. Az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep technológiai elrendezési rajza 

 

A Telep Új ágán nemzetközi viszonylatban is elsőként [6] 2013-ban kerültek lefedésre 

az I. szekció nem levegőztetett medencéi, és a nagyüzemi kísérlethez a III. szekció szolgált 



referenciaként, a mérések pedig a 2013. ősz és 2014. nyár közötti időszakban zajlottak le. A 

Régi ágon a III. szekció nem levegőztetett reaktorainak kifejezetten erre a célra a Karsai 

Holding által kifejlesztett, úszó fedlapokkal való lefedése egy második kísérleti ütemben, 

2014. decemberében került megvalósításra, és a II. szekció bioreaktor sora képezte a kísérlet 

referencia rendszerét. A második kísérlet mérései 2014. ősz és 2015. nyár között zajlottak le. 

 

 
5. ábra. Lefedett, nem levegőztetett reaktorok (ld. bordó jelölés) kialakítása és a 

vizsgálatok Kísérleti és Referencia rendszerei az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telepen 

 

A nem levegőztetett medencék felszínéhez pontosan igazított, speciális úszó fedelet a 

6. és 7. ábrák szemléltetik az Új és a Régi ágon, és egyben az egyes szekciókon kijelölt 

mintavételi helyeket is bemutatják.  

 

 
6. ábra. Úszó fedél és a helyszíni profilmérések mintavételi pontjai az Új ágon 

 



A helyszíni szennyezőanyag koncentráció profilmérések alkalmával vett mintákból a 

következő paramétereket vizsgáltuk: oldott KOI, NH4-N, NO3-N, NO2-N, PO4-P, 

hőmérséklet, oldott oxigén koncentráció, pH, eleveniszap koncentráció és a biomassza 

ülepedési sajátságai. A pontosan beállított mélységi mintavételezés során kivett 

szuszpenziókat az oldott paraméterek mérésének előkészítésére helyszínen azonnal 

centrifugáltuk és szűrtük. A nitrát vizsgálatra szánt mintákat pedig Na-szalicilát hozzáadást 

követően a helyszínen bepároltuk, és így szállítottuk be a laboratóriumba. 

 

 

7. ábra. Úszó fedél és a helyszíni profilmérések mintavételi pontjai a Régi ágon 

 

3. A nagyüzemi szennyezőanyag koncentráció profilmérések eredményei 

 

Az Új ágra vonatkozó helyszíni profilmérések jellegzetes eredményeit a 8. ábra 

szemlélteti. A vizsgálatok azt mutatták, hogy elsősorban a levegőztető medence 

anoxikus/aerob üzemének és a levegőztető elemek hézagos kialakításának tulajdoníthatóan a 

NO3-N csupán igen kis mennyiségben jut vissza az anoxikus szelektorba. A lefedett 

reaktorokban jellemzően erőteljesebb foszforvisszanyomás volt kimutatható, ami a biológiai 

többletfoszfor eltávolítás hatékonyságának növekedését támasztotta alá. Ez az eredmény 

megerősítette azt, hogy az oxigén kizárásával a PAO-k a C-forrást növekedésükhöz szubsztrát 

felvételre tudták fordítani. A Régi ágon a lefedést követően a fedett szekcióban a PAO-k 

aktivitása szintén megnövekedett. 

 



 
8. ábra. Nitrát és foszfát koncentráció profilok az Új ág Kísérleti és Referencia 

szekcióiban 

 

A csekély mennyiségű elfogyasztott nitrát különbségét is figyelembe vevő kinetikai 

számítások azt mutatták, hogy a foszfát visszanyomásbeli különbségnek tulajdonítható, 

többletként rendelkezésre álló, jól biodegradálható KOI előülepített szennyvízre 

visszaszámolt értéke a 60 mg/l-t is elérheti. A kiegészítő laboratóriumi szakaszos kísérletek - 

alátámasztva a helyszíni méréseket - arra utaltak, hogy a reaktorok lefedése szénforrás 

megtakarítást eredményezhet, annak elérhetősége szerinti mértékben. 

 

4. Eleveniszap ülepedési vizsgálatok 

 

Az Új ágon az egyes szekciók ülepített biomasszája összekeveredve kerül vissza a 

rendszer elejére. Mivel azonban a Régi ágon az egyes szekciók elkülönített eleveniszappal 

üzemelnek, az itt végzett nagyüzemi kísérlet során a lefedés eleveniszap szerkezetre és 

ülepíthetőségre gyakorolt hatását is tanulmányozhattuk. 

Fontos kiemelni, hogy a vizsgálatokat nagy körültekintéssel végeztük el [7], a 

váltakozó üzemben levegőztetett reaktorokból a levegőztetett fázis 30. perce után (azaz 30 

perc intenzív levegőztetést követően) vettük meg a mintákat, és a vizsgált szekciók mind a 

négy folyosójáról történt mintavétel. A kapott eredmények átlagolásából származnak a 9. és 

10. ábrákon feltüntetett adatok. 

Az eredményeket bemutató 9. és 10. ábrák arról tanúskodnak, hogy a nem 

levegőztetett reaktorok lefedése már leromlott iszapszerkezet mellett történt meg. Ez az 

eredmény feltehetően összefügg azzal, hogy a reaktorok felszínén mikrobiális hab felúszás 

volt megfigyelhető. Mindemellett az iszap ülepedési index tekintetében a Kísérleti szekció 

javára mutatkozó eltérés többször is meghaladta a 20%-os különbséget, azaz a lefedés 

hatására általánosan jobbnak mutatkozott az iszapszerkezet a nagyüzemi kísérlet során. A 9. 

ábrán az is látható, hogy április közepétől a Kísérleti rendszer iszapszerkezetének javulása 

gyorsabb, mint a Referencia rendszeré, a görbék szétválnak. Összességében tehát ülepedési 

vizsgálatokkal igazoltuk, hogy az oxigén úszó fedőlapokkal való kizárásának, a fonalasok 

növekedésének kedvező, ún. low DO körülmények megszüntetésének hatására javul a 

biomassza ülepíthetősége.  

 



 
9. ábra. Az iszap ülepedési index alakulása a Régi ágon zajló kísérlet során 

 

 
10. ábra. Az iszap ülepedési indexek különbségének alakulása  

a Régi ág két vizsgált szekciója között 

 

A II. Referencia rendszer felszínén felgyűlő mikrobiális habot az üzemeltető hetente 

eltávolította. A Kísérleti rendszer felszínén a lefedés előtt felgyűlt hab „elemésztése” volt 

feltételezhető. 

 

 

5. A foszfor eltávolítás okainak feltárása a Régi ágon végzett profil mérések 

útján 

 

Az elvégzett profilmérések célja az volt, hogy feltárjuk a foszfor eltávolítás biológiai 

és fizikai-kémiai folyamatát a Régi ág egyes szekcióin, információt kapjunk a vízvonalra 

adagolt (vagy oda közvetetten - az iszapvonalról - átkerülő) vegyszer mennyiségéről, 

bioreaktorokbeli koncentrációjáról (szekciónkénti eloszlásáról), valamint a vegyszeres 

kicsapás biológiai folyamatok indikátoraira gyakorolt torzító hatásáról. Ennek feltérképezése 

érdekében a 11. ábrán feltüntettet pontokon (ld. piros négyzetek) hajtottunk végre 



mintavételezést, a megvett mintákból pedig NH4N, NO2N, NO3N, PO4P, valamint összes és 

oldott vas koncentrációt határoztunk meg összesen 3 alkalommal. 

 

11. ábra. A Régi ág profilmérések során vizsgált szekciói 

 

Mivel az I. A
2
/O kapcsolásban nitrát kisebb mennyiségben kerül az első reaktorba, 

mint az eredeti reaktor elrendezés szerint üzemelő II. és III. rendszerekben, a viszonylag 

kisebb mértékben kimutatott ortofoszfát koncentráció okainak feltárását fontosnak tartottuk 

Amint azt a 12. ábra diagramjai szemléltetik a kutatás kapcsán igazolást nyert az, hogy 

csupán a tisztított szennyvíz foszfortartalmának meghatározása nem ad elegendő információt 

a biológiai folyamat hatékonyságára. A mechanizmus tisztázása érdekében a nitrogén- és 

foszfor-formák koncentráció profil mérésére, valamint a vegyszer nyomon követésére és 

eloszlásának vizsgálatára is szükség van. A helyszíni mérések, valamint a kiegészítő 

szimulációs számítások egyaránt azt mutatták, hogy a túlzott mértékű vegyszeradagolás 

méréstechnikailag elfedheti, biotechnológiailag pedig elnyomhatja a PAO-k működését. 

Laboratóriumi szakaszos kísérletekkel kimutattuk, hogy a vegyszer bekeverésének döntő 

hatása van a foszfor kicsapás hatékonyságára. 

 



 
12. ábra. a) foszfát koncentráció profil,  

valamint b) a vas eloszlása a Régi ág egyes szekcióin 

 

A kísérlet során azt is megvizsgáltuk, hogy a nem megfelelő minta feldolgozás milyen 

mértékű hibát okozhat a foszfát koncentráció mérés eredményeiben. Ennek érdekében a Régi 

ág szekcióinak váltakozó üzemben levegőztetett reaktoraiból vett minták esetében a 

mintavétel helyszínén azonnal szűrt minta (AE+ helyszínen szűrt) szűrletéből, valamint az 

ugyanonnan származó, de csak 2-3 órával később a laborban szűrt minta (AE+ laborban szűrt) 

szűrletéből is elvégeztük a foszfát koncentráció mérést. A 13. ábrán bemutatott eredmények 

azt tükrözték, hogy amennyiben nincs azonnali szűrés (biomassza leválasztás) a mintavételt 

követően, akkor nagymértékű foszfor visszanyomás következhet be a mintatároló edényben a 

mintavétel és a minta szűrése között, ami hibás mérési eredményekhez vezet. 

 

 
 

13. ábra. Mért foszfát koncentrációk a helyszínen azonnal, ill. a később laborban szűrt 

eleveniszap minták víz fázisából. 



6. Összefoglalás 

 

Nemzetközi viszonylatban is egyedülálló úszó fedél került alkalmazásra annak 

érdekében, hogy az általánosan tapasztalható, csökkenő szénforrás elérhetőség, ill. szénforrás 

hiány esetén a pótszénforrás adagolást és az ezzel járó problémákat megakadályozhassuk. A 

fedlap telepítése az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep régi és új ágán történt, hatását 

helyszíni szennyezőanyag koncentráció profil mérésekkel és laboratóriumi vizsgálatokkal 

követtük nyomon. 

Az eredmények azt mutatták, hogy az úszó fedlap alkalmazása jelentős szénforrás 

megtakarítást jelenthet, ami fordítható a denitrifikációra, vagy pedig a biológiai foszfor 

eltávolítás hatékonyságának növelésére és az úgynevezett mikroaerofil körülmények kizárása 

útján javíthatja az iszapülepedést. 

Az Új ágon a lefedett reaktorokban erőteljesebb foszfor visszanyomás volt 

kimutatható, ami a biológiai többletfoszfor eltávolítás hatékonyságának növekedését 

támasztja alá. Kísérletileg igazoltuk, hogy a lefedés nyomán növekedett az eleveniszap 

biomassza foszfor tartalma.  

Az elvégzett kísérletek több oldalról is bizonyították és előremutató eredményekkel 

alátámasztották a nemzetközileg is újdonságnak számító fedőlapok telepítésének 

létjogosultságát és a befolyó elérhető szubsztrát forrás mennyiségétől függő hatékonyság 

növelő hatását. 

A mérések arra is rámutattak, hogy a biológiai többletfoszfor-eltávolítási hatékonyság 

adekvát felmérésére nem elegendő a tisztított szennyvíz minőségének vizsgálata, helyszíni 

profilmérések szükségesek és a vegyszer nyomon követése is fontos. Foszfát mérés 

alkalmával a minta előkészítés során szükséges a biomassza vízfázistól történő azonnali 

elválasztása, a hibás mérési eredmények elkerülése érdekében. A helyszíni mérések és a 

biokinetikai szimulációs vizsgálatok egyaránt azt igazolták, hogy a vegyszer túladagolása 

méréstechnikai szempontból elfedi, biotechnológiailag pedig elnyomja a PAO-k működését, 

és üzemeltetési többletköltséget eredményez. 

A megfelelő ülepíthetőségi eredmények elérése érdekében is fontos mérési technika 

alkalmazásával az úszó fedlappal is beborított, nem levegőztetett reaktorokban megszüntetve 

a mikroaerofil körülményeket, kedvezőbb iszapindex értékeket kaptunk. 
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