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1. Bevezetés, célkitűzés

A víz a Föld legjellegzetesebb alkotóeleme és ezért a természeti környezetünk meghatározója.
A Földet a vízkészletei alapján kék bolygónak nevezzük, azonban a készleteinek döntő része
sósvíz és az óceánokat, tengereket alkotja és mindössze 2.8 %-a az édesvíz, aminek jelentős
része fagyott állapotban, a sarkvidékeken található. Mint ismert a népesség száma Földünkön
növekszik, és ez okozza, hogy a növekvő népesség, vízigénye is nő, ma már évente, több mint
2.500 milliárd m3-nyi a vízigényünk, ami persze állandóan több és több (Bogárdi, 1995).

1. ábra. A Föld vízkészletének megoszlása (Fetter, 1998)

A víz szerepét nem elegendő csupán a természeti környezetben vizsgálni, hanem a társadalmi
környezettel összhangban is elemeznünk kell. Egyrészt a víz a természet terméke, másrészt
szükséges a társadalmi újratermelési folyamatokban is. A természetben lejátszódó
vízforgalomnak a társadalom szükségleteivel való optimális összhangra irányuló tervszerű,
tudományos, műszaki, gazdasági és igazgatási tevékenység a vízgazdálkodás és ezen belül az
integrált vízgazdálkodás célja a természet állapotának, a környezeti feltételeknek és a
társadalom, gazdasági tevékenységének reális összehangolása, sőt szükséges a jövőnk
fenntarthatósága érdekében a vízgazdálkodásunkban a paradigmaváltás (Kerényi, 2003;
Rakonczai, 2003).

A történelmi kutatások szerint i.e. évszázadokkal, sőt egy-két évezreddel is létesítettek már
csatornahálózatokat a nagyobb települések szennyvizeinek összegyűjtésére és elvezetésére.
Ekkor azonban meg csak a szennyvizek elvezetésére volt szükség, tisztítására nem, mert a
nagy települések egymástól távol voltak, így közöttük bőven volt lakatlan terület, ahol a
szennyvíz természetes folyamatokban megtisztulhatott (Kozák és Lakatos, 1991).

A társadalmi fejlődés során azonban az ember mindjobban beavatkozott a természetbe,
elsősorban a termelési tevékenységgel, ami azt hozta magával, hogy most már fokozatosan
magának kellett gondoskodnia hulladékainak elhelyezéséről és kezeléséről. Ma már a legtöbb



2

országban a szennyvíztisztítás és az ezzel szoros kapcsolatban lévő ivóvízellátás jelenti a
legnagyobb és legidőszerűbb gondot (Lakatos és Nyizsnyánszki, 1999).

Dolgozatunkban áttekintést adunk a hazai szennyvíztisztítás helyzetéről, visszatekintve a
múltba, elemezve a jelent és foglalkozva a jövőben a párizsi klímatárgyalások eredményei
alapján elvárható fejlesztésekkel, mert a vízkincsünket nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsönbe (Bruntland et al., 1987).

2. Vízszennyezés

A vízszennyezés túlnyomórészt nem természeti, hanem emberi hatás, így a szennyezés
megelőzése, ill. mértékének szabályozása is az emberek kezében van. Vízszennyezésnek
nevezzünk minden olyan külső hatást, mely a vízterek minőségét úgy változtatja meg, hogy a
víz alkalmassága a benne zajló természetes folyamatok biztosítására és az emberi használatra
csökken, vagy megszűnik (Klein, 1962; Felföldy, 1987).

Az ipari tevékenység a nyersvíz kivétellel és a szennyezett víz visszavezetéssel közvetlenül, a
levegőbe és a talajra kibocsátott emisszió révén közvetve hat a vizekre. A levegőből
kiülepedő szennyező anyagok helyileg és nagyobb térségben is növelhetik a talajok és a vizek
savasságát.

A vizek jellegzetes és legelterjedtebb szennyezettségét a szerves anyagok adják. Ezek egy
része könnyebben, másik része nehezebben bontható biológiai úton.

Amikor szerves anyag-tartalmú szennyvizet folyóba vezetünk, akkor a szerves anyag
lebomlása miatt, a folyóvíz oldott oxigéntartalma lecsökken. A csökkent oxigénviszonyok
miatt csak azok a szervezetek maradnak meg, melyek képesek az oxigént a felszínről felvenni,
vagy e1tűrik az alacsony oxigéntartalmat is. Az igényesebb halak elmenekülnek, csak a
kevésbé igényes, toleráns halak képesek a szennyvízbevezetés alatt élni. Amikor a
baktériumok a bevezetett szerves szennyező anyagot lebontották, az ásványi, növényi
tápanyagok biztosítják az algák elszaporodását, növekszik a fotoszintetikus úton termelt
oxigéntartalom és elkezdődik az eredeti, szennyvízbevezetés előtti természetes állapot
visszarendeződése.

Az előző csoportba sorolható a kommunális eredetű szennyvíz és az élelmiszeripari,
mezőgazdasági szennyvizek egy része. Ha egy ilyen szennyvizet egy víztérbe - befogadóba
vezetünk, ott a természetes tisztulás hamarosan megindul, azaz a szerves anyag biológiai
bomlás a megkezdődik, ilyenkor tulajdonképpen a szennyvízben lévő szerves széntartalom
aerob úton stabilizálódik. Ehhez a stabilizálódáshoz a természetes rendszerben oxigén
szükséges amelyet, a lebontást végző mikroorganizmusok a vízben oldott oxigénből fedeznek.
Hasonló biológiai folyamatok zajlanak le az ilyen típusú szennyvizek biológiai
szennyvíztisztítása során is, csak ebben az esetben, műtárgyakban, mesterséges oxigénbevitel
történik.

A vizeket érő szerves anyagok káros hatása eltérő. A hagyományos, az előző pontban tárgyalt
biológiailag bontható szerves szennyezők nagyobb koncentrációban károsak, és főleg a vizek
oxigénháztartásának befolyásolása alapján fejtik ki hatásukat. A nehezen lebomló szerves
szennyezők már kisebb koncentrációban, általában μg/l tartományban is károsak, s hatásukat
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inkább mérgező, rákkeltő, felhalmozódó tulajdonságaik alapján fejtik ki. A hazai
gyakorlatban ezeket gyakran szerves mikro-szennyezők összefoglaló néven is említjük.

A szennyvízben nem oldódó lebegő anyagok közül károsak a felúszó olajos, zsíros anyagok,
melyek nehezen távolíthatók el, rontják a tisztítási hatásfokot, és ha gyúlékony
szénhidrogének kerülnek beléjük, mint pl. a benzin, még veszélyesek is lehetnek. A
kiü1epíthetó anyagok közül az ásványi anyagok, mint a homok, egészségügyi szempontból
közömbösek.

Az oldott állapotban lévő anyagok rendkívül sokfélék. Ide tartoznak a vizelet, a növényi, állati
hulladékok kioldódott részei, az ipari tevékenységből származó oldódó szennyezők és a
háztartásokban mind nagyobb mennyiségben használt mosószerek, a detergensek. Ezek közül
ez utóbbiak, a detergensek okoznak sok helyen zavarokat, mert az erős habképzés
következtében rontják a tisztítás eredményességét, de ezenkívül, amiatt is, mert biológiailag
nehezen bonthatók, így kisebb-nagyobb hányaduk benn marad a már tisztított szennyvízben,
és ezzel együtt a befogadó vízbe jut, melyet tovább szennyez.

A szennyvízben levő, avagy ott keletkező gázok közül egészségügyi szempontból a
kénhidrogén fontos. Ennek zárt térben, a csatornákban van jelentősége, ahová az iparból
juthat, vagy a csatornában a megindult rothadás révén keletkezhet. A kénhidrogén erősen
mérgező gáz. Veszélyességét fokozza, hogy még nem veszélyes, kis mennyiséget
belélegezve, teljesen eltompítja a szaglást, aminek következtében a már veszélyes, nagyobb
töménységet nem vesszük észre.

Az előbb felsorolt, különböző fizikai és kémiai jellegű szennyezőkön kívül mikro-szervezetek
is vannak a szennyvízben, melyeknek egészségügyi szempontból igen nagy jelentőségük van.
Ebbe a csoportba tartoznak a különféle kórokozó baktériumok és vírusok, valamint a
bélférgek. Ezek a baktériumok és vírusok az ezeket ürítő emberekből óriási számban kerülnek
a szennyvizekbe (Lakatos és Czudar, 2008).

3. A szennyvízkezelés általános lépései

Attól függetlenül, hogy természetes (természetközeli) vagy műtárgyas (hagyományos)
szennyvíztisztításról van-e szó, alapvető fontosságú az ülepíthető anyag első fázisban történő
eltávolítása. Az előülepítés révén elkerülhető, hogy a nagyobb szemcseméretű szennyezők a
szűrőközegben eltömődést okozzanak, így rontva a tisztítás hatásfokát. Azokban a
rendszerekben pedig, ahol telepített növényfajok is közreműködnek a víz megtisztításában,
problémát jelenthet, hogy e növényfajok közül csak nagyon kevés tolerálja a nagy
szemcseméretű lebegőanyaggal terhelt szennyvizet (Öllős, 1992).

Az előülepítésben eltávolításra szánt anyagok viselkedésük szerint két csoportra oszthatók:
különálló szemcsékből felépülő lebegőanyagokra (pl. homok) és könnyen pelyhesedő
lebegőanyagokra. A részecskék ülepedését befolyásolhatják a következő tényezők:

- a megfelelő hatásfok elérése érdekében az áramlásnak laminárisnak kell lennie;

- a víz sűrűségváltozásának függvényében másodlagos áramlások jöhetnek létre az
előülepítőben – e jelenség leggyakoribb kiváltó oka a hirtelen hőmérsékletváltozás, például
egy melegebb szennyvíztömeg;
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- amennyiben az ülepítendő szemcsék mennyisége meghaladja az 1 g/l-t, akkor a
szemcsék már egymást gátolják az ülepedésben.

A különálló részecskék ülepedését csak a felületi terhelés és az ülepedési idő fogja
befolyásolni, független lesz a medence mélységétől és az átáramlási sebességtől mindaddig,
míg utóbbi el nem éri azt a határsebességet, amelynél a leülepedett hordalék ismét
felkavarodik.

Az alkalmazott ülepítők többféle módon csoportosíthatók, egyik szempont a víz áramlása.
Ennek megfelelően elkülöníthetők vízszintes és függőleges áramlású ülepítők. Az ülepítő
funkciója szerint lehet előülepítő és utóülepítő. A vízszintes áramlású ülepítőket általában
előülepítésre alkalmazzák. Jellemzőjük, hogy igen jól eltávolítják a szemcsés anyagokat.
Épülhetnek egy-, két-, vagy többszintes elrendezésben. A függőleges- és sugár-áramlásúak
általában az utóülepítésben játszanak szerepet.

A szennyvíztisztítás fokozatát, a szennyező anyagot befogadó (eltávolító) viszonyai és a
szennyvíz mennyisége, gazdasági szempontok, valamint tisztítási határértékek határozzák
meg. A városi (kommunális) szennyvizek esetében a tisztítás során három szakaszt
különítenek el, amelynek technológiai kivitelezése során számos eljárás lehetséges (Öllős,
1992), elsődleges vagy mechanikai tisztítást, másodlagos tisztítást – ezt a szakaszt szokás
biológiai tisztításnak is nevezni – és harmadlagos tisztítást, mely biológiai és kémiai
módszerekkel történhet.

Az elsődleges tisztítás célja a durva szennyezők eltávolítása, illetve a lebegőanyagok
kivonása. Ezt a tisztítási eljárást mechanikai tisztításnak is nevezik, célja a szennyvíz
biológiai tisztításra történő előkészítése. Önállóan gyakorlatilag nem felel meg az innen
kikerülő tisztított szennyvíz a befogadó által támasztott minőségi elvárásoknak, ezért legtöbb
esetben másodlagos tisztítási fokozatra is szükség van, melynek célja a nem ülepíthető
kolloidális anyagok és szerves szennyezőanyagok eltávolítása. Ezt a fázist szokás biológiai
tisztításnak is nevezni, mivel a tisztítás biológiai folyamatok révén megy végbe.

A harmadlagos tisztítási fokozat a másodlagos tisztítás eredményeként létrejött ionok, illetve
a szennyvízben még megtalálható növényi tápelemek (nitrogén-, és foszfortartalmú
vegyületek) eltávolítása. Ezek a befogadóba jutva algatúlburjánzást, planktonikus
eutrofizálódást (Lakatos, 1978) okozhatnak, melynek következtében jelentős ökológiai
vízminőség csökkenéssel lehet számolni. A tápanyagok eltávolítása kémiai és biológiai
módszerekkel történhet (Réti, 2001; Liu és mtsai, 2005).

A szennyvizek mechanikai tisztítása a viszonylag egyszerű és régóta alkalmazott eljárások
közé tartozik. Ennek célja a nagyméretű, durva, úszó és lebegő szennyezők, a szennyvízben
levő ásványi és szerves lebegőanyagok, valamint a folyékony és szilárd úszóanyagok
eltávolítása.

A mechanikai tisztítóberendezések az alábbi műtárgyakat foglalják magukba:
- szennyvízrácsok, szűrők és aprító szűrők, amelyek a nagyméretű úszó és lebegő szilárd
anyagokat távolítják el szűrőhatás és aprítás révén;
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- homokfogók, melyekben a nagyrészt kisméretű ásványi anyagok gravitációs, esetleg
centrifugális elven történő eltávolítását valósítják meg;

- ülepítők, melyek a nagyrészt kisméretű úszó- és lebegőanyagok gravitációs, esetleg
centrifugális erő segítségével történő eliminálását teszik lehetővé;

- úsztató berendezések, flotációs medencék, sűrítő és oldó medencék, amelyek a kisméretű
úszó és folyékony, esetleg szilárd anyagok eltávolítását általában gravitációs erő hatására
vagy flotációval, illetve sűrítéssel oldják meg.

A mechanikailag eltávolítható szennyezőanyag után a még magas lebegőanyag és szerves-
tartalmú szennyvizet biológiai folyamatok révén tisztítják tovább. A biológiai tisztítás
lényegében az élővizekben, illetve a talajban lejátszódó folyamatokon alapszik. Természetes
vízi ökoszisztémákban a szennyező anyagok mikrobiális transzformációja és mineralizációja
azokat ismét hozzáférhetővé teszi az elsődleges produkció számára. A korszerűnek számító
biológiai szennyvízkezelési eljárások napjainkban is ezeknek a komplex mikróba-
közösségeknek az összehangolt tevékenységén alapulnak. Hatékony szennyvíztisztító
rendszert létrehozni még ma is a természetben fellelhető folyamatok kihasználását, azok
megfelelő tér- és időbeli összehangolását jelenti.

Attól függően, hogy a mikroorganizmusok működésükhöz oxigént igényelnek-e, beszélhetünk
aerob és anaerob mikroorganizmusokról, illetve tisztításról. Az aerob és anaerob
szennyvíztisztítás során a mikroszervezetek a szennyvízben található szerves anyagokat
használják fel energiatermelésre, lebontási termékeik pedig kismolekulájú stabil vegyületek,
mint például szén-dioxid, metán, kén-hidrogén, ammónia. A szerves anyagnak a baktérium
sejtekbe beépült része a sejtek ülepedésével, ill. ülepítéssel eltávolíthatók a rendszerből,
mielőtt a megtisztított szennyvíz a befogadóba kerülne. Az energiatermelés során a szerves
anyag többi részéből képződő stabil végtermék egy része (például N2) gáz formájában távozik
a rendszerből. Az aerob folyamatok biztosításához állandó oxigénellátásra van szükség,
amelyet mesterséges levegőbejuttatással, levegőztetéssel biztosítanak a tisztítóberendezésben
(Benedek és Valló, 1976).

3.1. Természetes és műtárgyas (mesterséges) eljárások

A szennyvízkezelési eljárások csoportosítása természetesen nem csak a fenti módon, hanem
egyéb jellemzők, például költségek, felhasznált anyagok stb. szerint is lehetséges.

Azokat a szennyvíztisztítási módokat, melyek
- környezetbarát technológiát alkalmaznak,
- alacsony építési és működési költséggel jellemezhetők,
- energiaigényük minimális,
- működtetésük nem igényel szakképzett, nagy létszámú személyzetet,
- más célokra – pl. mezőgazdaság – alkalmatlan területeken is kialakíthatók és
- esztétikusak, tájba illők,

természetes rendszereknek nevezzük.

A természetes szennyvíztisztítási eljárásokat korábban a biológiailag tisztított szennyvíz
utótisztítására használták, ma azonban sikeresen alkalmazzák ezeket a technológiákat önálló
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tisztítási eljárásként is. A növekvő energia- és munkaerő-árak miatt ezek az eljárások egyre
keresettebbek, valamint vitathatatlan előnyük, hogy külön energia- és vegyszerigény nélkül
üzemeltethetők.

Ezzel szemben a műtárgyas (mesterséges) rendszerekre jellemző, hogy
- nem feltétlenül alkalmaznak környezetbarát technológiát (pl. Fe3+  vagy Al3+

vegyületek segítségével történő harmadlagos tisztítás,
- műtárgyépítési és működtetési költségük, valamint energiaigényük viszonylag

magas,
- működtetésük nagyszámú személyzetet igényel és
- általában nem esztétikusak, gyakran rontják a táj képét.

A természetes tisztítási módoknak a fentebb vázolt előnyök mellett természetesen hátrányaik
is vannak, például:

- a szennyvíz hosszú tartózkodási ideje a rendszerben, emiatt fajlagosan nagy a
területigény,

- speciális követelmények – talajtani és felszínmorfológiai adottságok – merülhetnek
fel,

- a tisztítás hatékonysága szezonálisan ingadozik,
- beüzemelésük, működtetésük optimalizálása időigényes és
- a tervezési – kivitelezési hibák sokáig rejtettek maradhatnak.

4. Eleveniszapos biológiai tisztítási eljárások

A szennyvíztisztítás műszaki megoldásai között jelenleg a legelterjedtebben alkalmazott
műszaki megoldás az ún. eleveniszapos biológiai tisztítási eljárás. A technológiai folyamat
során a tulajdonképpeni biológiai fokozatot a levegőztetés, és a kapcsolódó fázisszétválasztás
(ülepítés) alkotja, melynek technológiai szempontból szükséges és elmaradhatatlan része
(néhány egyszerűbb megoldás kivételével) a recirkuláció. A levegőztető medencében mennek
végbe azok a biokémiai folyamatok, melyek során a mechanikai tisztítás után még megmaradt
alakos, kolloid és oldott szerves szennyező anyagot a mikroorganizmusok (baktériumok)
változó körülmények mellett lebonyolítják (Lakatos és Molsa, 1997).

A szennyező anyagok (a baktériumpopuláció szempontjából táplálékok) lebontásához a
mikroorganizmusoknak oxigénre van szükségük, melynek oldott folyadékfázisába történő
bejuttatásához ún. levegőztető, berendezések szolgálnak. Ezek feladata, hogy a megfelelően
kialakított medencében (reaktorban) a baktériumok oxigénszükségletének folyamatos
kielégítése mellett a sejttömeg kiülepedés-mentes, egyenletes eloszlással történő lebegésben
tartása megtörténjen annak érdekében, hogy azok a szerves anyaghoz hozzáférhessenek és a
folyamat végtermékei is egyenletesen, oszoljanak el.

Az oxigénellátást és az iszapelegy lebegésben tartását, biztosító keverést általában egy
gépegység látja el, azonban a kettős funkció gazdaságos energiafelhasználása érdekében az
utóbbi időben az iszap mozgatásához külön keverőket építenek be, mely által elérhető, hogy
mindkét funkció képes megközelíteni az optimális működést.
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5. A harmadlagos tisztítás

A biológiai egység technológiai fejlődése a mikro-szennyezők eltávolítását célozza meg. A
környezetvédelem, az élővizek védelme fontos szempontként tűzte ki a nitrogén és
foszforformák csökkentését (Somlyódy, 2002).

A hagyományos rendszerek mellett megjelent az igény ezen szennyezőanyagok
csökkentésére. Számos megoldási lehetőség merült fel, kémiai, fizikai-kémiai, biokémiai
lehetőségként. Mindezen megoldások alapkutatások, fél-üzemi és üzemi kísérletek alapján a
biotechnológia igénybevételével alakultak ki. Egységes „recept” egyik technológiára sem
adható, minden konkrét esetben a laboratóriumi vizsgálatok alapján lehet alternatív
megoldásokat vázolni, de tudomásul kell venni, hogy a javasolt megoldás is csak bizonyos
peremfeltételek mellett igaz, számos, néha nem detektálható szennyezőanyag döntő hatást
gyakorolhat a technológia eredményre (elfolyó vízminőség).

A harmadlagos tisztítási fokozat számos technológiai megoldást kezdeményezett, mind a
foszfor-, mind a nitrogénformák eltávolításának érdekében. Minden törekvés fő célja az ún.
mikro-szennyezők egyes fajtáinak radikális megszüntetése, ill. a tűrési határon belül való
tartása, az élővizek minőségének szinten tartása, ill. javítása céljából.

A nitrogénformák alapvetően biológiai, a foszforformák biológiai és kémiai tisztítás
technológiai eljárással távolíthatók el a házi kommunális szennyvízből.

Az ipar által produkált ilyen jellegű szennyezőanyagok eltávolítása sokkal komplexebb
feladat, a fizikai, fiziko-kémiai, biológiai és hő-technikai eljárások kombinációját igényli.
(Eckenfelder ). A nitrogénformák kezelése oxikus és anoxikus reaktorok valamilyen szintű
kombinációját igényli. A szerves és szervetlen ammónia nitráttá való alakítása, és a nitrát
további bontása (denitrifikáció), valamint az utóülepítő védelme és a re-, ill. cirkulációs körök
kialakítása komoly laboratóriumi vizsgálatokat igényel.

A hagyományos nitrifikációs rendszerek a fázisszétválasztó egységeknél komoly üzemeltetési
problémákat okozhatnak, elsősorban a „vad denitrifikációs” események bekövetkeztével, ahol
az utóülepítő alacsony oldott O2-tartalma a képződő N2 miatt iszapfelúszást okoz az elfolyó
víz magas lebegőanyag-tartalmát produkálva. Ez mind a KOI, mind a BOI5 magas
koncentrációját eredményezi és „rossz” elfolyó vízminőséget produkál.

6. Anaerob szennyvíztisztítás

Fűtés nélküli rothasztást csak átmenetileg, vagy pedig ideiglenes megoldásként alkalmazunk,
mert a rothasztás, vagyis e1ásványositás folyamata a hőmérséklettől nagymértékben függ.
Hazánkban legkedvezőbb a kb. 30 ºC-on végzett rothasztás, amely gyakorlatilag 30 nap alatt
zajlik le. Nemzetközi és újabban hazai szinten is, közismertek az 55 ºC -os rothasztási
eljárások, amikor ún. termofil baktériumok végzik a lebontást, mindössze 15 nap alatt.

10 ºC esetén viszont már 90 nap szükséges a megfelelő kirothasztáshoz, 5 ºC alatt
gyakorlatilag teljesen szünetel a lebontás, ezért nem célszerű hazánkban fűtés nélküli
iszaprothasztást alkalmazni. Kivételt képez a kétszintes ülepítők alsó, ún. rothasztótere, de az
mindig földbe süllyesztve, vagy azzal körültöltve készül, s így annak hőmérséklete nem esik
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sosem 10 ºC alá, már csak azért sem, mert a fölötte (az ülepítő téren) átfolyó szennyvíz a
leghidegebb téli időszakban is 10 ºC feletti hőmérsékletű.

Az iszap kezelésénél is alkalmazunk vegyszereket, pl. kalcium-hidroxid (mész) adagolásával
a lúgos folyamat mielőbbi beindítását segítjük elő, fémsók alkalmazásával (pl. alumínium-
szulfát, vas-klorid stb.) az iszap felesleges víztartalmának eltávozását könnyítjük meg. A
víztelenítés egyébként a mechanikai tisztítási eljárások közé tartozik.

7. Létesített vizes élőhelyek és a szennyvíztisztítás

A vizes élőhelyek jól tükrözik a környezet természetes jellegét ill. állapotát és ezért
fennmaradásuk, megőrzésük prioritása nem lehet kérdéses, nemcsak pusztán a vizes élőhelyek
szempontjából, hanem az emberi társadalmak és a természeti környezet közötti egészséges
kapcsolat működése miatt is. A környezetvédelem, a vízvédelem egyik kulcskérdése a
különböző eredetű zápor- és szennyvizek tisztítása és a kezelési technológiák, eljárások
tisztítási hatásfokának növelése (Lakatos, 1988).

A szennyvíztisztítás terén elvárt és remélt előrelépésnek központi kérdése, hogy milyen
mértékben sikerül beavatkozni a tisztítási folyamatokba és ez milyen hatást eredményez
annak biológikumára, hiszen a megváltozott vagy megváltoztatott környezeti tényezőkre
reagál az élővilág. Fontosnak tartjuk a szennyvíztisztításra felhasznált létesített vizes
élőhelyek működésének minél többoldalú megismerését, hogy az optimalizáció az egész
rendszerre, vagy csak egyes részfolyamataira, eredményesen alkalmazható legyen (Lakatos et
al., 2014).

A vizes élőhelyek (wetlands) számos speciális tulajdonsága lehetővé teszi szennyvíztisztításra
való alkalmazásukat. Egyrészt természetes körülmények között is nagy mennyiségű vizet
tartalmazó rendszerek, ezért a szennyvíz adagolása által okozott víztelítettség természetes
állapotuk. Másrészt a talajban oxikus és anoxikus zónák váltakoznak, ahol a szerves anyagok
lebontása ezáltal speciális utakon, oxigénen kívül más elektron-akceptorokat (nitrát, szulfát,
vas) is hasznosítva zajlanak, valamint a vegetációt alkotó hidrofiton növények képesek nagy
mennyiségű anyagfelvételre, és a tápanyagdús környezet (szennyvíz) hatására jelentős
növekedést produkálni. A növényi biomassza, és ezáltal a szennyvízből felhasznált anyagok
egy része a növényzet eltávolításával kivonható a rendszerből

A létesített vizes élőhelyek (constructed wetlands) előnye a természetes vizes élőhelyekkel
(natural wetlands) szemben szabályozhatóságukban rejlik. A létesített vizes élőhelyek
tervezésénél figyelembe kell venni a tisztítandó szennyvíz mennyiségét, hidrológiai,
vízkémiai és mikrobiológiai paramétereit, hogy az adott környezethez illeszkedő és a helyi
igényeknek megfelelő rendszert lehessen kiépíteni.

Hasonlóan a többi természetes eljáráshoz, a létesített vizes élőhelyek kivitelezése,
üzemeltetése és fenntartása is jóval olcsóbb a hagyományos szennyvíztisztítási módszerekénél
és a telepek működésének ellenőrzése nem igényel állandó jelenlétet. Hátrányuk viszont, hogy
területigényük sokkal nagyobb, mint a hagyományos eljárásoké, és számolni kell az
üzemeltetés során esetenként fellépő “kellemetlen” szag és fertőző hatásokkal is. Nehézséget
okoz a létesített vizes élőhelyek esetén a szennyvíztisztítás eredményességének szezonális
(nyár-tél) fluktuációja illetve külső körülmények hatására bekövetkező változása (eső-
szárazság).
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Az 1960-as években Seidel (1966) fejlesztette ki az úgynevezett gyökérzónás módszert,
amelyet Kickuth (1977) a 70-es években továbbfejlesztett. A két kutató munkássága tette
lehetővé a szennyvíztisztítás céljára épített létesített vizes élőhelyek széleskörű alkalmazását.
Napjainkra számos különböző felépítésű és funkciójú létesített vizes élőhely típust dolgoztak
ki, amelyek lehetővé teszik többek között kommunális, ipari és mezőgazdasági szennyvizek,
illetve bányákból és szemétlerakó helyekről elszivárgó szennyvizek tisztítását is. Számos
kutatás alátámasztja a létesített vizes élőhelyek sikerességét kis települések illetve háztartások
kommunális szennyvizének tisztításában.

A létesített vizes élőhelyek általában több medencéből álló rendszerek. A medencék
viszonylag sekélyek, feltöltésük különböző mátrix anyaggal (homok, kavics, kő, talaj,
komposzt) illetve ezek különböző keverékével történik. Kivételt képeznek a stabilizáló
tórendszerek, amelyeknél nem kell mátrix anyagot használni. A medencék alatt található talaj
összetétele, hidrosztatikus vezetőképessége illetve a telep elhelyezkedése határozza meg,
hogy szükséges-e a medencék szigetelése. Ha a hidrosztatikus vezetőképessége 10-8 m/s-os
értéket meghaladja, akkor a medencék szigetelését agyaggal vagy valamilyen szintetikus
szigetelőanyaggal kell biztosítani.

8. Kombinált szennyvíztisztítás

A Debreceni Szennyvíztisztító Telepre érkező nyers szennyvíz mechanikai szennyező
anyagait durva és finom rács segítségével távolítják el. Innen a víz a folyamatosan
levegőztetett homokfogóba jut. A homokfogón keresztül haladt nyers szennyvíz a Dorr típusú
előülepítőkbe kerül. Az előülepítőben történik meg a nyers szennyvíz fázisainak külön
választása. A kialakított záportározó lehetőséget nyújt a többlet beérkező szennyvíz ideiglenes
tárolásához, még közvetlen a biológia lebontás előtti szakaszban.

A biológiai lebontás az anaerob medencékkel kezdődik. Az elő-szelektor anareob
medencében csökkentik a recirkulációs iszap nitrát koncentrációt a fő anaerob reaktor előtt,
hogy az hatékonyan tudja a későbbi biológiai foszformentesítést előkészíteni. Ez a reaktor
helyezkedik el a biológiai tisztítás legelején, ugyanis ehhez a folyamathoz kell a legtöbb
könnyen hozzáférhető szerves anyag. A következő lépésben az anoxikus medencékben zajlik
le a dentrifikikáció, azaz a nitrát-mentesítés (Veres, 2015).

A medencék kialakítása egyfajta lóverseny pálya jellegű, ami a tartózkodási időt hivatott
növelni. Az anoxikus reaktorokból a víz tovább halad fő levegőztető medencékbe. Itt a
folyamatos oxigén bevitelnek köszönhetően a szennyvízben lévő szerves és szervetlen
ammónium-formákat alakítja át az iszaptömeg nitráttá, ez a nitrifikáció folyamata. Az oxigén
koncentrációt 2 mg/L értéken kell, hogy tartsák a megfelelő hatásfok érdekében. A többi
reaktorral ellentétben ehhez a folyamathoz nem szükséges fokozott szerves anyag jelenlét. A
keletkezett nitrát tartalmú víz a kis körös recirkuláció révén jut vissza az anoxikus
medencékbe.
A biológiailag megtisztított víz tovább halad az utóülepítőkre, ahol az iszap fázist leválasztják
és a nagy körös recirkuláció alkalmazásával, visszajuttatják a technológia legelejére, az
anaerob elő-szelektor medencékbe. A többlet iszap mennyiséget pedig fölös-iszapként
eltávolítják a rendszerből és legvégül a rothasztó tornyokba, juttatják el.
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Ha a bejövő szennyvíz szerves anyag koncentráció indokolja, akkor lehetőség van plusz szén
forrás adagolásához metanol formájában közvetlenül az anaerob medencékben. Vas-(III)-
szulfát adagolása egyfajta biztonsági megoldás, ha biológiai foszfor eltávolítás nem megfelelő
hatékonysággal tudná tartani az előirányzott 5 mg/L foszfor koncentráció értéket a távozó
vízben.

9. Viron adagolás

A VIRON plus 40 vasIII-ion tartalma erőteljes koaguláló hatású, mely első lépésben a nyers
szennyvíz nem oldott szennyezőinek kiülepítését intenzifikálja. A termék tartalmaz oldott
állapotban lévő, megújuló forrásból származó, könnyen bontható szerves szén-vegyületeket,
melyek az anoxikus medencében a denitrifikációs folyamatoknak kedveznek.
A levegőztető medencére már csak a nitrifikációt nem zavaró, nehezen lebontható
szénvegyületek jutnak, illetve az előülepítő intenzifikálása miatt már annak is csak töredék
része. A levegőztető medencében a nehezen lebontható szén-vegyületek (fehérjék)
lebontásakor ammónium képződik, ami a telep ammónium-terhelésének akár az egyharmad
részét is adhatja (Kárpáti et al., 2007).

10. Összefoglalás

Dolgozatunkban a földi édes víz helyzetével, ellátottságával és szennyezettségével
foglalkoztunk, azokkal az ismeretekkel, amelyek megalapozzák a vízzel való törődésünket és
tevékenységünket, hogy környezettudatos gondolkodásunk érvényesüljön a
mindennapjainkban. Részletesen elemeztük és áttekintettük, megtárgyaltuk a szennyvíz
sajátosságait és áttekintést adtunk a hagyományos szennyvíztisztításról, mindkettőre szükség
lenne a közoktatásban és a tanárképzésben is. Részletesen foglalkozunk a szennyvíztisztításra
létesített constructed wetland-ekkel. Elemezzük a kombinált szennyvíztisztítás előnyeit és a
Viron adagolás lehetőségeit. Zárszóként sz előzőkben leírtak megerősítéséhez az ENSZ és
UNESCO napjainkban megfogalmazott elvárásait idézzük.

2015. szeptember 25-27. között megrendezett ENSZ Közgyűlés magas szintű plenáris ülését,
amely során az ENSZ-tagállamok az új globális együttműködési keretrendszert megalapozó
dokumentum, a „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja” záró
vitáját tartották. A Program 17 ún. Fenntartható Fejlődési Célt (SDGs) nevez meg, amelyek a
következő 15 év fenntartható fejlődésre irányuló nemzeti és nemzetközi törekvéseit hivatottak
meghatározni és ezek közül a 6. a következő: „A víz és a szennyvízkezelés elérhetőségének és
fenntartható használatának biztosítása mindenki számára.” A víz témát ezért tartjuk kiemelten
fontosnak szakemberek továbbképzésében és a szakmai oktatás, nevelés minden szintjén.
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