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Kivonat
A szennyvíziszapok aerob módszerekkel történő biokémiai stabilizálásának a célja a szervesanyag-tartalom és a patogén
baktériumok számának jelentős mértékű csökkentése, valamint az szennyvíziszap vízteleníthetőségének javítása. Az
alkalmazott eljárások üzemelhetnek pszikrofil, mezofil vagy a termofil hőmérsékleti tartományban.
A hazánkban közismert pszikrofil, vagy konvencionális eljárásokra a 20 °C alatti reaktor hőmérséklet, a magas iszapkor,
valamint az alacsony szerves anyag lebontási hatásfok jellemző. Az aerob iszapstabilizáció korszerűbb, hatékonyabb eljárásai
önhevítők, és a mezofil vagy a termofil hőmérsékleti tartományban üzemelnek.
A mezofil aerob iszapstabilizáció önállóan, vagy más mezofil/termofil rendszerekkel sorba kapcsolva működhet. Jelenleg a
legkorszerűbb eljárás a nitrogén eltávolítást is megvalósító, jellemzően 35°C-os hőmérsékleten működő SNDR.
A termofil aerob iszapstabilizációs (ATAD) technológiák 55 - 70°C közötti hőmérsékleten üzemelnek, és a szükséges hőt a
szerves-anyagok mikroorganizmusok által végzett aerob lebontása biztosítja.

Abstract
Aerobic digestion is the biochemical oxidative stabilization of wastewater sludge in open or closed tanks. The processes
employed have the aim of reducing the volume, organic biodegradable content and pathogen content of sludge. Air can be
supplied by surface aerators or by Jet Aeration System. Other equipment may include sludge recirculation pumps and piping,
mixers and foam control. The temperature of the process determines the kind of microorganism population carrying out the
digestion. The aerobic digestion process can occur within a wide range of temperatures.
The phychrophilic, also known as low-temperature aerobic digestion is used in small package-type wastewater treatment
plants. The sludge retention time (SRT) must be increased as operating temperatures decrease in order to ensure acceptable
volatile solids reduction. At temperatures between 15 and 20 ºC, the system should operate with 40-60 days sludge retention
time.
The modern mesophilic aerobic digester operated in the aerobic–anoxic mode, on 35℃. The name of reactor type is SNDR
(Storage Nitrification Denitrification Reactor). Nitrification and denitrification are controlled in the reactor by monitoring the
pH, temperature, and ORP. The SNDR useful as an self-contained process, or as second stage after the thermophilic aerob
digestion and anerob digestion. The process provides 10-50 % VSR (Volatile Solids Reduction), and reduces ammonium in
recycle stream.
The ATAD (Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion) system is used for the biological stabilization and disinfection of
sludge. The biological oxidation of the organic substances generates energy in the form of heat. The heat generated from this
reaction is sufficient to retain time and temperature requirement for pathogen reduction. The ATAD process operates between
55 – 70℃, which is within the thermophlic temperature range. The product is a valuable fertilizer meeting highest
international quality standards (Class A, according to regulation US EPA).
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BEVEZETÉS
A szennyvíziszapok biokémiai stabilizálása a kezelési folyamat meghatározó technológiai eleme. Célja a
szervesanyag-tartalom és patogén baktériumok számának jelentős mértékű csökkentése, valamint az
szennyvíziszap vízteleníthetőségének javítása (Juhász 2013). A biokémiai stabilizálás levegőtől elzártan
(anaerob úton) és levegő jelenlétében (aerob úton) történhet. A cikkünkben az aerob iszapkezelés elmúlt
évtizedekben történő fejlődését, és az ezzel kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatokat szeretnénk összefoglalni.
A hazánkban közismert szeparált és szimultán (totáloxidációs) aerob iszapstabilizációt a nemzetközi
szakirodalomban már csak konvencionális, vagy alacsony hőfokú eljárásként ismerik. Ezekre a technológiákra
20 °C alatti reaktor hőmérséklet, a magas iszapkor, valamint az alacsony szerves anyag lebontási hatásfok
(<20%) jellemző.
A fentiekben ismertetett régebbi aerob kezelési módszerek ma már elavulnak tekinthetők. Az aerob
iszapstabilizációs rendszerek korszerűbb, hatékonyabb eljárásai ma már a termofil vagy mezofil hőmérsékleti
tartományban üzemelnek.

A termofil aerob iszapstabilizációs technológiára az egész világon az ATAD (Autothermal Thermophilic
Aerobic Digestion) angol megnevezést használják. Az ATAD folyamatban az elősűrített szennyvíziszap
levegőzetett, hőszigetelt reaktorokba kerül, ahol a szerves-anyagok mikroorganizmusok által végzett aerob
lebontása során hő keletkezik. A technológia autotermikus, egy kilogramm lebontott szerves anyagból
hozzávetőlegesen 20 000 kJ hő termelődik. A reaktorok ezért külső hőenergia felhasználása nélkül is képesek a
termofil hőmérsékleti tartományban (55 - 70°C) üzemelni (Metcalf és Eddy, 2013).
Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala, az US EPA osztályokban sorolta az iszapokat a kezelés során
bekövetkezett szervesanyag-csökkenés, és a patogéntartalom szerint. Az ATAD technológia képes a
szennyvíziszapból ”A” osztályú terméket produkálni, ami korlátozás nélkül hasznosítható a mezőgazdaságban.
Az aerob termofil technológia alapgondolata a hatvanas évek végén merült fel először. Számítógépes
szimulációk alapján Kambhu és Andrews vetette fel 1969-ben a szennyvíziszap autotermikus, termofil aerob
stabilizációjának lehetőségét. Az autotermikus üzemmenetet 1971-ben az USA-ban, az Ohio állambeli
Hamiltonban demonstrálták először a gyakorlatban is (Zambrano 2011).
Európában Fuchs német mérnök volt az, aki felkarolta a technológiát. Az ATAD területén mai napig domináns
vállalat az általa alapított Fuchs Enprotec GmbH. Az első üzemi méretű, és jelenleg is üzemelő Fuchs ATAD
reaktorok Németországban, Vilsbiburgban valósultak meg 1977-ben. Azóta több mint 80 hasonló telep épült.
Ezekre az úgynevezett első generációs ATAD reaktorokra, a két vagy három sorba kötött reaktor, a mechanikai
habkontroll, és a szabályozás nélküli, alacsony hatásfokú levegőztetés volt a jellemző (Zambrano 2011).
Az autotermikus, termofil aerob rendszereket az 1990-es évek végéig, mint szennyvíziszap előkezelő
technológiát is alkalmazták. Több száz ilyen duális eljárás valósult meg, a telepítést nemzetközileg elismert
vállalatok végezték. Kiemelkedik az UTB AEROTHERM eljárása, ami 1982 és 1996 között 112 telepen valósult
meg (Taxner, 2016).
Az ATAD technológia elterjedése új lendületet kapott, amikor 2000-es évek elején megjelentek a korszerűbb és
hatékonyabb, úgynevezett második generációs reaktorok.
Az első második generációs reaktorok 2002-ben az USA-ban (Three Rivers, Michigan) kezdtek el üzemelni
(Scisson 2009). Ezekre az egy reaktoros üzem, a redox potenciál és pH alapján szabályozott jó hatásfokú
levegőzetés, a hidraulikus habkontroll, és a magas szerves anyag eltávolítási hatásfok volt a jellemző. A második
generációs ATAD reaktorok közül a Thermal Process Systems, Inc (USA) által kifejlesztett ThermAer emelhető
ki. A ThermAer reaktorokat alkalmazó telepek száma már 50 felett van az Egyesült Államokban és számuk
folyamatosan emelkedik (Staton és Baker, 2014).
Külön fejlődési irányt jelentenek és a kanadai NORAM vállalat által megvalósított VERTAD (VERtical
Thermophilic Aerobic Digestion) típusú, levegőztetett, mély-aknás („deep shaft”) reaktorok.
A mezofil aerob iszapkezelési technológia szintén autotermikus üzemmódban működik, és alkalmazható
önállóan, vagy mezofil/termofil reaktor kombinációban sorba kapcsolva. Az Egyesült Államokban terjedőben
van az ATAD reaktorból vagy rothasztóból kikerülő stabilizált szennyvíziszap utókezelésére alkalmazott SNDR
(Storage Nitrification Denitrification Reactor) reaktor. A szakaszosan levegőzetett, 35 °C körüli hőmérsékleti
tartományban üzemelő mezofil reaktorok, a további szerves anyag lebontáson túl az ammónium koncentrációt is
számottevő mértékben csökkentik.
A KOMPLEX SZERVES-ANYAGOK AEROB ÉS ANAEROB LEBONTÁSA
A komplex szerves anyagok anaerob lebontási folyamatának végterméke általában a metán és a széndioxid. A
metanogenezis lényegesen kisebb szabadenergia változással járó folyamat, mint az aerob körülmények között
lejátszódó oxidáció (Öllős és társai, 2010). Példaként egy hexóz (C6H12O6) aerob oxidációját (1.egyenlet) és
anaerob lebontását (2. egyenlet) hasonlítsuk össze (Winter és társai, 1987):
Aerob oxidáció
C6H12O6 +6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Hő + Biomassza
(1)
ΔG° = – 2871 kJ/mól
Komplex anaerob lebontás
C6H12O6 → 3 CH4 + 3 CO2 + Hő + Biomassza
ΔG° = – 404 kJ/mól

(2)

Metán aerob oxidációja
3 CH4 + 6 O2 → 3 CO2 + 6 H2O
ΔG° = –2467 kJ/mól

(3)

ΔG˚– Gibbs-féle szabadenergia (más néven szabadentalpia) változás

Ha a ΔG° szabadenergia változás negatív, a reakció exergonikus. Ha pedig a ΔG° szabadenergia változás
pozitív, a reakció endergonikus. A komplex szerves anyagok aerob és anaerob lebontása egyaránt exergonikus,
vagyis energiatermelő folyamat. Az anaerob lebontás két részfolyamatának energia kihozatala (404 + 2467
=2871 kJ/mol) azonos az aerob lebontás energiahozamával.
A komplex szerves anyagok aerob oxidációnál nagy mennyiségű energia termelődik, míg a metántermelésnél
ennél lényegesen kisebb mennyiségű, itt azonban a végtermék (CH4) energia tartalma jelentős. Az aerob lebontás
magas energiahozama egyben az is jelenti, hogy a lebontás során lényegesen több biomassza keletkezik, mint az
anaerob folyamat esetében.
A komplex szerves anyagok aerob lebontása során tehát nagy mennyiségű energia szabadul fel hő formájában, és
ez képezi az ATAD technológia alapját. A technológia kialakulásának a kezdetén használták a „liquid
composting” elnevezést is, ami teljesen érthető, hiszen a lejátszódó folyamatok teljesen analógok a komposztálás
során történtekkel.
AZ AEROB ISZAPSTABILIZÁCIÓ BIOKÉMIAI FOLYAMATAI
A folyamat hőmérséklete alapján az eljárásokat a következőképpen csoportosíthatjuk (Prescott és társai, 2002):
− pszikrofil vagy konvencionális eljárások. Ezek alacsony hőfokon (20 °C vagy alacsonyabb) üzemelnek,
− mezofil eljárások (20 – 45°C),
− termofil eljárások (55 °C vagy magasabb).
A pszikrofil (konvencionális) és mezofil aerob iszapstabilizáció során lejátszódó biokémiai folyamatok
azonosak, de az egyes folyamatok reakciósebessége a különböző hőmérsékleti tartományban üzemelő reaktorok
esetében szignifikánsan eltérnek egymástól. A különböző hőmérsékleti értékeken a lebontási részfolyamatok
sebessége – közelítőleg – az Arrhenius összefüggést követi.
A pszikrofil hőmérsékleti tartományban az aerob iszapstabilizációt végző reaktorok lehetnek aerob (CAD Conventional Aerobic Digestion) vagy aerob/anoxikus ( A/AD – Aerob/Anoxic Digestion) üzemmódúak. A
mezofil hőmérsékletű, aerob/anoxikus iszapstabilizálást és tárolást végző reaktorok megnevezése SNDR
(Storage Nitrification Denitrification Reactor).
Aerob körülmények között mind a szerves anyagok, mind a
nitrogén-vegyületek oxidációjára (nitrifikáció) sor kerül, míg aerob/anoxikus üzemmódban szerves-anyagok
lebontása és a denitrifikáció is lezajlik.
Az aerob iszapstabilizáció biokémiai folyamatai Metcalf és Eddy alapján kerülnek ismertetésre (Metcalf és
Eddy, 2013):
C5H7NO2 + 5 O2 → 4CO2 + H2O + NH4HCO3

(4)

NH4+ + 2O2 → NO3- + 2H+ + H2O

(5)

C5H7NO2 + 7O2 → 5CO2 + 3H2O+ HNO3

(6)

C5H7NO2 + 4NO3→ 5CO2 + 2N2 + NH3 + 4OH-

(7)

C5H7NO2 + 11,5 O2 → 10 CO2 + N2 + 7 H2O

(8)

A biomassza aerob lebontása a 4.képlet szerint történik, ahol a sejtanyagot C5H7NO2 formula reprezentálja. A
nitrifikáció folyamatát az 5 – 6. képlet mutatja be. Az aerob/anoxikus üzemmódban működő reaktorok esetében
bekövetkező denitrifikációt a 7.képlet írja le, amikor a folyamatban az elektron akceptor a nitrát nitrogén. A
teljes nitrifikáció/denitrifikáció folyamatát a 8.képlet összegzi.
A termofil aerob iszapstabilizáció reakciósebessége nagyobb, mint az alacsony hőfokú vagy mezofil aerob
eljárásoké. Az 55 °C feletti, magas reaktor hőmérséklet inhibíciót fejt ki a nitrifikáló baktériumokra, ezért a
4.képlet szerint történik biomassza aerob lebontása, de az 5 - 6 képlet szerinti reakciók nem játszódnak le.
Jelentős eltérés, hogy az ATAD reaktorok leggyakrabban mikro-aerob körülmények között üzemelnek. Mikroaerob körülmények között jellemző biokémiai folyamat a fehérjetartalmú sejtanyag 9.képlet szerinti
fermentációja , ahol a proteint glicin reprezentálja.
4CH2NH2COOH + 4H2O → 3CH3COOH + 2(NH4)2CO3

(9)

CH3COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O

(10)

Az 4. és 9. képlet alapján a keletkező ammónium-bikarbonát (NH4HCO3) és ammónium-karbonát (NH4)2CO3
vizes oldata lúgos kémhatású. A fermentáció során a legnagyobb mennyiségben ecetsav (CH3COOH) keletkezik,
ami megfelelő oldott oxigénszint esetén a 10. képlet szerint oxidálódik.
Az aerob iszapstabilizáció folyamatát sematikusan az 1.ábra (Grady és társai, 1998) szemlélteti. A biológiailag
bontható szerves-anyag egy része hidrolizálódik. a hidrolízis termékekből és a tápanyagokból aktív biomassza
képződik. Az aktív biomassza endogén légzés következtében inaktív (elhalt) biomasszává alakul, a másik része,
mint tápanyag (NH3;PO43-) a vizes oldatban megjelenik. A befolyó iszap biológiailag bonthatatlan (cellulóz;
ligno-cellulóz) szerves anyaga gyakorlatilag változatlanul a kezelt iszapban megjelenik.

1.ábra. Az aerob iszapstabilizáció sematikus folyamata
ALACSONY HŐFOKÚ (PSZIKROFIL) VAGY KONVENCIONÁLIS AEROB ISZAPSTABILIZÁCIÓ
A pszikrofil vagy alacsony hőfokú eljárások (CAD - Conventional aerobic digestion) hazánkban is régóta
elterjedtek és ismertek. Alkalmazásuk elsősorban kis kapacitású szennyvíztisztító telepeken ajánlott. A reaktortér
megválasztási módja szerint különbséget kell tenni „egyesített vagy szimultán” és „elválasztott vagy szeparált”
reaktorterű rendszerek között. Az előző eljárásnál – melyet a szaknyelv teljes vagy totáloxidációs tisztításként
tárgyal – egyetlen, de igen jelentős térfogatigényű medencében, s viszonylag magas energiaráfordítással történik
az oldott fázis kezelése és az iszap (rész-) vagy teljes stabilizálása. Méretezése biológiai reaktorként (pl.: ATV A
131 alapján) történik.
A második esetben a folyadékfázis kezelése során leválasztott iszapokat (nyers és fölös eleveniszap) az
előzőekhez hasonló technológiai folyamat szerint – de lényegesen kisebb reaktortérben – külön stabilizálják.
A szeparált rendszerre vonatkozó tervezési kritériumok Metcalf és Eddy alapján kerülnek megadásra az 1.
táblázatban (Metcalf és Eddy, 2013):

Paraméter
Mértékegység
Érték
Iszapkor (SRT):
nap
40
 20 °C
60
 15 °C
Szerves anyag terhelés
kg/m3 d
1,6 – 4,8
Oldott oxigén
mg/L
1–2
Szerves lebegőanyag tartalom
%
38 – 50
csökkenés
1.táblázat. Aerob iszapstabilizáció tervezési kritériumai
Table 1.Design criteria for aerobic digesters

A hagyományos vagy konvencionális aerob iszapstabilizáció hátránya (CAD), hogy télen a kezelő medence
hőmérséklete nagymértékben lehűl (<10 °C) és a szerves-anyag lebontás során tekintélyes mennyiségű kolloid
anyag képződik. A nagy kolloid tartalom rontja a kezelt iszap vízteleníthetőségét. Sok esetben az ily módon
stabilizált iszap vízteleníthetősége rosszabb volt, mint a kezeletlen eleveniszap vízteleníthetősége. Ezeket a
hátrányokat az 1970-es években a VITUKI-ban kifejlesztett aerob iszapkezelési eljárás a tisztított szennyvíz
bevezetésével próbálta kiküszöbölni. A tisztított szennyvizet (mosóvíz) az utóülepítőből az iszapkezelő
medencébe (nyitott) vezették. A mosóvizet iszaptól ülepítéssel vagy fél-szakaszos rendszerben dekantálással
választották el. A viszonylag nagy kolloid tartalmú mosó vizet a biológiai rendszer elejére visszavezették.
Visszavezetett kolloid az eleveniszapba beépült és az aerob kezelt iszap vízteleníthetősége javult. A tisztított
szennyvízzel történő mosással télen stabilizáló medence hőfokát 10 és 15 °C érték között lehetett tartani. A téli
üzemelés során a hőmérséklet tartását fentiekben ismertetett megoldás csak részben tudta megoldani.
A 2.ábra (Grady és társai, 1998) jól szemlélteti a < 10 és > 10 °C feletti üzemelési viszonyait: <10 °C alatt az
aerob iszapstabilizáció folyamata gyakorlatilag leáll, ezt jól mutatja, hogy a fajlagos oxigén légzés értéke 2,0
mgO2/g VSS·h érték alá esik és ebben az esetben a hosszabb tartózkodási idő (SRT) hatására sem javul a
stabilizáció hatásfoka. Tehát a hőmérsékletnek meghatározó szerepe van az aerob lebontásban.

2.ábra. A hőmérséklet és az iszapkor (SRT) hatása a fajlagos légzésre (SOUR)
A szerves anyag (VSS) lebontás (%) és a légzés (SOUR) változással az iszapkor függvényében nyomon
követhető a 3.ábrán (Grady és társai, 1998). Az ábra egy elméleti összefüggést közöl, mert a paraméterek között
különböző eredetű iszapoknál más és más összefüggés állhat fenn. Ha a SOUR értéke 2,0 mgO2/gVSS·h érték
alá esik a stabilizációt befejezettnek tekinthetjük. Ilyen légzés értékhez kb. 50 %-os szerves-anyag (VSS)
csökkenés tartozik és ezt 30 nap tartózkodási idő (STR) esetében érjük el.

3. ábra. Az iszapkor (SRT) a fajlagos légzés (SOUR) és a szerves-anyag (VSS) kapcsolata

MEZOFIL AEROB ISZAPSTABILIZÁCIÓ
A mezofil aerob iszapstabilizáció önállóan, vagy más mezofil/termofil rendszerekkel sorba kapcsolva működhet.
Jelenleg a legkorszerűbb eljárás a nitrogén eltávolítást is megvalósító, a Thermal Process Systems, Inc (USA)
által kifejlesztett SNDR (Storage Nitrification Denitrification Reactor) technológia. A gyártó cég az
alkalmazástól függően, a reaktorok a megnevezésére a Mezoaer C,F,T,A típusjeleket alkalmazza. Önálló mezofil
iszapstabilizációra a Mesoaer C és Mezoaer F típusú reaktorok alkalmasak. Az aerob/anoxikus üzemmódban
működő rendszerek, 40 – 50% közötti szerves anyag lebontási hatásfok elérésére képesek. A Mezoaer F abban
különbözik a Mesoaer C típustól, hogy kialakítása alkalmassá teszi ATAD eljárássá történő tovább fejlesztését
(ThermAer, 2016).
A szennyvíziszap ATAD reaktor utáni kezelésére, mezofil hőmérsékleti tartományban üzemelő Mesoaer T
típusú SNDR (Storage Nitrification Denitrification Reactor ) rektorokat alkalmaznak. Az SNDR reaktorok
feladata a tároláson kívül a másodlagos szerves anyag lebontás, valamint nitrifikáció és denitrifikáció (Staton,
2015).
A szakaszos levegőztetésű, 35 oC körüli üzemi hőmérsékletű reaktor típus minimálisan további 10-15%-al
csökkenti a szennyvíziszap szervesanyag-tartalmát (ThermAer 2015). A mezofil hőmérsékleti tartomány a
nitrogéneltávolítási folyamatokhoz optimális. A nitrifikáció hőmérsékletfüggő, minden 7 oC hőmérséklet
növekedés a nitrifikációs sebesség megduplázódását eredményezi. A nitrifikáció ugyanakkor a mezofil
tartomány felső határánál (40 – 41 oC) leáll. A redox potenciál és pH alapján vezérelt nitrogénciklus jelentősen
csökkenti az iszap-víztelenítés szűrletvizének NH4+ koncentrációját.
A reaktor az autotermikus folyamat következtében hajlamos a túlmelegedésre, ezért hőmérséklet csökkentésére
hideg víz/iszap hőcserélőket valamint passzív hűtőket alkalmaznak. Erre azért van szükség, mert a reaktor
túlmelegedése leállítja a nitrifikációs folyamatot.
Az USA-ban jellemző technológia az ATAD reaktor után kapcsolt SNDR reaktor (4.ábra). Az ábrán szereplő
kialakítás érdekessége, hogy az aerob lebontás során keletkező hő, szolár szárító fűtésére kerül felhasználásra
(ThermSolAer rendszer, www.thermalprocess.com).

4.ábra. ThermAer ATAD után kapcsolt SNDR reaktor
Figure 4. SNDR Reactor following ThermAer ATAD
Nagyon pozitívak az üzemeltetői tapasztalatok az SNDR reaktorok mezofil rothasztók utáni alkalmazásával
kapcsolatosan. A reaktor típusra a gyártó a MesoAer-A elnevezést használja. A 34 000 m3/nap kapacitású
SPEEDWAY Szennyvíztisztító Telepen 2012-től, a mezofil rothasztók utáni utókezelésként üzemelő,
szakaszosan levegőztetett mezofil SNDR reaktort az 1. kép mutatja be. A technológiát egy meglévő műtárgy
átalakításával valósították meg (2. kép). A mezofil rothasztók üzemi hőmérséklete 35°C, a hidraulikus
tartózkodási idő 15 nap. A szennyvíziszap utókezelését végző SNDR reaktor üzemi hőmérséklete szintén 35°C.
Az üzemi tapasztalatok szerint a levegőztetett/nem levegőztetett időszakok aránya 3:1. Az SNDR reaktor
telepítésével jelentősen csökkent az iszap-víztelenítés csurgalékvízének átlagos NH4+ koncentrációja. Fort and
Berry a technológia bevezetése előtti és utáni csurgalékvíz koncentrációkat hasonlította össze (Fort és Berry,
2013). A 2011 május-november közötti időszak 489,2 mg/L-es átlagos NH4+ koncentrációja, az SNDR
technológia bevezetésével, 2012 év hasonló időszakában átlagosan 29,6 mg/L értékre csökkent.

1.kép. Speedway szennyvíztisztító telep, SNDR reaktor (Staton 2013)
Picture 1. Speedway WWTP, SNDR reactor (Staton 2013)

2.kép. Speedway szennyvíztisztító telep, Meglévő anaerob műtárgy átalakítása(Staton 2013)
Picture 2. Speedway WWTP, Retrofit of Existing Anaerobic Tank System (Staton 2013)
TERMOFIL AEROB ISZAPSTABILIZÁCIÓ

A hagyományos, első generációs ATAD reaktorok esetében általában két vagy három két sorba kötött reaktort
használtak. Az szennyvíziszap tartózkodási ideje ezekben összesen, tipikusan 10 nap alatt volt. Jellemző a
szabályozás nélküli, alacsony hatásfokú levegőztetés. Az ATAD technológiák üzemeltethetőek folyamatos, félfolyamatos betáplálással, vagy szakaszos üzemmódban. A patogén baktériumok hatásos eltávolítása miatt a
szakaszos üzemmód alkalmazása a legelterjedtebb. Az ATAD reaktorok üzemének természetes jellemzője a
habzás. A vékony, de viszonylag kompakt habréteg elősegíti a hőszigetelést. A habzás kezelésére a gyártók
mechanikus vagy hidraulikus habtörőt építenek be minden reaktorba. A habréteg vastagságát 0,5 – 1 méter
közötti célszerű tartani. A habzás kezelésére általában az első generációs ATAD reaktorokban két mechanikus
habtörőt építettek be reaktoronként.

5.ábra A hőmérséklet (°C) x SRT (nap) szorzat hatása a szerves-anyag (VSS) lebontás hatásfokára (%)
A hőmérséklet (°C) x SRT (nap) szorzatának a szerves-anyag (VSS) lebontásra gyakorolt hatását az 5.ábra
szemlélteti. Az ábra nagyon jól szemlélteti a hőmérséklet és az iszapkor (SRT) összefüggését. Egy szűk

intervallumban a hőmérsékletet vagy az iszapkort megválaszthatjuk. A választási lehetőséget a fentiekben
ismertetett aerob iszapkezelési módok (CAD; mezofil; ATAD) maguk kínálják. A folyamatot az alábbiakban
mutatjuk be: például 42 % szerves-anyag lebontást szeretnénk elérni ehhez az értékhez 600-as hőmérséklet és
iszapkor szorzat tartozik. A fentiek alapján, a 15 °C-hoz 40 napos iszapkor tartozik ez a konvencionális
iszapkezelés (CAD) tartományába esik. Ha mezofil tartományban (35 °C) üzemelünk akkor a 42 %-os
hatásfokhoz 17,1 nap SRT tartozik. A fenti gondolat-menetet folytatva termofil (55 °C) tartományban a
megadott szerves-anyag lebontáshoz már csak 11 nap SRT tartozik. Az üzemelés szempontjából a megfelelő
hőmérséklet biztosítása alapvető feladat.
A termofil hőmérsékleti tartományban a nitrogéneltávolítás egyedüli módja az ammónifikáció során keletkezett
ammónia kilevegőztetése (sztrippelés). A szaghatásoknak az elkerülésére az elmenő levegőt egyes üzemekben
vizes mosón (ammóniaeltávolítás) és biofilteren (egyéb szagot okozó komponensek eltávolítása) vezetik
keresztül.
Nagyon fontos az üzemeltetés szempontjából a betáplált iszap lebegőanyag koncentrációját (> 20 g/L) minél
nagyobb értéken tartsák. A koncentrációnak elegendően nagynak kell lennie ahhoz, hogy biztosítsa az
autotermikus üzemmenetet, azonban ha túl nagy, könnyen előfordulhat, hogy nem lehet fellevegőztetni a
reaktort.
Az ATAD reaktorokban lezajló biokémiai folyamatok az előzőekben kerültek ismertetésre. Mikroaeob
viszonyok között jellemző az illóvasak keletkezése. A mikroaerob körülmények között keletkező illósavak
koncentrációjának változása az ATAD reaktorban a 6.ábrán látható (Chu és társai, 1993). Legnagyobb
mennyiségben ecetsav keletkezik, de kisebb mennyiségben propionsav és izo-vajsav is kimutatható. Az első
generációs ATAD reaktorokkal elért 30 – 50% közötti szerves- anyag lebontási hatásfok megközelíti a mezofil
rothasztókét.

6.ábra. Illósav koncentrációk az ATAD reaktorban mikroaerob körülmények között (Levegőhozam 0,126 V/V/h)
Figure 6.VFA profiles of the microaerobic condition (air flow rate of 0.126 V/V/h) in the ATAD
A műszaki megoldások közül a Fuchs Enprotec GmbH ATAD reaktora, a Thermal Process Systems, Inc (USA)
által kifejlesztett ThermAer, valamint a kanadai NORAM vállalat által megvalósított VERTAD (VERtical
Thermophilic Aerobic Digestion) kerül ismertetésre.
Fuchs Enprotec GmbH negyven éve foglakozik ATAD reaktorok fejlesztésével, gyártásával. A FUCHS ATAD
technológiát a szennyvíziszapok aerob stabilizálásán kívül, ipari iszapok és hígtrágya kezelésére is alkalmazzák.
A FUCHS ATAD mechanikus keverő és levegőztető berendezéseket alkalmaz. A reaktor jellemző kialakítását a
7.ábra szemlélteti.

7.ábra. FUCHS ATAD (www.fuchs –germany.com).
Figure 7. FUCHS ATAD (www.fuchs –germany.com).
A korszerűbb második generációs TPS ThermAer reaktorokra (3.kép) az egy reaktoros kialakítás, és a 12 – 14
nap közötti tartózkodási idő, valamint a hidraulikus habkontroll (4.kép) alkalmazása a jellemző. A levegőztetés
nagy hatásfokú, és a reaktort pH valamint redox potenciál alapján vezérelik. A szerves anyag lebontási hatásfoka
ennél a technológiánál elérheti a 70%-ot. Általánosan alkalmazott megoldás az utókapcsolt SNDR reaktor
alkalmazása is.
Scisson (2009) az üzemelő TPS ThermAer típusú második generációs ATAD reaktorok működését vizsgálta. A
legmagasabb 72%-os átlagos szerves anyag eltávolítási hatásfokot Bowling Green szennyvíztisztító telep, a
legalacsonyabbat 55%-ot a Three Rivers szennyvíztisztító telep érte el. A vizsgált többi telep esetében ez az
érték 63 – 65% között mozgott.

3.kép. TPS ThermAer ATAD reaktor, Marshall (Humbert, 2012)
Picture 3. Speedway WWTP, SNDR reactor (Staton 2013)

4.kép. Habkontroll (Hudgins, 2014)
Picture 4.Foam Control (Hudgins, 2014)

A VERTAD (VERtical Thermophilic Aerobic Digestion) a kanadai NORAM vállalat által kifejlesztett,
szennyvíziszap termofil stabilizálására alkalmas ATAD technológia. A reaktor kialakítása és működése
jelentősen eltér Thermal Process Systems, Inc (USA) által kifejlesztett eljárástól.
A tipikusan 110 méter mélységű, mély-aknás levegőztetett (deep-shaft) reaktorok átlagosan 60 °C-os üzemi
hőmérsékletét az aerob biológiai lebontás folyamán keletkező hő biztosítja. A technológiára jellemző
tartózkodási idő 4 nap. (Wang et al., 2007) A mély-aknás reaktor oxigén beviteli hatásfoka kiemelkedően nagy,
külön keverésre a kialakításából adódóan nincs szükség.
Az alacsony tartózkodási idő ellenére a szerves anyag lebontási hatásfok 40% feletti, a stabilizált szennyvíziszap
pedig korlátozás nélkül hasznosítható (8.ábra).

8.ábra. VERTAD (www.noram-eng.com)
Figure 8. VERTAD (www.noram-eng.com)

AZ AEROB ISZAP STABILIZÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az aerob iszap stabilizációs eljárások előnyeit és hátrányait a 2.táblázatban foglaltuk össze
2.táblázat Aerob iszapstabilizációs eljárások összehasonlítása
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AEROB ISZAPKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI
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Aerob iszapkezelésnek két fő célja van a szerves-anyag lebontással stabiliztáljuk az iszapot és patogén
korokozók számát csökkentsük.
Az aerob iszapkezelés elsősorban a fölös-eleveniszap stabilizálására alkalmas. A nyers és fölöseleveniszap keverék stabilizálására a rothasztással összevetve a módszer nem gazdaságos
A nagy szerves-anyag tartalmú (> 70 %) iszapok kezelésére célszerű alkalmazni a módszert. A nagy
inert szerves-anyag (cellulóz származékok) tartalmú iszapok esetében a kezelési módszer nem
hatékony.
A lebontás első rendű reakció szerint játszódik le, vagyis az elsőrendű reakció sebessége egyenes
arányban áll a szerves-anyag koncentrációval.
A lebegő szerves-anyag csökkenése alapvetően a hidrolízis (oldatba menetel) sebességétől függ.
A szerves-anyag csökkenést a lebontás %-os mérésével vagy a fajlagos oxigén légzés (SOUR)
mérésével jellemezhetjük.
A konvencionális aerob iszapkezelésnél a nitrifikáció következtében lúgosság (< 500 mgCaCO3/L ) és
pH csökkenéssel (< 6,5) kell számolni.
Az A/AD kezelő rendszer puffer-kapacitása nem csökken a kiindulási helyzethez képest és az oxigén
igény kisebb, mint a konvencionális (CAD) rendszer esetében.
A besűrített iszapot aerob, autotermikus, termofil iszapkezelő rendszer (ATAD) hőszigetelt tartályába
táplálják és a lebontási folyamat során a hőmérséklet 45 – 65 C° között változik. Ezen a hőfokon a
nitrifikáció nem játszódik le. A szerves-anyag lebontás 40 – 60 % között változik és patogén
korokozók száma pedig nagymértékben csökken. Az oxigénigény a CAD és A/AD eljárások
igényéhez képest szintén csökken.
Az aerob iszapstabilizáció kedvező pH értéke a semleges tartományba (7,0 – 7,5) esik. Ez a pH érték
az A/AD és ATAD eljárásoknál tartható. A CAD eljárásnál a nagyfokú nitrifikáció miatt a pH kontroll
céljából vegyszer-adagolással (pld. mész adagolás) kell számolni.
A keverési energiának a nagy lebegőanyag tartalmú (20 – 40 g/L) szuszpenziót mozgásban kell tartani.
A hatékony szerves-anyag lebontás céljából a reaktor kaszkád fermentor típus kialakítására kell
törekedni.
Tervezés leggyakrabban szakaszos kísérleti eredményekre tud támaszkodni. A szakaszos kísérletek
végrehajtása viszonylag egyszerű és gyors. Itt célszerű mérni a fajlagos oxigén légzési sebességet
(SOUR), tartózkodási időt (HRT), szerves-anyag (VSS) csökkenést, pH-t és a hőmérsékletet.
A kialakított aerob iszapkezelési (CAD; A/AD; SNDR; ATAD) rendszer nagyjából behatárolja a
várható eredményeket (VSS lebontás hatásfoka; patogén korokozók számának csökkenése; iszap
vízteleníthetősége).

AZ AEROB ISZAPKEZELÉS JÖVŐJE

Az Egyesült Államokban Staton (2016) az ATAD technológia alkalmazását a 10 MGD ( 38 000 m3/d) alatti
kapacitású szennyvíztisztító telepeken javasolja. Ennek ellenére az USA-ban ennél nagyobb szennyvíztisztító
telepeken is megvalósult az ATAD technológia (Kaukauna (2007), Middletown ( 2009).
Az ATAD technológia folyamatos fejlesztésével Észak-Amerikában, a Thermal Process Systems, Inc (USA)
valamint a kanadai NORAM vállalat foglalkozik.
Hazánk az ATAD technológiával kapcsolatos kutatások tekintetében a világ élvonalához tartozik. Az UTB által
Magyarországon kifejlesztett ReNEW technológia egyik fontos eleme, a továbbfejlesztett AEROTHERM típusú
ATAD reaktor (http://www.utb.hu/hu/organic_waste). A ReNEW technológia lehetővé teszi a szennyvíziszap
alapanyagként történő hasznosítását. Az eljárás során műtrágya valamint tisztítószer és biopolimer gyártásához
alapanyagául szolgáló illékony zsírsavak előállítása történik (Taxner 2016).
Megítélésünk szerint az ATAD technológiát a magyarországi viszonyok között a 10 000 m3/nap alatti kapacitású
szennyvíztisztító telepeken lehetne alkalmazni. Az eljárás előnyei közé tartozik a patogén baktériumok
elpusztítása, a magas szervesanyag-eltávolítási hatásfok, valamint a szagmentes, jól vízteleníthető iszap. Az
ATAD technológia elsősorban a mezőgazdasági hasznosításra kerülő szennyvíziszapok kezelésére javasolható.

Az ATAD eljárások jövőbeni elterjedése az energiahatékonyság javulásától, valamint a biológiai úton keletkező
hő hasznosításától függ. A hasznosítására kiváló példa a ThermSolAer rendszer, amely az ATAD reaktorok
hőtermelését szolár iszap szárítóban hasznosítja.
A keletkező hőenergia kiválóan hasznosítható lehet fűtésre és adszorbciós hűtőberendezésben hideg energia
légkondicionálási célú előállítására is. A fejlődés következő állomása lehet az ATAD reaktorban keletkező hő
elektromos energiatermelés céljára történő hasznosítása. Erre a jövőben a Szerves Rankine Ciklust alkalmazó
berendezések lehetnek majd alkalmasak. Ezek már jelenleg is képesek 77 °C-os hulladék hőből gazdaságosan
villamos energiát előállítani.
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