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Kivonat: Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 800 és 1100 mg/L befolyó KOI sz esetében
a szivacsos hordozó anyaggal töltött bioszűrőkkel a 70 %-os tisztítási hatásfokot (résztisztítás) 3,0 óra tartózkodási idő és 3,1– 4,6 kg KOIsz/m3·d terhelés mellett értük el. A Délpesti Szennyvíztisztító Telepen hatféle szűrőanyagot hasonlítottunk össze ammónia és KOI sz
eltávolítási képesség alapján. Kísérleteinknél az alábbi szűrőanyagokat vizsgáltuk: natur
zeolit, gyöngykavics, Biolite™, homok, gyöngykavics-homok és zeolit-homok keveréket. A
legjobb lebontási hatásfokot a zeolit szűrő-töltettel értük el. A folyamatos rátáplálás mellett 30
– 241 g NH4-N/m3·d terhelési tartományban az elfolyó, tisztított szennyvíz NH4-N
koncentrációja 0,8 – 4,9 mg/L (> 90% eltávolítás) és a KOI sz (szűrt) értéke 35 - 83 mg/L érték
között változott.
Kulcsszavak: szivacs-szűrőanyag; rész-biológiai tisztítás; szűrő anyagok; natur zeolit; nitrifikáció; szűrőterhelés; ammónia eltávolítás; KOI eltávolítás

1.Bevezetés
A biológiai szennyvíztisztításban a csepegtető- és forgó tárcsás csepegtető testek
alkalmazása már régóta ismert. A biofilm rendszerek tovább fejlesztésében áttörésnek
tekinthető a bioszűrők, mozgó áramló biotöltetek (Moving Bed Biofilm Reactor: MBBR) és
az eleven iszapos rendszerbe adagolt szuszpenzió jellegű hordozóanyag őrlemények (aktív
szén, antracit, zeolit stb.) alkalmazása. Valamennyi hordozóanyag felületén megtelepedett
baktériumok biofilmet képeznek és a hordozóanyagok felületén lejátszódó biológiai
folyamatok azonosak.
Tanulmányunkban a biofilmes tisztítás általános technológiáival nem foglakozunk, viszont
néhány biofilm szűrőtípus fél-üzemi és üzemi méréseit ismertetjük. Ebben a tanulmányban a
szivaccsal töltött szűrő KOI-ra vonatkoztatott rész-tisztítási, továbbá egy fél-üzemi zeolitszűrő ammónia eltávolítási eredményeit értékeljük.
2.A biofilm kialakulása
A biofilm egy komplex, természetes vagy mesterséges körülmények között kialakult
mikrobiológiai közösség, amelyet szilárd felületen megtapadt baktériumok, algák és
protozoák alkothatnak. A sejtek gyakran az általuk termelt, nyálkának is nevezett
extracelluláris polimer anyagokba (Extracellular Polymeric Substance: EPS) ágyazódva
helyezkednek el. A biofilmben élő mikrobák fiziológiailag különböznek ugyanazon faj
sejtenként szabadon úszó (planktonikus) állapotától.
A baktériumok biopolimer termelésének a gyakorlatban nagy jelentősége van, mert
biopolimer termelés nélkül baktérium flokkuláció nem jönne létre, ennek hiányában pedig az
eleveniszapos tisztításnál a baktérium és tisztított víz elválasztása csak flokkuláló szerek
adagolásával lenne lehetséges. Ez hallatlan anyagi kiadással járna és technológiai megoldása
is bonyolult lenne. A baktériumok biopolimer képzése nem csak a flokkulációt segíti, hanem a
biofilm képződése egy hatékonyabb szennyvíztisztítási technológia kialakítását teszi lehetővé.
A biofilmet a sejtek által termelt polimereket tartalmazó, nyálkának is nevezett
extracelluláris mátrix (exopoliszacharid, EPS) tartja össze és védi a külső behatásoktól. A
mátrix nem csak a sejteket védi, hanem egyben lehetővé teszi a biokémiai jelzésekkel történő
kapcsolattartást (quorum sensing). Egyes biofilmek vízcsatornákat tartalmaznak, melyek

segítik a tápanyagok és a jelző molekulák továbbítását. Az eleveniszapos rendszerben a
biofilmével megegyező aggregációs folyamatok zajlanak, de a sejtek ebben az esetben nem
egy fix felületen (hordozó) tapadnak meg, hanem egymáshoz rögzülve pelyheket alkotnak.
A biofilm bevonat vastagsága néhány mikrométertől a fél méterig terjedhet, és számtalan
mikroorganizmus alkotja. A bevonatban élő baktériumok sejtjei és a sejten kívüli
komponensek bonyolult módon rendeződnek el, másodlagos struktúrákat, például mikrokolóniákat hoznak létre, melyeken keresztül csatornák rendszere biztosítja, hogy a tápanyag
megfelelő módon jusson el az egyes sejtekhez. A biofilmek kialakulását, illetve a
baktériumok megtapadását több tényező befolyásolja, a felület fizikai-kémiai tulajdonságai, a
tápanyagok térbeli eloszlása, vagy más helyen akár a gátló hatású tényezők (toxikus anyag)
megjelenése.
Az extracelluláris mátrix előállítása előfeltétele a biofilm kialakulásának. A biofilm mátrix
nagyjából 97% vizet, 2 – 5% mikrobiális sejtet, 3 – 6% EPS-t és ionokat tartalmaz. Az EPS
viszont általában 40 – 95% poliszacharidból, 1 – 60% fehérjéből, 1 – 10% nukleinsavakból és
1 – 40% lipidből áll. Az érett, idősebb biofilm általában több sejtet tartalmaz, míg a vékony
biofilm kevesebb EPS-t. A biofilmekben a legnagyobb sejtsűrűség a felső réteg van, majd a
mélységgel csökken, miközben az EPS koncentráció a biofilm belsejében nagyobb, mint a
biofilm felületén. A legtöbb baktérium esetében a szilárd táptalajon tenyésztett kultúra által
termelt EPS összetétele különbözik a folyékony tápoldatban lebegő (planktonszerű) sejtekétől
(Butler – Boltz, 2014 és Scheen, 2003).
Egy hordozó-anyagon a biofilm fejlődését sematikusan az 1. ábra (Internet 1) szemlélteti.
Az első lépés a vies fázis makromolekuláinak megtapadása, amelyek a felszín fizikai-kémiai
sajátosságait megváltoztatva lehetővé teszik a mikroorganizmusok megtapadását. Ezután a
planktonikus (lebegő) formában lévő baktériumok adhéziója következik, majd ezt követi a
szaporodási lépcső, a biofilm érése. Az utolsó fázisban a biofilm felszínéről kisebb-nagyobb
részek szakadnak le, ez részben visszaalakulás planktonikus formává. Az első kettő lépés
viszonylag lassú folyamat. A növekedés és a leválás dinamikus egyensúlya alakul ki.
(Schaechter, 2004)

1.ábra A biofilm kialakulása

Szubsztrát-lebontás a biofilmben
Meghatározóak a diffúziós folyamatok. Kétirányú diffúzió játszódik le: oxigén és a
szubsztrát a biofilmbe, metabolikus termékek (anyagcsere termékek és széndioxid) a
biofilmből a tisztított, szennyvízbe diffundálnak (Öllős és Szilágyi, 1996). Biofilm rendszerben

a biomassza vékony-rétegben (20 – 1000 µm ) nagy fajlagos felületű, rögzített vagy mozgó,
áramló hordozó anyagra telepítve (fixálva) végzi a szubsztrát (BOI 5, KOI) lebontását, a
nitrogén- és foszforformák átalakítását. A tápanyag transzport egyszerűsített mechanizmusát
az 2.ábra (Öllős és Szilágyi, 1996) mutatja be.

2.ábra A biofilm aerob és anaerob rétegében lejátszódó lebontási folyamat (Öllős és Szilágyi,
1996)

Az irreverzibilis módon, biopolimerek által a hordozóanyaghoz és egymáshoz kötött sejtek a
vízben lévő oldott tápanyagokat lebontva szaporodnak és az anyagcseretermékek a tisztított
szennyvízzel távoznak.
- Aerob szerves-anyag lebontás: szervesanyag + oxigén + nyomelemek = sejtanyag +
anyagcsere termékek
- Nitrifikáció és denitrifikáció: Ared + Box + nyomelemek = Aox + B red + sejtanyag
A biofilmben lejátszódó biológiai lebontási folyamatot, és a különböző vegyületek
koncentráció profiljait a 3.ábra (Internet 2) szemlélteti. Az oxigén az aerob lebontási
folyamatok során csökken. A nitrát koncentráció a nitrifikálás következtében a biofilm aerob
zónájában nő, majd az anoxikus zónában a denitrifikáció következtében nagymértékben
csökken. A szulfát koncentráció a biofilm legmélyebb rétegében alig változik, majd az
anaerob zónában a szulfátredukció következtében a koncentráció csökken. A szerves
szénvegyületek koncentrációja az aerob rétegben lebontás következtében nagymértékben
csökken, az anoxikus zónában a koncentráció nem változik, majd az anaerob zónában
illószerves savak képződése következtében a Corg koncentráció kissé növekszik. Az ammónia
koncentráció a biofilm aerob zónájában a nitrifikáció hatására nagymértékű csökkenést mutat.
A biofilm felületén lejátszódó biokémiai folyamatok eredményezte tápanyag lebontás
sebességét a bioszűrő térfogatra vonatkoztatott (reff) Mildenberger (1999) nyomán a
következő összefüggéssel írhatjuk le:
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A bioszűrő tényleges tápanyag eltávolítási sebessége (g N/m3nap)
Maximális tápanyag eltávolítási sebesség (g N/m3nap)
Tápanyag koncentráció (g N/m3)
Fél-telítési állandó (g N/m3)
A szűrőben fenntartott áramlási sebesség (m/óra)

Kv

A hordozóanyagra vonatkoztatott konstans (m/óra)

3.ábra. A biofilben lejátszódó biológiai lebontási folyamat, és a különböző vegyületek
kocentráció profiljai (Internet 2)

Az (1) összefüggés szerint, ha a tápanyag és a biofilm felületén lévő baktérium koncentráció
rsm  C S
nem változik, akkor
összefüggést egy állandóval, az úgynevezett kinetikus
K S  CS
szubsztrát lebontási sebességgel (rsk) helyettesíthetjük és így az (1) összefüggés alábbiak az
szerint módosul:
vF
reff = rsk 
(2)
Kv  v F
Ahol:
rsk
Kinetikus szubsztrát lebontási sebességi állandó (g N/m3nap)
A (2) összefüggés alapján megállapíthatjuk, hogy a bioszűrő térfogat egységre
vonatkoztatott, tényleges tápanyag eltávolítási sebessége (r eff) kizárólag a diffúziót
befolyásoló áramlási sebesség nagyságától függ. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a
nagyobb teljesítmény (reff) növelésének céljából az áramlási sebességet tetszőlegesen
növelhetjük. Az áramlási sebesség túlzott növelése azt eredményezi, hogy az r eff értéke ugyan
nagy, de az elfolyó, tisztított szennyvízben a tápanyag koncentráció is növekszik, vagyis a
tisztított szennyvíz minősége romlik. Tehát a szűrési sebességnek van egy optimuma, ahol a
bioszűrő hatékonyan működik és a tisztított szennyvíz minősége is jó.
A hordozóanyagra rögzített biomasszával működő legfontosabb aerob eljárásokat az 1.
táblázatban foglaltuk össze (Oláh et al. 2002).
1. táblázat Hordozó-anyagra rögzített biomasszával működő legfontosabb aerob eljárások
összefoglalása (Oláh et al. 2002)
Biofilm rendszer
megnevezése

Áramlás iránya,
rátáplálás

Hordozóanyag
megnevezése

Levegőztetés
Iszapeltávolítás

Csepegtetőtest

Lefelé, permetezés Zúzott kő, törmelék,
láva-salak, műanyag
töltet

Passzív

Passzív iszap
leszakadás

Merülő csepegtetőtest

Elkevert reaktor

Passzív

Passzív iszap
leszakadás

Bemerülő bioszűrő,
rögzített ágy

Szennyvíz és a
Nagy fajlagos felületű
levegő egyen vagy szemcsés és strukturált
ellenáramban
anyagok

Aktív légbefúvás

Aktív öblítéssel

Áramló töltetű bio-ágy
(MBBR)

Elkevert reaktor

Szemcsés és nagy
fajlagos felületű,
strukturált anyagok

Aktív légbefúvás

Aktív öblítéssel.
Utóülepítés

Áramló, fluid ágy

Felfelé,
egyenáramban

Nagy fajlagos felületű,
strukturált anyagok

Aktív légbefúvás

Aktív öblítéssel
Utóülepítés

Eleveniszap és
hordozóanyagra telepített
biomassza kombinációja
A levegőztető
medencébe rögzítettfilmes egységek

Elkevert reaktor

Szemcsés és nagy
fajlagos felületű,
strukturált anyagok
Nagy fajlagos felületű
műanyag lemez kötegek

Aktív légbefúvás

Utóülepítés

Aktív légbefúvás

Utóülepítés

Elkevert reaktor
vagy kaszkádos
elrendezés

Korongok, hengeres
testek

3.Biológiai rész-tisztítás bioszűrővel
A kutatás–fejlesztés fő célját a nyers, előülepített szennyvíz részleges tisztításában
jelölhetjük meg. Ismeretes, hogy a különböző aerob biológiai rendszerek, amelyeknél
hordozóanyagokat alkalmaznak eredményesen használhatók biológiai rész-tisztításra (η ~ 50 70 %). Az 1.táblázatban feltüntetett felosztás szerint a kísérleti berendezésünk a bemerülő
bioszűrő, rögzített ágy rendszernek felelt meg.
Néhány hordozóanyag jellemzőit a szemcse méret és a fajlagos felület figyelembevételével
a 2. táblázat mutatja be.
Eljárás
Csepegtetőtest
Bemerülő bioszűrő,
rögzített ágy

Eleveniszap és a
hordozóanyagra telepített
biomassza kombinációja

2.táblázat Néhány hordozóanyag jellemzője
Hordozóanyag
Szemcse-méret
(mm)
Zúzott kő, törmelék, műanyag 40 – 80
töltet
Duzzadó pala,
2 –8
Strukturált műanyag töltetek
3 –6
Antracit, habkő,
2,5 – 4,0
Szinterezett üveg,
2,5 – 4,0
Barnaszén koksz,
2,5 – 4,0
Zeolit származékok
2,5 – 4,0
Aktívszén,
Zeolit őrlemény,
Antracit őrlemény,
Barnaszén koksz őrlemény,
Szivacsok (poliuretán és
polietilén)

0,5 – 2,0
0,02 – 0,12
<1,0
<1,0
10 – 20 mm élhosszúságú kockaforma

Fajlagos felület
(m2/m3)
70 – 100
150 – 300
1200 – 1600
200 – 450
1900 – 2000
1350
2000
100 – 120 (m2/g)*
1000 – 1200 (m2/g)**
100 – 120 (m2/g)*
1900 – 2000 m2/m3
2000 m2/m3
270 – 500 m2/m3

Megjegyzés: * külső felület
** külső + belső felület

A hordozó anyagok jelentős része, mint nagy fajlagos felületű anyag, alkalmas a baktériumok
megtelepedésére, de nagy része nem rendelkezik ioncserélő és adszorptív tulajdonságokkal. A
nagy fajlagos felületen túlmenően adszorptív és ioncserélő hatással csak az aktívszén, a zeolit
származékok és a barnaszén-koksz rendelkezik.
A hibrid technológiák esetében a levegőztető medence iszapkoncentrációjának és a
lebontási hatásfok növelése céljából az eleveniszapos medencébe a biofilm kialakítására
alkalmas hordozókat telepítenek. Gyakran porózus műanyag hab kockákat helyeznek a
levegőztetőbe (szivacsok), annak 10 – 30%-át kitöltve. A biofilm kialakulása
eredményeképpen a biomassza koncentráció a medencében így jelentősen növelhető. A
rögzítés következtében a biomassza jelentős része a levegőztetőben marad és így az utóülepítő
nem válik túlterheltté. Az eleveniszapos medencékben rögzített filmes megoldásoknak sokféle
változata ismeretes. A különböző rendszerek ismertetésével jelen tanulmány keretében nem
foglalkozunk.
3.1. Kísérleti berendezés ismertetése
Az FCSM Zrt. kísérleti berendezését (Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen) a 1.kép
mutatja be. A berendezés tartalmaz egy 8 m3 térfogatú rátápláló és kiegyenlítő tartályt, melyet
3 db sorba kapcsolt, szivaccsal töltött reaktor követ. Mindegyik reaktorba 1m3 térfogatú
poliuretán tartalmú szivacs hordozót helyeztünk. A reaktorok alján levegőztető van elhelyezve
és a szivacsok elúszását lefogó drótháló akadályozza meg. A reaktort a gépi iszapsűrítő
elfolyó vizével, vagy a szűrőprések iszapvizével tápláltuk. A gépi iszapsűrítő elfolyó vize a
kevert iszap (nyers és fölös eleveniszap) elővíztelenítéséből származik, tehát közel áll az
előülepítőből elfolyó nyers szennyvíz minőségéhez. A tisztítandó szennyvizet a szivacs töltet
tetejére tápláltuk be, majd a tölteten keresztül haladva a víz a következő reaktorba távozott. A
tisztítandó szennyvíz a sorba kötött reaktorokon keresztül haladt.
A kísérleteknél kizárólag a nyers szennyvíz minőségét megközelítő gépi iszapsűrítő
csurgalékvizét használtuk. Egy reaktor elvi kialakítását a 4.ábra szemlélteti (Oláh – Rása,
2011).

4.ábra. A kísérleti reaktor elvi kialakítása (Oláh – Rása, 2011)

1.kép Az FCSM Zrt. szivacs hordozós kísérleti tisztító berendezése

3.2. Mérési eredmények ismertetése
A szivacs-hordozó anyag oltása
A szivacs hordozóként poliuretából készült 2x2x2 cm él-hosszúságú kockára vágott
szivacsot alkalmaztunk, melyeknek a lyuk átmérője 3 – 5 mm között változott. A szivacs
szerkezete szilárd volt, hiszen 1 – 1,5 m réteg vastagságban sem mutatott zsugorodást. Az
oltásidő és a telepített biomassza mennyiségének optimálását kisebb mintamennyiségeken
Tarjányiné, Szikora Sz. (2011) vizsgálta. A kísérletek az eleveniszapos medencékben
zajlottak. Az oltás 2 – 3 hetet vett igénybe. A szivacsra települt biomasszát az 2/a.kép és a
TTC festés eredményét az 2/b. ábra mutatja be.

2/a. kép Szivacsra feltelepített biomassza

2/b.kép A feltelepített baktériumok TTC-vel
történt festés után

A 2/b. ábrán az oltott hordozón rögzített biomasszát TTC festés tette láthatóvá. A szivacs
kocka felületén és belsejében mutatkozó erős vöröses színeződés azt jelzi, hogy a szivacs
teljes felületét egyenletesen bevonta a tisztítást végző biomassza telepedett meg. A
folyamatos rátáplálás megkezdése előtt a reaktorokon 2 g/L koncentrációjú eleveniszap
szuszpenziót áramoltattunk át.
Mérési eredmények
A szivacs-szűrők beüzemelési eredményeit a 3.táblázat mutatja be. Mindegyik reaktorban

a tartózkodási idő 1,5 óra volt. Mivel a három reaktor sorba volt kapcsolva, a szennyvíz
összes tartózkodási ideje 4,5 óra volt. Reálisan kb.3,0 óra az a tartózkodási idő, ami szükséges
ahhoz, hogy legalább 50 - 60 %-os lebontási hatásfokot érjünk el, ezért a kísérlet értékelése
szempontjából a 2. reaktor elfolyó paramétereit vettük alapul. A rátáplált csurgalékvíz
viszonylag nagy szennyezettséget mutatott, hiszen a szűrt KOI értéke 500 és 1000 mg/L
között változott. A biofilm bedolgozásának 12. napját követően a 2.reaktor elfolyó értéke 220
mg KOI/L érték körül stabilizálódott. A 2. reaktorban a lebontási hatásfok elérte, sőt
meghaladta a 70%-ot. A 3. reaktor lebontási hatásfoka elérte a 75 – 80 %-ot és az elfolyó víz
KOI értéke jellemzően 200 mg/L érték alatti volt.
3.táblázat A hordozó anyag (szivacs) bedolgozása sorba kötött reaktor-üzemeléssel
Üzemelési idő
(nap)

Elfolyó szűrt KOIsz (mg/L)
2.reaktor
(t=1,5 óra)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rátáplált
szűrt KOI
(KOIsz)
(mg/L)
920
1024
889
772
920
852
736
842
921
798
1156
753
712
895

900
956
780
710
760
532
456
422
396
366
442
305
270
301

(6,6 %)
(12,2 %)
(8,0 %)
(17,4 %)
(37,5 %)
(38,0%)
(49,8 %)
(57,0%)
(54,1%)
(61,7%)
(59,5%)
(62,0%)
(66,3%)

880
927
626
600
580
356
370
291
270
257
289
251
212
198

(4,3%)
(9,4 %)
(29,6 %)
(14,2 %)
(36,9 %)
(58,2 %)
(49,7 %)
(65,4%)
(70,6%)
(67,8%)
(75,0%)
(66,6%)
(70,2 %)
(77,8%)

890
846
580
510
490
322
300
242
190
201
210
140
125
170

(17,3 %)
(34,8 %)
(33,9 %)
(46,7 %)
(62,2 %)
(59,2%)
(71,2%)
(79,3%)
(74,8%)
(81,8%)
(81,4%)
(82,4 %)
(81,0%)

15
16

769
801

296
320

(61,5%)
(60,0%)

203
220

(73,6%)
(72,5%)

199
210

(74,1%)
(73,8%)

1.reaktor
(t=1,5 óra)

3.reaktor
(t=1,5 óra)

A KOI eltávolítás hatékonyságának változását mutatja be az 5. ábra, a 2. reaktor egy korábbi
időpontban zajló bedolgozása (t = 3,0 óra) során. Az elfolyó szűrt KOI értéke ebben az
esetben is 200 és 250 mg/L között változott.
Befolyó KOI

Elfolyó KOI

Szűrt KOI (mg/L)

1200
1000
800
600
400
200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Üzemelési idő (nap)

5.ábra A szivacsos hordozó bedolgozása a 2. reaktorban. A szűrt KOIsz érték változása az
üzemeltetési idővel.

A szivacsos töltésű bioszűrők jellemző terhelési adatait a 4.táblázat tartalmazza. A KOI
terhelésnél zárójelben az elért KOI lebontási hatásfok intervallumokat is feltüntettük. A
terhelési adatok alapján várható lebontási értékek jó egyezést mutatnak Iwai és Kitao (1994)
szakkönyvében közölt adatokkal.
4.táblázat. A szivacsos töltésű bioszűrők terhelési adatai
A terhelés
megnevezése
KOI terhelés
(kgKOIsz/m3d)
BOI terhelés
(kgBOIsz/m3d)

1.reaktor
(t=1,5 óra)
7,6 – 9,7 (55 – 60 %)

2.reaktor
(t=1,5 óra)
3,1 – 4,6 (70 – 72 %)

3.reaktor
(t=1,5 óra)
2,3 – 2,6 (75 – 82 %)

4,6 – 5,8

1,8 – 2,7

1,4 – 1,5

Megjegyzés: zárójelben KOI lebontási hatásfok van feltüntetve.

Bioszűrő üzemelési tapasztalatai
A bioszűrőket általában előtisztítás céljából, vagy a biológiai szennyvíztisztítás második
lépcsőjeként építik be. A növekvő oxigén ellátással (O 2 koncentráció > 5 mg/L), csak a
légzési sebesség nő, de nem nő az átlagos KOI eltávolítási sebesség. Ez arra utal, hogy a
növekvő oxigén ellátással megnő a biomassza saját légzése, vagyis a biofilm felületén egy
aerob stabilizáció játszódik le.
A bioszűrés csak 300 m2/m3-t meghaladó fajlagos felületű hordozó-anyagok alkalmazásával
üzemeltethető gazdaságosan. Az általunk alkalmazott szivacsos hordozó fajlagos felülete 340
m2/m3 érték volt. Bioszűrőn a hatékony nitrifikáció feltétele, hogy a tisztítandó szennyvízben
a Corg/Nammónia arány < 2,0 és a szűrő nitrogén terhelése 2,0 kg NH4-N/m3nap alatt legyen.
Nem ajánlatos a bioszűrőt – különösen a finom szemcséjű töltettel – (nagy fajlagos felület)
nagy terhelésű biológiai rendszerként üzemeltetni, mert a nagy iszap szaporulat miatt
gyorsabban tömődik el és a szűrő mosása gyakrabban válik szükségessé. Az eleveniszapos
rendszernél 0,5 – 2,0 mg/L oldott oxigén koncentrációt biztosítása elengedhetetlen a
megfelelő működéshez. Bioszűrőnél a biofilm oxigén ellátását a diffúzió határozza meg éppen
ezért a biofilmen kívüli O2 koncentrációt viszonylag magasabb értéken (5–8 mg O2/L) kell
tartani, hogy megfelelő diffúziós "hajtóerő" működjön. Az eleveniszapos rendszerben jól
definiált iszapkor és hidraulikus tartózkodási idő fogalmak értelmezhetetlenek és
használhatatlanok a bioszűrők esetében. A hidraulikus tartózkodási időt ugyan az összes szűrő
térfogatra kiszámolhatjuk, ez általában néhány óra. A tartózkodási idő fogalma helyett a
biofilm fluxust (mg KOI/cm2 biofilm nap) használják. Gyakorlatban a szűrő terhelését KOIban, vagy BOI5-ben kifejezve a szűrő térfogatra vonatkoztatva (kg KOI vagy kg BOI5/m3d)
adják meg.
A 800 és 1100 mg/L szűrt KOI rátáplálása esetében a szivacsos hordozó alkalmazásával
3,0 óra tartózkodási idő mellett 70 % -os lebontási hatásfokot lehetett elérni. A rendszer
működését a nyers szennyvízzel érkező nagyobb mennyiségű (0,5 – 1,0 g/L) lebegőanyag
nem zavarta. A bioszűrő lebegőanyag terhelését célszerű csökkenteni, mert a bevitt oxigén
adott hányada a lebegőanyagok oxidálására fordítódik, csökkentve ezáltal az oldott KOI
eltávolítására felhasználható mennyiséget.
4. Különböző hordozó anyagok összehasonlítása
Kísérleteink során az alábbi szűrőanyagokat vizsgáltuk: natúr zeolit, gyöngy kavics,
BiolitTM, homok, gyöngy kavics-homok keverék és zeolit-homok keveréket. Első lépésben a
hordozók közül kiválasztottuk a leghatékonyabban működőt, majd a továbbiakban a
folyamatos rátáplálású kísérleteket ezzel végeztük el. A kiválasztás során az ammónia-N-t és

a KOI-t magas koncentrációban tartalmazó rothasztott iszapvizet használtunk, míg a
folyamatos üzemű kísérleteket előülepített szennyvízzel végeztük.
Az optimális hordozóanyagok meghatározása
Ammónia és KOI lebontási képesség alapján hatféle szűrőanyagot hasonlítottunk össze
(Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep). Kísérleteinknél a zeolit-homok és gyöngykavics-homok
szűrőanyag keverékeknél a kétféle anyagra vonatkoztatva a keverés 1:1 tömeg arányban
történt. A kiválasztott szűrőanyagokat és azok fontosabb jellemzőit az 5. táblázatban foglaltuk
össze. Az alkalmazott szűrőanyagok közül csak a zeolit rendelkezett ammónia ioncserélő
kapacitással és viszonylag nagy volt a külső fajlagos felülete is (120 m2/g). Az alkalmazott
zeolit klinoptilolit tartalma 45 % volt. A szűrők egyenkénti hasznos térfogata 0,73 m3 és a
keresztmetszeti felületük 0,63 m2 volt.
5.táblázat A vizsgált hordozóanyagok fontosabb mutatói
Megnevezés

A töltet
szemcse
átmérője
(mm)

A megkötött
baktérium
mennyisége
(g szervesa./g
töltet)
0,028
0,005
0,011

Tömeg
térfogat
(kg/m3)

Fajlagos
felület
(m2/g)

5,0 – 6,0
8,0
4,0 – 8,0

Ammónia
ioncserélő
kapacitás
(NH4-N
mg/g)
10,0
-

Natur zeolit
Gyöngy kavics
BioliteTM (bioszűrőanyag)
Homok
Zeolit – homok
keveréke
Gyöngy kavics –
homok keveréke

1000
1900
750

120
1,2

0,5 – 1,0
0,5 – 6,0

5,0

0,003
0,016

1700
900

-

0,5 – 8,0

-

0,004

1800

-

A kísérleti berendezés elvi vázlatát az 6.ábra mutatja be. A felállított hat szűrőt az 5.
táblázatban feltüntetett hordozóanyagokkal töltöttük fel. A kísérleti körülmények valamennyi
szűrőnél azonosak voltak. A szűrőket nagy ammónia-N tartalmú (500 – 1800 mg/L)
rothasztott iszap víztelenítés keletkezett csurgalék-vízzel (iszapvíz) tápláltuk. Az anaerob
rothasztóból származó iszapvíz a KOI, BOI5 és az ammónia-N paramétereket illetően erősen
szennyezettnek mondható. Az iszapvíz összetétele jelentős minőségi eltéréseket mutatott
(6.táblázat). A szűrőre iszapvizet naponta két részletben tápláltuk. A víz egyenletes elosztását
a szűrő töltetre helyezett 20 cm vastagságú tőzeg réteg biztosította. A kísérleti szűrőket az
üzemi méretű nitrifikáló bioszűrőkről származó iszappal oltottuk be, majd ezzel egy időben
kis-terhelés mellett megkezdtük a szűrőkre a szennyvíz rávezetését is. A szűrők töltet anyagát
naponta egyszer 15 perces időtartammal átlevegőztettük. Ezzel a megoldással lehetett
biztosítani, hogy a hézag térfogatban lévő oxigén koncentrációja nem esett 1,5 mg/dm3 érték
alá. A hat szűrő töltettel a kísérletek egy évig folytak.

6. ábra Kísérleti szűrő-berendezés elvi sémája

A befolyó csurgalék-víz ammónia-N tartalma 1156 és 1662 mg/L, a KOI koncentrációja
1608 és 2908 mg/l értékek között változott (6.táblázat). A változó víz minőség mellett az
ammónia-N terhelést 30,5 és 241 NH4-N g/m3d érték között állítottuk be.
6. táblázat A rothasztott iszap víztelenítéséből származó csurgalékvíz összetétele
Megnevezés
pH
Ammónia-N
KOIsz
BOI5
Összes lebegőanyag
Szerves lebegőanyag
Lúgosság (mint CaCO3)
Összes illósav, mint ecetsav

Mértékegység
(-)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)

Érték
7,8 – 8,5
1156 – 1 662
1608 – 2908
700 – 1 500
400 – 1 000
200 - 500
5 000 – 7 000
300 – 1 500

A hat darab hordozó közül a zeolit, a zeolit-homok keverék és a BioliteTM szűrési
eredményeit a 7/1, 7/2 és a 7/3. táblázatokban foglaltuk össze. A különböző szűrő anyagokra
telepített biomassza az ammóniát és a KOI-t különböző hatásfokkal bontotta. Az ammóniát és
a KOI–t a zeolit és zeolit- homok kombinációjú szűrő-töltet bontotta a legnagyobb
hatásfokkal. A legrosszabb ammónia és KOI lebontási eredményeket a gyöngykavics szűrőnél
mértük. A homok, gyöngykavics-homok és a BioliteTM szűrőanyagok lebontási hatásfok
értékei a zeolit és a gyöngykavics szűrők eredményei közé estek.
7/1. táblázat A zeolit hordozó szűrési eredményeinek összefoglalása

NH4-N (mg/L)
Befolyó
Elfolyó
1 662
1 280
1 156
1 462
1 619
1089
1125
1231

0,8[99]
1,0 [99]
1,6 [99]
2,1 [99]
2,6 [99]
3,1 [99]
4,1 [99]
4,9 [99]

KOIsz (mg/L)
Befolyó
Elfolyó
2 296
2 908
1 923
1 608
2 148
1542
1862
2012

432 [81]
476 [83]
306 [84]
330 [79]
356 [83]
325 [79]
289 [84]
332 [83]

Elfolyó
NO3-N
(mg/L)
279
795
700
725
549
485
412
490

A szűrő
terhelése
(NH4-Ng/m3 d)
30,5
57,7
90,3
118,6
152
181,6
211
241

Hőmérséklet
(°C)
10 – 12
12 – 15
20 - 25
20 - 25
15 - 18
21 - 23
18 - 22
22 - 24

Megjegyzés: A [ ] –ben feltüntetett számok az adott szennyező anyagok lebontási hatásfokát jelentik

7/2. táblázat A zeolit-homok keverék hordozó szűrési eredményeinek összefoglalása
NH4-N (mg/L)
Befolyó
Elfolyó
1 662
1 280
1 156
1 462
1 619
1089
1125
1231

1,0 [99]
1,1 [99]
2,6 [99]
4,9 [99]
10,5[99]
14,2[98]
18,0[98]
20,0[98]

KOIsz (mg/L)
Befolyó
Elfolyó
2 296
2 908
1 923
1 608
2 148
1542
1862
2012

631 [72]
729 [74]
441 [77]
417 [74]
441 [79]
458 [70]
512 [72]
463[77]

Elfolyó
NO3-N
(mg/L)
286
818
736
594
500
498
512
532

A szűrő
terhelése
(NH4-Ng/m3 d)
30,5
57,7
90,3
118,6
152
181,6
211
241

Hőmérséklet
(°C)
10 – 12
12 – 15
20 - 25
20 - 25
15 - 18
21 - 23
18 - 22
22 - 24

7/3. táblázat A BioliteTM hordozó szűrési eredményeinek összefoglalása
NH4-N (mg/L)
KOIsz (mg/L)
Elfolyó
A szűrő
Hőmérséklet
NO3-N
terhelése
(°C)
Befolyó
Elfolyó Befolyó
Elfolyó
(mg/L) (NH4-Ng/m3 d)
1 662
4,1 [99] 2 296
1176 [48]
166
30,5
10 – 12
1 280
8,9 [99] 2 908
1 617 [44]
387
57,7
12 – 15
1 156
21,6 [98] 1 923
1271 [33]
328
90,3
20 - 25
1 462
54 [96] 1 608
1 200 [25]
379
118,6
20 - 25
1 619
77 [80] 2 148
1 244 [42]
249
152
15 - 18
1089
97 [91]
1542
823 [46]
215
181,6
21 - 23
1125
118 [89]
1862
745 [59]
232
211
18 - 22
1231
123 [90]
2012
786 [60]
208
241
22 - 24

Egy - egy terhelési értékhez tartozó be- és elfolyó értékekből átlagot képeztünk és a
táblázatok ezt az értéket, tartalmazzák. Valamennyi szűrő-anyag esetében a szűrőkről elfolyó
ammónia és KOI értékeket a szűrő-terhelés függvényében a 7.ábra mutatja be.
A 7.ábra az elfolyó ammónia koncentrációt a szűrő ammónia terhelésének függvényében
ábrázolja. A 57,7 g NH4-N/m3d szűrő-terhelésig valamennyi szűrő 80 % eltávolítási hatásfok
felett teljesített. Az 57,7 g NH4-N/m3 d szűrő-terhelést követően a BioliteTM, homok, gyöngy
kavics, gyöngy kavics-homok töltetű szűrőkről elfolyó víz ammónia-N koncentrációja
nagymértékben emelkedett. A zeolit és a zeolit-homok keverék töltetanyagok lényegesen
kevésbé reagáltak érzékenyen a terhelés növekedésére. A szűrők terhelésének további
növelésével (120 g NH4-N/m3d) a BioliteTM, homok, gyöngy kavics, gyöngy kavics-homok
szűrőtöltetek esetében az elfolyó szennyvíz ammónia koncentrációja 60 mg/L érték fölé
növekedett. Ugyanakkor a zeolit és zeolit-homok töltet esetében az elfolyó víz NH4-N

koncentrációja 5 - 7 mg/L érték volt. A zeolit és a zeolit-homok szűrő-tölteteken az ammónia
oxidációja még nagy terhelés esetében is jó hatásfokkal (> 90 %) végbement.
A kisebb ammónia-terhelésnél valamennyi szűrő elfolyó vizében a nitrát-N koncentráció
500 és 800 mg/L érték között ingadozott. A szűrőkről elfolyó vizekben nitritet nem lehetett
kimutatni. A képződött nitrát-N és az eloxidált ammónia-N nem volt egyensúlyban. A kisebb
terheléseknél a nitrifikáció hatásfoka nagyobb, de a képződött nitrát-N az eloxidált ammóniaN-nek maximálisan csak a 50 – 60 % - a. Annak ellenére, hogy a szűrőkben nem mértünk
oxigén hiányt, feltehetően részleges denitrifikáció is végbement.
A kísérleteknél felhasznált anaerob rothasztóból származó iszapvíz KOIsz értéke 1600 –
2900 mg/L értékek között változott. Az anaerob rothasztó iszapvizének biológiailag nehezen
bontható anyag tartalma viszonylag jelentős. Ezt a megállapítást a szűrési kísérletek is
egyértelműen igazolták, hiszen az elfolyó KOI sz értéke a legjobb biológiai lebontást biztosító
zeolit töltet esetében sem esett 300 mg/L érték alá.
A KOIsz értékének 1608 mg/L-ről 2296 mg/L-re történő növekedésével az elfolyó
szennyvíz KOI értéke a gyöngy kavics, BioliteTM, gyöngy kavics-homok és a homok-szűrő
tölteteknél 800 – 1100 mg/L érték között mozgott. Ugyanakkor a zeolit és a zeolithomokszűrő anyagoknál az elfolyó víz KOI sz-ja 200 és 300 mg/L érték között változott. Tehát
a zeolit vagy zeolit kombinációjú szűrő töltetnél a KOI lebontás is lényegesen hatékonyabb
volt, mint más szűrő töltetnél.
A vizsgált hatféle szűrőanyag közül a legjobb elfolyó vízminőséget a zeolit és zeolit +
homokszűrő töltetek estében kaptuk. A zeolit alapú szűrőanyagok jó biológiai lebontási
hatásfoka azzal magyarázható, hogy a zeolitnak nagy a fajlagos külső felülete (120 m2/g) és
ez által a felületén lényegesen nagyobb mennyiségű (8 – 9-szeres) biomassza kötődik meg,
mint a homok vagy a gyöngy kavics felületén. A zeolit ioncserélő kapacitása (10 mgNH4-N/g)
szintén jelentősen javítja az ammónia oxidációt, mert az ioncsere révén megkötött ammónia a
zeolit szemcsére rátelepült baktérium számára közvetlenül felhasználható és ez által gyorsul a
nitrifikáció. Természetesen a zeolit nagy fajlagos felülete által megkötött hetreotróf
baktériumok száma és a nagy fajlagos felületen lejátszódó biokémiai reakció a szénvegyületek lebontási sebességét is növeli (Palkó – Oláh, 2007).

Elfolyó szennyvíz (NH4-N mg/L)

Zeolit
Gyöngy kavics
Biolit

Zeolit+homok
Gyöngy kavics+homok
Homok

240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
30.5

57.7

90.3 118.6

152

Szűrő terhelése (NH4-N

181.6

g/m3

211

241

nap)

7. ábra Az elfolyó ammónia koncentráció és a szűrő ammónia terhelésének kapcsolata

Folyamatos szűrési kísérletek
A hat szűrőanyag összehasonlító vizsgálatát követően, a legjobb lebontási hatásfokot
mutató szűrő-töltettel (zeolit) folyamatos rátáplálás mellett szennyvíztisztítási kísérleteket
végeztünk. A folyamatos kísérletnél alkalmazott szűrő kialakítása és méretei az 6.ábrán
bemutatott berendezéssel teljesen megegyezett. A kísérlet időtartama fél év volt.
A folyamatos kísérleteket a Dél-pesti szennyvíztisztító elő-ülepített szennyvizének
felhasználásával folytattuk. Az előülepített szennyvíz minőségi mutatóit a 8.táblázat
tartalmazza. A táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a tisztítómű előülepített
szennyvíz minősége jól egyezik a vidéki kisebb városok előülepített szennyvíz minőségével.
A kis-településeknél, azonban a befolyó nyers szennyvíz ammónia tartalma (NH4-N)
nagyobb, sok esetben eléri a 100 mg/L értéket, sőt számos esetben ezt az értéket még meg is
haladja.
A folyamatos táplálás mellett a szűrőt 30 – 241 NH4-N g/m3d terhelési tartományban
üzemeltettük. A szűrő térfogatra vonatkoztatott hidraulikus tartózkodási idő a fentiekben
megadott ammónia-terhelésnek megfelelően 41 és 5óra között változott. A befolyó előülepített szennyvíz jellemző paramétereit a 8. táblázat tartalmazza. A befolyó szennyvíz TKN
(ammónia-N + szerves-N) tartalmának 80 – 90 %-át az ammónia képezte. Ez azt jelenti, hogy
a szűrt nyers szennyvíz oldott frakciójának a szerves-N koncentrációja alacsony. A
hőmérséklet a kisebb terhelések esetében 21 – 22 °C, a nagyobb terheléseknél 13 – 14 °C volt.
A nagyobb terheléseknél mért hatásfok csökkenést nemcsak a terhelés növekedése, hanem a
hőmérséklet csökkenése is befolyásolta.
8. táblázat Az elő-ülepített szennyvíz összetétele
Megnevezés

Mértékegység
(-)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)

pH
Ammónia-N
TKN
KOIsz (szűrt)
BOI5
Összes lebegőanyag

Érték
7,4 – 7,8
50 – 70
60 – 90
130 – 300
80 – 160
100 – 150

A fenti terhelési tartományban az elfolyó, tisztított szennyvíz NH4-N koncentrációja 0,8 –
4,9, a TKN tartalom 1,5 – 12,5 mg/L és a KOIsz (szűrt) 35 – 83 mg/L érték között változott.
A szűrőről távozó lebegőanyag mennyisége is csekély 8 – 12 mg/L volt. Ez a vízminőség a
legkényesebb befogadó vízminőségi követelményét is kielégíti.

Elfolyó szennyvíz (mg/L)

Elf KOIsz

TKN

NH4-N

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30.5

57.7

90.3 118.6

152

Szűrő terhelése (NH4-N

181.6

211

g/m3

nap)

241

8. ábra Az elfolyó szennyvíz paraméterei és a szűrő terhelés kapcsolata

A 8.ábra a tisztított szennyvíz ammónia-N, KOIsz és TKN koncentrációjának változását a
szűrő NH4-N terhelésének függvényében mutatja be. A tisztított szennyvíz minősége a
terhelés növekedésével romlik. Az elfolyó szennyvíz ammónia és TKN koncentrációja az
NH4-N terhelés növekedésével kisebb mértékű romlást mutatott.
Összefoglalás
Az Észak-pesti Szennyvíztisztítóban végzett kísérleteknél három, szivaccsal töltött,
egymással sorba kapcsolt reaktort üzemeltettünk. A rész-tisztítási elvárásnak megfelelően 800
-1100 mg/L befolyó KOI sz esetében a szivacsos hordozó alkalmazásával 3,0 óra tartózkodási
idő és 3,1 – 4,6 kg KOIsz/m3d terhelés esetén az elfolyó tisztított szennyvíz KOI sz értéke
átlagosan 220 mgKOIsz/L (70% lebontás) érték körül stabilizálódott.
A Dél-pesti Szennyvíztisztítóban hat szűrő anyag (natúr zeolit, gyöngy kavics, BioliteTM,
homok, gyöngy kavics-homok és zeolit-homok keverékek) hatékonyságát az ammónia és KOI
lebontás alapján hasonlítottuk össze. A legjobb lebontási eredményt a natúr zeolit
szűrőanyagnál mértük:
• a zeolit alapú szűrőanyagok jó biológiai lebontási hatásfoka azzal magyarázható, hogy a
zeolit ammónia ioncserélő és adszorpciós kapacitással rendelkezik. A nagy fajlagos
felületű (külső: 120 m2/g) tölteten a biomassza megkötődés lényegesen nagyobb (8–9szeres), mint más szűrőanyagok felületén.
• a zeolit ioncserélő kapacitása (10 mg NH4-N/g) jelentős, ennek következtében a szűrő
anyagon hatékony a nitrifikáció.
• a 30 – 241 NH4-N g/m3d szűrő terhelési tartományban és 18°C-on az ammónia oxidációja
jó hatásfokkal (> 90%) lejátszódott le, és az elfolyó NH4-N koncentrációja 0,8 – 4,9 mg/L
érték között változott.
• az elfolyó, tisztított szennyvíz KOI sz (szűrt) értéke 35 - 83 mg/L érték között változott.
Summary
In the experiments carried out at the North-pest Wastewater Treatment Plant, we operated
three reactors connected in series, they charged with foam carrier material. In the experiment,
our goal was to investigate the operating parameters at which the cleaning efficiency of 60 70% (partial cleaning) is achieved with the foam carrier material. In the case of 800 and 1100
mg / L influent COD using the foam carrier with a hydrolitic detention time of 3.0 hours and a
load of 3.1 - 4.6 kgCOD / m3d, the average COD value of the effluent wastewater leaving
reactor 2 is 220 mgCOD / L (70 % degradation) - in line with the partial cleaning requirement
- stabilized around.
At the South-pest Wastewater Treatment Plant, six filter materials were tested on the basis
of COD and ammonia removal efficiencies. In our experiments we examined the following
filter materials: natural zeolite, pearl gravel, biolite, sand, pearl gravel + sand and zeolite +
sand mixture. Of the selected filter materials, only zeolite had an ammonia ion exchange
capacity and this material had a relatively large specific surface area (120 m2/g). With a
zeolite filter charge with the best degradation efficiency, the NH4-N concentration of the
treated wastewater in the load range of 30 to 241 NH4-Ng/m3d is 0.8 to 4.9 mg/L (> 90%
removal) and the COD (filtered ) ranged from 35 to 83 mg/L.
Keywords: foam filter media; partial biological purification; filter materials; natur zeolite;
nitrification; filter load; ammonia and COD removal
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