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Üzemviteli költségek csökkentése  
és a tisztítási kapacitás növelése  
az eleveniszap mikrobiológiai átalakításával

A Malatech Water Kft. 
Szennyvíz Üzletágának Bemutatója

IparI és KommunálIs  
szennyvíztIsztító telepeK  
BIotechnológIaI optImalIzálása
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Cégünk, a 100%-ban magyar tulajdonú Malatech Water 

Kft. 2006. óta többek között szennyvíztisztító telepek 

biotechnológiai optimalizálásával és szakmai felügye-

letével foglalkozik, melynek során természetből szelek-

tált, nem génmódosított baktériumok, enzimek, valamint 

az anyagcserét gyorsító tápanyag-komplexek haszná-

latával vállaljuk elfolyó paraméter problémák megoldá-

sát, alulméretezett szennyvíztisztítók bővítési beruházás 

nélküli kapacitásnövelését, valamint a szennyvíztisztító 

telepek üzemviteli költségoptimalizálását. A legmaga-

sabban képzett szennyvíztechnológusaink, technikusa-

ink és az élvonalbeli biotechnológiai adalékaink együtt 

garanciát jelentenek a sikerre. 

A Malatech Water Kft. biológiai  
szennyvíztisztítással kapcsolatos szolgáltatásai:

⊲  ipari és kommunális szennyvíztisztítók elfolyó- és kapacitásbeli problémáinak 

biotechnológiai megoldása

⊲  ipari és kommunális szennyvíztisztítók üzemviteli költségcsökkentése

⊲  ipari és kommunális szennyvíztisztítók szakmai felügyelete

⊲  technológiai és üzemviteli tanácsadás

⊲  csatornaszagtalanítás
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BioAugMentáció – 
a sokoldalú megoldás a biológiai  
szennyvíztisztítás hatékonyságának javítására 
A bioaugmentáció során a biológiai szennyvíztisztítás folyamatát biológiai készít-

mények segítségével tesszük hatékonyabbá.

A biológiai szennyvíztisztító rendszerekben a tisztítási folyamatot az ott termé-

szetes módon elszaporodó és fennmaradó, úgynevezett generikus baktériumok 

végzik. Külső beavatkozás nélkül ezek a fajok alkotják a baktériumközösséget, mi-

vel az adott körülmények között a legnagyobb szaporulatot produkálják, a kisebb 

szaporodási rátával rendelkező fajok pedig kiszorulnak. Mivel a szennyvíztisztítás 

célja a szennyezőanyagok minél hatékonyabb és alacsonyabb költségű lebontása, 

ezért célszerű olyan módon átalakítani a baktériumközösséget, hogy a benne 

található fajok tulajdonságai ezt segítsék elő. Az alacsonyabb szaporodási rátá-

val, de a tisztítás szempontjából kedvezőbb tulajdonságokkal bíró fajok jelenlétét 

folyamatos biotechnológiai adalék adagolással lehet biztosítani. Ennek során olyan 

baktériumfajokat juttatunk az eleveniszapba, melyek alacsonyabb fajlagos sza-

porodási sebességgel és hozammal rendelkeznek, azaz az adott szerves anyag 

mennyiségből arányaiban több szén-dioxid és kevesebb sejtanyag keletkezik.

Mivel a szennyvíztisztítás folyamán a környezeti állapotok tág határok között változ-

hatnak a befolyó szennyvíz változó összetételének, az időjárás változásainak és a 

reaktorokban mesterségesen előidézett eltérő körülményeknek köszönhetően, ezért 

a szennyvíztisztításban alkalmazott készítményeknél nagy jelentősége van a sokszí-

nű fajösszetételnek, ami nagyobb alkalmazkodóképességet biztosít a különböző és 

változó feltételekhez. Munkánk során alaptechnológiaként a Bioclean™ készítményt  
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alkalmazzuk, melyet nagy változatosságú fajösszetétele univerzálisan használható 

segédanyaggá tesz. A Bioclean™ mind üzemi problémákkal küzdő telepek műkö-

désének javítására, mind problémamentes telepek üzemviteli költségcsökkentésére 

alkalmas. Igény szerint ez a technológia kiegészíthető a BioGuarde termékcsalád 

tagjaival, melyek egy-egy adott mikrobiológiai folyamat – mint a zsírlebontás, vagy 

nitrifikáció – célzott javítására lettek kifejlesztve. Az alkalmazott anyagösszetételt és 

dózist minden esetben az adott rendszer egyedi igényeihez igazítjuk.

technológiáinK AlKAlMAzáSávAl  
az alábbi hatások érhetők el  
a szennyvíztisztítás egyes folyamataiban:

⊲ Nehezen bontható szerves vegyületek degradációja

⊲ Levegőztetési igény csökkentése

⊲ Keletkező fölösiszap mennyiségének csökkenése

⊲ Nitrifikáció serkentése, stabilizálása

⊲ Fonalas szaporulat kordában tartása

⊲ Levegőztetett medencék és rothasztók habzásának visszaszorítása

⊲ KOI-eltávolítás hatásfokának javulása

⊲ Jobb teljesítmény hideg időben

⊲ Ellenállás sokkterheléseknek, inhibíciós és mérgező hatásoknak

⊲ Gyors indítóüzem és mérgezés utáni helyreállás

⊲ Javuló iszapvízteleníthetőség

⊲ Jobb ülepesési tulajdonságok

⊲ Iszapstabilizálók és -rothasztók hatékonyabb működése

⊲ Zsírfelhalmozódás megakadályozása  
csatornarendszerekben ill. az ülepítők felszínén

⊲ Csatornarendszerek szagtalanítása
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Szennyvíztisztító telepeken előforduló 
ÜzeMi proBléMáK éS MegoldáSuK:   

túlterhelés

A szennyvíztisztító telep túlterhelését rendszerint az okozza, hogy az egységnyi 

idő alatt beérkező szerves anyag mennyiség lebontásához nem áll rendelkezés-

re a megfelelő tömegű eleveniszap, vagy hordozón fixált baktérium. Ennek oka 

vagy a szennyvíztisztító telep alulméretezése, vagy a befolyó szennyvíz minőség-, 

illetve mennyiségbeli változása lehet. A túlterhelés megszüntetésének hagyomá-

nyos módja a szennyvíztisztító telep bővítése új reaktorok építésével. Ez magas 

kezdeti költségekkel járó, lassan megtérülő beruházás, ráadásul megtervezése, 

engedélyeztetése és kivitelezése sok időt vesz igénybe. 

A túlterhelés tünetei között jellemzően első helyen szerepel a nitrifikáció rom-

lása, következésképpen az ammónium-koncentráció megemelkedése. A túlterhelés 

mértékétől függően a nitrifikáció részlegessé válik, vagy akár teljesen le is állhat. 

Ennek oka a különböző, a nitrifikáló baktériumok működését gátló szerves anya-

gok nagyobb koncentrációjú jelenléte, valamint az aerob heterotróf baktériumok 

metabolikus előnye az oldott oxigén felhasználásában. Súlyosabb esetekben 

a telep szerves anyag-eltávolítási hatásfoka is sérül, ami megnövekedett KOI-

koncentrációt eredményez. A szerves anyag relatív mennyisége emellett az ele-

veniszap szerkezetét is nagy mértékben befolyásolja. Apró, gyenge felépítésű 

pelyhek alakulnak ki, valamint jelentkezhet túlzott mértékű poliszacharid-képzés, 

esetleg zoogleás burjánzás. Ezek az iszap ülepíthetőségének romlásához vezet-

nek, ami aztán a megemelkedő elfolyó lebegőanyag-koncentráció miatti iszapki-

mosódást okoz, tovább csökkentve a szükséges iszapkort és iszapkoncentrációt.
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Az eleveniszap bioaugmentációja gyors és költséghatékony megoldást jelenthet 

a túlterhelés átmeneti, vagy akár tartós mérséklésére, megszüntetésére. Legyen 

cél akár a tervezett bővítés megvalósulásáig az elfolyó víz minőségének javítása  

a bírságok elkerülése érdekében, vagy a nagy költségigényű beruházás szük-

ségtelenné tétele, jelentős eredmények érhetők el biotechnológiai készítmények al-

kalmazásával. A tisztított víz minősége az alábbi hatásokon keresztül fog javulni:

⊲ a bejuttatott baktériumfajok gyorsabb anyagcserefolyamataiknak köszönhető-

en növelik a szerves anyag lebontásának sebességét

⊲ a hatékonyabb oxigénhasznosítás növeli az elérhető oldott oxigénkoncentrációt, 

egyaránt javítva a heterotróf és autotróf aerob mikroorganizmusok életkörülményeit

⊲ az eleveniszap pehelyszerkezetének javítása által kedvezőbb ülepedési 

tulajdonságok érhetők el, aminek köszönhetően kockázat nélkül növelhető  

a reaktorok iszapkoncentrációja, csökkentve a fajlagos terhelést

⊲ szükség esetén a baktériumok optimális funkcionálását segítő tápanyag-

mikroelem-nyomelem készítmény adagolásával még tovább növelhető az 

iszap teherbíró képessége

A tisztított víz minőségének javulása a KOI-koncentráció, az ammónium-koncentrá-

ció és a lebegőanyag-koncentráció csökkenésében mutatkozik meg. A kívánt hatás 

a tapasztalatok szerint már néhány héten belül jelentkezik, a kezelés alatt pedig fo-

lyamatos szakmai támogatást biztosítva segítünk a telep működését a legnagyobb 

hatékonyság elérésére hangolni. A környezetterhelési díjak és bírságok mérséklődése 

által akár a technológia teljes fenntartási költsége megtakarítható, és a technológia 

egyéb hozadékai által határérték túllépési problémával nem küzdő, megfelelő-

en működő szennyvíztisztítók esetén is, ezen felüli megtakarítás érhető el.
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oxigénhiány

Az aerob reaktorba érkező szerves anyag mennyisége alapvetően meghatároz-

za az oxigénigényt, ezáltal pedig a szükséges levegő mennyiségét. A fúvók által 

szállított légmennyiségben található oxigénnek csak töredéke hasznosul a bak-

tériumok anyagcseréjében, mivel az oxigénmolekulának több, nem 100%-os ha-

tékonyságú transzportfolyamaton kell keresztülmennie, míg elérkezik rendeltetési 

helyére. A hasznosulás fokát befolyásolja többek között a diffúzorok oxigénát-

adási képessége, a víz – hőmérséklettől és sótartalomtól egyaránt jelentősen füg-

gő – telítési oxigénkoncentrációja, és végső, de egyáltalán nem elhanyagolható 

lépésként maguk a baktériumok is.

A nem megfelelő oxigénbevitelért az alábbiak lehetnek felelősek:

⊲ elégtelen fúvókapacitás

⊲ nem megfelelő számú diffúzor

⊲ elhasználódott, eltömődött diffúzorok

⊲ alacsony hatékonyságú felületi levegőztető berendezés

Az alacsony oldott oxigénszint a túlterheléshez hasonlóan először a nitrifikáció 

romlásában nyilvánul meg, amit a helyzet súlyosbodásával annak teljes leállása, 

és a szerves anyag lebontás hatékonyságának romlása követhet. Ilyen esetekben 

a legbiztosabb megoldás az oxigénbeviteli rendszer megfelelő irányú fejleszté-

se, a hiányosságok felszámolása. Ennek a költségvonzata azonban rendszerint 

magas, ami a megvalósulást a finanszírozási forrásoktól teszi függővé. A beruhá-

zás megvalósulásáig az oxigénhiány miatti üzemviteli problémák jelentősen 
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csökkenthetők biotechnológiai adalékanyagaink alkalmazásával. Változatlan 

gépészeti feltételek mellett az oxigén hasznosulásában az utolsó kritikus lépést 

jelentő, a baktériumok anyagcseréjével összefüggő faktort tudjuk érdemben befo-

lyásolni, és így kinyerni a maximumot az elérhető oxigénmennyiségből.

A bioaugmentáció során alkalmazott baktériumkultúra olyan törzseket is 

tartalmaz, melyek esetében az oxigén sejtfalon át történő diffúziója kisebb 

koncentrációgradiens esetén is megfelelő sebességgel megy végbe. Ennek kö-

szönhető, hogy alacsonyabb oldott oxigénkoncentráció mellett sem csökken 

az anyagcsere sebesség, a szerves anyagok lebontása normális hatékonyságú 

marad. Mivel a szennyvíztisztításban használt aerob reaktorok nem ideális, töké-

letesen kevert reaktorok, valamint gyakran szándékosan a csőreaktor megközelí-

tése a cél a kialakítással és elrendezéssel, általános tulajdonságként jellemzi őket  

a reaktor elejének magasabb oxigénigénye. A nagyobb sebességű szerves anyag 

lebontás következtében a szennyvíz folyásirányában mért KOI-koncentráció csök-

kenés sokkal meredekebb lesz, vagyis a reaktor hátsó hányadának oxigénigé-

nye jelentősen csökken. Ennek köszönhetően itt növekedhet az oldott oxigén-

koncentráció, és stabilizálódhatnak a nitrifikációs folyamatok is.

elégtelen nitrifikáció

Mint az már említésre került, a telepet érintő problémák általában a nitrifikáció 

hatásfokának romlásában mutatkoznak meg először. Ennek oka az autotróf 

nitrifikáló baktériumok (Nitrosomonas és Nitrobacter) több szempontból is szűk 

környezeti optimuma és a heterotróf baktériumoknál egy nagyságrenddel kisebb 

maximális fajlagos szaporodási sebessége. A nitrifikáló baktériumok elszaporo-

dása és működése ezért jellemzően több tényező által is limitált, valamint egyéb, 

az enzimműködést gátló tényezők jelenléte is jelentősen befolyásolja anyagcse-

réjüket. A nitrifkáló baktériumok pH-optimuma 8 körüli értéken mozog, ettől mind-

két irányba eltérve meredek zuhanás tapasztalható a növekedési sebességükben.  

A pH mellett az oldott oxigénkoncentráció és a hőmérséklet hatása tekinthető  

a legjelentősebbnek. 0,8 mg/l oxigénkoncentráció, valamint 15°C hőmérséklet 

alatt a nitrifikáló baktériumok szaporodási sebessége már erőteljesen csökken.  

A szennyvízben megtalálható vegyületetek egész sora képes arra, hogy bizonyos 

koncentrációban inhibeálja a nitrifikálók működését, és amennyiben megfefelő 
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mértékű lebontásuk nem történik meg, tovább rontják a nitrifikáció folyamatát. 

Az alacsony szaporodási sebesség ellensúlyozására magas iszapkort kell tartani  

a rendszerben, aminek azonban határt szab a reaktorok térfogata és az ülepítők 

terhelhetősége, azaz a rendszerben tartható összes iszap mennyisége.

Amennyiben a nitrifikáció romlását az elégtelen oxigénbevitel, vagy a maradék szer-

ves anyagok jelenléte okozza, úgy a bioaugmentációs adalékaink fentebb említett 

hatásmechanizmusainak köszönhetően (szerves anyag lebontás sebességének 

növekedése, hatékonyabb oxigénfelhasználás) javulnak a nitrifikálók életfeltét-

elei, és csökken az elfolyó víz ammónium-koncentrációja. A bioaugmentáció 

segítségével elérhető iszapkor-növekedés szintén segít az autotróf baktériumok 

kimosódásának megakadályozásában. Amennyiben a téli üzem alatt az alacsony 

vízhőmérséklet okozza a nitrifikáció romlását vagy megszűnését (ez jellemzően tél 

derekán vagy végén kezdődik és egészen késő tavaszig tarthat, hiszen a kimosódás 

és az újbóli felszaporodás is lassú folyamat), heterotróf nitrifikáló baktériumtör-

zseket tartalmazó speciális adalékaink hozzáadásával rövid idő alatt tudunk 

eredményeket elérni, és az ammónium-koncentrációt biztonsággal a határérték alá 

csökkenteni. A heterotróf nitrifikálókat tartalmazó készítményünk még 8°C elegyhő-

mérséklet esetén is biztonsággal és sikerrel alkalmazható.
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elégtelen nitrogéneltávolítás

A jelen kor szabályozása megköveteli a szennyvízben található nitrogén eltá-

volítását is a szerves szennyezőanyagok lebontása mellett. A biológiai nitro-

géneltávolításért a nitrifikáció és a denitrifikáció egymást követő lépései fe-

lelősek, melyek során az ammóniumból nitrit, majd nitrát keletkezik, ami aztán 

oxigénmentes környezetben nitrogéngázzá redukálódik, és a légkörbe távozik.  

A hatékony nitrogéneltávolítás feltétele, hogy a jelenlévő nitrogén minél nagyobb 

hányadban alakuljon denitrifikálható formába, azaz hogy a nitrifikáció teljesen 

végbemenjen, továbbá a denitrifikációhoz szükséges feltételek – oxigénmentes 

környezet, könnyen felhasználható szénforrás – biztosítva legyenek. A csak 

szerves anyag eltávolítás céljára tervezett és épített, régebbi kivitelezésű telepek 

esetében a nitrogéneltávolító fokozat hiányzik, ezért itt különösen nagy kihívás  

a határérték alatti összes nitrogénkoncentráció elérése.

Az eleveniszap bioaugmentációja segít a nitrifikációs folyamatok stabilizá-

lásában, így denitrifikálható nitrogén arányának növelésében. Lehetővé válik  

a magasabb iszapkorral történő üzemelés, az iszappelyhek mérete nő, szer-

kezetük pedig kedvezőbbé válik. Ez kiemelt fontosságú a szimultán nitrifikáció-

denitrifikáció szempontjából, így a nitrogéneltávolító fokozattal nem rendelkező 

telepeken is jelentősen csökkenthető a tisztított víz összes nitrogénkoncentráció-

ja. Mivel az átalakított eleveniszap alacsonyabb oldott oxigénkoncentráció mellett 

is képes üzemelni, az iszappelyheken belüli anoxikus térrész aránya nő, ami  

a nitrát nagyobb mértékű hasznosulását segíti.

Az össznitrogén koncentráció csökkentése bioaugmentációval természetesen az 

anoxikus reaktorokkal rendelkező szennyvíztisztítók esetében is kimutatható, 

hiszen az iszapkor és pehelyméret növekedése következtében az aerob terekben itt 

is megtörténik a hatékony szimultán nitrifikáció-denitrifikáció.
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elégtelen foszforeltávolítás

A biológiai foszforeltávolítás során a foszforakkumuláló organizmusok váltako-

zó anaerob és aerob körülmények között sejten belüli energiatároló vegyületeikből 

felszabadítják, illetve beépítik az ortofoszfát molekulákat. Mivel az iszapelvétel az 

aerob fázisban történik, ahol a foszfát beépítése zajlik, így a sejtekkel együtt nagy 

mennyiségű többletfoszfor kerül kivételre. A biológiai foszforeltávolítás mértéke 

különböző okok miatt gyakran nem elégséges ahhoz, hogy a tisztított vízben ha-

tárérték alá csökkentse az összfoszfor koncentrációját, ezért segédvegyszer kerül 

adagolásra (általában vas(III)- vagy alumínium(III)-sók). A Bioclean™-ben találha-

tók olyan baktériumfajok, melyek nagyobb mértékben képesek a többletfosz-

for beépítésére. Ennek köszönhetően alacsonyabb elfolyó összfoszfor koncentráci-

ót lehet elérni, valamint csökkenthető a felhasznált vegyszer mennyisége, ami az 

üzemeltetési költségeket mérsékli.

lökésszerű terhelések

Egyes szennyvíztisztító telepek esetében komoly gondot jelenthet a terhelés időben 

egyenetlen eloszlása. A pangó időszakokat lökésszerűen érkező terhelések szakít-

ják meg, amik komoly kihívás elé állítják az eleveniszapot. A hirtelen megemelkedő 

szerves anyag koncentráció időszakos túlterheltséget okozhat, ami az oxigénszint 

csökkenését, az ammónium-koncentráció megemelkedését, szélsőséges esetben 

pedig akár a szerves anyag eltávolítási hatásfok romlását idézheti elő. Emellett 

az iszapszerkezetre gyakorolt kedvezőtlen hatás is nehezíti az üzemeltetést, mi-

vel az ülepedési tulajdonságok romlását és habzást is okozhat. Biotechnológi-

ai kezelésünkkel biztosítható az eleveniszap nagyobb tisztítási kapacitása, így 

mérsékelhető a túlterheltség. A hatékonyabb oxigénfelhasználás a lecsökkenő 

oxigénkoncentráció mellett is lehetővé teszi a megfelelő tisztítási hatékonyság 

fenntartását. Az eleveniszap ezáltal ellenállóbbá válik a lökésszerű terhelésekkel 

szemben, és az elfolyó paraméterek kilengései mérséklődnek.
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ipari szennyvíztisztítás

Az ipari szennyvizek tisztításánál különböző problémák merülhetnek fel, me-

lyek megoldásához biotechnológiai kezelésünk alkalmazható. Nehezen 

biodegradálható oldott szerves anyagok, valamint kolloid vagy szuszpendált szer-

ves makromolekulák lebontása esetén jelentősen növelhető a hatékonyság az ele-

veniszap bioaugmentációjával. Kőolajszármazékok, gyógyszeripari mellékter-

mékek, élelmiszeripari szennyvizek vagy papírgyártásból származó folyékony 

hulladék kezelésénél is jelentős javulást lehet elérni aerob és anaerob technológi-

ák esetén egyaránt. Az ipari szennyvíztisztítókon gyakran jelentkező tápanyaghi-

ány teljes körű megszüntetése szintén lehetséges a megfelelő készítmények hasz-

nálatával. Így nem csak a jellemzően adagolt foszfor- és nitrogénforrás lesz elérhető 

a baktériumok számára, hanem az enzimműködésükhöz elengedhetetlen mikro- és 

nyomelemek, vitaminok, valamint kofaktorok is rendelkezésükre állnak.

Jól működő szennyvíztisztítók  
ÜzeMviteli KöltSégeineK  
cSöKKentéSe bioaugmentációval

Fölösiszap mennyiségének csökkentése

A szennyvíztisztító telepek üzemeltetési költségének általában jelentős hánya-

dát teszi ki a keletkező iszap kezelésének költsége. A víztelenítéshez felhasznált 

polielektrolit, valamint a víztelenített iszap elszállítása és elhelyezése egyaránt olyan 

tényezők, melyek az üzemeltetőt érdekeltté teszik az iszap mennyiségének csök-

kentésében. A biotechnológiai segédanyagaink alkalmazásával összetett hatás-

rendszeren keresztül érhető el a fölösiszap mennyiségének jelentős csökkenése. 

Az eleveniszap folyamatos beoltásához olyan baktériumtörzseket használunk, me-

lyek fajlagos hozama alacsonyabb az eleveniszapot eredetileg alkotó, generikus 

baktériumokénál. Mivel a generikus iszap összetételét elsősorban az határozza 

meg, hogy az adott körülmények között mely fajok képesek a legnagyobb mértékű 

szaporodásra, a beavatkozás nélkül kialakuló eleveniszap mindig az adott körülmé-

nyek közötti legmagasabb iszapképződéssel rendelkezik. 

A maguktól elszaporodásra nem képes, ám egyéb tulajdonságaikat tekintve kedve-

zőbb baktériumok jelenlétét folyamatos beoltással biztosítjuk, melyek így konku-
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renciát állítanak a generikus iszap törzseinek a tápanyagokért folyó versenyben. Mivel 

a szerves anyag lebontási sebességük és hatékonyságuk magas, ugyanakkor 

a szaporodási rátájuk alacsony, az általuk elfogyasztott szerves anyag nagyobb 

arányban alakul szén-dioxiddá és kisebb mértékben új sejtanyaggá, a generikus iszap 

baktériumai számára pedig kevesebb felhasználható szerves anyag marad. Követke-

zésképpen csökken a keletkező fölösiszap mennyisége. Az iszappelyhek szer-

kezetének javítása által lehetővé válik magasabb iszapkoncentrációval történő 

üzemelés is, ami a keletkező fölösiszap-mennyiség csökkenésével együtt magasabb 

iszapkor élréséhez segíti az üzemeltetőt. A magasabb iszapkor a pusztuló sejtek és 

a partikulált formában jelenlévő szerves anyagok nagyobb mértékű hidrolízisé-

hez és lebontásához járul hozzá, ami tovább csökkenti az egységnyi befolyó 

szerves anyagból keletkező iszap mennyiségét. Az alkalmazott baktériumkészít-

ményeinkben található egyes törzsek fokozott exocelluláris enzimtermelése szintén 

ennek a folyamatnak a nagyobb mértékű végbemenetelét segíti. Látható tehát, hogy  

a végül jelentkező iszapcsökkenés több folyamat összhatásának köszönhető, 

melyek együtt érik el a kívánt eredményt. A fölösiszap mennyisége a szennyvíztisztító 

telep technológiájától és terhelésétől függően 10-60%-kal csökkenthető.

energiafogyasztás mérséklése

A szennyvíztisztító telepek villamosenergia fogyasztása szintén jelentős költségté-

nyező az üzemeltetésben. A felhasznált energia jelentős része a légbevitelért fele-

lő berendezések (fúvók, felületi levegőztetők) működéséhez szükséges. Amennyi-

ben lehetőség van a légbeviteli berendezés szabályozására az aerob reaktorban 

mért oldott oxigénkoncentráció alapján, a biotechnológiai kezelésünk lehetőséget 

nyújt az energiafogyasztás mérséklésére. Akárcsak az iszapmennyiség csökkené-

se, az oxigénigény mérséklése is több tényező összhatásának köszönhető. Mivel 

az eleveniszap szerves anyag lebontási sebessége nő a kezelés következtében,  

a reaktor vége felé haladva egyre csökken az oxigénigény. Az oxigénszonda jel-

lemzően a reaktor végén helyezkedik el, ahol már kisebb levegőmennyiséggel is 

elérhető lesz a beállított oldott oxigénszint, ezért a vezérlés beavatkozhat, csökkent-

ve az üzemi frekvenciát. Ahogy korábban is említésre került, a kezelésünk esetén 

használt baktériumfajok alacsonyabb oldott oxigénkoncentráció mellett is ké-

pesek a szükséges mennyiségű oxigén felvételére, mert a sejtfalon keresztül 

történő diffúzió könnyebben megy végbe. Ez segít abban, hogy a reaktor elején, 

ahol jellemzően alacsony oldott oxigénkoncentráció és magas szerves anyag kon-

centráció uralkodik, gyorsabban menjen végbe a lebontás, valamint a vezérlés-

hez beállított oxigénszint is csökkenthető. Az elérhető csökkenés mértéke nagyban 

függ a vezérlés kialakításától és helyes működésétől.
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vegyszerfelhasználás csökkentése

A szennyvíztisztító telepeken történő vegyszerfelhasználás két fő tényezője  

a víztelenítéshez használt polielektrolit és a foszforeltávolítás céljából adagolt 

valamilyen fémsó. A fölösiszap mennyiségének csökkentésével értelemszerűen  

a víztelenítéshez használt polielektrolit mennyisége is közel azonos arányban 

csökken. Mivel a bioaugmentáció hatására az iszap szerkezete is változik, a ke-

zelés folyamán javasolt a víztelenített iszap szárazanyag-tartalmának többszöri 

ellenőrzése, szükség esetén pedig a használt polielektrolit típusának megváltoz-

tatása, így akár kedvezőbb fajlagos polielektrolit-fogyasztás elérése is lehetséges.  

A foszforkicsapáshoz adagolt vegyszer mennyiségének csökkentésére abban 

az esetben adódik lehetőség, ha a telep rendelkezik biológiai foszforeltávolító 

fokozattal. Az eleveniszap nagyobb mértékű foszforbeépítése megnöveli a biológi-

ai úton eltávolítható foszfor mennyiségét, következésképpen a vegyszeradagolás 

akár 60%-kal mérsékelhető.

Szennyvíztisztító telepek szakmai felügyelete

A biotechnológiai kezelésünk lehetővé teszi, hogy a szennyvíztisztító telep üzem-

vitelében olyan változtatások kerüljenek eszközlésre, melyek a hatékonyabb üze-

melést segítik akár a tisztítás hatásfokát, akár költséghatékonyságát tekintve. 

Az indító adagolás során (16 - 26 hét) az üzemeltetővel folyamatosan együtt-

működve ellenőrizzük a telep működését, és javaslatot teszünk a szükséges vál-

toztatásokra, melyek segítségével a kívánt cél elérhető. A javaslatok rendszerint  



14 15 

a fölösiszapelvételt, a légbeviteli berendezések vezérlését és a vegyszeradagolást 

érintik. Amennyiben az üzemeltető igényli, az indító adagolás alatt és után is fo-

lyamatos, térítésmentes segítségnyújtást biztosítunk az üzemeltetés során álta-

lánosan felmerülő problémák megoldásában. 

Az eleveniszap állapotát rendszeres mikrobiológai vizsgálatokkal követjük nyo-

mon. A pehelyméret és -szerkezet változása, a fonalas baktériumok faj szerinti össze-

tétele és gyakorisága, a magasabb rendű élőlények száma, összetétele és aktivitása 

mind olyan információk, amik pótolhatatlan segítségek az eleveniszap állapotának 

értékelésében, az esetlegesen jelentkező problémák forrásának felderítésében.  

Az ehhez szükséges magas szintű technikai és szakmai hátteret elérhetővé tesz-

szük ügyfeleink számára, lehetővé téve a hatékonyabb, az eleveniszap igényeit 

kellő súllyal figyelembe vevő üzemeltetést. A mikroszkópos vizsgálatok mellett el-

végezzük az eleveniszap és a recirkulációs iszap szárazanyag-tartalmának 

mérését is, így az iszap terhelése, az iszapkor, valamint az utóülepítők felületi le-

begőanyag-terhelése egyaránt számítható és használható a helyes beállítások 

megválasztásához. Igény esetén a víztelenített iszap szárazanyag-tartalmának 

meghatározása, valamint szerves hányad mérése is lehetséges. A szennyvíztisztító 

telep terhelésének és tisztítási hatékonyságának vizsgálatához  a főbb paraméte-

rek gyors, megbízható elemzésére képes küvettás teszteket alkalmazunk, segítve a 

problémák gyors észlelését és a minél előbbi beavatkozást. Egyes mérések szükség 

szerint a helyszínen is elvégezhetők, ami biztosítja a lehető leggyorsabb ered-

ményeket. Ügyfeleink részére telefonon, elektronikus úton és a helyszínen folyama-

tos rendelkezésre állást biztosítunk, igazodva a szennyvíztisztító telepek többnyire 

megállást nélkülöző üzeméhez.
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