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1. Bevezet®s 
 

A szakaszos bet§pl§l§s¼ - tºltŖ - ¿r²tŖ - eleveniszapos szennyv²ztiszt²t·k /Sequencing 

Batch Reactors -SBR/ az eleveniszapos rendszerek tal§n legkor§bban ¿zemeltetett 

v§ltozatai. M®gis a sz§zad hetvenes ®veinek v®g®ig, r®szben a folyad®k ®s 

levegŖbet§pl§l§s vez®rl®s®nek kor§bbi sz²nvonala ®s a szakaszos folyad®kelv®tel 

probl®m§i, r®szben a kisebb telep¿l®sek szennyv²ztiszt²t§s§val szemben t§masztott 

kev®sb® szigor¼ kºvetelm®nyek miatt az ilyen rendszerek a nagy kapacit§s¼ tiszt²t·k 

ki®p²t®s®re alkalmasabb, folyamatos §tfoly§s¼, egyenletesen levegŖztetett tiszt²t·kkal 

szemben h§tt®rbe szorultak. A befogad·k elŖ²r§sainak szigorod§sa, az SBR szerencs®s 

adotts§gai, megfelelŖ hat®konys§ga, egyszerŤs®ge, ®s az, hogy iszapduzzad§sra 

egy§ltal§n nem hajlamos, s ²gy folyamatos fel¿gyeletet sem k¿lºnºsebben ig®nyel 

/r®szben ®ppen a r®szegys®gek ®s az ir§ny²t§stechnika idŖkºzben bekºvetkezett hatalmas 

fejleszt®se eredm®nyek®nt/, valamint nem utols· sorban a szennyv²ztiszt²t§s kis 

telep¿l®seken legut·bbi ®vekben jelentkezŖ §ltal§nos ig®nye a megold§s ugr§sszerŤ 

terjed®s®t eredm®nyezte. A fel¿gyelet n®lk¿li kis telepek egy®bk®nt is a vez®rl®s, 

automatika fejleszt®s®t ig®nyelt®k. 

 

A t®makºr kºzlem®nyei igazolni l§tszanak, hogy az SBR eset®ben megfelelŖ 

levegŖztet®s-szab§lyoz§ssal egyidejŤ nitrifik§ci· ®s denitrifik§ci· is biztos²that·, ami a 

szab§lyoz§s ¼j t§vlatait l§tszik megnyitni. A denitrifik§ci· ®s foszforlead§s egyidejŤ, vagy 

egym§st kºvetŖ folyamatainak szab§lyoz§s§r·l napjainkra m§r hasonl·an v®lekednek a 

kutat·k. Mindezek alapj§n val·sz²nŤ, hogy a levegŖztet®s ®s kever®s szab§lyoz§sa az 

aerob - anoxikus §talakul§sok, a nem levegŖztetett szakaszok kever®se, ®s kºzben a friss 

szennyv²z bet§pl§l§s§nak ¿teme, sebess®ge pedig a denitrifik§ci· ®s foszforlead§s 

szab§lyoz§s§nak lehetŖs®g®t biztos²thatja.  

 

Az SBR technol·gi§k ilyen fejleszt®se dinamik§j§nak vizsg§lata n®lk¿l alig k®pzelhetŖ el. 

Az SBR dinamik§ja ugyanakkor csakis sz§m²t·g®pes szimul§ci·val ®rt®kelhetŖ 

megfelelŖk®ppen, hiszen annak mŤkºdtet®s®t nem csak az ®rkezŖ szennyv²z 

mennyis®g®vel v§ltoz· terhel®s ciklikuss§g§nak, hanem az ¿zemeltet®s szinte minden 

mŤvelete hasonl· szakaszoss§g§nak figyelembev®tel®vel, a periodikusan ism®tlŖdŖ 

r®szfolyamatok /makro ®s mikrociklusok/ egy¿ttes vizsg§lat§val, a reaktorkialak²t§s ®s 

hidrodinamika figyelembev®tel®vel, folyamatos v§ltoz§s§ban kell kºvetni. A rendszer 

dinamik§j§ban az ilyen ¿zemviteln®l alapvetŖen m®gis a bet§pl§l§s szakaszoss§ga a 

meghat§roz·. A technol·gia tov§bbi fejleszt®s®n®l figyelembe kell venni a levegŖell§t§s 

vez®rl®s®vel, szab§lyoz§s§val el®rhetŖ finomszab§lyoz§s lehetŖs®g®t is, ami a 

tapasztalatok alapj§n hasonl·k®ppen csak a gyakorlatban vagy azzal egyidejŤ dinamikus 

szimul§ci·val vizsg§lhat·. 

 

2. Az eleveniszapos ®s SBR rendszerek fejlŖd®se 
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A kezdeti idŖszakban a biol·giai tiszt²t§s feladata csak a szerves sz®ntartalom, vagy abb·l 

eredŖ biol·giai oxig®nig®ny /BOI/ elt§vol²t§sa volt. Erre kitŤnŖen megfelelt az egyetlen 

levegŖztetŖbŖl ®s ¿lep²tŖbŖl §ll· iszaprecirkul§ci·s rendszer. Az ut·bbi a keletkezŖ 

biomassza visszatart§sa ®s folyamatos ¼jrafelhaszn§l§sa miatt elengedhetetlen, hiszen ez 

volt a tiszt²t§s intenzifik§l§s§nak, az eleven iszapos rendszereknek a l®nyege. 

 

N®h§ny ®vtized m¼lt§n felismert®k, hogy a BOI elt§vol²t§sa ºnmag§ban kev®s. A 

tiszt²tott v²zzel elfoly· amm·nia sok oxig®nt fogyaszt, toxikus az ®lŖvizek 

hal§llom§ny§ra, az oxid§lt forma pedig a befogad·k ºkol·gia egyens¼ly§t az eutrofiz§ci· 

lehetŖs®ge r®v®n vesz®lyezteti. Az amm·nia oxid§ci·ja az eleveniszapos rendszerekben 

csak viszonylag kis relat²v terhel®s eset®n lehets®ges /amm·nia oxid§ci·j§t biztos²t· 

autotr·f fajok lass¼ szaporod§sa miatt/. 

 

A kºvetkezŖ, hamarosan jelentkezŖ ig®ny az amm·ni§b·l keletkezŖ nitr§t, valamint az 

elsŖsorban lakoss§gi eredetŤ foszfortartalom elt§vol²t§sa volt. Ezek a komponensek m§r 

l®nyegesen bonyolultabb, tºbb reaktorb·l §ll· tiszt²t· ki®p²t®s®t tett®k sz¿ks®gess®. A 

nitr§t ®s foszfor elt§vol²t§sa ugyanis a kor§bban eml²tett egyetlen reaktorban uralkod·, 

§lland· kºr¿lm®nyek, j· oxig®nell§totts§g mellett nem lehets®ges. A denitrifik§ci· 

®rdek®ben anoxikus, a biol·giai tºbbletfoszfor elt§vol²t§s§hoz anaerob reaktorszakasz 

vagy reakci·s peri·dus, beiktat§sa v§lt sz¿ks®gess®. M²g a denitrifik§ci· ak§r tºbb 

l®pcsŖben is realiz§lhat·, a foszforlead§s /PAH mikroorganizmusok t§panyagfelv®tele/ 

csak a friss szennyv²z befoly§si pontj§n ®rv®nyes¿lhet. Az ²gy bonyol·dott rendszerek 

gyakorlati kialak²t§sa, reaktortechnikai kivitelez®se v®g¿l is nagyon nagy sz§m¼ v§ltozat 

l®trejºtt®t eredm®nyezte az elm¼lt ®vtizedekben (Dobolyi, 1992; Czak·-Mih§ltz 1993; 

¥llŖs, 1991, 1992, 1993, 1994; K§rp§ti I-II, 1995). 

 

A folyamatos bet§pl§l§s¼, §lland·sult ¿zemŤ rendszerekn®l (K§rp§ti-Monozlay I 1995) a 

sz¿ks®ges kºrnyezeti felt®telek a bioreaktor egy¿ttes t®rben elk¿lºn²tett szakaszaiban 

biztos²tottak. Az SBR-n®l az egyes reakci·k dºntŖen idŖben kºvetik egym§st az egyetlen 

reaktort®rben, amely egyben ut·¿lep²tŖ is (Leupold et. al., 1993; Norcross, 1992; Melcer 

et. al., 1987). 

 

Az elsŖ gyakorlatban alkalmazott eleveniszapos rendszerek tulajdonk®ppen nem is voltak 

igaz§n folyamatos ¿zemŤek. Ezek a sz§zad elej®n olyan szakaszos rendszerek voltak, 

melyeket a lakoss§gi szennyv²zhozam v§ltoz§s§nak megfelelŖen periodikusan 

feltºltºttek, majd megfelelŖ kezel®s ut§n le¿r²tettek. Elk¿lºn²tett ¿lep²tŖvel vagy an®lk¿l 

/SBR/ ¿zemeltek. A szakaszos levegŖztet®snek a h§tr§nyai / levegŖ-beviteli technika 

adott sz²nvonala/ miatt akkor hamarosan folyamatos bet§pl§l§s¼v§ alak²tott§k azokat.  

 

A szennyv²ztiszt²t§s gyakorlat§ban azonban a folyamatos ¿zemŤ rendszerek bevezet®s®ig 

az iszapduzzad§s probl®m§j§t nem ismert®k (Chambers, 1993). Ez arra utal, hogy a 

szakaszos rendszereknek volt valamilyen v®letlenszerŤ, elŖnyºs tulajdons§ga, ami a 

fonalasok elszaporod§s§nak megakad§lyoz§s§t eredm®nyezte. Ezt kºvetŖen csaknem f®l 

®vsz§zadon kereszt¿l senki sem ismert fel, hogy a folyamatos bet§pl§l§s¼ eleveniszapos 

rendszereknek ezt a probl®m§j§t az SBR mi®rt is tudja k¿szºbºlni. EgyszerŤen feled®sbe 

mer¿ltek egy idŖre az SBR ¿zemm·d tapasztalatai, hogy azut§n f®l ®vsz§zad ut§n ism®t 

®rv®nyes¿lhessenek (Irvine 1989). 

 

3. Szakaszos bet§pl§l§s¼ eleveniszapos szennyv²ztiszt²t·k r®szmŤveletei 
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A ciklus indul§sakor viszonylagosan jobb t§panyagell§t§st biztos²t. A reakci·k a 

tºk®letesen kevert tankreaktorban a bet§pl§l§s ut§n idŖben ugyanolyan koncentr§ci· 

csºkken®st biztos²tanak, mint milyen a csŖreaktor hossza ment®n kialakul. A 

koncentr§ci·-gradiens eredm®nyezte szelekci· mellett az anoxikus ®s anaerob peri·dusok 

kedvezŖ hat§sa is ugyan¼gy ®rv®nyes¿l, mint b§rmelyik folyamatos bet§pl§l§s¼, 

reaktorz·n§kra osztott rendszerben, ami az iszapduzzad§s visszaszor²t§s§hoz sz¿ks®ges 

szelekci·t biztos²tja. 

 

Az SBR eset®n a tºbbletfoszfor elt§vol²t§s§ra k®pes, ¼gynevezett poly-P 

mikroorganizmusok kifejlŖd®s®hez sz¿ks®ges kºr¿lm®nyek is biztos²that·k, ²gy elvileg a 

mai kor ig®nyeit kiel®g²tŖ teljes biol·giai t§panyag-elt§vol²t§sra is alkalmas. A szakaszos 

bet§pl§l§s¼ rendszerek mŤkºd®si elv®t a 1. §bra egyszerŤs²tve szeml®lteti. 

 
 

1.§bra: A szakaszos bet§pl§l§s¼ eleveniszapos tiszt²t· /SBR/ egym§st  

kºvetŖ ciklusainak szeml®ltet®se ( Imura et. al.,1993) 

 

A szakaszos bet§pl§l§s ®s ¿r²t®s miatt az ilyen rendszerekn®l mind a bel®pŖ, mind a 

kil®pŖ ponton kiegyenl²tŖ t®rfogatok ki®p²t®se sz¿ks®ges. A befoly· v²z kiegyenl²t®se, 

illetŖleg bet§rol§sa az optim§lis bet§pl§l§s biztos²t§s§ra, az elfoly· v²z® ugyanakkor a 

befogad· lºk®s- szerŤ terhel®s®nek tomp²t§s§ra szolg§l. A szakaszos bet§pl§l§s¼ 

rendszerekn®l a tiszt²tott v²z lºk®sszerŤen tºrt®nŖ befogad·ba vezet®se, elsŖsorban kis 

befogad·kn§l okozhat gondot. A folyamatos rendszerek igen kritikus pontja az 

iszapkihord§s vesz®lye miatt az ut·¿lep²tŖ. Az SBR legtºbb t²pus§n§l az ¿lep²t®s alatt 

nincs bet§pl§l§s, kever®s, ami biztons§gos f§zissz®tv§laszt§st eredm®nyez m®g viszonylag 

jelentŖsebb biol·gia terhel®sek eset®n is. A terhel®s ugyanis nem az ¿lep²t®s idej®t 

v§ltoztatja, csºkkenti, hanem a levegŖztet®s®t, s ennek megfelelŖen alapvetŖen az oldott 

BOI elt§vol²t§s§t fogja kis m®rt®kben gyeng²teni, m²g az ¿lep²t®s hat®konys§ga 

gyakorlatilag v§ltozatlan marad. 

 

Hegyes-vºlgyes vid®kek szennyv²ztiszt²t§sa eset®n a homok ®s nagyobb darabos 

szennyezŖk elt§vol²t§s§ra mindenf®le megold§sn§l fokozottan ¿gyelni kell. Egyes²tett 

csatorna-rendszerekn®l hasonl·an b§rmilyen tiszt²t§sn§l a lºk®sszerŤ t¼lterhel®s eset®re 

z§port§roz·, illetŖleg megker¿l®si lehetŖs®g ki®p²t®se okvetlen¿l sz¿ks®ges. 
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Az SBR a fentieket szem elŖtt tartva is c®lszerŤen a kisebb telep¿l®sek szennyvizeinek a 

tiszt²t§s§ra javasolhat·, hiszen elŖnyei ilyen esetben ®rv®nyes¿lnek igaz§n (Arora et. al., 

1985, US EPA,1986, US EPA 1992; K§rp§ti-R·kus 1995-II). Ezzel szemben a region§lis 

szennyv²zgyŤjtŖ rendszerek ki®p²t®s®nek jelentŖs kºlts®gig®nye takar²that· meg vel¿k. 

Szakaszos ¿zemm·dj§val szerencs®sen illeszkedik a kis telep¿l®sek hasonl·an kev®sb® 

kiegyenl²tett ingadoz· szennyv²zhozam§hoz. Ilyen esetekben a relat²v terhel®st 

megfelelŖen kicsire v§lasztva gyakorlatilag minim§lis mennyis®gŤ fºlºsiszap keletkezik, 

s az iszapelhelyez®s nem jelent sz§mottevŖ kºlts®get. Az egy®bk®nt is j·l sŤrŤsºdŖ iszap 

kisebb nagyobb elŖkezel®st kºvetŖen, alkalmas ter¿letek a t®rs®gben rendszerint adottak 

l®v®n, mezŖgazdas§gilag hasznos²that·. Az elŖ-t§roz· medence a tiszt²t·medenc®vel 

ºssze®p²tve, kombin§lt mŤt§rgyk®nt is kialak²that·, ami a szennyv²z hŖvesztes®g®t is 

csºkkentheti a tiszt²t·telepen. 

 

čri§si elŖnye az SBR rendszerek BSK, vagy egy®b turbin§s keverŖvel ki®p²tett 

v§ltozatainak, hogy a levegŖell§t§s csŖvezet®k rendszer®nek kºlts®geit megtakar²tj§k, b§r 

ez a folyad®kbet§pl§l§s oldal§n rendszerint valamelyest tºbblet kºlts®gig®nyt jelent. A 

levegŖbevitel fajlagos kºlts®ge azonban a turbin§s rendszerekn®l valamelyest nagyobb, 

mint finombubor®kos megold§sokn§l. Ez indokolja a levegŖell§t· rendszerek fejleszt®se 

ter®n tapasztalhat· kºlts®gcsºkkent®si tºrekv®seket /Hºffken, 1994/ 

 

A szakaszos bet§pl§l§s¼ eleveniszapos rendszernek /SBR/, sok kedvezŖ adotts§ga van a 

folyamatos bet§pl§l§s¼akkal szemben, h§tr§nyai ugyanakkor a mai technika sz²nvonal§n 

csaknem teljesen kik¿szºbºlhetŖk (Irvine et. al., 1979, 1989; Kikkeri et. al., 1988; 

Lewandowski et. al., 1992; Shin et. al.,1992). Vez®rl®se rendk²v¿l egyszerŤ, 

¿zemeltet®s®t sz§m²t·g®phez kapcsolva is b§rki kºnnyed®n elsaj§t²thatja, tºk®letes²theti, 

felt®ve, hogy az ahhoz sz¿ks®ges param®terek alakul§s§t megfelelŖk®ppen kºvetni tudja. 

A szakaszos bet§pl§l§s¼ rendszerekrŖl ugyanakkor m®g a legfrissebb szakkºnyvek is alig 

tesznek eml²t®st, magyar nyelven v®gk®ppen hi§nyos az inform§ci· (Czak·-Mih§ltz 

1993; K§rp§ti et al. I-II 1995). 

 

A szakaszos bet§pl§l§s¼ rendszerek elŖnyei nagy szennyv²ztiszt²t· telepek eset®ben alig 

®rv®nyes¿lhetnek (K§rp§ti-R·kus II 1995). FŖk®ppen ez az oka, hogy a hetvenes ®vekig 

nem sokat tºrŖdtek azok fejleszt®s®vel. B§r a mŤszakilag fejlettebb Nyugat-Eur·p§ban ®s 

£szak-Amerik§ban a kisebb m®retŤ telep¿l®sek szennyv²ztiszt²t§s§nak kialak²t§sa m§r 

®vekkel kor§bban napirendre ker¿lt, eset¿kben is a gazdas§goss§g miatt igyekeztek tºbb 

telep¿l®s szennyviz®t egy helyre gyŤjteni ®s t®rs®gi tiszt²t·rendszereket ki®p²teni. Az 

ut·bbi ®vtizedek hoztak ugr§sszerŤ fejlŖd®st ezekben az orsz§gokban is. Haz§nkban ®s a 

hasonl· kelet-eur·pai §llamokban a kisebb telep¿l®sek szennyv²ztiszt²t·inak ki®p²t®si 

ig®nye ugyanakkor egy®rtelmŤen a legutols· ®vekhez kapcsolhat·. Lehet, hogy ez is 

eredm®nyezte, hogy ilyen egyszerŤ technol·gi§k ki®p²t®s®re az ig®ny is napjainkban 

jelentkezett. Jelenleg k®t c®g verseng a szakaszos bet§pl§l§s¼ eleveniszapos rendszerek 

tervez®se, ki®p²t®se tekintet®ben a hazai piacon. Egyik a BIOGEST, m§sik az ANperOX. 

 

Rohamosan terjed ez a tiszt²t· t²pus a skandin§v orsz§gokban, ahol azonban a t®li 

alacsony hŖm®rs®klet miatt speci§lis gondok jelentkezhetnek, elsŖsorban a nitrifik§ci· ®s 

denitrifik§ci· kapcs§n (Rusten et. al., 1993). A tiszt²t· ma m§r megjelent Jap§nban is, sŖt 

az egyik legr®szletesebb tanulm§ny az ¿zemeltet®st ®s el®rhetŖ hat®konys§got illetŖen 

®ppen jap§n szerzŖktŖl sz§rmazik (Imura et. al., 1993). A tiszt²t§s szab§lyoz§sa a jelentŖs 

fejleszt®s ellen®re ma m®g egy§ltal§n nem nevezhetŖ kidolgozottnak, mindºssze egyetlen 
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kutat·csoport vizsg§lta a levegŖztet®s ciklikuss§g§nak, levegŖztetett ®s anoxikus 

szakaszok egyetlen cikluson bel¿li tºbbszºri ism®tl®s®nek hat§s§t az elfoly· v²z 

param®terei ®s a felmer¿lŖ ºsszes ¿zemeltet®si kºlts®g ºsszef¿gg®s®ben (Demuynck et. 

al., 1994). 

 

4. Az SBR k¿lºnleges adotts§gai, szemben a folyamatos bet§pl§l§s¼ak®val 
 

Az SBR eset®ben minden folyamat, bele®rtve az ¿lep²t®st is ugyan abban a t®rfogatban 

tºrt®nik. Ennek megfelelŖen az egym§st kiz§r· folyamatok, csak az idŖben egym§st 

kºvetŖ ciklusokban mehetnek v®gbe. A bet§pl§l§ssal egy idŖben, illetŖleg azt kºvetŖen 

levegŖztetett, anoxikus ®s anaerob kºr¿lm®nyeket kell a medenc®ben biztos²tani, de 

ugyanitt az elŖzŖeket kºvetŖen az ¿lep²t®st is meg kell tudni, oldani. A levegŖztet®s ®s 

levegŖztet®s n®lk¿li kever®s egyszerŤen kialak²that· (Goronszy, 1979; Norcross, 1992). 

A kor§bban iszapduzzad§s elker¿l®s®re javasolt koncentr§ci· gradiens a szakaszos 

¿zemm·d miatt eleve biztos²tott, ²gy mindºssze a levegŖztetett ®s nem levegŖztetett 

szakaszokat kell idŖben megfelelŖk®ppen programozni, illetŖleg sz¿ks®g szerint a nem 

levegŖztetett szakaszban is kell kever®st biztos²tani (Manning et. al., 1985). 

 

A tiszt²t· terhel®se az ig®nyeknek megfelelŖen el®g rugalmasan v§ltoztathat· (Dennis et. 

al., 1979). KedvezŖen illeszthetŖ a kisebb telep¿l®sek sz®lsŖs®ges napi 

terhel®singadoz§s§hoz (nappal cs¼csv²zhozam, ®jszakai v²zhi§ny) (Leupold et. al., 1993). 

A t§panyag-ºsszet®tel, nevezetesen a kºnnyen felvehetŖ t§panyagh§nyad nºvel®se a 

kiegyenl²tŖ-t§roz· medence c®lszerŤ biol·giai hasznos²t§s§val ®rhetŖ el (Ketchum et. al., 

1987). A minim§lis reaktorsz§m minim§lis hŖvesztes®get, hŖszigetel®s ig®nyt jelent a 

kivitelez®sn®l. A rendszer tiszt²tott v²z®nek az elv®tele tºbbf®le megold§ssal is 

egyszerŤen kialak²that·. K¿lºnleges csapad®kv²z t§roz· eset®n a rendk²v¿l szennyezett 

kezdeti esŖv²zhozamok mennyis®gei idŖben elny¼jtva feldolgozhat·k a sz§razabb 

idŖszakokban.  

 

A szakaszos bet§pl§l§s¼ eleveniszapos rendszerek teh§t idŖben zajl· ciklusaik miatt 

jelleg¿kben nem k¿lºnbºznek a folyamatos rendszerektŖl. Relat²v terhel®s¿k az 

ut·bbiak®hoz kºzel hasonl· (Jones et. al., 1990). A kºzhittel ellent®tben csak akkor 

mŤkºdnek teljes oxid§ci·s rendszerk®nt ha arra tervezik Ŗket, megfelelŖen limit§lt relat²v 

iszapterhel®ssel (<0, 05 kg BOI5 / kg iszap sz§razanyag ). K¿lºnleges elŖny¿k, hogy 

¿zemeltet®s¿k minim§lis szakismeretet ®s fel¿gyeletet ig®nyel. Az idŖ vez®relt folyad®k 

bet§pl§l§s (elv®tel ®s levegŖztet®s illetŖleg kever®s) a jelenlegi technika mellett rendk²v¿l 

biztons§gos. Az egyes berendez®sek ¿zemkimarad§s§t megfelelŖ visszajelz®ssel nagyobb 

t§vols§gb·l is ellenŖrizhetik. Ugyanez igaz a levegŖztet®s szab§lyoz§s§ra is. 

 

A szakaszos bet§pl§l§sok eleveniszapos szennyv²ztiszt²t·k mŤkºdtet®se a fentieknek 

megfelelŖen szakaszokra bonthat·. 

 

 

  Művelet    Feltételek 
 

l./ Betºlt®s Anoxikus/anaerob    Viszonylag gyorsan 

  Kor§bban fel¿l, ma alul  Egyenletes eloszt§s, /csŖh§l·zat/ 

       Kis turbulencia /nem kevert/ 

       Anoxikusban teljes §tkever®s /keverŖ/ 

 Esetleges szab§lyoz§s ORP m®r®ssel 
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2./ Betºlt®s   Aerob     LevegŖztet®s/kever®s 

 Esetleges DO szab§lyoz§s  

3./ LevegŖztet®s      LevegŖztet®s 

  DO szab§lyoz§s 

 Nitrifik§ci· ®rdek®ben huzamosabb levegŖztet®s 

4./ Denitrifik§l§s     Kever®s /esetleg ut·lagos 

t§panyaggal/ 

 Esetlegesen DO ill. ORP m®r®s 

5./ BefejezŖ levegŖztet®s    LevegŖztet®s /rºvid tartamban/ 

6./ ¦lep²t®s      Nyugalmi §llapot /soha nincs 

bet§pl§l§s/ 

7./ Dekant§l§s      Tiszt²tott v²z elt§vol²t§sa /c®lszerŤen 

gyors/ 

       Tºrt®nhet elŖzŖvel idŖben §tfedve is. 

8./ Fºlºsiszap elv®tel     Iszap lesz²vat§s 

       Lehet a dekant§l§ssal idŖben §tfedve 

is. 

 

A szakaszos bet§pl§l§s¼ eleveniszapos rendszer egym§st kºvetŖ szakaszainak fontosabb 

mŤveleteit ®s azok szab§lyoz§s§t a kºvetkezŖ r®szek valamivel r®szletesebben is 

bemutatj§k. 

 

4.1. Betáplálás 

 

A megelŖzŖ ciklus sor§n az ¿lep²tett medence felsŖ, tiszta folyad®kf§zis§nak tervezett 

h§nyada elt§vol²t§sra ker¿l ®s a kºvetkezŖ betºlt®si ciklusban ugyanennyi 

k¿lºnbºzŖk®ppen elŖk®sz²tett nyers szennyv²z ker¿l a hely®re. Az elŖk®sz²t®sre a 

levegŖztetŖ medenc®t megelŖzŖ kiegyenl²tŖ-t§roz· egys®g biztos²t lehetŖs®get. Tºbb 

p§rhuzamos egys®g eset®n ez el is hagyhat·, mivel a bet§pl§l§st m§r k®t egys®g eset®n is 

folyamatoss§ lehet tenni, ha a folyad®kfelad§s a ciklusidŖ 50%-§t kitºlti. 

 

Az ¿lep²t®s v®g®re a medence marad®k v²z®nek felsŖ, tiszta f§zisa kisebb mennyis®gŤ 

oldott oxig®nt ®s nitr§tot fog tartalmazni, mivel a ki¿lepedett v²zbŖl ezeket a 

komponenseket az iszapf§zisba ker¿lŖ mikroorganizmusok nem tudj§k elfogyasztani. 

Teljes ut·denitrifik§ci·hoz  tart·s levegŖztet®s n®lk¿li kever®s, igen hossz¼ befejezŖ 

anoxikus szakasz kellene. Ez®rt is fog az elfoly· v²z mindig tartalmazni kev®s nitr§tot. Az 

iszapf§zisb·l ugyanakkor a mikroorganizmusok az ¿lep²t®s ®s dekant§l§s viszonylag 

hosszabb idŖtartam§ban mind az oxig®nt mind a nitr§tot elfogyasztj§k az endog®n l®gz®s, 

illetŖleg a denitrifik§ci· elektron-akceptorak®nt. 

 

Ha az ezt kºvetŖ bet§pl§l§s sor§n, biztos²tani lehet, hogy ne keveredjen fel az iszap, ®s a 

friss t§panyag csak az alul elhelyezkedŖ oxig®n ®s nitr§tmentes iszapf§zisba jusson, abban 

az anaerob folyamatok (foszforlead§s ®s t§panyag bet§rol§s) lej§tsz·dhatnak. Az anaerob 

iszapban a tºbbletfoszfor akkumul§l· poly-P mikroorganizmusoknak bŖs®gesen §ll 

rendelkez®sre kºnnyen felvehetŖ t§panyag (szennyv²zbet§pl§l§s), az aerob ciklusban 

bet§rolt poli-foszf§tot energianyer®s c®lj§b·l depolimeriz§lj§k, ®s a keletkezŖ 

ortofoszf§tot a sejtbŖl leadj§k.  

 

A nyers szennyv²z acet§t ®s egy®b kis molekulatºmegŤ sejtmembr§non kºnnyen §tvihetŖ 

t§panyag§t ugyanakkor igen gyorsan felveszik ®s abb·l a sejt belsej®ben szerves polimer 
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form§tum¼ energiatartal®kot, elektrondonort tartal®kolnak a szerves t§panyagban 

szŤkºsebb, k®sŖbbi szakaszra. Az ut·bbi ilyenkor a j·l levegŖztetett ciklus, amikor 

valamennyi heterotr·f fajta a legkedvezŖbb elektronakceptor /oxig®n/ bŖs®ges ell§t§sa 

miatt maxim§lis sebess®ggel igyekszik felvenni, feldolgozni a szerves t§panyagot 

/elektrondonor/. A sebess®g meghat§roz· t®nyezŖ ez®rt ebben a szakaszban a szerves 

t§panyag koncentr§ci·ja lesz (karbon limit§lt kºrnyezet). Erre egy®bk®nt a l®nyegesen 

lassabban szaporod· autotr·f nitrifik§l·k versenyk®pess®g®nek biztos²t§sa c®lj§b·l 

egy®bk®nt is sz¿ks®g van. 

 

A tºbblet foszfor akkumul§ci·ra k®pes organizmusok /Phosphorus Accumulating 

Heterotrophs - PAH-ok/ az anaerob-aerob ciklus eset®n a kor§bban bet§rolt, felhalmozott 

t§panyag r®v®n versenyk®pesek az egy®bk®nt n§luk gyorsabban szaporod· nagysz§m¼ 

egy®b heterotr·f fajjal. A poli-foszf§t depolimeriz§ci·ja ugyan nagyon gyors folyamat, ha 

t§panyagk®nt acet§t §ll rendelkez®sre, de az esetek tºbbs®g®ben a nyers szennyv²zben a 

t§panyag ilyen form§ban csak nagyon kis mennyis®gben van jelen. Mivel azonban a 

heterotr·f mikroorganizmusok anaerob kºr¿lm®nyek kºzºtt is k®pesek kism®rt®kŤ 

t§panyag hasznos²t§sra ferment§ci· r®v®n, melynek sor§n a poly-P mikroorganizmusok 

sz§m§ra sz¿ks®ges kis molekulatºmegŤ ill·savakat, acet§tot termelnek, a sz¿ks®ges 

acet§t mag§ban a rendszerben is keletkezhet. L§that· azonban, hogy a foszforlead§s ®s 

szerves polimer tartal®kt§panyag felv®tel®nek sebess®g-meghat§roz· l®p®se ilyenkor a 

hidrol²zis, ferment§ci· ami viszont ugyancsak az ®rkezŖ szennyv²z ºsszet®tel®nek 

f¿ggv®nye. A foszforelt§vol²t§s hat®konys§ga teh§t a kommun§lis szennyvizekn®l mind a 

biol·giai feldolgoz§sra ker¿lŖ szennyv²z ºsszet®tel®tŖl, mind az anaerob szakasz 

reakci·kºr¿lm®nyeitŖl jelentŖsen f¿gg. 

 

Olyan esetekben, amikor az ¿lep²t®s sor§n az iszapf§zisban nitr§t marad, a Ăfeltºlt®sò 

elej®n a denitrifik§ci· miatt elŖbb a nitr§t fogy el, csak azt kºveti a foszforlead§s. 

Ugyanez az oxig®ntartalomra is igaz, sŖt felkevered®s eset®n a teljes v²zmennyis®g nitr§t 

®s oxig®n tartalm§ra. Ezek a folyamatok a foszforelt§vol²t§s es®ly®t rontj§k, mivel ®ppen 

az ut·bbi folyamathoz sz¿ks®ges kºnnyen felvehetŖ t§panyagot hasznos²tj§k a legelŖszºr. 

A medence felkevered®se, vagy kever®se teh§t meghat§roz· szempont az SBR 

tervez®s®n®l. 

 

Ismeretesek olyan megold§sok is, amikor ®ppen a nehezen kivitelezhetŖ iszap al§ tºrt®nŖ 

bet§pl§l§s miatt a dekant§l§st ®s iszapelv®telt kºvetŖen a hosszabb, rºvidebb pihentetŖ 

szakaszban ºsszekeverik a k®t f§zist, az oxig®n ®s nitr§t redukci·j§t endog®n l®gz®ssel 

biztos²tand·. Esetenk®nt a bet§pl§l§s megkezd®sekor ind²tj§k be a medenc®ben a 

kever®st. Ekkor is elŖbb az oxig®n, majd a nitr§t fogy el a rendszerbŖl, majd azt kºvetŖen 

kezdŖdik a foszfor lead§sa, ha ahhoz m®g elegendŖ, kºnnyen felvehetŖ t§panyag van a 

rendszerben az elny¼jtott bet§pl§l§s r®v®n. Ez, mint m§r eml²tettem, akkor k¿lºnºsen 

elŖnyºs, ha a nyers szennyv²z ºsszet®tele, elŖk®sz²tetts®ge megfelelŖ. A viszonylag gyors 

bet§pl§l§s ilyenkor egy§ltal§n nem okoz probl®m§t, sŖt a t§panyag koncentr§ci· gyors 

nºvel®se kedvezŖ a koncentr§ci· gradiens kialak²t§sa ®rdek®ben.  

 

Nagy, kºnnyen felvehetŖ t§panyag koncentr§ci· nagyon gyors foszfor lead§st biztos²that, 

ugyanakkor igen kedvezŖ a fonalas mikroorganizmusok visszaszor²t§sa, megfelelŖ 

iszapindex /SVI/ el®r®se ®rdek®ben. Term®szetesen ebben a szakaszban szabad 

levegŖztetni a medenc®t, mert mint m§r elhangzott a nem PAH heterotr·f csoport minden 

m§s csoport k®pviselŖi elŖl elfogyasztja az oxig®nnel a rendelkez®sre §ll· szerves 
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t§panyagot, lehetetlenn® t®ve a tºbbletfoszfor elt§vol²t§sra k®pes szervezetek 

elszaporod§s§t. 

 

A bet§pl§l§s befejezŖ szakasz§ban rendszerint m§r levegŖztetik medenc®t. Az SBR 

szakaszos bet§pl§l§sa a teljes ciklus elsŖ peri·dus§ban l§tsz·lag nºveli a t§panyag 

koncentr§ci·t / koncentr§ci·-gradiens/. Az elny¼jtott bet§pl§l§s miatt azonban nem 

biztos, hogy ez ®rv®nyes¿l is. Az esetek tºbbs®g®ben a nyersv²z h²g²t§sa a bet§pl§l§s 

sor§n 2-5-szºrºs, ami ºnmag§ban is jelentŖs t§panyag-koncentr§ci· csºkken®st 

eredm®nyez, valamint a nitr§t, sŖt az oldott oxig®n tekintet®ben is potenci§lis belsŖ 

recirkul§ci·t. A t§panyag az anaerob/anoxikus szakaszban is jelentŖs m®rt®kben csºkken, 

de a bet§pl§l§s tov§bbi elny¼jt§sa eset®n a levegŖztet®s hat§s§ra kialakul· m®g 

intenz²vebb szerves t§panyag felv®tel eredm®nyek®nt tov§bbi relat²v koncentr§ci· 

csºkken®sre sz§m²thatunk. Ennek kedvezŖtlen kºvetkezm®nyei lehetnek, r®szben az 

anaerob/anoxikus szakasz rosszabb relat²v t§panyag ell§totts§ga, r®szben a levegŖztetett 

szakasz kisebb koncentr§ci·-gradiense eredm®nyek®nt. Az elsŖ, gyeng®bb tºbblet foszfor 

akkumul§ci·t ®s denitrifik§ci·t, az ut·bbi kev®sb® hat§sos mikroorganizmus szelekci·t, 

esetlegesen gyeng®bb iszap¿leped®st eredm®nyez. 

 

A bet§pl§l§s, egy®bk®nt, ha a fenti szempontokat nem zavarja, elny¼jtva, a levegŖztet®s 

alatt is tºrt®nhet. Ha a levegŖztet®s kºzben anoxikus szakaszokat is beiktatnak 

denitrifik§ci· c®lj§b·l, azok sor§n kisebb mennyis®gŤ friss t§panyag adagol§sa a 

denitrifik§ci·t is gyors²thatja. A befejezŖ l®p®s az ¿lep²t®s elŖtt azonban mindig 

levegŖztet®s kell, legyen az amm·nia ®s szerves t§panyag biztons§gos oxid§ci·ja, 

elt§vol²t§sa ®rdek®ben. 

 

A teljes ciklus idŖig®ny®t a nyersv²z a dekant§l§s sor§n elvett t®rfogath§nyad mellett 

alapvetŖen a tiszt²t§s elv§r§sai hat§rolj§k be. A legrºvidebb ciklust napi hatszori 

betºlt®sn®l-¿r²t®sn®l alkalmazz§k, s ez a nagyobb terhel®sŤ, elsŖsorban BOI elt§vol²t§st 

v®gzŖ rendszerekre jellemzŖ. A nitrog®n ®s foszfor elt§vol²t§sa ilyenkor csak r®szleges. 

Az elŖ²r§sok szigorod§s§val, a teljes t§panyag elt§vol²t§s ig®ny®vel -N ®s P is- ez az 

idŖtartam 6 ·ra fºl® ker¿l. Az US EPA felm®r®se alapj§n az 1991-ben az Egyes¿lt 

Ćllamokban ¿zemelt negyven ilyen tiszt²t· eset®n a ciklusidŖ §tlagosan 6-8 ·ra kºzºtt 

volt. A tºbbi, kev®sb® szigor¼ elŖ²r§sokat teljes²tŖ, mintegy 130 SBR-n®l vel¿k szemben 

4-6 ·ra kºzºtt volt a sz¿ks®ges ciklusidŖk §tlaga (EPA, 1992) 

 

4.2. Levegőztetés 

 

A levegŖztet®s napjainkban igen sokf®lek®ppen tºrt®nhet. Gyakori megold§sok a 

finombubor®kos membr§nok, a hasonl· bubor®km®retet biztos²t· f¿ggŖleges tengelyŤ 

diszperg§torok, ®s az ut·bbiak®hoz hasonl· elven mŤkºdŖ, de rendszerint a folyad®k 

felsz²nen vagy kºzvetlen kºzel®ben a v²z alatt elhelyezett rotorok. A v§kuumszivatty¼ 

elvet ®rv®nyes²tŖ, ¼gynevezett folyad®ksugaras - Ăjet aerationò - levegŖztet®s is jelentŖsen 

elterjed. 

 

A levegŖbevitellel egyidejŤleg az oldott oxig®n mikroorganizmusokhoz tºrt®nŖ eljuttat§sa 

®rdek®ben a folyad®k f§zis megfelelŖ intenzit§s¼ kever®se is elengedhetetlen. Ennek 

r®szben a folyad®k folyamatos mozg§s§t, r®szben a flokkul§l· iszap azzal tºrt®nŖ 

diszperg§l§s§t kell biztos²tani. Az eml²tett levegŖztetŖ berendez®sek kºz¿l a tºbbs®g 

alkalmas a sz¿ks®ges kever®s egyidejŤ intenzit§s biztos²t§s§ra, b§r a finombubor®kos 

rendszerekn®l esetenk®nt a levegŖztetŖk egyenetlen eloszt§sa miatt a medenc®ben tov§bbi 
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mechanikus kever®st is alkalmazni kell. Sz¿ks®gszerŤen az oxig®nbevitel fajlagos 

energiasz¿ks®glete ®ppen az ut·bbi a t²pusokn§l a legkedvezŖbb, mivel azok dºntŖen 

csak a levegŖ sz§ll²t§s§nak, diszperg§l§s§nak energiasz¿ks®glet®t ig®nylik, m²g a tºbbiek 

a folyad®k §tkever®s®re is jelentŖs energi§t ford²tanak. 

 

Tal§lkozhatunk az SBR eset®n k¿lºnleges kever®ssel is, amikor nagyon rºvid ideig tart· 

levegŖztet®ssel pillanatszerŤen kevertetik §t ciklikusan a medence folyad®k§t, megg§tolva 

az anoxikus szakaszban ezzel a ki¿leped®st. Ez a megold§s azonban igen ritka a 

gyakorlatban. Rusten ®s munkat§rsai (Rusten, et. al., 1993)az anoxikus szakaszokban 

tºrt®nŖ §tkever®st 5-6 m§sodpercig v®gzett levegŖbevitellel biztos²tott§k. Tapasztalataik 

szerint ilyen esetekben a v²z oldott oxig®n koncentr§ci·ja nem v§ltozik olyan m®rt®kben, 

amely a denitrifik§l§st g§toln§, a folyad®k teljes tºmege ugyanakkor kellŖk®ppen 

§tkeveredik. Nagyobb m®retŤ tiszt²t·kn§l ilyen rºvid levegŖbevitel megval·s²t§sa szinte 

lehetetlen. EgyszerŤbb egy alkalmas keverŖ be®p²t®se ®s ¿zemeltet®se. 

 

A levegŖztetŖ berendez®sekn®l fontos az eldugul§s megakad§lyoz§sa. A dugul§sok 

vesz®lye elsŖsorban a merev membr§nos levegŖeloszt·k eset®ben jelentŖs, ami 

sz§mottevŖ karbantart§si kºlts®get jelent. A gumimembr§nos ®s egy®b levegŖztetŖ 

berendez®sek kev®sb® hajlamosak eldugul§sra. 

 

Fontos megeml²teni a levegŖztet®sn®l v²z oxig®ntartalm§nak szab§lyoz§s§t, ami napjaink 

gyakorlat§ban egyre §ltal§nosabb§ v§lik. Elk®pzelhetŖ, hogy a szakaszos bet§pl§l§s¼ 

eleveniszapos rendszerek eset®ben ez is meghat§roz· jelentŖs®gŤv® v§lhat. B§r az ilyen 

rendszerekn®l a levegŖztet®st v²zhozam-ar§nyosan is lehet, egyszerŤbb azt a 

folyad®kf§zis oldott oxig®n koncentr§ci·ja alapj§n szab§lyozni. Ha a levegŖztet®st a 

bet§pl§l§ssal egyidejŤleg a ciklus legelej®n ind²tj§k, a kezdeti szakaszban fºlºsleges nagy 

mennyis®gŤ levegŖ bef¼vat§sa, hiszen akkor kev®s t§panyag lesz csak a rendszerben. 

Ilyenkor lehet esetleg a levegŖ bevitelt vez®relni, p®ld§ul a bet§pl§l§s ind²t§s§t·l eltelt 

idŖtartamnak megfelelŖen. 

 

Ha a levegŖztet®s nagy mennyis®gŤ t§panyag bevitel®t kºvetŖen indul (anaerob ®s 

anoxikus bet§pl§l§s), a nagy t§panyag felesleg miatt a kezdeti szakaszban a folyad®k 

oxig®n koncentr§ci·ja viszonylag lassan emelkedik. J·l m®retezett levegŖztet®s nem tudja 

ugr§sszerŤen megnºvelni a DO koncentr§ci·t, ez®rt a kezdeti idŖszakban nem fog 

mŤkºdni a szab§lyoz§s. Az adott oxig®n koncentr§ci·t el®rve (2-2,5 mg/l) az 

oxig®nbevitel c®lszerŤen szab§lyozand·. Min®l nagyobb a DO koncentr§ci·, ann§l 

kedvezŖtlenebb az oxig®n §tad§s a folyad®k ®s g§z f§zis kºzºtt. Adott koncentr§ci· (1-1,5 

mg/liter) alatt azonban a nitrifik§ci· fog jelentŖsen lelassulni, ami ugyancsak korl§toz· 

t®nyezŖ. Megeml²tendŖ azonban, hogy a tapasztalatok szerint a levegŖztet®s sor§n tºrt®nŖ 

foszforbet§rol§st ugyancsak korl§tozza az oxig®nkoncentr§ci·, ami miatt 2 mg/liter fºlºtt 

kell szab§lyozni a medence levegŖbevitel®t. Bizony§ra van egy t§panyagt·l ®s kever®stŖl 

is f¿ggŖ tartom§ny, amely mind az oxig®n§tad§s, a nitrifik§ci·, ®s poli-foszf§t bet§rol§s, 

mind a flokkul§tumok belsej®ben bekºvetkezŖ denitrifik§ci· ®rdek®ben megfelelŖ, s az 

adott rendszerre optim§lis. Az ut·bbi ®rt®k be§ll²t§sa, szab§lyoz§sa biztos²thatja a 

jºvŖben az SBR telepek optimaliz§l§s§nak egyik t®nyezŖj®t. 

 

A ciklus mŤveleteinek §ttekint®sekor is kider¿lt, hogy az SBR rendszerekn®l egyszerŤen 

megval·s²that· az anoxikus szakaszok beiktat§sa a levegŖztet®s sor§n. Ez gyakorlatilag 

ut·denitrifik§ci·, ha nincs kºzben szennyv²zbet§pl§l§s. Ezek sor§n a nitr§t elt§vol²t§s 

hat®konys§ga a rendelkez®sre §ll· t§panyag mennyis®g®tŖl, ®s minŖs®g®tŖl f¿gg. Az ilyen 
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tºbb l®pcsŖben tºrt®nŖ denitrifik§ci· eset®n az anoxikus szakaszokban a kever®srŖl 

gondoskodni kell. Erre vagy k¿lºn keverŖ vagy levegŖztetŖ rotorok kis fordulatsz§mmal 

tºrt®nŖ ¿zemeltet®se jºhet sz·ba. Az anoxikus szakaszok ut§n az ¿lep²t®st megelŖzŖen 

minden esetben oxikus, vagy levegŖztetett peri·dusok beiktat§sa sz¿ks®ges, hiszen a 

denitrifik§ci· sor§n nem garant§lhat·, hogy a nitr§t elfogy§s§t kºvetŖen nem marad 

szerves t§panyag / BOI, esetleg amm·nia-N /a folyad®kban. Ennek elt§vol²t§sa csakis 

ut·levegŖztet®ssel, lehets®ges. 

 

4.3. Ülepítés 

 

Az ut·levegŖztet®st kºvetŖen a tiszt²t§s befejezŖ l®p®se a lebegŖ §llapot¼ tiszt²t§si 

marad®k vizes f§zisb·l, ¿lep²t®ssel tºrt®nŖ elv§laszt§sa. Az ¿leped®s, nyugalmi §llapotban 

rºvid flokkul§ci·s szakasz ut§n, viszonylag gyorsan megkezdŖdik. Az ¿lep²tŖk fel¿let®n 

rendszerint nagyon kev®s fel¼sz· iszap jelentkezik. Az SBR medenc®j®ben egy ·ra ut§n 

az ¿lepedŖ iszap m§r dºntŖen a medence als· r®sz®ben lesz, ²gy a dekant§l§s biztons§ggal 

megind²that·. A tiszt²tott v²z elt§vol²t§sa a ki¿lepedett folyad®kr®sz felsŖ r®sz®bŖl 

tºrt®nik, tºrekedve arra, hogy a felsz²nen ¼sz· kisebb-nagyobb iszapcsom·kat valamilyen 

alkalmas berendez®s visszatartsa /1. §bra/. Rºgz²tett dekant§l· berendez®s eset®n az 

¿lep²t®ssel meg kell v§rni am²g az iszapszint az elv®teli pont al§ ker¿l. Mobil, ¼sz· 

dekanterekkel erre nincs sz¿ks®g, hiszen megfelelŖ m®lys®gŤ tiszta v²zr®teg kialakul§sa 

ut§n a dekant§l§s megind²that· ®s kisebb sebess®ggel is kivitelezhetŖ. 

 

A dekanter kialak²t§s§val biztos²tani kell, hogy sem a fel¿leten levŖ iszapr®szeket, sem a 

fen®kiszapot az §raml§s ne ragadja mag§val. A felsz²nen ezt megfelelŖ torl·-elem 

kialak²t§s§val lehet biztos²tani, m²g a fen®kiszap vonatkoz§s§ban a megfelelŖ 

magass§gban tºrt®nŖ rºgz²t®s, vagy ¼sztat§s biztos²that garanci§t. Az ¼sz· dekanterek 

mellett ki®p²tettek m§r idŖvez®relten s¿llyedŖ dekant§l· rendszereket is. Meg§llap²that· 

azonban, hogy jelenleg a felhaszn§lt megold§sok hat®konys§ga m®g nagyon elt®rŖ ®s 

esetenk®nt k²v§nnival·t hagy maga ut§n. Az ¼sz· dekanterek eset®n c®lszerŤ az iszapszint 

®s az elv®teli pont kºzºtt, mintegy l m®ter vastags§g¼ tiszta v²zr®teg biztos²t§sa, amit 

alkalmas zavaross§g m®rŖvel is szab§lyozhatnak. A rºgz²tett elv®teli szintek eset®n a 

szab§lyoz§s nehezebb.  

 

 

 

5. Az SBR hat®konys§ga, tapasztalatai ( US EPA, 1992) 
 

Az SBR rendszerek az Egyes¿lt Ćllamokban ugyan a hatvanas ®vektŖl intenz²ven 

fejlŖdtek, nagyobb sz§mban csak a nyolcvanas ®vek elej®n terjedtek el. Hat amerikai 

v§llalat §llt r§ az ilyen ¿zemek ki®p²t®s®re, kºz¿l¿k az egyikn®l csak az elv®tel szakaszos, 

a bet§pl§l§s folyamatos. Mint utaltunk r§ kor§bban is, az EPA felm®r®s elŖszºr 1986-ban 

(US EPA, 1986), majd 1991-ben k®sz¿lt ezekrŖl az ¿zemekrŖl (US EPA, 1992). Az 

ut·bbi idŖpontig 170 SBR-t helyeztek ¿zembe az Egyes¿lt Ćllamokban, melyek kºz¿l 40 

teljes biol·giai t§panyag-elt§vol²t§sra / N ®s P / k®sz¿lt. Reprezentat²v m®r®si adatok 

hi§ny§ban a felm®r®s csak tºred®k¿ket tudta ®rdemben vizsg§lni, a meg§llap²t§sok 

azonban ²gy is figyelemrem®lt·ak, ®s a vil§gon egyed¿l§ll·ak. Az SBR a felm®r®s alapj§n 

versenyk®pes m§s eleveniszapos rendszerekkel, eg®szen 45000 m
3
/nap kapacit§sig. Mivel 

a felm®r®s sor§n csak 15-22500 m
3
/nap tartom§nyban tal§ltak ¿zemeket, az elŖzŖ ®rt®k 

val·sz²nŤleg illuz·rikus. Sajn§latos h§tr§ny az SBR-n®l, hogy tervez®se nem 
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szabv§nyos²tott, ez®rt olyan orsz§gokban, ahol arra jogi szab§lyoz§s van, rigor·zus 

hat·s§gok a v²z¿gyi jogi enged®lyez®st megk®rdŖjelezhetik. 

 

Nagyon nagy elŖnye flexibilit§sa, ami a kisebb m®retek eset®n nyilv§nval·an fokozottan 

®rv®nyes¿l / 4500 m
3
/nap kapacit§s alatt /. Hasonl·an igaz ez a kis mennyis®gŤ ipari 

szennyvizek tiszt²t§s§ra, ahol is ez koncentr§ci· ar§nyosan kisebb kapacit§st jelent. 

Ezekn®l is a j· terhel®s-kiegyenl²tŖ k®pess®g a fŖ er®ny. Ez olyan esetben is egy®rtelmŤen 

jav§ra sz·l, ha ipari ¿zem egy mŤszakban, vagy napi 12 ·r§n§l rºvidebb idŖtartamban 

termelt, illetŖleg kibocs§t szennyviz®nek a tiszt²t§sa a feladat. Ilyen ®rtelemben ipari 

szennyv²z elŖtiszt²t§s§ra az SBR k¿lºnºsen javasolhat·. A megfelelŖ terhel®si 

tartom§nyban az SBR mind kommun§lis, mind ipari szennyvizek eset®n teljes oxid§ci·ra 

is kitŤnŖen alkalmas. Toxicit§s SBR-n®l hasonl· hat§s¼, ®s hasonl·an v®dhetŖ ki mint a 

folyamatos bet§pl§l§s¼ eleveniszapos rendszerekn®l. Egy®b t®nyezŖk, mint a szennyv²z 

hŖm®rs®klet®nek, pH-j§nak hat§sa / nitrifik§ci· / is gyakorlatilag megegyezŖen 

®rv®nyes¿l. A r®gebbi t²pusok a betºlt®st a ciklus 50%-§ban v®gzik, de az ¼jabbakn§l az 

rºvid¿l. A napi ciklussz§m ®s a p§rhuzamus egys®gek sz§ma ugyanakkor nŖ, 2 de m®g 

ink§bb 3 javasolt, amely a ciklusidŖ csºkkent®s®t, ®s a levegŖell§t§s /f¼v·k ¿zemeltet®se/ 

kiegyenl²t®s®t teszi lehetŖv®.  

 

Tervez®si alapadatok: BOI  2,5-5,0  kg BOI / m
3
/nap 

   Q  5-30  nap 

   HRT  6-12  ·ra 

   F/M  0,05-0,5 kg BOI / kg MLSS * nap 

   CiklusidŖ 4-6  ·ra / hagyom§nyos / 

   CiklusidŖ 6-8  ·ra / biol·giai N ®s P elt§vol²t§s 

eset®n / 

A ciklus jellemzŖ szakaszai ®s relat²v idŖtartamuk: 

    t®rf. %  cikl. idŖ %  levegŖztet®s 

 betºlt®s  25-100   25   + / - 

 levegŖztet®s  100   35   + 

 ¿lep²t®s  100   20   - 

 dekant§l§s  100-35   15   - 

 iszapelv®tel  35-25  dekant§l§s alatt  - 

 pihentet®s  25   5   + / - 

Az iszapduzzad§s visszaszor²t§s§t nagy iszapkor, illetŖleg kis relat²v iszapterhel®s eset®n 

az F/M ar§ny figyelembev®tel®vel, valamint a cikluson bel¿li levegŖztet®s n®lk¿li 

szennyv²zbet§pl§l§s r®szar§ny§nak nºvel®s®vel lehet el®rni. Ugyanez sz¿ks®ges a 

foszforelt§vol²t· hat®konys§g jav²t§s§hoz is arra tervezett tiszt²t·k eset®n, mikºzben a 

megfelelŖ ¿temŤ t§panyagbevitel is kiemelt szereppel b²r. Az ²gy tervezett SBR 

rendszerek az elfoly· v²z amm·nia koncentr§ci·j§t 1-2 /mg amm·nium-N /, nitr§t 

tartalm§t 4-5 / mg nitr§t-N /, ºsszes foszfortartalm§t 2 mg / liter ®rt®k al§ tudj§k tiszt²tani. 

Az ut·bbi esetenk®nt nem el®g²ti ki az elŖ²r§sokat, vagy nagyobb esŖ eset®n betart§sa 

problematikus lehet, ez®rt sz§mos ¿zemn®l aluminium-szulf§t, vagy vas-klorid 

adagol§s§nak lehetŖs®g®t is biztos²tj§k, de az adagol§st csak a kritikus idŖszakokban 

v®gzik. A jelent®s hangs¼lyozza, hogy ezek a felm®r®s alapj§n kapott eredm®nyek, de az 

elfogadhat· biztons§ggal ®rt®kelhetŖ eredm®nyek sz§ma viszonylag kev®s volt. Ez a 

kºvetkezŖ, 19 ¿zem eredm®nyeinek §tlag§t bemutat· adatsorb·l is ®rz®kelhetŖ: 

  jellemzŖ  m®rt®kegys®g  §tlag (19 SBR ¿zem §tlaga) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 napi v²zhozam    m
3
  100 - 14000 
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 iszapkoncentr§ci·  kg MLSS / m
3
  2 - 3,6 

 rel. iszapterhel®s kg BOI5 / kg MLSS * nap 0,01 - 0,09 

 iszapkor *    nap  17 - 30 

 tiszt²tott elfoly·v²z: 

 BOI5     mg/l  3 - 14 

 lebegŖanyag /SS/   mg/l  3,7 - 20,2 

 NH3-N **     mg/l  0,285 - 1,68 

 äP***        0,53 - 4,27 

 tiszt²t§si hat§sfok: 

 BOI5     %  88,9 - 98,1  89 - 98 

 lebegŖanyag /SS/   %  84,7 - 97,2  85 - 97 

 NH3-N **     %  90,8 - 96,8  91 - 97 

 NO3-N ****     %  56 

 äN     %     > 75 

 äP*****     %  57 - 69   57 - 69 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 *  k®t teljes biol·giai t§panyag elt§vol²t· SBR tartom§nya, 

 **  8 ¿zem m®r®si eredm®nyeinek tartom§nya, 

 ***  7 ¿zem m®r®si eredm®nyeinek tartom§nya, 

 ****  egyetlen ¿zem denitrifik§l· hat®konys§g§nak §tlaga, 

 *****  2 ¿zem m®r®si eredm®nyeinek tartom§nya. 

 

 

6. ¥sszefoglal§s 
 

A bemutatott adatok alapj§n egy®rtelmŤ, hogy kis telep¿l®sek eset®ben az SBR 

versenyk®pes a napjainkban idehaza tal§n n®pszerŤbb, folyamatos bet§pl§l§s¼ 

eleveniszapos rendszerekkel. Az Egyes¿lt Ćllamok Kºrnyezetv®delmi Hivatal§nak 

felm®r®se szerint 1991-ben ºsszesen 170 ilyen szennyv²ztiszt²t·t ¿zemeltettek az EgyesŖlt 

Ćllamokban. A t®makºrrel kapcsolatos egy®b kºzlem®nyek adatai alapj§n ¼gy t¿nik, SBR 

eset®ben megfelelŖ nitrifik§ci·-denitrifik§ci· ®s biol·giai tºbbletfoszfor elt§vol²t§s ®rhetŖ 

el, de az ut·bbin§l a vegyszeradagol§s lehetŖs®g®nek ki®p²t®se biztons§gi okokbŖl 

c®lszerŤ. A bekever®s a reaktorban megtºrt®nik, csak adagol·, ®s elŖk®sz²tŖ rendszer kell 

hozz§. Ez a kis v²zhozamnak megfelelŖen kis t®rben, ak§r a medence ®p¿let®ben is 

megoldhat·. A vegyszeradagol§s az iszaphozamot valamelyest nºveli, illetŖleg a 

vegyszer r®szar§ny miatt v§ltozatlan iszapkoncentr§ci·n§l az iszapkort csºkkenti. Az 

iszap jobb ¿leped®se ugyanakkor lehetŖv® teszi az iszapkoncentr§ci· ar§nyos nºvel®s®t. 

 

 

Köszönetnyilvánítás: A szerzŖ kºszºnettel tartozik a S§sdcsat Kft.-nek az §ttekintŖ 

elk®sz²t®s®hez, valamint az OMFB-nek a rendszer szimul§ci·j§nak kidolgoz§s§hoz 

ny¼jtott anyagi t§mogat§s§®rt. 
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