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Bevezetés 

A szennyvíz különböző szennyező anyagok és víz komplex keveréke. A szennyezők nagy részét 

pontos molekula-összetétellel és szerkezettel nem is lehet, vagy semmiképpen nem szükséges 

(nem gazdaságos) meghatározni. A szennyvíz tisztítása mechanikai, kémiai és biológiai 

folyamatok kombinációja, amely szükségszerűen minőségi, üzemeltetési ellenőrzést igényel. A 

szennyvíz mennyisége (hozama) és összetétele időben folyamatosan változik egyetlen kibocsátó 

esetében is (háztartás, ipar, kereskedelem). Ezek ellenőrzése információt szolgáltat a különböző 

folyamatok megfigyeléséhez, a tisztítás szabályozáshoz, az elfolyó víz minőségének 

biztosításához.  

Sokféle fizikai, kémiai, biokémiai és analitikai módszer alkalmas a mindenkori vízminőség, s 

szennyvíz tisztítási folyamatainak a jellemzésére, ellenőrzésére. A gyakorlatban a gazdasági 

megszorításokat is figyelembe kell venni. Ennek következménye, hogy meg kell találni az 

optimumot az analitika ráfordítási költsége, s az azzal elérhető üzemeltetés-biztonság között. Az 

utóbbi oldaláról kulcsfontosságú a hidraulikus terhelés, szennyvíz összetétel és a folyamat 

néhány fontos jellemzője (paramétere) időbeni alakulásának az ismerete. Az ellenőrző rendszer 

működését befolyásoló tényező ugyanakkor az analitikai eljárások pontossága, megbízhatósága, 

beleértve a mintavételt, s a minták kezelését is.  

A fizikai (mechanikai) és kémiai folyamatok a legtöbb esetben függetlenek a helyi adottságoktól 

(pl. terhelés időbeni változása). Ez alapvetően persze mégsem teljesen igaz a mechanikai 

folyamatokra. A biológiai folyamatokat kialakító mikroorganizmusok közösségben élnek, sajátos 

genetikailag meghatározott monitoring rendszerrel rendelkeznek, amellyel rövid határok között 

alkalmazkodnak a körülményekhez. Ez magyarázza a biológiai folyamatok bizonyos előnyét a 

szennyvíztisztításnál, ami azonban csak az ilyen szervezetek lehetőségein, vagy képességein 

belül érvényes. Komoly üzemzavart eredményezhet, ha túlbecsüljük adaptációs képességeiket. A 

biológiai rendszer ilyen adaptációjának az időigénye ugyanis igen széles időtartományban 

változhat. A néhány másodperctől a több hetes hatásidő is szükséges lehet a váltáshoz. A 

nitrifikáló baktériumok néhány másodperc alatt megtöbbszörözik az aktivitásukat, ammónium-

oxidáló sebességüket, amint megfelelő koncentrációban rendelkezésre áll ahhoz az ammónium. A 

teljes nitrifikációhoz (összes ammónium oxidációja) azonban az aktív nitrifikáló egyedek adott 

mennyiségű jelenléte szükséges, ami az eleveniszapos biológiai rendszerben csak hosszú idő, 

hetek alatt alakul ki, éri el a szükséges nitrifikáló mikroorganizmus részarányt. Felszaporodásuk 

az ammónium folyamatos terhelésétől, s egyéb környezeti feltételektől (hőmérséklet, pH, szerves 

tápanyag ellátottság, stb.) is függ. Következésképpen a szennyvíztelep működtetésénél sokféle 

paraméter együttes ellenőrzését kell végezni, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre a 

mindenkori problémák megoldásához. 

A mindenkori jogszabályi követelmények biztosításának dokumentálása a folyamatok 

ellenőrzésének másik követelménye. Ez gyakorlatilag élesen el is választható az üzemeltetés 

folyamatos és szükségszerű ellenőrzésétől, szabályozásától. A sokféle igény miatt mindig 
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kompromisszumot kell kötni az elengedhetetlenül kiépítendő ellenőrzésre. A helyi 

körülményeknek megfelelően biztosítani kell a tisztítás költségeinek a megfelelő ellenőrzését, 

valamint a szükséges tisztítási hatékonyság elérését. A kompromisszum eredménye is maga is 

dinamikusan változó igény lesz, az érdekeltek költséghatékonyságának az optimalizációja 

érdekében. 

1. Alapvezető eszközök a monitorozáshoz és adatkezeléshez 

 

Mint eddig is kiderülhetett, két alapvető igény jelentkezik a folyamatok ellenőrzésénél: 

1. mérési eredmények megbízhatósága, 

2. folyamatok ismerete, pontosítása, hogy az adatok hasznosíthatók legyenek a        

folyamatszabályozáshoz. 

Ez a két igény ugyanakkor nagymértékben kapcsolódik egymáshoz. Magyarázatához fontos 

néhány lehetőség bemutatása az optimalizálás érdekében. Az első és talán a leghatékonyabb 

módszer az adatok gyűjtése, ellenőrzése és feldolgozása kapcsán a tisztításnál az anyag és energia 

megmaradás (termodinamika I. törvénye) ellenőrzése. Még ha a folyamat viselkedése ismeretlen 

is (fekete doboz) a bemenő és a kimenő anyagok mennyisége megegyező (anyagmegmaradás). 

Következő jellemző paraméterek alkalmasak az anyagmérleg ellenőrzésére: TC = összes szén, TP 

= összes foszfor, TN = összes nitrogén (a TOC nem alkalmas). 

KOI-ra vonatkozó anyagmérleg szintén használható, mivel a KOI értelmezhető a szerves szén 

teljes oxidációja elektronleadásának is, amikor is az elektronok mennyiségére igaz az 

anyagmegmaradás (elektron, töltés-megmaradás). A BOI mérleg ugyanakkor nem használható 

ilyen ellenőrzésre. Természetesen hasonló anyagmérlegek az ipari szennyvíztisztításban fontos 

bármely kémiai elemre készíthetők.  

Az anyagmérleg csak akkor reális, ha az összes bemenő és elfolyó anyagáram (gázfázis is) 

ismeretes (input/output), ami a gyakorlatban sokszor gondot okoz. A legtöbb esetben TP és KOI 

mérleget használják, mert a nitrogén körfolyamatnál a denitrifikált nitrogén-hányad analitikai 

meghatározása a távozó nitrogéngáz miatt nehéz. A TC mérlegben a CO2 keletkezéssel is 

számolni kell, valamint a karbonát és hidrogén-karbonát egyensúllyal is.  

A "zárt" anyagmérlegek esetében szisztematikus hibák, mint a mintavételezés, mintatárolás, 

minta előkészítés analitikai problémái behatárolhatók. Az anyagmérleg biztonságosabb 

eredményt ad, ha azt hosszabb időszakra készítik (napi, heti, havi), mivel a reaktorban lévő 

anyagmennyiség változása, mint hibaforrás figyelmen kívül hagyható, vagy kevésbé befolyásolja 

az anyagmérleget. Az anyagmérleg készítés időtartamát a vizsgálandó folyamatnak megfelelően 

kell megválasztani. Az aerob és anaerob biológiai folyamatokat mérlegének az elkészítésére 

részletes javaslatok készültek már korábban is (Nowak és társai, 1998; Kroiss, 1985; Svardal, 

1991; Svardal és társai, 1998). 

Hasonló lehetőség, ami szintén az anyagmegmaradással kapcsolatos az elektro-neutralitás 

ellenőrzése, ami fontos az olyan kémiai és biokémiai folyamatok megértéséhez, melyeknél a pH, 

vagy alkalinitás hatása jelentős. Mint már elhangzott, a KOI mérleg egyben elektronmérleg is. A 

semlegesség a külvilág fele azt jelenti, hogy a rendszer összes kationos töltésmennyisége egyenlő 

az összes anionos töltésmennyiséggel. Általában nem minden, szennyvízben előforduló iont lehet 

mérni a gyakorlatban. Az eredmény ezért csak közelítő, amely azonban a legtöbb esetben 

elégséges az ellenőrzéshez, s a folyamat megértéséhez (Svardal, 1991). 

A kémiai egyensúly a folyadékfázisban meglehetősen komplex, s gyakran közvetlenül 

kapcsolódik a pH-hoz, s a különböző komponensek oldhatóságához. Mivel a biológiai 

folyamatok nagyon érzékenyek az egyensúly megváltozására, a pH gyakran fontos szerepet 



 3 

játszik adott komponens disszociált és nem disszociált mennyiségének az alakulásánál. Mivel a 

szennyvíztisztítás befolyásolja a pH-t, az oldhatóság, s az egyensúlyt is változik a különböző 

tisztítási szakaszokban. A pH-t ellenőrizni kell vegyszer adagolás esetén, sőt az oxigén 

bevitelénél is a biológiai tisztításnál. Mindkét esetben oldott anyagok kiválása jelentkezhet (Ca, 

P, Mg, H2S), ami javíthatja a tisztított víz minőségét, másrészt kiülepedést, vízkőkiválást okozhat 

a csővezetékekben.  

A biológiai folyamatoknál alapvető kapcsolat van a baktériumok reakció sebessége, ami a 

szaporodásuk sebességével () jellemezhető, és a tápanyag eltávolítás sebessége () és az 

eltávolítandó tápanyag koncentrációja között. Az összefüggést Monod és Michaelis-Menten írta 

le legkorábban:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ábra: A fajlagos szaporodási sebesség [], a tápanyag eltávolítási sebessége [] és a 

felhasznált tápanyag koncentrációja közötti összefüggés 

Ez azt jelenti, hogy a szennyezés-terhelés változása a tápanyag-koncentráció változása miatt 

állandóan változtatja a mikroorganizmusok aktivitását is. Ez elvileg mindegyik tápanyag 

jelenlétére igaz, de a szennyvíztisztításnál rendszerint a szerves tápanyag a limitáló  A 

baktériumok maximális eltávolítási sebességét max és a maximális növekedési sebességét max 

csak nagy tápanyag koncentrációnál lehet elérni (S>>KS). A tisztított szennyvíz kis 

szennyezettsége ugyanakkor olyan állapotnál érhető el, ha a baktériumoknak kicsi a növekedési 

sebességük, ami azt jelenti, hogy jóval a maximális teljesítményük alatt működnek (S<KS). A fél-

telítési állandó KS és K számos baktériumnál 1 mg/l körüli vagy kevesebb. Az adott 

mikroorganizmus rendszer maximális növekedési sebességének a meghatározása (maximális 

oxigén-felvételi sebesség, vagy maximális metán-termelési sebesség) ad kellő információt a 

maximális szennyezőanyag eltávolító képességéről az adott biológiai szennyvíztisztító 

rendszerben. Ezt esetenként össze lehet hasonlítani az aktuális sebesség értékekkel, ami a 

mindenkori terhelésnek, és az egyéb meghatározó tényezők (hőmérséklet, pH, toxicitás) 

hatásának megfelelően alakul.  

Amíg a biomassza-hozam -Y- (g biomassza/g eltávolított tápanyag) állandó, ami az esetek 

többségében feltételezhető, a két egyenlet (Monod és Michaelis-Menten) hasonló eredményt ad. 

A nitrifikációra elhasznált oxigén mennyisége például arányos a nitrifikálók növekedési 

sebességével. Fontos megjegyezni, hogy ez az összefüggés akkor használható, ha a szerves 

tápanyag (S) a sebességet meghatározó tényező, míg az össze többi tápanyag (N, P, DO) 

bőségesen rendelkezésre áll (nem korlátozott, limitált). Mindig fontos pontosítani, melyik 
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tápanyag limitáló a baktériumok számára, hogy elkerülhetők legyenek az üzemeltetésnél az 

esetleges hibás döntések. Ez különösen az ipari szennyvizek tisztításánál fontos.  

 

 

 

2. Szennyvizek jellemzése 

 

2.1. Általános szempontok. 

Szennyvizek jellemzői a következő csoportokba sorolhatók: 

1) fizikai 

2) kémiai 

3) biokémiai paraméterek. 

A fizikai jellemzők jobban ismertek, azok közül a jellemző kémiai és biokémiai paraméterek 

mellet csak a fontosabbak kerülnek bemutatására. Hogy mikor melyik jellemző ismeretére van 

szükség, az függ: 

1) a szennyvíz eredetétől és éves változásától (szezonális), 

2) az aktuális tisztítási megoldástól, 

3) az elérendő tisztított víz minőségétől (határérték). 

Mivel a szennyvizek tisztító berendezései hosszú élettartalmúak, a távlati szennyvízhozam és 

összetétel alakulást is figyelembe kell venni a tervezéskor. A szennyvizek mennyisége, 

összetétele ugyanakkor rövidtávon is változó. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nehéz 

pontosítani valamennyi szennyezőt a befolyó vízben, a tisztítás folyamatában, valamint a tisztított 

vízben is. Ennek a következménye, hogy az összes nitrogén (TN) és összes foszfor (TP), vagy 

olyan paraméterek használatosak a szerves anyag szennyezettség valamint a tisztítás mértékének 

jellemzésére, mint a KOI, TOC vagy a biokémiai oxigénigény (BOI5). Néhány szennyvíz-

összetevő mérésére speciális, specifikus analitikai módszer használatos, mint például a szervetlen 

nitrogén komponensekre (NO3-N; N2; NO2-N; HN4-N). Az utóbbiak koncentrációit ma 

általánosan nitrogén tartalmukban adják meg. Általános a foszfor elem-koncentrációban történő 

megadása is, holott az mindig vegyületeiben van jelen. Ilyen koncentrációkkal egyszerűbb az 

anyagmérlegek számítása. 

 

2.2 Fizikai paraméterek 

 

Vízmennyiség 

A szennyvíztisztítóba érkező különböző folyadékáramok (befolyó nyers szennyvíz, 

víztelenítésről visszaforgatott iszapvíz, stb.) mennyisége alapján nyílik lehetőség a rendszer 

szennyezőanyag [kg/d] és hidraulikus terhelésének (áramlási sebesség, hidraulikus tartózkodási 

idő, keveredési feltételek) a számítására. Sokféle módszer van a megbízható szennyvízmennyiség 

mérésre. Azokat mégis ellenőrizni kell az adatok felhasználása előtt a pontatlan anyagmérleg 

elkerülésére.  

 

Hőmérséklet 

A szennyvíz hőmérsékletének, illetőleg időbeli változásának az ismerete igen fontos a tisztítás 

tervezéséhez, működtetéséhez. A hőmérséklet befolyásolja a legfontosabb fizikai jellemzőket, a 
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sűrűséget, viszkozitást. A legtöbb kémiai és biokémiai reakció hőmérséklet-függő sőt gyakran 

nagyon érzékeny a hőmérséklet változására.  

Mivel a kémiai és biokémiai reakciók hőt termelhetnek, de hőelnyelők is lehetnek, ezek is 

hozzájárulnak a reaktorban a hőmérséklet változásához. Időjárási feltételek, mint a levegő 

hőmérséklete, a szél sebessége, levegő nedvességtartalma szintén okozhatja a hőmérséklet 

változását a nyitott medencékben. A termelődő energia és az energiavesztés egyensúlyát a 

szennyvíz hőmérsékletére és a tisztítási folyamatokra gyakorolt hatása miatt fontos megbecsülni. 

Figyelembe kell venni a víz különleges hőtároló kapacitását és nagy párolgási hőjét is. A 

hőmérsékletet ennek megfelelően szinte minden szennyvíztisztító típusnál gondosan ellenőrizni 

kell. 

 

Lebegő és ülepedő komponensek 

A szennyvizek lebegőanyag koncentrációja, vagy terhelése (45 m-es membránszűrőn 

fennmaradó partikuláris anyag) szintén fontos paraméter, de nem ad elég információt a 

tervezéshez és az üzemeltetéshez. Kivétel a hagyományos kommunális szennyvíz biológiai 

tisztítása, amelynek összetétele meglehetősen állandó, s tisztítására is elég sok tapasztalat áll 

rendelkezésre. A ülepedő részek mennyiségének ismerete akkor különösen fontos, ha előülepítőt 

alkalmaznak a tisztításnál, vagy ha fennáll a kiülepedés veszélye a biológiai reaktorokban. Az 

oldott, vagy lebegő anyagok jobb jellemzésére a következő frakciók különböztethetők meg: 

 

1) szervetlen anyagok, amelyek szilárd formában maradnak a tisztítás folyamán,  

2) szervetlen anyagok, amelyek oldott állapotban kerülnek a tisztítás során,  

3) szerves anyagok, amelyek nem bomlanak le a tisztítás során, 

4) szerves anyagok, amelyek lebomlanak vagy oldott állapotba kerülnek a tisztítás során, 

5) szerves anyagok, amelyek a tisztítás során keletkeznek (biomassza), 

6) szervetlen anyagok, amelyek az oldott komponensek kicsapódásával keletkeznek a 

tisztítás során (karbonátok, szulfidok). 

Szoros kapcsolat van a szennyvízzel a tisztítóba érkező lebegőanyag-terhelés és a keletkező iszap 

mennyisége között, melyet el kell távolítani a folyamatból, vagy rendszerből. Mivel számos 

biológiai folyamatot az iszapkor alapján (átlagos iszap tartózkodási-idő) terveznek, az iszap 

fajlagos szaporodása közvetlen összefüggésben van a tisztítás hatékonyságával. Az ipari és a 

kevert szennyvizek esetében nehéz megjósolni a pontos fajlagos iszaphozamot 

(szennyvíztérfogatra, vagy tápanyagmennyiségre vonatkoztatva) a tisztítandó szennyvíz lebegő 

anyag tartalmából és szennyezettségéből laboratóriumi vagy fél-üzemi kísérletek nélkül. A 

szennyvízben a lebegő anyagok legtöbb esetben hasonlóan viselkednek anaerob és aerob tisztítás 

során, de az iszaphozam azoknál nagyon különböző. A lebegő, vagy ülepedő szervetlen anyagok 

(kvarc, homok) eróziós problémákat eredményeznek a csőhálózatban és a szivattyúknál. Az 

oldott szervetlen sókból keletkező csapadék (vízkő) súlyos üzemeltetési problémákat, dugulást 

okozhat a csőhálózatban és a reaktorokban. A leggyakrabban kiváló csapadék a kalcium-karbonát 

és a magnézium-ammónium-foszfát (MAP).  

A reaktorokban a lebegő részecskék sűrűsége és a mérete befolyásolja a lebegőanyag 

kiülepedését megakadályozó keverés energiaigényét (W/m
3
). A baktériumok konglomerációi, 

iszappelyhecskéi is könnyen flokkulálnak és kiülepedhetnek a vízből. A biológiai tisztítóba 

érkező szennyvíz lebegőanyag tartalmát, s annak szemcseméret eloszlását, illetőleg sűrűségét az 
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előtisztítás műveletei is befolyásolják. Ilyenek a rácsok és finomszűrők (d < 1 mm), valamint a 

homokfogó és az előülepítő, és azok hatásfoka.  

 

 

 

3. A tisztítás üzemeltetésének ellenőrzése 

 

3.1 Általános szempontok 

 

A szennyvíztisztító ellenőrzésének a célja: 

1) elegendő információ biztosítása az üzemeltetés során a helyes döntésekhez, hogy el 

lehessen kerülni a hibás működést,  

2) elfolyó víz minőségi előírásának betartása, beleértve a dokumentációt is, 

3) a tisztítás költségének optimalizálás. 

Az adatgyűjtés számos tekintetben a monitoring fontos célja lehet. Az üzemeltetés 

szabályozásához szükséges jellemzőket azonban általában a rendszerben kell mérni, s az 

valamivel kisebb pontossággal is megfelelő, mint a tisztított elfolyó víz esetében. Az utóbbi cél 

eléréséhez szabványos analitikai módszereket kell használni, mivel az elfolyó határértékek 

túllépésének törvényes (Btk.) és anyagi következményei lehetnek.  

Szükséges ezért részletesen áttekinteni a különböző szennyvíztisztítók üzemeltetésénél jelentkező 

analitikai ellenőrzés igényt, mivel sokféle eljárást és azok kombinációját alkalmazzák a 

különböző eredetű szennyvizek tisztítására. Az ismertető csak a tisztítás alapfolyamataira tér ki. 

A részegységek megbízhatósági problémáit figyelmen kívül hagyja. A hangsúly a biológiai 

szennyvíztisztítás legfontosabb folyamatainak a megértésére irányul.  

 

3.2. Mechanikai tisztítás. 

 

A legáltalánosabb mechanikai tisztítási folyamatok a következők: 

1) szűrés 

2) homokeltávolítás 

3) előülepítés 

A homok eltávolításának és az előülepítésnek a hatékonysága könnyen ellenőrizhető az ülepedő 

anyag meghatározásával, amely Imhoff-kehelyben, 2 órás ülepítéssel határozható meg. A 

tisztított elfolyó vízben a homok közvetlenül is látható (d>0,2 mm). Az előülepítőből a biológiára 

jutó szennyvíznek az ülepedő anyag tartalma általában 1 ml/l alatti. Ennek naponta vagy hetente 

történő ellenőrzés szükséges a hibás működés időben történő észlelése céljából.  

 

3.3. Aerob biológiai tisztítási folyamatok 

 

3.3.1. Gyakorlati felhasználás 

A legtöbb szennyvíz döntően olyan szerves anyagokat, ammóniumot és szerves nitrogént és 

foszforvegyületeket tartalmaz, amelyeket aerob biológiai tisztítással el lehet eltávolítani abból. A 

baktériumok lebontják, széndioxiddá és iszappá alakítják a szerves anyagokat, nitráttá oxidálják 

az ammóniát, a foszfort pedig az iszapba beépítve távolítják el. A nitrogén-, és foszfor-
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tápanyagok koncentrációja a biológiai tisztítás során olyan mértékben csökkentendő, hogy 

elkerülhető legyen az így tisztított szennyvizek befogadóiban az eutrofizáció. 

A biológiai tisztítóban a baktériumok élő organizmusok, melyeknek genetikai állománya állandó. 

A baktérium-populáció folyamatosan alkalmazkodik a szennyvíz összetételéhez, terheléséhez 

(tápanyag), a kiépített folyamathoz, a folyamat szabályozásához és a környezeti feltételekhez 

(hőmérséklet, pH, toxikus hatású szennyezők). 

 

3.3.2. Biológiai folyamatok 

Szerves szennyezők lebontása  

A 2. ábra a szerves tápanyag aerob átalakításának a folyamatát mutatja be. Fontos különbséget 

tenni a szennyezőanyag csökkentés, vagy eltávolítás és a lebontás között. A nyers és tisztított 

szennyvízben lévő komponensek igen különbözőek, amelyeket nem kellően jellemeznek az 

általánosan mért, úgynevezett, összes-szennyezettség mutató paraméterek, mint a BOI, KOI és 

TOC. Ez különösen igaz a BOI5-re, melynek értéke, vagy terhelése egyedül nem jellemzik 

kellőképpen a befolyó szennyvíz szennyezettségét sem. A nyers szennyvíz komponenseinek 

lebontása általában sokkal nagyobb mértékű, mint a mért eltávolításuk, amelyet a BOI5-el, mint 

összes szennyezettség mutatóval jellemezni lehet. Ez a paraméter egyébként is csak a mintavétel 

után 5 nappal áll rendelkezésre, így csak az elfolyó víz minőségének az ellenőrzésére alkalmas, a 

folyamatok szabályozásra egyáltalán nem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ábra: A szén eltávolítás folyamata 

 

A KOI az egyetlen oxigénigényt jellemző paraméter, amelyet fel lehet használni anyagmérleg 

készítéséhez. Ez a mérési adatok helyességének, megfelelőségének az ellenőrzéséhez is 

szükséges. A TOC folyamatos monitorozása is lehetséges, de a lebegő részek nehéz mintázása 

miatt különleges figyelmet igényel annak az analitikai mérése.  

Meglehetősen új fejlesztés az UV technika alkalmazása, mellyel közvetlenül a szennyvíz-áramból 

lehet mérni. Bár ez a módszer kevésbé specifikus a TOC-re és a KOI-re, még így is lehetséges, 

hogy jelével a KOI a folyamatok szabályozásához kellő pontossággal jellemezhető (befolyó és 

elfolyó). Az UV készülék, vagy módszer korábban az aromás vegyületeket is tartalmazó 

kommunális és más szennyvizeknél bizonyult sikeresnek a folyamatos ellenőrzésre, és csak kevés 

karbantartást igényelt (Matsche és Ruider, 1982). Az eljárás azonban nem alkalmazható főleg 

szénhidrogénekkel szennyezett szennyvizek esetében (Matsche és Stumwöhrer, 1996). 

lebegő szerves szén 

oldott szerves szén +O2 

CO2, H2O, energia 

+ biológiailag nem 

bontható oldott anyagok 

biomassza 

+ biológiailag nem 

bontható szilárd anyagok 
N, P heterotróf baktériumok 
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A oxigén a legfontosabb segédtápanyag a szerves szén biológiai eltávolításához. A levegőztető 

rendszeren keresztül így az oxigén ellátása kulcsfontosságú eleme a folyamatok szabályozásának, 

amelyhez természetesen meghatározó a különböző biológiai folyamatok ismerete is. A heterotrof 

aerob baktériumok mintegy 2mg/l-es oldott oxigén koncentrációnál érik el a maximális 

növekedési sebességüket. 0 mg/l oldott oxigén koncentrációnál az aerob lebontás megáll (lásd 1. 

ábra). Ha csak a szerves szén (szerves anyagok - BOI-KOI ) eltávolítása az egyetlen tisztítási 

követelmény, akkor 2 mg/l-es DO koncentrációt kell tartani az oxigén limitáció elkerülésére. Az 

oxigénellátást a mindenkori szerves szén lebontás, átalakítás oxigén-felvételi sebességének 

(OUC) megfelelően kell szabályozni a levegőztetés energia-fogyasztásának mérséklésére. Ez az 

OUC egyenesen arányos a biológiailag bontható oldott tápanyagok mennyiségével. A befolyó 

vízzel érkező bontható oldott tápanyagok (SO) az OUC azonnali változását eredményezik. Mivel 

azonban a heterotrof baktériumok ugyanakkor tárolni is képesek az oldott tápanyagot, nem 

lineáris a korreláció a két paraméter között (Prendl és Kroiss, 1998). A csak BOI eltávolítással 

üzemelő tisztítóknál (MCRT < 4d)  a tápanyag betárolása jelentéktelen, de nem igaz ez a 

nitrifikáló, denitrifikáló rendszereknél (MCRT 5d). 

A szilárd halmazállapotú (lebegő), bontható szennyezőknek (Xo) hidrolizálódniuk kell mielőtt 

azokat a heterotrof baktériumok sejtmembránjukon keresztül felvehetnék. Az ilyen 

szennyezőknek a bontásánál, oxidációjánál azok hidrolízise a szennyezőanyag hasznosítása 

sebességének a meghatározója. Annak megfelelő az OUC (szerves anyag oxigénfogyasztása) 

ilyenkor meglehetősen állandó a tisztítás folyamán, még akkor is ha a befolyó szennyvíz 

lebegőanyag tartalma jelentősebben változik. Ennek a következménye az, hogy az oxigén igény 

ellenőrzésére az érkező szennyvíz TOC monitoringja nem alkalmas. Az oldott oxigén 

koncentrációja (DO) azonban maga is befolyásolja a hidrolízis sebességét, ami különösen az 

iszap aerob stabilizációjánál lehet fontos. Kis DO koncentrációnál (< 0,5 mg/l) a diffúziós 

limitáció is fontos szerepet játszik az eleven iszapos folyamatnál.  

A heterotrof baktériumok az oxigén mellett nitrogént és foszfort igényelnek szaporodásukhoz, 

növekedésükhöz. A lakosság szennyvizeiben a nitrogén és a foszfor mindig bőségesen jelen van, 

míg az ipari szennyvizek esetében gyakran hiányozhat. Az utóbbi esetben N és P tápanyagok 

külső adagolására van szükség. A mikroorganizmusoknak a nyers szennyvíz BOI:N:P aránya 

100:5:1 értéknél optimális. Amikor a tisztításra igen kis elfolyó víz N és P határérték van előírva, 

vagy a tápanyag adagolás költségét minimalizálni kívánják, a tisztító levegőztető medencéjében 

kis tápanyag-koncentrációt szabad csak tartani (< 0,5 mg/l NH4-N, illetőleg PO4-P). A tápanyag 

hiány folyamatos ellenőrzésére azonban ilyenkor fokozottan kell ügyelni. Ez úgy is ellenőrizhető, 

ha hírtelen megnövelik az N-, vagy a P- tápanyag mennyiségét, vagy koncentrációját a 

levegőztetőben, s mérik az oxigénfelvétel sebességének a változását. Az OUC (DO csökkenés 

vagy levegőigén növekedés) azonnali megnövekedése az adott tápanyag limitációját (hiányát) 

mutatja. Ilyenkor annak a megfelelő adagolása, beállítása szükséges.  

 

Nitrifikáció 

A 3. ábra a biológiai nitrifikációs folyamatait mutatja be. Az autotrófok, a szervetlen szenet 

(HCO3-) felhasználó nitrifikáló baktériumok kizárólagosan aerob szervezetek, melyeknek 1 g 

NH4-N oxidálásához 4,3 g oxigénre van szükségük. Nitrifikáció teljesen leáll 0 mg/l-es oxigén 

koncentrációnál. Közel maximális sebességét 2 mg/l-es oxigén koncentrációnál éri el. A 

nitrifikációnak kicsi az energianyeresége, így a nitrifikálóknak kicsi a maximális fajlagos 

szaporodási sebessége (N,max) összehasonlítva a szennyvíztisztítóban élő heterotrofokéval. Ezért 

csak akkor tudnak kellő koncentrációban, részarányban felhalmozódni a tisztító rendszer 
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iszapjában, ha az MCRT az aerob medencében (aerob iszapkor) jóval nagyobb, mint a N,max 

reciproka [MCRTa>>(N,max)
-1

]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A nitrifikáció folyamata 

Maximális növekedési sebességük N,max erősen függ a hőmérséklettől (7 
o
C-onként duplázódik). 

Ezért a szükséges aerob tisztítótérfogat is ugyanígy függ a hőmérséklettől. A szennyvíztisztítóban 

a teljes nitrifikáció ugyanakkor megfelelő befogadó-védelmet biztosít, ami egyszerre három célt 

is szolgál: 

 

1) a tisztított szennyvíz további oxigén fogyasztásának a kizárását, 

2) ammónia toxikus hatásának az elkerülését,  

3) szerves szennyezők jó hatásfokú eltávolítását egyidejű oxidációjukkal.  

 

A nitrifikáció vizsgálata ezért is kitűnő eszköz a tisztítási hatásfok monitoringjához a befogadók 

vízminőségének a védelme céljára. Amíg az ammónia koncentrációja, amelyet könnyű akár 

folyamatosan is ellenőrizni, az elfolyó vízben kicsi, addig a bontható szerves anyagok 

eltávolítását külön szükségtelen ellenőrizni.  

Hogy a nitrifikáció stabil legyen a tisztítóban az aerob medence átlagos iszapkorát (MCRT) kell a 

mindenkori hőmérsékletnek megfelelően biztosítani. A levegőztetésnek igazodnia kell a 

nitrifikálók oxigén felvételéhez (OUN). Mivel a baktériumok nem tudják tárolni az ammóniát az 

ammónia terhelés változásával egyenesen arányos oxigénigény (OUN) jelentkezik a tisztításnál. 

A nitrifikáló baktériumok valamilyen mennyiségben mindig jelen vannak a lakosság 

szennyvizeiben és a természetben is. Azok alakítják át az ammóniát nitritté (Nitrosomonas), majd 

nitráttá (Nitrobacter), miközben szénforrásként a CO2-t használják. Egy mól ammónium 

oxidációja 2 mól H
+
-t termel, amely az alkalinitás, s a pH csökkenését eredményezi, 

természetesen éppen a szennyvíz összetétele (puffer kapacitása) függvényében.  

Az oxigén bevitel igényét legjobban a levegőztető medence NH4-N koncentrációjának a 

folyamatos ellenőrzésével lehet pontosítani. Az oxigénellátottság ugyanakkor a gyakorlatban a 

levegőztető medencék vízének az oxigén koncentrációjával is jól ellenőrizhető. Amíg a 

nitrifikációnak mennie kell (határértéknél nagyobb a medencében az NH4-N koncentráció),  

234 5.1)( ONHNNH   

 

2CO ,P 

OHNOONO 2322 5.0 


 

biomassza  

autotróf baktériumok 
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folyamatosan 2 mg/l-es oldott oxigén koncentráció szükséges a levegőztető medencében. Ha 

teljes nitrogén-eltávolítás szükséges (denitrifikáció), akkor az oxigén ellátás szabályozása, 

minimalizálása elengedhetetlen. 

Ha a tisztítandó szennyvíznek kicsi a puffer kapacitása, a pH-t is ellenőrizni kell a levegőztető 

medencében, mivel a pH <6,8 értékeknél a nitrifikáció gátolt, pontosabban lelassul és egy idő 

után le is áll. A nitrifikáció pH csökkentő hatása mérsékelhető a denitrifikációval, vagy a 

keletkező savat semlegesítő vegyszerek adagolásával. 

 

Denitrifikáció 

 

A 4. ábra a denitrifikáció folyamatait mutatja be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Denitrifikáció folyamata 

 

A denitrifikáció tulajdonképpen szerves szén felhasználása a nitrát oxigénjének a hasznosításával 

oxigénmentes környezetben. Oxigén hiányában a biológiai szennyvíztisztítás heterotrof 

baktériumainak nagyobb része képes a nitrát oxigénjének a hasznosítására. A denitrifikációnál a 

nitrogén a rendszerből nitrogén gáz formájában távozik. A denitrifikáció előfeltétele azonban az 

ammónium nitráttá vagy nitritté alakítása. 

A denitrifikációt a következő tényezők befolyásolják:  

 

1) biológiailag könnyen bontható szerves szén rendelkezésre állása, 

2) nitrát hiánya, 

3) denitrifikáció sebessége (hőmérséklettől függő). 

 

Mivel a hidrolízis sebessége az anoxikus zónában csökken, a denitrifikációhoz (elődenitrifikáció) 

fontos a könnyen hasznosítható szerves tápanyag jelenléte az érkező szennyvízben. A 

denitrifikáció tápanyag-igényének a biztosítására azonban szilárd formájú szerves tápanyagokat 

is fel lehet használni szénforrásként. Ezeknél azok hidrolízisének a sebessége határozza meg a 

denitrifikáció sebességét. A szimultán nitrifikáció - denitrifikáció és az elődenitrifikáció 

kombinációja nyújtja a legkedvezőbb lehetőséget a maximális nitrogén eltávolításra. Ha a 

denitrifikáció jó hatásfokú, akkor az oxigén felvétel a levegőztetőben viszonylag állandó. A 

denitrifikáció folyamata a nitrát koncentrációjának az anoxikus zónában történő mérésével is 

ellenőrizhető. Ez a jel, vagy informácó felhasználható ugyanakkor a nitrátos víznek a nitrifikációs 

zónából az anoxikus medencében történő visszavezetésének (belső recirkuláció), illetőleg a 

Oldott szerves szén + NO-N 

foszfor  

OHCON 222 ,,  

biomassza  

Heterotróf baktériumok jelenléte és oxigénmentes környezet 
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könnyen bomló segédtápanyag (külső szénforrás - metanol, acetát, etanol) adagolásának a 

szabályozására is. A nitrogén eltávolítás optimalizálásához egyértelműen meg kell határozni, 

hogy nitrifikáció (kis tisztított víz ammónium-koncentráció) vagy az összes nitrogén-formák 

eltávolítása (kis összes-nitrogén koncentráció az elfolyó vízben) a fontosabb. Minden esetben 

minimális MCRT fenntartására kell törekedni a levegőztetett térben, de egyidejűleg biztosítani 

kell, hogy mégis elég nitrifikáló mikroorganizmus maradjon a rendszerben.  

Amikor teljes NOx eltávolítás szükséges, a denitrifikáló medencében a redox potenciál mérése 

használható a monitorozáshoz, szabályozáshoz. Ha az NOx és DO hiányzik, anaerob feltételek 

alakulnak ki, amely H2S keletkezését eredményezi, és a redox potenciál (rH) hírtelen lecsökken. 

Ezt lehet mérni ott az ORP alakulásával. A mért jelet fel lehet használni a levegőztetés 

szabályozására, például a ciklikus levegőztetésű denitrifikáló medencékben (Plisson-Sauné, 

1996). A BOI:N aránynak elegendőnek kell lenni ilyenkor ahhoz, hogy ne limitálja a 

denitrifikációt a biológiailag bontható szerves tápanyag hiányával.  

Az összes nitrogén eltávolításának a hatékonysága a tisztított szennyvíz nitrát (NO3
-
-N) 

koncentrációjának a mérésével ellenőrizhető. Magas szennyvízhőmérséklet esetén és ipari 

szennyvizeknél a nitrit, mint szükséges intermedier, a nitrifikáció és denitrifikáció terméke, 

szintén megjelenhet a tisztított elfolyó vízben. Ez problémát okozhat, mivel a nitrit nagyon 

toxikus a vízi élőlényekre. Ez az oka a tisztított szennyvizek nagyon kis nitrit határértékének.  

A nitrifikáció, denitrifikáció optimalizálásánál a levegőztetés szabályozása igen fontos, mivel a 

heterotróf mikroorganizmusok az oxigént jobban preferálják elektron akceptorként, mint a 

nitrogént (NO3-N). A cél ezért a levegőztetőből az anoxikus térbe történő oxigén-visszavitel 

minimalizálása. Ugyanakkor az anoxikus térben az anaerob viszonyok kialakulása is elkerülendő, 

mert az a nitrifikálókra igen kedvezőtlen hatású (jelentős aktivitás csökkenés).  

Az iszapkezelés, különösen a biológiai iszapstabilizálás, jelentős nitrogén visszaoldódást, többlet 

nitrogénterhelést eredményez a tisztítóban. Hogy a kis ammónia és összes nitrogén határérték az 

elfolyóban biztosítható legyen, az iszapvíz nitrogén terhelését ellenőrizni célszerű. A jobb 

nitrogéneltávolítás érdekében megfontolandó az iszapvíz szeparált kezelése, nitrifikációja 

(Kollbach és Grömping, 1996; Wett és társai, 1988). 

 

Foszfor eltávolítás 

A többlet-foszfor eltávolítása a biológiai szennyvíztisztításnál történhet:  

 

(1) vegyszeres kicsapatással, 

(2) biológiai többletfoszfor eltávolítással (EBPR- Extra Biological P Removal). 

 

A két módszer könnyen kombinálhatón egymással. A lakossági szennyvíz átlagos 

foszfortartalmának mintegy 1/3-a (csak akkor, ha foszformentes mosóport használnak) kerül 

eltávolításra a szerves anyagok eltávolítása során keletkező fölösiszappal.  

A foszfor fémsókkal (Fe, Al) történő kicsapatása nagyon egyszerű és olcsó eljárás. A 

vegyszeradagolásnál átlagosan 1 mg/l foszfor koncentráció alá lehet tisztítani a szennyvizet a fém 

többletfoszforra történő l:1mólarányú adagolása esetén. A kicsapó-szer adagolása az elfolyó víz 

foszfor koncentrációja alapján szabályozható. Elő-kicsapatás esetén (kombinálva az 

előülepítéssel) ellenőrizni kell, nehogy foszforhiány lépjen fel a biológiai tisztításnál.  

A biológiai többletfoszfor eltávolítás (Barnard, 1974) hatékonysága számos szennyvíz-, és 

folyamat-jellemzőtől függ, és nem annyira megbízható, mint a kémiai kicsapatás. Ilyenkor a 
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baktériumokat ciklikusan, szigorúan anaerob, majd jól levegőztetett körülmények között kell 

tartani. Az oxigén és NOx koncentrációját az anaerob zónában minimalizálni kell. Ha a 

többletfoszfort biológiai módszerrel távolítják is el, rendszerint kémiai kicsapó-szer adagolására 

is szükség a biológia elégtelen kapacitása miatt. Ilyenkor azt a nitrifikációs zóna végén kell 

adagolni, hogy el lehessen kerülni a kémia és a biológia ütközését. A biológiai többletfoszfor 

eltávolítási kapacitás alakulását az anaerob zóna elfolyó vize PO4-P koncentrációjának 

növekedése - csökkenése jellemezheti. Figyelembe kell azonban annál venni a tisztítandó 

szennyvízzel, valamint az iszapvízzel érkező foszfor mennyiségét is.  

A vegyszeres foszfor-kicsapatás viszonylagosan mérsékelt költsége miatt nem gazdaságos 

folyamatos monitoring alkalmazása a biológiai többletfoszfor eltávolítás optimalizálásánál, 

kivéve nagy szennyvíz-tisztítókat. A biológiai többletfoszfor-eltávolítás meghatározó elemei a jó 

kiépítettség (tervezés) és az optimalizált nitrogén eltávolítás nitrifikáció / denitrifikáció. Minden 

esetben el kell kerülni, hogy az iszapban tárolt foszfor az iszapkezelés, vagy az utóülepítés során 

visszaoldódjon a vizes fázisba. 

 

Iszapülepítés 

Az eleveniszapos szennyvíztisztításnál meghatározó folyamat a lebegő iszap elválasztása a 

tisztított víztől. Erre a jelenlegi gyakorlatban utóülepítéssel kerül sor. Történtek ugyan 

próbálkozások a membrán-szeparáció erre történő alkalmazására, jelentősége ma még nem 

számottevő. Az iszap az ülepítésnél a medence alsó részében sűrűsödik, mielőtt onnan 

visszaforgatásra kerül a folyamat elejére, illetőleg elvételre, részben fölösiszapként, további 

kezelésre. 

Az elfolyó víz minősége érdekében a szilárd/folyadék elválasztás meghatározó jelentőségű, de 

azon túl az üzemeltetés tekintetében is jelentős. Az első igényt illetően a lebegő anyag tartalom 

pontosítása fontos, melyet általában zavarosságméréssel, vagy pontmintákból történő analitikai 

vizsgálattal határoznak meg. Az üzemeltetés ellenőrzése érdekében ugyanakkor az iszapból, 

pontosabban a levegőztető medence kevert iszapjából a következő vizsgálatok történnek:  

 

- 30 perces ülepedési térfogat (higított vagy kevert) mérése - SSV30,  

- iszapindex meghatározása - Mi, vagy SVI  

(rendszerint mikroszkópos vizsgálattal kiegészítve), 

- iszapréteg ülepedési sebességének mérése, 

 

Az utóülepítők működése általában azok felületi terhelésének függvénye (qsv - m/h) (ATV, 1991). 

Az iszap hosszabb idő alatt várható sűrűsödésére jellemző érték a hosszabb ülepítési idő után 

mért maradék iszaptérfogat. Az utóülepítő működését, az iszapnak abban történő kiülepedését 

ugyanakkor az iszap flokkulációs készsége, gyors sűrűsödése is nagy mértékben befolyásolja. Az 

utóbbiak az iszapindex mérésével jellemezhetők. Nagy hatással lehet arra a fonalas baktériumok 

elszaporodása, amely rossz ülepedést, iszapsűrűsödést, iszapduzzadást okozhat. Ez az ülepítés 

teljes sikertelenségét is eredményezheti, ami iszapelúszást jelenthet a tisztított szennyvízbe. A 

fonalas baktériumok túlzott mértékű növekedése (SVI  150 ml/g) esetén válhat kritikussá ez a 

folyamat. 

Az utóülepítők iszapszintjének folyamatos ellenőrzése ugyanakkor lehetővé teszi az utóülepítő, 

valamint a teljes tisztító iszapmennyiségének az ellenőrzését is. Átlagos üzemeltetési 

körülmények között (száraz időszak) az iszapfelszín az utóülepítő felülete alatt több mint 2 

méterrel alakul ki.  
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Az iszap mikroszkópos vizsgálata lehetővé teszi az iszapduzzadás várható kialakulásának 

előrejelzését, valamint az iszapduzzadás típusai közötti megkülönböztetést, illetőleg a helyes 

ellenintézkedések megválasztását. 

Ritkább esetben az iszap ülepedési jellemzői, s kevésbé annak sűrűsödési hajlama felelős a 

tisztított elfolyó víz jelentősebb lebegőanyag koncentrációjáért. Ilyen esetben kevert 

körülmények között is vizsgálni kell az iszapülepedést, hogy a jelenség pontos okát tisztázni 

lehessen.  

Az elfolyó tisztított vízben a lebegő anyag tartalom legegyszerűbben zavarosságméréssel 

ellenőrizhető, ami egyszerű folyamatos méréssel végezhető. A lebegőanyag tartalom növekedése 

rendszerint együtt jár a BOI5 és az összes foszfor koncentráció növekedésével, ugyanakkor nem 

jelzi előre a várható iszapduzzadást az eleveniszapos szennyvíztisztítóknál. 

 

 Ipari szennyvizek tisztításánál jelentkező speciális ellenőrzési igény 

Ipari szennyvizek tisztításánál azok típusától, összetételétől függően további szennyezők, vagy 

paraméterek pontosítására is szükség lehet, mint: 

 

1. adszorbeálódó szerves halogénvegyületek (AOX), 

2. illó, desztillálható szerves halogénvegyületek (POX), 

3. szín (extinkció adott hullámhosszaknál), 

4. nehézfémek, 

5. policiklikus aromás szénhidrogének (PAH). 

 

Ezeknek, valamint számos más komponensnek is szabványban vagy előírásban rögzített 

határértéke lehet a tisztított szennyvizekre. Közülük azonban a legtöbbnek az eltávolítása a 

biológiai szennyvíztisztítást megelőzően kell hogy megtörténjen, mivel eltávolításuk kevésbé a 

biológiai folyamatokkal, inkább a fizikai adszorpció révén lehetséges. Eltávolításuk ezért a 

keletkezés helyén, vagy a biológiai szennyvíztisztítást megelőzően a következő fizikai-kémiai 

módszerekkel javasolható: 

 

1. granulált aktív szenes szűrés (GAC), 

2. por alakú aktív szén (PAC) adagolása előkezelésként , vagy az eleveniszapba, 

3. kémiai oxidáció (ózon, H2O2, UV, Fenton-reagens), 

4. membrán-szeparáció, 

5. desztilláció, égetés. 

 

A korábban felsorolt komponensek ellenőrzése, monitoringja speciális ismereteket és 

műszerezettséget igényel, ami ennek az anyagnak a terjedelmét túllépi. 

 

3.4. Üzemeltetés ellenőrzés 
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Az előző fejezetrészek igyekeztek pontosítani a mérhető paraméterek és a szennyvíztisztítás 

folyamata közötti kapcsolatrendszert. Az 1. táblázat összefoglalja ezeket a folyamatokat, és az 

ellenőrzésükre felhasználható paramétereket. 

Nem tartalmazza a táblázat azokat a paramétereket, melyek ellenőrzése a tisztított víz hatóságilag 

megkövetelt ellenőrzésére elengedhetetlen. A táblázat ugyancsak nem tér ki az ipari szennyvizek 

tisztításánál előforduló veszélyes, toxikus komponensek ellenőrzésére, annak lehetőségére sem. 

 

 

 

1. táblázat Az eleveniszapos szennyvíztisztítók fontosabb ellenőrző paraméterei. 

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

Folyamat  Jellemző   Folyamat  Jellemző 

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

C eltávolítás (csak)      Nitrifikáció  T 

  Tisztítás hatásfoka BOI5, KOI, TOC    Tisztítás hatásfoka NH4-N 

  Oxigénellátottság DO   2 mg/l     Oxigénellátottság NH4-N, (DO) 

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

Denitrifikáció  T    Foszforeltávolítás 

  Tisztítás hatásfoka NO3-N        Vegyszeres  PO4-P 

  Recirkulációs arány (NO3-N), (DO)     EBPR  PO4-P 

  Oxigénellátottság rH 

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

Iszapülepítés 

  Ülepítés hatásfoka SSe, zavarosság 

  Anyagmérleg iszapszint (SST), SSV, SVI 

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

 

4. Analitikai minőségbiztosítás  

 

A folyamatok ellenőrzése csak abban az esetben lehet hatásos, ha az egyes paraméterek adatai 

helyesek. Az adatok pontossága a mintavételtől, és az alkalmazott vizsgálati metodikától is 

egyaránt függ. A helytelen adatok könnyen vezethetnek helytelen döntésekre. A folyamatos 

minőség-ellenőrzés az alábbiak ellenőrzését igényli:  

1. mintavételi hely és mintázás (reprezentatív-e a minta), 

2. minta-előkészítés (zavarhatja-e a minta előkészítése az összetételt és az analízist), 

3. analitikai módszer (kellően érzékeny-e a vizsgálat), 

4. karbantartás és kalibráció (különösen folyamatosan elemző berendezéseknél). 

Minden szennyvíztisztítónak ki kell alakítania a saját minőségbiztosítási rendszerét, melynek 

illeszkedni kell az üzemeltetés és az adatdokumentáció igényéhez. Az adatok pontossága néhány 

paraméter esetén az anyagmegmaradás ellenőrzésével is ellenőrizhető. Az adatok pontossága 

különösen fontos a következő adat-dokumentációs igények esetén: 

 

1. határérték teljesítése a bírságolás elkerülése érdekébeni adatrögzítés, 

2. tisztítás költségének az optimalizálása céljára történő adatfelhasználás, 
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3. bővítési igény pontosítása (beruházás előkészítési célból). 

 

Olyan on-line méréseknél, melyek a folyamatszabályozást szolgálják, vagy az adott mérési 

helyen két szenzort is alkalmaznak, vagy más on-line paraméterrel történő összehasonlítással 

célszerű ellenőrizni a mérés pontosságát. Időszakosan ellenőrizni kell azt is, hogy a 

mintavételezésnél, a mérésnél, vagy az adatátviteli láncban nem következett-e be meghibásodás. 
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