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SzennyvSzennyvíízz
Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra 
került. 

Hulladéktörvény szerint: folyékony hulladék

A benne található komponenstől függően a szennyezés 
lehet:

• oldott,
• külön fázist alkotó,
• szerves,
• szervetlen.

Eredet szerint a szennyvíz:
• kommunális vagy háztartási,
• ipari: iparáganként, üzemenként eltérő összetétel,
• mezőgazdasági.
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Ipari szennyvizek jellemzIpari szennyvizek jellemzőőii

Szénhidrogén tartalmú: olajfinomító, vegyipari alapanyagot 
gyártó üzem

Nehézfém tartalmú: fémfeldolgozó üzem, galvanizáló üzem, 
elektrolizáló üzem

Zsír- és fehérjetartalmú: tejipari üzem, vágóhíd, húsfeldolgozó
Oldott szerves anyagok:

Színezékek: festékgyár, textilfestő üzem
Szénhidrátok: cellulózgyár, cukorgyár

Lebegőanyag tartalmú: papírgyár, fémfeldolgozó üzem, 
bányavíz

Sótartalmú: hőerőmű, bányavíz



4

Megnevezés
szennyvíz eredete

BOI 
O2 mg/L

KOI 
O2 mg/L

Lebegő
mg/L

pH

Sörgyár 850 17000 90 4-6
Konzervgyár üdítő 2000 7000 savas
Konzervgyár
borsó

570 130 savas

Tejüzem 600-1000 200-400 savas
Szeszgyár 7000 10000
Takarmány-üzem 50000 savas
Paradicsom-
feldolgozó

2000 3500 2500 11-13

Szárnyas telep 500-800 600-1050 450-800 6,5-9
Vágóhíd 1500-

2500
800 7

Cukorgyár 450-2000 600-3000 300-1500 7-8

SZENNYVIZEK SZENNYVIZEK ÖÖSSZETSSZETÉÉTELETELE
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VVíízszennyezzszennyezőők csoportosk csoportosííttáása sa 
jellegjellegüük k éés hats hatáásuk alapjsuk alapjáánn

Szuszpendált anyagok: szerves és szervetlen anyagokból álló finom szemcsés 
anyagok (pl. folyók partvonala mentén lerakódó iszap)

Színt és zavarosságot okozó nehezen bontható anyagok

Olajok és úszó anyagok: esztétikailag kellemetlenek és gátolják az víz 
oxigénfelvételét

Toxikus vegyületek

Biológiailag nehezen vagy nem bontható anyagok
(pl. szerves mikroszennyezők karcinogén hatás)

Oldható szerves anyagok: az oldott oxigén hiányát növelik, íz- és szagrontó
hatásúak

Oldott szervetlen vegyületek (halobitás): a vízi életfeltételek módosítása
– Savak és lúgok
– Tápanyagok: N, P  felszíni vizek eutrofizációja

Kórokozók
Hőszennyezés: a vízi életfeltételek módosítása



6

VVíízszennyezzszennyezőők k éés elts eltáávolvolííttáásuk suk 
mmóódszereidszerei

Szennyezés Hatás Az eltávolítás 
módja 

1. Biológiailag lebontható Oldott oxigént elhasználja, ezáltal 
halpusztulást okozhat és bűzt 
terjeszt

Aerob és anaerob 
fermentáció

2. Biológiailag lebontható Kellemetlen íz és szag, rákkeltő és 
egyéb egészségkárosító hatás 

Kémiai oxidáció, 
adszorpció

3. Lebegőanyag Lerakódva a haltáplálékot fedi, 
ha szerves, rothad

Ülepítés, flotálás

4. Ásványi anyagok Keménységet növelik, öntözésre 
alkalmatlanná teszik, ipari 
előkészítést
drágítják

Ioncsere, 
fordított ozmózis, 
dialízis, 
desztilláció
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VVíízszennyezzszennyezéések sek éés elts eltáávolvolííttáásuk suk 
mmóódszerei 2.dszerei 2.

5. Biológiai egyensúlyt
felborító anyagok
(pl. foszforsók, 

nitrogénvegyületek)

Algák, vízinövények 
mértéktelen elszaporodása 
(eutrofizáció), majd 
rothadás

Ioncsere, kicsapás, 
nitrifikáció, denitrifikáció

6. Mérgező anyagok
(pl. cianid, fenol, 
fémionok)

Vízi élőlényeket 
(baktériumokat is) 
elpusztítják, ezáltal az 
öntisztulást 
megakadályozzák

Kicsapás, 
kémiai oxidáció,
adszorpció,
ioncsere

7. Patogén 
mikroorganizmusok

Fertőzést okoznak Kémiai oxidáció

8.Hőmérséklet-emelkedés Biológiai egyensúlyt 
felborítja, oldott-
oxigéntartalmat csökkenti 

Hűtés, tárózás
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SSóótartalomtartalom--cscsöökkentkkentőő eljeljáárráásoksok
Sótartalom (g/l) Ajánlott eljárás

1  Ioncsere, dialízis

1-5  
Fordított ozmózis, 

elektrolízis

5-10
Fordított ozmózis

(pl.: tengervíz tisztítása)

100 Desztilláció
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KommunKommunáális szennyvlis szennyvííz z áátlagos tlagos 
öösszetsszetéételetele
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A szennyvizek szagA szennyvizek szagáát okozt okozóó ffőőbb vegybb vegyüületekletek

komponens összegképlet előidézett szag

nitrogéntartalmúak

aminok CH3NH2 halszag

ammónia NH3 csípős ammóniaszag

diaminok NH2(CH2)4NH2,
NH2(CH2)5NH2

rothadt hús

szkatol C8H5NHCH3 rothadt hús

kéntartalmúak

kénhidrogén H2S záptojás

merkaptánok CH3SH, CH3(CH2)3SH rothadó káposzta

szerves szulfidok (CH3)2S, CH3SSCH3 rothadó káposzta

kén-dioxid SO2 szúrós, savas
egyebek

klór Cl2 klórszag

klórfenol ClC6H4OH fenolos gyógyszer
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Szennyvíz- és 
szennyezőanyag 

mennyiség 
alakulása

egy nap során
egy kommunális 

tisztítótelepen
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SzennyvSzennyvííz z 
lakosegyenlakosegyenéértrtéékk (LE)(LE)

A hidraulikus terhelés átlaga: 
150L/fő.d

Átlagos szociális feltételek között 
1 személy után keletkezett 
szennyvízmennyiség 
(100 - 400 dm3/nap)  biológiai tisztításához 
szükséges oxigénmennyiség (20 -70 g 
oxigén/nap), azaz átlag:

1 LE = 56 g O2/fő.d
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SzennyvSzennyvííztisztztisztííttááss oxigoxigéénsznszüükskséégleteglete
A szerves anyagok oxidálásához szükséges oxigén 

mennyiség: BOI (KOI) O2 mg/L
A nitrogén tartalmú szerves vegyületek, az ammónia 

oxidálása
NH3 + 2O2 → HNO3 + H2O
Egy gramm N oxidációjához 4,57 g O2 szükséges
Oxigén szükséglet együttesen, példa:
450 mg/L x 150L/nap + 30mg/L*150L/nap x 4,57 mgO2/mg

= 67,6 (+206) g O2/d

Ahol kisebb a szennyvízhozam, a szennyezettség még lehet 
nagyobb, tehát ismerni kell a szennyvíz napi mennyiségét, továbbá
a szennyvíz KOI (BOI) értékét, és az oxidálható N tartalmat 
(Kjeldahl N) is az oxigénszükséglet megítéléséhez.
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A szennyvA szennyvííztisztztisztííttáás folyamatas folyamata

rács
szemét ↑zsír, olaj

↓homok

(levegő)
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Mechanikai tisztMechanikai tisztííttóófokozatfokozat

Cél:
• szennyvízben úszó darabos anyagok kiszűrése

műtárgyai: rácsok vagy gerebek
• a könnyen kiülepíthető lebegőanyagok 

gravitációs eltávolítása
műtárgyai: homokfogó és ülepítő medencék
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ElElőőüüleplepííttőő

bukókon távozó mechanikailag kezelt szennyvíz
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BiolBiolóógiai eljgiai eljáárráásoksok
Fogalmak:

fermentáció: mikroorganizmusok irányított 
tevékenysége
szubsztrát: a mikroorganizmus tápanyaga

Műtárgyak: 
biológiai medence, utóülepítő



18

LevegLevegőőztetztetőő éés uts utóüóüleplepííttőő medencemedence
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Szerves anyag szennyezSzerves anyag szennyezőők k 
elteltáávolvolííttáásasa

Aerob oxidáció:
• sebessége nagyobb, alkalmazása gyakoribb
• a tisztítást a vízben már eleve jelenlevő vagy mesterségesen nagy 

tömegben kitenyésztett baktériumok (ún. eleveniszap) végzik (CO2, 
víz és sejtanyag keletkezik)

Anaerob lebontás:
nagy szennyezettségű vizek kezelésére (rothasztás)

• 1. szakasz: savtermelő baktériumok
lebontás alkoholig és karbonsavig 
(33-35 C: mezofil rendszer, 45-55C: termofil rendszer)

• 2. szakasz: metántermelő baktériumok tovább bontják az 1. szakasz 
termékeit, miközben biogáz képződik 
(CH4, CO2, H2S, NH3, vízgőz tartalmú gázelegy) 
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NO3
-
 N2 

NH4
+
 NO3

-

NitrifikNitrifikáácicióó, , denitrifikdenitrifikáácicióó

nitrifikáció
NH4

+  NO3
-

NO3
-  N2 

denitrifikáció
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A biolA biolóógiai eljgiai eljáárráások hatsok hatéékonyskonysáággáát t 
befolybefolyáásolsolóó ttéényeznyezőőkk

• jelenlévő aktív szervezetek mennyisége
• metabolízis (anyagcsere) sebessége
• a víz hidraulikus tartózkodási ideje
• szervesanyag-terhelés
• aktív szervezetek számára szükséges mikro- és 

makrotápanyagok jelenléte (pH, hőmérséklet, 
N, P)
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FIXFIXÁÁGYAS BIOLGYAS BIOLÓÓGIAI TISZTGIAI TISZTÍÍTTÓÓFOKOZATFOKOZAT

befolyó szennyvíz

levegő

elosztó-rendszer

fuvókák

hordozó
(szűrőanyag)

elfolyó
4 

m
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CsepegtetCsepegtetőő testes szennyvtestes szennyvíízkezelzkezeléési si 
technoltechnolóógiagia

• szilárd hordozóra (zúzott kő) felvitt 
mikrobiális film, erre lassú áramban 
permetezzük a szennyvizet

• kis kapacitású
• a kövek között a levegő átjut
• a tisztított szennyvíz alul csorog ki
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MMéélyleveglylevegőőztetztetőőss szennyvszennyvíízkezelzkezeléési si 
technoltechnolóógiagia

• aerob folyamat
• föld alatt történik, a felszínen nincs műtárgy

GyGyöökkéérzrzóónnáás szennyvs szennyvíízkezelzkezelééss
• nem költséges  kistelepüléseken is alkalmazható
• szerves anyag, N és P eltávolítására alkalmas
• lépcsőzetes kialakítású
• vízi növények tisztítanak
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KKéétt-- éés ts tööbbfokozatbbfokozatúú biolbiolóógiai giai 
eljeljáárrááss

• a biológiai medence megtöbbszörözve
• oxikus és anoxikus medencék, melyeket 

ülepítő követ
• anoxikus medence: nagyobb 

iszapkoncentráció, nagyobb szennyvízterhelés 
 P eltávolítása

• oxikus medence: szerves anyag lebontása, 
nitrifikáció
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Harmadik tisztítási fokozat

• foszfátmentesítés
• fertőtlenítés
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A tisztított víz kivezetése

tisztított víz

Soroksári-Duna

Duna
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A felszA felszííni kni köörnyezetbe krnyezetbe köözvetlenzvetlenüül l 
bevezetett szennyvizek kibocsbevezetett szennyvizek kibocsááttáási si 

hathatáárréértrtéékeikei
Megnevezés

Balaton és  
vízgyűjtője

Egyéb  
védett

területek

Általános

1. pH 6,5-8,5 6,5-9 6-9
Szennyező anyagok Határérték mg/L

2. Dikromátos oxigénfogyasztás 
(KOIk)

50 75 150

3. Biokémiai oxigénigény (BOI) 15 25 50
4. Összes nitrogén (Nösszes) 15 30(1) 50
5. Összes foszfor (Pösszes) 0,7 2(1) 10
6. Összes lebegőanyag 35 100 200
7. Összes vas 10 10 20
8. Összes mangán 2 2 5
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folytatfolytatááss……

Szennyező anyagok Határérték mg/L

9. Szulfidok 0,01 0,01 2

10. Aktív klór 2 2 2

11. Szerves oldószer extrakt
(olajok, zsírok)(2)

2 5 10

12. Ammónia-ammónium-
nitrogén

2 5 10

13. Coliform-szám
(i=indivíduum=egyed)(3)

10 i/cm3 10 i/cm3 10 i/cm3
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folytatfolytatááss……

Veszélyes- és mérgező anyagok Határérték (mg/l)

16. Összes arzén 0,1 0,1 0,5
17. Összes bárium 0,3 0,3 0,5
18. Cianid, könnyen

felszabaduló
0,1 0,1 0,2

19. Összes cianid 2 2 10

20. Összes ezüst 0,01 0,01 0,1

21. Összes higany 0,001 0,001 0,001

22. Összes cink 1 1 5
23. Összes kadmium 0,005 0,005 0,05
24. Összes kobalt 1 1 1

25. Króm(VI) 0,1 0,1 0,5
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folytatás…
Veszélyes- és mérgező anyagok Határérték (mg/l)

26. Összes króm 0,2 0,2 1
27. Összes ólom 0,05 0,05 0,2
28. Összes ón 0,3 0,3 0,5
29. Összes réz 0,5 0,5 2
30. Összes nikkel 0,5 0,5 1

Egyéb
31. Hőterhelés A határértéket a hatóság a befogadó érzékenysége 

alapján állapítja meg(4)

1 A Velencei- tó és a Fertő-tó és vízgyűjtője területén a 240/2000.(XII.23.) Korm..rendelet alapján az 1. kategória 
határértéke érvényes. 
2  Állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros.
3 A közegészségügyi hatóság által fertőtlenítésre kötelezett üzemek esetében előírandó határérték.
4 A hőterhelt víz felszíni befogadóba való vezetésére előírt kibocsátási határérték megállapítása során a befogadóra 
vonatkozó ökológiai és vízhasználathoz kötődő határértékek betarthatóságát kell figyelembe venni.
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„„A szennyezA szennyezőő fizetfizet”” elvelv

Vízminőség-védelmi bírságok szabhatók ki:

“A vizeket fertőző vagy károsan szennyező üzemeket 
szennyvízbírság, a szennyvízelvezető – és tisztító közműveket 
ártalmas szennyező anyaggal károsító, s ezzel a vizek 
tisztaságát veszélyeztető üzemeket csatornabírság fizetésére 
kell kötelezni.”

• Kibocsátási határértékek

felszíni vizekbe (területi kategóriák) ill. csatornába vezetett 
szennyvizekre

• 2004. óta környezetterhelési díjtételek technológiai 
határértékek alapján
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 204/2001. (X. 26.) KORMÁNYRENDELETHEZ
A) KÁROSÍTÓ ANYAGOK KÜSZÖBÉRTÉKEI ÉS EGYSÉGNYI 

BÍRSÁGTÉTELEI (1)
Megnevezés Küszöb-érték

(g/m3)
Bírság-tétel

(Ft/kg)

1. Dikromátos oxigénfogyasztás 1200 10

2. Szerves oldószer extrakt
(olaj--zsír)(Allati és növenyi zsírok esetén 100 m3/d kibocsátás 

alatt a küszöbérték háromszoros, e  felett kétszeres)

50 200

3. Fenolok 10 1500

4. Kátrány 5 5000

5. ANA detergens 50 1000

6. pH
(HCI, illetve NaOH megfelelő
mennyiségére számolva)

6,5 alatt;
10,0. felett

100

7. Szulfid 1 1500
8. Szulfát 400 10

9. N(NH3-NH4) 150 100
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10. Aktív klór 30 100

11.Összes só

természetes eredetű 2500 0,1

technológiai eredetű 2500 1

12.Összes fluorid 50 500

13. Összes vas 20 2

14. 10' ülepített anyag
((Csak ha a 10 perces ülepedésnél a 

lebegőanyag-tartalom nagyobb, mint 10 x 10-3

m3/m3))

150 1

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 204/2001. (X. 26.) KORMÁNYRENDELETHEZ

A) KÁROSÍTÓ ANYAGOK KÜSZÖBÉRTÉKEI ÉS 
EGYSÉGNYI BÍRSÁGTÉTELEI (2)
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Megnevezés
Küszöbérték

(g/m3 ill. 10-3 m3/m3)
(helyesbítette: MK 2001/139)

Bírságtétel
(Ft/kg)

1. Könnyen felszabaduló cianidok 0,1 50000

2. Összes cianid 1 3000
3. Összes réz 2 100
4. Összes ólom 0,4 5000
5. Összes króm 1 3000
6. Króm(VI) 0,5 10000
7. Összes arzén 0,2 10000
8. Összes kadmium 0,1 20000
9. Összes higany* 0,05 1000000

10. Összes nikkel* 1 3000
11. Összes ón 0,5 10000
12. Összes cink 10 500
13. Összes ezüst 0,2 10000
14. Szerves oldószer 0,1 2000
15. Széndiszulfid 0,1 1500
16. Benzol (BTEX) 0,1 1000
17. Toxicitás LC 50 hígítási igény   2
18. Azbeszt 30 20000

MÉRGEZŐ ANYAGOK KÜSZÖBÉRTÉKEI ÉS EGYSÉGNYI BÍRSÁGTÉTELEI
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Budapest szennyvizének tisztítása

hidraulikus kapacitás (m3/nap)

telep ma tervek

Észak-Pest 200 000 200 000

Dél-Pest 80 000 120 000

Központi 350 000 -

Dél-Buda 0 50 000



Budapest fBudapest főőgygyűűjtjtőő--hháállóózatazata

Észak-pesti
sz.telep

Dél-budai sz.telep 
(tervezett)

Dél-pesti 

sz.telep

Központi 
sz.telep
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Komponens Koncentráció
(mg/l)

Minimális
csökkentési
hatásfok (%)

Kémiai oxigénigény
(KOI)

125 75

Biokémiai
oxigénigény (l)
(BOI5, 20 0C-on, nitrifikáció nélkül)

25 70-90(2) között

Összes lebegőanyag (3) 35 90

Összes foszfor 
(P összes) (4)

2 (10 000-100 000
LE között)

1 (> 100 000 LE)

80
80

Összes nitrogén
(Nösszes)(4,5) 15 (10 000-100 000

1 (>100 000 LE)
70-80(2) között
70-80(2) között

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A 9/2002. (III. 22.) KÖM-KÖVIM EGYÜTTES 

RENDELETHEZ
Települések szennyvízelvezetésével, szennyvízkibocsátásával kapcsolatos technológiai

határértékek
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A KA KÖÖZMZMŰŰOLLOLLÓÓ ALAKULALAKULÁÁSASA



40Elsődleges közműolló
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A szennyvíztisztítási folyamat során keletkezett iszap nagy víz – és kis 
szárazanyag-tartalmú (kb. 1-3%) ezért szállítani, felhasználni nehéz. 

Sok esetben még kórokozó, fertőzőképes mikroorganizmusokat is tartalmaz, 
emiatt eleve veszélyes hulladéknak minősül - így sehol sem lehet előkezelés 
nélkül felhasználni. 

Az iszapok kezelése, 
célja a stabilizálás (fertőzőképesség megszüntetése), 
és a kondicionálás, azaz víztelenítés. 

Az iszap stabilizálása a benne lévő mikroorganizmusok elpusztítását jelenti, 
ugyanis ellenkező esetben szaporodásuk növeli a fertőzésveszélyt, és 
kellemetlen sajátságú, esetleg mérgező vegyületeket is termelhetnek. A 
stabilizálás történhet aerob vagy anaerob módon. 

ISZAPKEZELISZAPKEZELÉÉSS
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Az iszapok vízteleníthetőségét megszabja az, hogy a víz milyen kötésben 
található az iszapban. 

Előfordulhat mint: 
pórusvíz: az iszap nagy részét képezi. A pórusvíz és az iszaprészecskék 
között kötőerő nincsen, ezért könnyen un. sűrítési folyamattal eltávolítható
(gravitáció alkalmazása). 
A sűrített iszap szárazanyag tartalma 5 -10 % lehet.   

kolloidálisan kötött víz: a víz és az iszaprészecskék között fizikai-kémiai 
kötés van.
Ennek megszüntetése hő, kémiai vagy mechanikai energia befektetését 

igényli.
Víztelenítés után az iszap szárazanyag tartalma 25-40 % lehet.  

sejtben kötött víz: csak a sejtfalak megnyitásával távolítható el termikus vagy 
biológiai eljárással (kb. 70-95 % szárazanyag tartalomig).   
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ISZAPISZAP--VVÍÍZTELENZTELENÍÍTTÉÉSHEZ ALKALMAZOTT SHEZ ALKALMAZOTT 
BERENDEZBERENDEZÉÉSEKSEK

A pórusvíz pl. sűrítő medencében távolítható el. 
Annyiban különbözik az általános ülepítő medencétől, hogy a kotrólapátokra 
függőleges pálcákat szerelnek. A kotrólappal együtt igen lassan forgatva 
ezeket a pálcákat, a keverés “megbontja” a pórusokat, és a pórusvíz 
eltávozhat (mechanikus utóflokkuláció).
A flokkuláció segíti az iszapok víztelenítését. Az iszapok ugyanis negatív 
töltésű kolloidok (természetes vagy mesterséges) agglomerációjából jönnek 
létre, a keletkező iszappehely is negatív töltésű, így a pozitív töltésű
részecskék (kationok vagy kationos polimerek) csökkentik a köztük lévő
taszító kölcsönhatásokat.  
Az iszaprészecskék közötti távolság, a pórusok mérete a flokkuláció során 
csökken, a bennük lévő víz eltávolítható az iszapból (az iszap 
vízteleníthetősége nagyobb lesz).
A kolloidálisan kötött víz eltávolításához többféle eljárás használható. A 
víztelenítés mértékét jelentősen befolyásolja az alkalmazott vegyszer fajtája 
és a víztelenítés módja. 
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A szennyvíztisztítási folyamat különböző lépcsőiben keletkezett 
szennyvíziszap, a primer, szekunder és tercier iszap összetétele is eleve eltérést 
jelent a víztelenedéskor.

A harmadlagos iszap (önmagában vagy keverve) vegyszeres kezelés, 
kondicionálás nélkül is könnyen vízteleníthető (előzetesen adagolt 
vegyszertartalom).

Víztelenítő módszerek.

A szikkasztó ágyak szabadban lévő létesítmények, amelyek talajszűrés és 
párologtatás útján választják el az iszapvizet. Ide csak stabilizált iszap kerülhet, 
mert nagy nyitott felülete révén fertőzést terjeszthetnek az iszapban esetlegesen 
jelenlévő kórokozó mikroorganizmusok. Az iszapszikkasztó ágyakat akkor lehet 
igazán hatékonyan használni, ha flokkulálószereket is alkalmazunk az iszap 
víztelenítésénél, különben csak iszaplerakó helyek lesznek (pl. sok eső esetén 
kevés a párolgás, és a kezeletlen iszap a szűrőréteget is eltömheti).  

Az iszap száradási ideje 5-30 nap, ezután már jól szállítható (szárazanyag-
tartalma max. 20 %), indulhat a következő adag szikkasztása. 
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Ha nagy mennyiségű iszap keletkezik; akkor környezet-egészségügyi és 
gazdasági szempontból a gépi iszap- víztelenítés célszerűbb. 

Gépi iszap-víztelenítés alapvető berendezései:
vákuum-dobszűrő
szögcentrifuga
szűrőszalag-prés
keretes vagy kamrás szűrőprés.

Minden esetben változó, de átlagosan 20-40% szárazanyag-tartalmú iszap 
nyerhető használatukkor, ha a primer- és szekunder iszapokat előzetesen 
vegyszeresen is kezelik (az így kezelt iszap már lapátolható). 
Ha az iszapot biológiai úton nem stabilizálták (leggyakrabban ez a nagy 
szervesanyag-tartalom miatt biogázt is termelő anaerob rothasztással történik), 
akkor a kémiai kezelés mésztej-adagolással éri el ezt a célt.
A mésztej ugyanis destabilizáló hatása mellett a magas pH miatt egyben a 
sejteket is elpusztítja. Előnye abban is rejlik, hogy a továbbiakban az iszap-
elhelyezést olyan területeken, ahol a talajjavítás céljából adagolnának meszet, 
nem akadályozza. Az összes megengedhető szennyező komponens 
mennyiségét a kihelyezhető iszapban természetesen ekkor is szigorú előírások 
rögzítik.
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TermTerméészetes szetes éés mesterss mestersééges vges víízz-- éés s 
szennyvszennyvííztisztztisztííttááss

öösszehasonlsszehasonlííttóó ááttekintttekintééss
VÍZ TERMÉSZETES TISZTÍTÁSA:

PARTI SZŰRÉSŰ KUTAK

SZENNYVÍZ TERMÉSZETES TISZTÍTÁSA:

VÍZBE
SZENNYVIZEK BEVEZETÉSE 

TALAJBA
öntözés, csörgedeztető,  barázdás, permetező

BAKTÉRIUM - ÉS ALGA HASZNÁLATA:
„TERMŐTÓ”

aerob, fakultatív, anaerob
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Kétfokozatú szennyvíztisztítás

Előülepítő
(hosszanti,
v. DORR 

típusú)

Eleven-
iszapos
medence

Ülepítő

Fölös iszap

Recirk.iszap

Nyersvíz

Rács és    
Homokfogóról

TERCIER 
TISZTÍTÁS
fizikai kémiai
szennyvíztisztítás
hatásfoka

90% lebegő
90% P-vegyület
25% N-vegyület    
75% KOI

Eltávolítás:

Hagyományos 
fizikai-biológiai szennyvíztisztítás
hatásfoka

Eltávolítás:
90% lebegő
30% P-vegyület
25% N-vegyület    
90% KOI

Tisztított

víz


