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Célkitűzés 

    A biofilmekkel történő szennyvíztisztítás 
módszereinek bemutatása különböző 
reaktortípusokon keresztül 

 

 

 

Módszerek:  

    A korábban megjelent szakirodalmak feldolgozása és 
áttekinthető ismeretanyag összeállítása 

 



Minden olyan vizet, amely valamilyen ember általi tevékenység során felhasználásra került és 
ezáltal minősége romlott, szennyvíznek nevezünk. 
 
A vízbe került szennyeződések eltávolítását nevezzük szennyvíztisztításnak. 

Szennyezés Hatás 
Az eltávolítás 

módja 

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

Aerob és anaerob  
fermentáció  

2. Biológiai lebontást kedvezőtlenül 
befolyásoló  

Kellemetlen íz és szag, rák-keltő és egyéb 
egészségkárosító hatás  

Kémiai oxidáció,  
adszorpció  

3. Lebegő anyag  Aljrészre lerakódva a haltáplálékot fedi, 
fényáteresztést gátolja, ha szerves, 
oxigénfogyasztó vagy rothad  

Ülepítés, flotálás  

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

Ioncsere, fordított ozmózis, ultraszűrés,  
desztilláció  

5. Biológiai egyensúlyt felborító anyagok 
(például foszforsók)  

Algák, vízinövények mértéktelen 
elszaporodása (eutrofizáció), majd 
rothadás  

Ioncsere, kicsapás, biológiai 
foszformentesítés  

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

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

Kicsapás, kémiai oxidáció, adszorpció, 
ioncsere  

7. Patogén mikroorganizmusok  Fertőzést okoznak  Kémiai oxidáció  

8. Hőmérséklet-emelkedés  Biológiai egyensúlyt felborítja, oldott 
oxigén tartalmat csökkenti  

Hűtés, tárózás  

Salma, 2012 



A szennyvíztisztítás folyamata 

Salma, 2012 



Biofilm: A biofilmek vagy biohártyák mikroorganizmusok egy felületen összetapadt, 
egybefüggő bevonatot képező sejtjeiből állnak.  

 A biofilm kialakulásának többlépcsős folyamata:  
   1-2: Megtapadás és megkötődés (elsődleges és irreverzibilis) 
   3: Szaporodás 
   4: Érés 
   5: Szétesés és újraszuszpendálás 
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Mérnyei, 2002 alapján s. szerk. 



Biofilter 
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Elárasztott rögzített ágyas reaktor 

Kárpáti, 2007 



Csepegtetőtestes reaktor 

Tardy, 2006 

Kárpáti, 2014 



Forgótárcsás biológiai kontaktor - RBC 

Kárpáti, 2014 



Fluidizált ágyas reaktor 

emis.vito.be 



Kombinált eljárások 

Kárpáti, 2014 



Rögzített, elárasztott szubsztrát az 
eleveniszapos medencében 

Kárpáti, 2014 



Mozgó szubsztrát az eleveniszapos 
medencében 

Kárpáti, 2014 



Összegzés 

 

Biofilmek alkalmazása biológiai szennyvízkezelés során: 

- Megnöveli a tisztítás hatásfokát 

- Kevésbé érzékenyek 

- Kis helyigény 

- Alacsony üzemelési költség 

 

Hátránya a nagyobb beruházási költség 
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