
2 db 4000 m3-es iszaprothasztó torony

BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
Az 1998 óta üzemelő Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep 

mechanikai fokozatának kiegészítésére, a Tisza folyó vízminő-
ségének megóvására és az EU – csatlakozás utáni környezet-
védelmi előírások betartására 60 000 m3/d kapacitású korszerű 
és gazdaságosan üzemeltethető biológiai szennyvíztisztítási 
fokozat épült ki. Annak érdekében, hogy a város közigazgatási 
területén keletkezett szennyvizek ne terheljék a Szegediek által 
annyira szeretett folyót, a Tiszát, 2007 évre a város teljes csator-
nahálózata is megvalósult. A biológiai szennyvíztisztító telep 
felépítése az utóbbi évek egyik legnagyobb környezetvédelmi 
beruházása volt, amely nagy jelentőséggel bír mind a város, 
mind a Szegedi Vízmű életében. A biológiai szennyvíztisztító 
telep ma Magyarország egyik legkorszerűbb szennyvíztisztító 
telepe, ami hosszú távon, gazdaságosan üzemeltethető, s 
amely re méltán lehetünk büszkék. 

A beruházás befejezése óta az EU követelményeknek meg-
felelő határértékre tisztított víz kerül a Tiszába Szegeden.

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ JELLEMZŐI

HIDRAULIKAI JELLEMZŐK
Napi tisztítási kapacitás:   60.000 m3 
Szárazidei órai csúcs:   2.500 m3/h 
Csapadékos órai csúcs:   5.000 m3/h 
A telepre érkező főgyűjtő kapacitása:   18.720 m3/h
2018 évben tisztított mennyiség:   17.236.985 m3

SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS ÉS 
TISZTÍTÁSI HATÁSFOK JELLEMZŐK

A szennyvíztisztító telepeket érő szennyezőanyag terhelés 
számítására bevezetett lakos-egyenérték* alapján a biológiai 
szennyvíztisztítót 230 000 –re méretezték.

*Lakos-egyenérték 1 felnőtt személy által kibocsátott napi 
szennyezőanyag mennyisége.
Fajlagos LE-értékek a főbb komponensekre: 
BOI5: 60 g/fő,nap, KOI: 120 g/fő,nap, LA: 70 g/fő,nap,  
ÖN: 11 g/fő,nap, ÖP: 3 g/fő,nap. 

tetést 3+1 db fúvó, egyenként 6780 Nm3/h kapacitású komp-
resszor biztosítja, amely 2018 évben az 5-ik beépítési helyen 
egy innovatív technológiával készült 16.000 Nm3/h kapacitású 
turbófúvó beépítésével bővült.

Vegyszeradagoló állomás: A kémiai úton történő, szimul-
tán foszfor kicsapatás a biológiai foszforeltávolítási folya-
mat kiegészítése. A fő biológiai folyamatok lefutása után, 
a levegőztetett medencék elfolyó bukó élei elé adagolt 

kicsapószer (tavasztól őszig terjedő időszakban vas III klorid, 
téli időszakban pedig alumínium-szulfát tartalmú vegyszer) 
adagolásával megy végbe.

A foszfor eltávolításához 2 db 25 m3-es vegyszertartállyal 
membrános vegyszeradagoló szivattyús állomás épült.

Hosszanti átfolyású utóülepítő: Az aerob medencékből 
a nagyrészt már biológiai úton megtisztított víz 8 db hosz-
szanti átfolyású láncos kotróval felszerelt medencébe érkezik, 
egyenkénti térfogata 2484 m3. Az utóülepítő iszapzsompjába 
a kotrók által terelt iszap jelentős része a recirkulációs isza-
paknából visszaszivattyúzásra kerül a biológiai medencékbe.

Fertőtlenítés: Közegészségügyi kockázatok elkerülésére, a 
tisztítóról élő-vízfolyásba elvezetett tisztított víz fertőtleníté-
séhez 5000 m3/h kapacitású, a környezetet nem károsító UV 
berendezés került megvalósításra.

6. Iszapkezelés
Iszapelvétel és előkezelés: A technológiánál két helyen tör-

ténik iszapelvétel, az előülepítőknél nyersiszap (primeriszap), 
és az utóülepítőknél fölösiszap. 

A nyersiszap előkezelés: a szálas-anyag tartalmú iszap 
kezelése daraboló és homokszeparátoron történik, a 27 m3-es 
kevertiszap aknába érkezik. Szintén ebbe az aknába érkezik 
az utóülepítőknél elvett előkezelt fölösiszap is. A fölösiszap 
előkezelése a rothasztási technológiához polimer adagolóval 
ellátott 3 db iszap dobsűrítőn valósul meg. 

Iszaprothasztás: A kevertiszap aknából az előkezelt nyers és 
sűrített fölösiszap iszapstabilizálás céljából két db, egyenként 
4.000 m3-es rothasztó toronyba kerül feladásra. A rothasztók 
mezofil, 37–38 C°-os hőmérsékleti tartományban működnek.

A toronyban lévő iszap keverése Roediger típusú biogázos 
injektálással történik. A tornyok fenéklemez szintjéig kiépített 
gázlándzsákon keresztül kompresszorokkal bevezetett bio-
gáz keveri át az iszapot. A rothasztási folyamat hőmérsékleti 
igényét 1.100 kW fűtő berendezés biztosítja.

Iszap víztelenítés: A rothasztott iszap a tornyokból túl-
folyón keresztül gravitációsan egy 900 m3-es rothasz-

tott iszaptárolóba kerül. Innen az iszap a gazdasá-
gos szállításhoz szükséges szárazanyag tartalom 
növelésére, illetve a víztartalom csökkentésé-
re iszapszivattyúkkal 3 db Andritz gyártmányú 
iszapcentrifugára kerül feladásra. 

A víztelenítésre feladott rothasztott iszap 2,5-
3,2%-os szárazanyag tartalmát az iszapcentrifugák 

átlagosan 23%-ra növelik. 

2018 évben a víztelenített szennyvíziszap napi 
átlagos mennyisége 49,5 tonna volt, mely haszno-

sításra, elszállításra került.

MŰTÁRGYAK, BERENDEZÉSEK JELLEMZŐI, 
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI FOLYAMAT

1.Osztómű
A szennyvíztisztító te-

lepre 200 cm, illetve 
210 cm átmérőjű gra-
vitációs csatornán 
érkezik Szeged város 
szennyvize. A csatorna-
hálózat a belvárosi kör-
töltéssel határolt részén 
egyesített rendszerű. 
Nagyintenzitású csa-
padék esetén a telepre 
érkező vízmennyisség 
meghaladja a tisztí-
tó hidraulikai kapacitását. A biológiai tisztítás 
védelmére a főgyűjtő csatornákra osztómű 
került beépítésre, amely a hidraulikai kapacitást 
meghaladó vízmennyiséget leválasztja, és nem 
engedi a technológiára.

2. Kevertvíz átemelő
Az osztóművön a telep hidraulikai kapaci-

tását meghaladó, leválasztott csapadékvízzel 
ötszörösen hígított víz gravitációsan a kevert-
víz átemelőbe érkezik. A hígított víz uszadéka 
visszatartásra kerül a szivattyútér elé beépített 
durvarácson, miután az átemelő közvetlenül a 
befogadóba emeli át a hígított vizet.

3. Árvízi átemelő
A mechanikai műtárgytömb tartalmazza az 

árvízi átemelőt. A Déli átemelő a Tisza víz-
szintjének árvízi szintjéig a teljes technológiá-
hoz biztosítja a szükséges hidraulikai energiát. 
A folyó vízszintjének emelkedésével ez az 
energia folyamatosan csökken, míg végül eléri 
azt a kritikus mértéket, amely az árvízi átemelő 
üzeme nélkül visszaduzzasztást eredményez-
ne a műtárgyaknál. Az átemelő a biológiai 
fokozat építésével átalakításra került.

4. Mechanikai tisztítási fokozat
– Mennyiségmérés
− 10 mm-es pálcaközű finomrács
− Levegőztetett homokfogó, zsírfogó 
A hosszanti átfolyású medencében a levegő bevitele (flo-

tálás) intenzívebb homok kiülepedést és zsírfelúszást ered-
ményez. A kotrók által összegyűjtött magas szerves anyag 
tartalmú homokos zagyból a homok eltávolítása homokmo-
só berendezésekkel történik. A mosott homok szerves anyag 
százaléka nem éri el az 5%-ot.

5. Biológiai fokozat
Hosszanti átfolyású előülepítő: A mechanikai szennyeződé-

sektől megtisztított szennyvíz az összekötő csatornán keresz-
tül a hosszanti átfolyású előülepítő medencékbe érkezik. 

A 2 db hosszanti átfolyású medence egyenként 875 m3 
térfogatú láncos kotróval felszerelt műtárgy. A bioló-
giai medencék egyenletes terhelésének biztosításához 
az előülepített szennyvíz a biológiai osztóművön kerül 
elosztásra.

Biológiai medencesor: A 3 db párhuzamosan 
üzemelő biológiai tisztító vonal, 4. vonallal való 
bővítése lehetséges.

A medencesor részei:
 –  Kevert anaerob medencék a foszfor biológiai eltávo-

lításához.
−  Kevert anoxikus medencék a denitrifikációhoz, a szerves 

anyag lebontáshoz.
−  Aerob medencék a nitrifikáláshoz, a szerves anyag le bon-

táshoz.
Az aerob medencékben a nitrifikációhoz és a szerves anyag 

lebontásához intenzív oxigénbevitelre van szükség. A levegőz-

 

DÉLI VÉGÁTEMELŐ MECHANIKAI TISZTÍTÓ BIOLÓGIAI TISZTÍTÓ
1 Átemelő gépház 4 Mechanikai egyesített műtárgy 7 Osztómű 15 Vegyszeradagoló állomás 
2 Trafóház 4a Árvízi átemelő 8 Záporvíz átemelő 16 UV fertőtlenítő 
3 Töltéskeresztező műtárgy 4b Mennyiségmérő 9 Csatornaiszap fogadó 17 Iszaprothasztó tornyok 

4c Gépi 10 mm-es �nomrács 10 Hosszanti átfolyású 
előülepítő 

18 Rothasztott iszap tároló 

4d Homok-, zsírfogó medence 11 Biológiai osztómű 19 Iszapsűrítő-, víztelenítő
gépház 

5 Szippantott szennyvíz fogadó 12 Biológiai egyesített műtárgy 20 Csurgalékvíz tároló 
6 Központi épület 12a Anaerob medence 21 Biogáz tároló 

12b Anoxikus medence 22 Gázfáklyák 
12c Aerob medence 23 Garázsépület 

13 Légfúvó gépház 24 Bio�lterek 
14 Hosszanti átfolyású 

utóülepítő 
25 Szociális épület 

 1980 1998 2007

Szennyező-anyagok Tervezett vízminőségi 
adatok (60.000 m3/nap)

2008-2018. évi Vízminőségi 
vizsgálatok átlageredményei átlagos 
kezelt mennyiség (43.760 m3/nap)

Bemenet Ki Bemenet Ki

mg/l kg/
nap mg/l mg/l kg/nap mg/l

KOI (Kémiai oxigénigény) 500 30 000 < 75 645,27 28 237 24,24

BOI5 (5 napos Biológiai oxigénigény) 230 13 800 < 25 431,77 18 894 13,78

LA (Lebegőanyag) 266 15 960 < 20 285,88 12 510 5,49

NH4-N (Ammonium-ion) 33 1 980 < 5 37,41 1 637 0,29

Összes Nitrogén 41,7 2 506 < 10 46,92 2 053 4,92

Összes Foszfor 8 498 < 1 7,64 334 0,48



Mind az iszap előkezelésénél alkalmazott iszapsűrítő beren-
dezésektől, mind pedig az iszapvíztelenítő centrifugáknál az 
iszapból eltávolításra kerülő víz egy 115 m3-es csurgalékvíz 
aknába érkezik, ahonnan az visszaszivattyúzásra kerül a bio-
lógiai osztóműbe.

7. Biogáz kezelés
A szennyvíziszap rothasztása során biogáz képződik, amely 

metántartama megfelelő kezelés után hasznosítható.
Biogáz kezelés berendezései:

– kavicsszűrő
– 1db gáztároló tartály, 1350 m3 
– 1db kéntelenítő 
– 2 db kerámiaszűrő gázkeringetéssel
– 2 db gázfáklya egyenként 300 m3/h kapacitással

8. Biogáz hasznosítása
Az előkezelt, kéntelenített biogáz hasznosul: 

– a szennyvíztisztító telepen megvalósult biogáz erőműben 
villamos energia termelésére kiépült 2 db, egyenként 330 
kWh névleges kapacitású generátorral szerelt gázmotoron, 

– 2 db biogáz üzemmel is működő 400 kW illetve 740 kW 
teljesítményű kazánon, 
– 2013 évi beruházással a mechanikai fokozat kazánházá ban 
kicserélésre került biogáz üzemre is alkalmas 2 db, egyenként 
100 kW teljesítményű kazánon.

A gázmotorokkal megtermelt villamos energia a szenny-
víz-tisztító telepi igény több mint 41-61%-át fedezi. 2018. év ben 
ez az arány 68,72 % volt.

A Szegedi Vízmű Zrt. a megújuló energia minél szélesebb 
körű felhasználása érdekében a villamos energiatermelésre 
történő alkalmazása mellett a biogáz hő energetikai hasz-
nosítására is nagy hangsúlyt fektet. Ennek eredményeként 
a biológiai tisztítóval egyidejűleg 2006 évben megvalósult 
megújuló energiával ellátott fűtési rendszer 2011 évben a 
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A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 
LÁTOGATHATÓSÁGA

A Szegedi Vízmű Zrt. nyitott szakmai és szolgáltatói szem-
pontból egyaránt. A szennyvíztisztító telep minden érdeklő-
dő előtt nyitva áll. Fontosnak tartjuk, hogy környezetvédelmi 
tevékenységünkkel közelebbről is megismerkedhessenek az 
érdeklődők, valamint kiemelt figyelmet fordítunk a felnövek-
vő generáció környezettudatos nevelésére is. Szakembereink 
előzetes bejelentkezés után, munkanapokon várják a csopor-
tos látogatókat. 

Elérhetőség:
SZEGED VÁROSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP
6725 Szeged, Klebelsberg telep, Palics utca, Külterület
hrsz. 02204/2/3
Telefon:   62/424-805
Fax:   62/424-805/612
E-mail:   vizmu@szegedivizmu.hu
Honlap:   www.szegedivizmu.hu
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Gáztároló és gázfáklyák
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ÉVEK CH4
térfogat %

CO2
térfogat %

2011 65,46 34,54
2012 63,11 36,89
2013 64,01 35,99
2014 58,93 41,07
2015 59,32 40,68
2016 58,45 41,55
2017 57,37 42,63
2018 58,81 41,19

2018 évi energia 
felhasználás-

energiatermelés 
2018 évi %-os arány

Összes villamos energia felhasználás 6896 MWh 100,00%

Biogázból előállított villamos energia 4739 MWh 68,72%

Hőenergia földgázból vagy biogázból 3657 MWh 100,00%

Biogázból előállított hőenergia 3626 MWh 99,14%

Összes energiafelhasználás 10553 MWh 100,00%

Összes biogázból előállított energia 8364 MWh 79,26%

központi irodaépület fűtésével bővült. 2013 évben pedig a 
biogáz-kezelő és a mechanikai kazánház között biogáz-ve-
zeték kiépítésével és a régi fölgáz-üzemű kazánok cseréjével 
további energetikai hasznosítást értünk el. 2018 évben a 
fűtéshez szükséges hőmennyiség 99,14 %-ban biogáz felhasz-
nálásával került biztosításra.

Villamos energiatermelés – hálózatból felvett energia

Biológiai fokozat biogáz üzemű kazánjai

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hálózatból felvett villamos energia (kWh) 1 820 213 2 319 572 2 200 955 2 826 888 3 382 343 2 899 663 2 156 986

Termelt villamos energia (kWh) 3 547 110 3 660 818 3 799 802 3 738 779 4 197 431 4 938 695 4 738 581

Termelt villamos energia aránya az összes 
fogyasztáshoz 66,09% 61,21% 63,32% 56,94 55,38% 63,01% 68,72%

Nm3 2012–2018 éves biogáz képződés


