
Szennyvíztisztító telepek  Mitsubishi MBR (membrános biológiai reaktor) 
technológiával

 

Mitsubishi membrános modulok(elemek)-berendezések

1. Sterapore SUR





a membrán anyaga : PE –polyetylen
a pórusok nagysága: 0.4 mikrométer
javasolt kis és középnagyságú SzTT számára
települési és ipari szennyvizek tisztítására használható

2. Sterapore SADF-





a membrán anyaga :PVDF-polyvinyl fluorid 
a pórusok nagysága : 0.4 mikrométer
nagy mennyiségű szennyvizek tisztítására alkalmas
települési és ipari szennyvizek tisztítására használható

Szemléltető példák az ALVEST MONT által tervezett membrános szennyviz tisztitó 
telepekről

SzTT   8.000m3/nap teljesitményre
A medence átmérője D-42m
A medence teljes mélysége 5.5m

Konténeres SzTT membrános 
elválasztással
Alvest tipusú konténeres MBR szennyvíztisztító alkalmas a következő szennyvizek 
biológiai tisztítására:
- települési(kommunális),lakossá gi szennyvizek
- hús,gyümölcs,zöldség ,tejfeldolgozó és élelmiszer iparban keletkezett szennyvizek
- állatartásban keletkezett szenyvizek
- más biológiailag tisztítható szennyvizek

Konténeres SzTT Q = 50m3/nap                                        

Előnyei:
-  alacsony beruházási és üzemeltetői árak
-  gyors összeszerelés
-  a tervezett biológiai hatásfok nagy terjedelme (cc.5%-100%)
-  nagy hatásfok kis SzTTesetében is,ahol változó a szennyvizek minősége és 

mennyisége
-  a kitisztított szennyvíz minősége 30%-al jobb mint a hagyományos 

technológiákkal elért tisztítás 
  (pl.BOI5=3mg/l,KOI=30mg/l,Nössz=15mg/l,lebegő anyagok=0 )
-  vezérlés interneten keresztül
-  az acél konténerek magas szilárdsága és ellenálló képessége
-  a minőségi felületi kezelés biztosítja a hosszú élettartamot

Konténeres SzTT  Q = 150 m3/nap

magyarországi ügyintéző:

FEKETE ISTVÁN

KOMVaK RT - Komárom város víz-és csatornaművei RT
nyugalmazott igazgatója

mob.:   +36 20 252 1471 e-mail: fekete.istvan@kabelduo.hu

Hagyományos szennyvíztisztítási technológia és membrános  technológia 
bemutatása MBR Mitsubishi membrános elemek használatával

A Mitsubishi membrános szeparáció-elválasztás általános előnyei

Az iszap töménysége az aktivációban 15kg/m3,ami lehetővé teszi a biológiai SzTT-k technológiai nagyságának 
csökkentését kb.40%-al a hagyományos szennyvíztisztítással szemben.Ezzel nagyságrendileg csökkenthető 
(kb.50%-al)a beépített terület nagysága.
A megtisztított szennyvíz szűrve van,a lebegő anyagok mértéke 0.
A szűrőnyílások nagysága 0.4 mikrométer,ami biztosítja a szűrést a baktériumok nagyságáig.Ezért ha bekövetkezik 
a pelyhek szétesése pl.a befolyó szennyvízben található mérgező-toxikus anyagok (nehézfémek,stb..)  hatására a 
baktériumok nem tudnak eltávozni a rendszerből,mint ahogy az megtörténik a hagyományos SzTT-nél. 
A hagyományos SzTT-nél általános,hogy ha valami mérgezően-toxikusan hat a nitrifikáló   bakteriumokra,ezek a 
baktériumok nem képeznek elegendő pelyhet ,amelyek szükségesek a hatásos elválasztáshoz és ezért az ülepítő 
medencében elválasztással nem is lehet felfogni őket és így távoznak rendszerből.Ez érvényes az összes sokáig 
fejlődő baktériumra melyeket a rendszerben meg kell tartani,főleg a biológiailag nehezen bomlasztható anyagok 
végett.Pl.:az MBR rendszer hatásfoka a gyógyszerek biológiai bomlasztásánál lényegesen magasabb mint a 
hagyományos rendszerekben.
Ez a minőségi alapkülönbség a hagyományos aktivácios SzTT-k és a membrános SzTT-k között.

Szennyvizek tisztításának folyamata
1.Hagyományos folyamat aktív iszap segítségéve

iszaptároló

homok ülepítő bioreaktor medence fertőrtlenitési berendezés

homok szűrés

szennyvíz
befolyó

ülepító medence végső ülepítő medence
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2.Tisztítási folyamat MBR rendszerrel
befolyást kiegyenlitő medence (fertőrtlenitési berendezés)

homok ülepitő membrános bioreaktor medence

fölös iszap

szennyvíz
befolyó

kitisztított
szennyvízkifolyó

MBR membrán
elemek

LE(max) Q24(m3/nap) Qmax(m3/nap) Qh(m3/óra) BOI5(kg/nap)
Max. napi mennyiség

Max.Príkon(kW) Napi átlagos
vill.energia
fogyasztás(kWh/nap)

Méretek
HxSZxM
(mm)

MBR-50 400 50,00 75,00 5,40 24,00 5,91 40 12000x2438x2590
MBR-100 800 100,00 150,00 13,70 48,00 9,80 80 6000x7314x2590
MBR-150 1000 150,00 225,00 20,60 60,00 14.54 120 12000x4876x2590
MBR-200 1500 200,00 280,00 24,50 90,00 18,88 160 12000x7314x2590



A  legnagyobb SzTT ezzel a technológiával Kinában 
épült fel,Peking városának egy részére,
100.000 m3/nap kapacitással.
A második legnagyobb SzTT Szingapúr város egy 
részére 68.000 m3/nap kapacitással.
Dél Kórea ,amely sok éven keresztül félüzemi és 
teljesüzemi módban figyelte a különböző membrános 
rendszereket úgy döntött,hogy a kóreai állam csak 
a Mitsubishi membrános 
rendszerre ad állami hozzájárulást az  országos 
programon belüli a hagyományos SzTT-k felújításánál.
Ez újabb bizonyíték a japán Mitsubishi membránok 
minőségére.

Ezzel a technológiával felépült membrános SzTT. 

2013-ban az EU-ban kb.150.000LE kapacitásra és 
kb.18.000 m3/nap befolyó szennyvízmennyiségre épül SzTT 
a hollandiai Tilburg város részére.A szennyvíz ipari és 
települési víz keveréke.Mivel az egész építkezést magán 
beruházók finanszírozzák,a nyilvános verseny egyetlen 
feltétele a beruházás teljes költsége és a10 éves üzemeltetési 
költség volt.A győztes ezt a SzTT-t 10 évig fogja üzemeltetni.
A német cégek,amelyek hagyományos technológiát ajánlottak 
a fölös iszap anaerob  stabilizációval és a biogáz 
felhasználásával „drámaian” drágábbak voltak.
Az MBR Mitsubishi 
technológia összehasonlíthatatlanul olcsóbb volt.

Nem 
hisszük,hogy Pekingben,Szingapúrban,Japánban vagy Dél 
Koreában MBR Mitsubishi technológiával épülnének 
SzTT-k,ha ennek a technológiának nem lenne előnye főleg 
gazdaságilag a hagyományos technológiákkal szemben.

Világos,hogy 
a nem logikus EU dotációk alapvetően torzítják a piacot.És 
nemcsak a települési-kommunális SzTT esetében.

Franciaországban bebizonyosodott,hogy a folyóikban egyes 
halfajták elkezdték megváltoztatni 
nemüket.Megállapították,hogy ez azért van,mert a folyóban 
terhességgátló anyagot találtak melyet a nők használnak 
terhesség megelőzésre.Ezen koncentrált biológiai anyagokat 
az MBR Mitsubishi technológia többszörösen jobb hatásfokkal 
tudja közömbösíteni,mint a hagyományos technológia.
Az Eu-ban már bebizonyosodott az általános használatú 
gyógyszerek negatív hatása a kifolyó szennyvizekben.
Ez a probléma már komolyan kihat az EU népességének 
egészségére.Ezért az EU rövid időn belül ebben a komoly 
ügyben lényeges változtatásokat készít 
elő a törvénykezésben.
Egyszerűen: ne építsenek SzTT-t a 20 század 
technológiájával,hanem építsék a 21 század technológiáját 
azokkal a hibákkal amellyel ez a technológia rendelkezik.
Gyermekeink és utódaik egészsége sokkal fontosabb 
mint 10-15% megtakarítás az elektromos energián.

SzTT 5000 m3/nap 

SzTT  45 000 m3/nap

Hurbanovon SzTT

Szlovákiában,Hurbanovon-Ógyallán (ott ahol az Arany Fácán 
sört főzik) 2012 áprilisában helyezték üzembe a felújított 
települési-kommunális SzTT-t membrános Mitsubishi 
technológiával.A napi maximális szennyvízmennyiség 4500 
m3/nap és a membrán elemeken átfolyó szennyvízmennyiség 
pedig kb.2300 m3/nap.

2012 év végén az ALVEST MONT s.r.o (KFT) társaság MBR 
Mitsubishi technológiával az oroszországi Szent Pétervár 
város által kiírt nemzetközi pályázatot kb.80.000 lakosra 
építendő települési-kommunális SzTT-re megnyerte.Ennek az 
építkezésnek a magán-
beruházója több mint húsz SzTT-t  nézett meg döntése előtt 
nyugat Európában,Csehországban és Szlovákiában. A 
Hurbanovo-i (Ógyallai) SzTT látogatása után „könnyen” és 
egyértelműen döntött
ezen japán technológia mellett.

 Ennek a technológiai efektusnak főleg az ipari 
szennyvizeknél van jelentősége.Sok ipari szennyvíz,melyeket 
hagyományos biológiai módón-üllepítéssel és szeparációval-
nem lehet tisztítani,MBR Mitsubishi technológiával nagyon 
eredményesen lehet megoldani.                           
A Mitsubishi membránok huzamosabb ideig voltak 
vizsgáztatva-tesztelve a nehézipari üzemekben is.A 
települési-kommunális szennyvizek esetében a kitisztított 
szennyvíz minőségileg (kivéve leb.anyagok) 30%-al jobb a 
hagyományos technológiánál.Nagyon előnyös ez a 
technológia speciálisan a foszfor biológiai eltávolítására- 
összehasonlíthatatlanul magasabb hatásfokkal és az egész 
biológiai rendszer problémamentes technológiai 
üzemeltetésére.Ez a rendszer előnyösebb a meglévő SzTT-
ek felújítására is (intenzifikácio),mivel egyazon területen és 
építészeti részben az SzTT terhelését 200-300%-al lehet 
emelni.Az üzemeltetés teljesen automatikus és ezért a 
személyzetnek egyáltalán nem kell értenie a tisztítás 
bikológiai folyamatához.Ez főleg kisebb községek 
tulajdonában és üzemeltetésében lévő (4000LE) SzTT –k 
esetében előnyös.
Az összes műszaki  berendezés általában hazai termék csak 
a membrán elemek japánok.
Kommunális-települési SyTT-k esetében a membránok 
élettartamát (40 éves üzemeltetési tapasztalat alapján) kb15 
évre becsüljük.A membránok cseréjének költsége (az elemek 
rozsdamentes rendszere nem cserélődik) 15 éves 
élettartamnál  kb.4%-a az éves szennyvízdíjnak.
A membránok időszakos tisztítása üzemeltetés alatt kb.2 órát 
vesz igénybe.Új membránok automatikusan.

Kisebb beruházási költségek.Általában érvényes,hogy minél 
nagyobb a SzTT és minél magasabb töménységű a befolyó 
szennyvíz annál nagyobb a megtakarítás a beruházási 
költségeken.

…


