
CASE STUDY 

HÁTTÉR

AZ NCH MEGOLDÁS

VÁLLALATI PROFIL

• 2012. februárban a mosdóból kivezetett 

szennyvíz nagyon magas kibocsátási 

paraméterekkel rendelkezett: BOI = 20 000 

mg/l, KOI = 37 000 mg/l, lebegőanyag 

tartalom = 13 600 mg/l és SZOE = 2300 mg/l.

• A paraméterek csökkentésére 2012.

márciusában egy 2500 literes tartályt 

helyeztek el közvetlenül a zsírcsapda után, 

aminek hatására a fenti értékek lecsökkentek.

• De ahogy nőtt a termelés, a nagy mennyiségű 

zsír, olaj és lebegőanyag dugulásokat okozott 

a tartályban, amelyet ezért manuálisan kellett 

kiüríteni.

• Az elfolyó szennyvíz folyamatos megfigyelése 

azt is jelezte, hogy a BOI és KOI értékek 

emelkedtek. 

• Az ügyféllel szorosan együttműködve az NCH 

megtervezett és üzembe helyezett egy 

egyedi BioUnit rendszert (aerob

szennyvízkezelő rendszer két BioAmp 750 

CCU berendezéssel együtt) a Lir Chocolates 

Ltd vállalat számára 2013. novemberében (1. 

kép).

• A csatornába ömlő szennyező anyagok 

szintje jelentősen csökkent (lásd a következő 

oldalon), mely kedvező hatással volt a helyi 

szennyvíztisztítóra és a környezetre 

egyaránt.

• A Lir Chocolates Ltd. nagyon ajánlja az NCH-

val történő konzultációt és a BioAmp

használatát.

A Lir vállalatot 1987-ben alapította Connie 

Doody és Mary White szenátor Connie

konyhájában, Írországban.

A Lir specialitása a luxus dobozos vegyes 

töltött csokoládék gyártása, amelyeket a Lir 

és a Baileys márkanevek alatt forgalmaznak.

A vállalat missziója, hogy kitűnő minőséget 

biztosítson termékei és szolgáltatásai révén, 

minden egyes csokoládét nagy tudással és 

gyakorlattal rendelkező szakemberek 

terveznek és kézzel készítenek.

ESETTANULMÁNY

Lir Chocolates Ltd - Írország

Édesipar

1. kép: BioUnit rendszer
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A BioAmp kezelés utáni eredmények

Az alábbi ábra mutatja a kifolyó szennyvíz vizsgálatának eredményeit 

2012. februártól 2014. februárig.

A BioUnit rendszer 2013. novemberében való telepítése után a kifolyó 

szennyező anyagok mennyisége csökkent, átlagosan:

• BOI: - 76%

• KOI: - 75%

• Lebegőanyag: - 90%

• SZOE: - 90% 

A zsírcsapda tetején levő vastag zsírréteg eltűnt, lásd a 4. képet.

BioAmp 750 CCU
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• A 3. kép mutatja a zsír 

felgyülemlését a zsírcsapdában 

a BioAmp kezelés előtt. 

• A 4. képen a FreeFlow 

baktériumok és a BioAmp 

rendszer hatásalátható a 

zsírcsapdában levő zsír 

mennyiségére.

2. kép

Az NCH megtervezett egy aerob szennyvíztisztító rendszert, két BioAmp 750 

CCU-val együtt, amelyeket 2013. novemberében telepítettek.

3. kép 4. kép
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Results after BioAmp treatment  

A Lir Chocolates Ltd. ajánlólevele

A Lir Chocolates Ltd. 2012-ben kezdett el együtt dolgozni az írországi NCH-val annak 

érdekében, hogy csökkentsék a kommunális csatornába ömlő szennyvizükben lévő szennyező 

anyagok mennyiségét. Az NCH csapata értékes szaktudást és tapasztalatokat nyújtott, és 

2013-ban speciálisan erre a célra tervezett és telepített egy BioUnit rendszert a Lir Chocolates 

Ltd. telephelyén.

Az egyedi tervezésű BioUnit a Lir Chocolates Ltd. vállalatnál jelentősen csökkentette a 

szennyező anyagok szintjét a gyárból kifolyó és a kommunális csatornába ömlő 

szennyvizükben. A BOI és KOI értékekben több, mint 75%-os csökkenés volt észlelhető. A 

lebegőanyag valamint a SZOE tartalom körülbelül 90%-kal csökkent.

Az NCH egy világszerte elismert vállalat, több évtizednyi tapasztalattal az ipari és a 

kereskedelmi szektorban. Támogattak minket és tanácsot adtak a szükséges lépésekről, ezért 

nagyon ajánljuk őket.

Az NCH megtervezett egy 

aerob szennyvíztisztító 

rendszert két BioAmp 750 

CCU berendezéssel.

Claire Leahy

Lir Chocolates, IDA Business Park, Johnstown, Navan, County Meath, Írország


