
Jégkrém gyártó üzem, Egyesült 

Királyság

Ez az Egyesült Királyság területén működő jégkrém-

gyártó üzem az egyik legnagyobb, amely Európában 

található. A cég tulajdonosa és előállítója számos 

jégkrém márkának.

Környezetvédelmi elkötelezettség

Mint minden cég esetében, ennél a gyártó cégnél is 

alapvető követelmény, hogy minél kisebb mértékűre 

csökkentse a környezetre gyakorolt hatását. 

A cég elkötelezett a folyamatos környezetvédelmi 

fejlesztések és szennyeződés-kibocsátás csökkentések 

terén, mely lehetővé teszi számukra a keletkező hulladék 

mennyiségének csökkentését és a szennyvíz modern 

szennyvíztisztító telepen történő tisztítását.

Élelmiszergyártás

ESETTANULMÁNY

Jégkrém gyártás, Egyesült Királyság

MEGOLDÁS

A partnerrel szorosan együttműködve az NCH 2013. 

márciusában üzembe helyezett egy BioAmp 5000 CCU 

berendezést. A cél az átlagos KOI érték legalább 10%-

kal történő csökkentése, valamint az előkezelő 

tartályban lévő 35 cm vastagságú és 7 méter átmérőjű 

zsírréteg mennyiségének szintén legalább 10%-kal 

történő csökkentése. 

A BioAmp 5000 CCU nagy mennyiségű biztonságos és 

aktív baktériumot juttat a szennyvízbe minden 24 

órában. A berendezés a hasonlóan nagy méretű 

üzemek számára lett kifejlesztve a képződő szerves 

szennyeződések (KOI és SZOE) lebontására. 

PROBLÉMA

A képződő szennyvizet fordított ozmózissal (RO) és 

ultraszűréssel tisztították, de a telephely előkezelőjében a 

szennyvíz KOI értéke rendkívüli mértékben ingadozott 

időnként elérve az 50 000 mg/l értéket, ami különösen az 

ultraszűrő berendezés esetében okozott problémákat. A 

membránok tisztítása során a szennyvízkezelést le kellett 

állítani. Ez szükségessé tette nagy mennyiségű 

szennyvíz tárolását az előkezelőben míg a gyártás 

tovább folytatódott, kockáztatva ezzel a gyártás 

folyamatosságát, amennyiben a szennyvízkezelő túl 

sokáig áll. A hatalmas KOI ingadozások folyamatos terhet 

jelentettek a telep üzemeltetői számára. 

EREDMÉNYEK
Az első 13 hetes kezelés után a partner a következőket 

eredményeket jelezte: 

• A KOI és a SZOE értékek jóval a megcélzott értékek 

alá csökkentek

• A kiugró KOI értékek megszűntek (egyszer sem 

emelkedtek 18 000 mg/l érték fölé) 

• A rendszer sokkal gyorsabban regenerálódott egy-

egy nagyobb zsírkibocsátás után

2013. szeptemberében a partner jelezte, hogy a 

BioAmp 5000 CCU berendezés jelentős hatással van a 

szennyvízkezelésre a nyári csúcsidőszakban, amikor 

nagy mennyiségű jégkrém gyártása történik.

Októberre:

• Jelentősen csökkent illetve megszűnt a szennyvíz 

zsírtartalmának negatív hatása az ultraszűrő 

membránjára, ami azt jelentette, hogy a membránon 

történő áramlás nem csökkent, így nem volt szükség 

a leállásokra 

• A telepről elszállított zsír mennyisége is 5%-kal 

csökkent



A telephely összes szennyvize a gyűjtőaknába 

kerül. A BioAmp 5000 CCU berendezés ebbe a 

tartályba bocsátja a baktériumokat. A szennyvíz 

ezután átfolyik 2 db 200 m3-es tartályon. A 

folyékony fázis innen 2 darab előkezelőbe folyik 

a pH és a hőmérséklet beállítására. Ezek az 

előkezelő tartályok táplálják az ultraszűrőt. A 

membránon történt áthaladás után a 

koncentrátum visszakerül az ultraszűrő 

tartályába, míg a permeátum továbbhalad az RO 

berendezéshez. Az RO membránon történő 

áthaladás után a permeátumot fertőtlenítik, és 

vagy újból felhasználják a telepen, vagy 

kibocsátásra kerül. A koncentrátum visszakerül a 

tartályba. Az ultraszűrés és a reverz ozmózis 

ideális esetben 22 órán át tart, míg egy adag az 

iszaptartályba kerül. Ezután ezt az iszapot 

elszállítják. 

A szennyvízkezelő sematikus rajza

13 hetes kezelés eredménye

Az alábbi ábrák mutatják a KOI értékének 17,3%-os és a zsírréteg 

vastagságának  57%-os csökkenését. Az eredetileg megcélzott 

10%-os csökkenést már egy hónapos kezelés után elérték. 

A fényképek mutatják a kezelés hatását a zsír 

állagára a szennyvízben. A zsír nem tapad rá a 

szivattyúkra, csökkentve ezzel a motorok 

terhelését, a meghibásodásokat és a karbantartási 

időt. 
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