
CASE STUDY 

HÁTTÉR

AZ NCH MEGOLDÁS

CÉG BEMUTATÁS

• Az eredeti biológiai szennyvíztisztítót napi 

átlag 70 m3/h szennyvíz kezelésére  

tervezték.

• A magas kémiai oxigénigény (KOI > 5000 

ppm) és lebegőanyag tartalom miatt a 

szennyvíztisztító csak 4 m3/h áramlást tudott 

kezelni ahhoz, hogy megfeleljen a hatóságok 

által megengedett kibocsátási 

határértékeknek.

• A nagy mennyiségű és nehezen lebontható 

hulladékok toxikus sokkot okoztak, amely 

megterhelte a szennyvíztisztítót és 

iszapfelfúvódáshoz vezetett (fonalas

baktériumok). 

• 2013. áprilisában az NCH egy BioAmp 5000 

CCU berendezést telepített azzal a céllal, 

hogy növelje a szennyvíz áramlást, 

miközben betartja a helyi hatóságok által 

előírt tisztított szennyvíz kibocsátási 

határértékeit.

• A BioAmp 5000 CCU nagy mennyiségű 

aktív, biztonságos baktériumot adagol 

naponta. Arra tervezték, hogy olyan 

nagyságrendben bontsa le a szerves 

szennyeződéseket, mint amennyi egy ilyen 

gyárban keletkezik.

• Az eredményeket követően és az ügyfél 

újabb felkérésére az NCH 2014. júniusában 

a következőket javasolta: tápanyag utólagos 

pótlása a levegőztető tartályokba, amely 

lehetővé tenné a szennyvíz áramlás 

növelését a kibocsátási paramétereket

optimális szinten tartva. 

A Romániában található papíripari vállalat 

hullámpapír gyártására specializálódott, 

nyersanyagként 100%-ban papír- és 

kartonhulladékot használnak.

A vállalat több, mint 150 éve működik, ezalatt 

az idő alatt termelőképességét évi 80 000 

tonnára növelte.

A vállalat missziójaként tűzte ki a 

környezetvédelmet, elkötelezett a papír- és 

kartonhulladékok újrahasznosításában.

Általános környezetvédelmi céljaik  a 

következők: 

• A nyersanyagok hatékony felhasználása a 

papírgyártás során.

• A környezetvédelem minőségi tényezőinek 

javítása: környezetvédelmi teljesítmény 

valós megfigyelése és mérése, valamint az 

összes szükséges eljárás megvalósítása a 

gyakorlatban.

• A visszanyerés fokának növelése: 

technológiai hulladékok újrahasznosítása, 

felelősségteljes szemételtávolítás, a 

maradék hulladék abszolút biztonságos 

kezelése. 
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A BioAmp kezelés utáni eredmények

Az első 6 hónapos kezelés után: 

• A szennyvíztisztító telep 40 m3/h mennyiséget tudott feldolgozni, 

összehasonlítva a kezdeti 4 m3/h-val (lásd az alábbi ábrát) – ELSŐ 

CÉL TÚLTELJESÍTVE.

• Az átlagos KOI (90 mg/l) a kibocsátási határértéken belül maradt 

(125 mg/l).

• A BioAmp berendezés és a FreeFlow baktériumok javították az az 

ülepedést és elősegítették az iszapsűrűsödést, ezzel csökkentve az 

iszapfelfúvódást.

• A szennyvíztisztító telep működése gyorsabban helyreállt a toxikus 

sokk után.

Az NCH szorosan együttműködött az ügyféllel, hogy tovább növeljék 

az áramlást a kibocsátási paramétereket optimális szinten tartva.

BioAmp 5000 CCU

Elsődleges ülepítő tartály

450 m3

Levegőztető tartályok

3200 m3

Másodlagos ülepítő 

tartály

A gyár szennyvize gravitációs 

áramlással az elsődleges ülepítő 

tartályba folyik. Innen egyenesen a 

levegőztető tartályokba kerül. 

Az ülepítő tartályból az aktív iszap 

visszaforgatással a levegőztető tartályba 

kerül és a kezelt víz a folyóba ömlik.

A BioAmp 5000 CCU az aktív, 

biztonságos FreeFlow baktériumokat a 

levegőztető tartályokba adagolja.

A szennyvíztisztító telep sematikus rajza
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