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A Las Palmasi Parque Blanco fontos része a városnak, ahol bárok, éttermek és 

nevezetes helyek, mint a Gran Casino de Las Palmas található.

Több, mint 300 alkalmazottjával az EMALSA felelős Las Palmas de Gran Canaria

városának teljes körű vízellátásáért. Feladatai közé tartozik a 900 km hosszú 

szennyvízhálózat és számos szennyvízátemelő tisztítása, és az ivóvíz biztosítása a 

városok számára. 

Santa Catalina szennyvízátemelő

A műtárgy jellemzői:  

Napi szennyvízáram: 10 000 m3

Elemei:

 Fogadóakna: 90 m3

 Szűrőrács

 A szennyvízátemelő aknája két 

részből áll, egyenként 200 m3

kapacitással

PROBLÉMA

Gyakran erős, kellemetlen szag árasztotta 

el a park területét, amelynek központja a 

Santa Catalina szennyvízátemelő volt.

Az EMALSA rengeteg pénzt költött már az 

évek során vegyszerekre és tisztítási 

munkákra abból a célból, hogy csökkentse 

a kellemetlen szagokat.

NCH MEGOLDÁS

 Egy BioAmp™ 5000 CCU berendezés üzembe 

helyezése, mely az előkezelő utáni szivattyú 

aknába adagol a szagok csökkentésére.

 Egy BioAmp™ 750 CCU berendezés 

installálása a biológiai készítmény előállítására. 

Ennek fő funkciója a szennyvízátemelő külső 

elemeinek, mint az előkezelő, falak stb. által 

kibocsátott szagok csökkentése.
EREDMÉNYEK

A park területén és a szennyvízátemelő épületében jelentős szagcsökkenés következett be. A 

kevesebb szükséges takarításnak és a kevesebb alkalmazott vegyszernek köszönhetően 

költségmegtakarítást is elértek. 
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Fénykép 1. Szennyvíz felület a 

BioAmp™ alkalmazása előtt
Fénykép 2. Szennyvíz felület a 

BioAmp™ üzembe helyezése után 3 

héttel

Santa Catalina szennyvízátemelő

Elért eredmények

 2013. márciusában egy BioAmp™ 5000 CCU berendezés üzembe helyezése a 

szűrők után a maximális hatékonyság érdekében

 Az üzembe helyezés óta a szükséges tisztítások száma kb. 61%-kal csökkent

 Nem volt többé szükség szagtalanítók és vegyszerek alkalmazására

 A szivattyúaknában a víz felületén kevesebb szilárd szennyeződés volt látható (1. 

és 2. fénykép)

 Szagcsökkenés a park területén még a tisztítási műveletek során is

 Szagcsökkenés a szennyvízátemelő épületében annak köszönhetően, hogy a külső 

elemek is biológiai kezelésben részesültek

Tisztítások száma Tisztítás időtartama 

alkalmanként (óra)

Tisztítás időtartama 

éves szinten (óra)

BioAmp™ nélkül 63 2,8 178,1

BioAmp™

berendezéssel

27 2,6 69,8

UtánaElőtte

 NCH Hungary Kft.

1097 Budapest, 

Könyves Kálmán krt.12-14. 

Lurdy Ház – III. emelet


