
Érdi Újság4 helyi társadalom

Az új egység június végére 
készül el, és a nyár folyamán 
bekötésre kerülõ gerincve
zetékek már ide szállítják a 
szennyvizet. A régi üzem fel

újítása ekkor kezdõdik majd 
el. 

Az új szennyvíztisztító 
világszerte elterjedt, kör
nyezetbarát technológiával 

Biológiai medencék, nyersiszap-tároló

Egy város és két település  
szennyvizét fogják befogadni 
Itt, az Érdi Újságban is gyakran írunk a csatornázás-
ról, gyakran foglalkozunk a csatornázással kapcso-
latos fejleményekkel – ami nem csoda, hiszen ez a 
beruházás az egész várost érinti. Többször írtunk a 
gerincfektetésrõl, a belsõ kivitelezésrõl, a közmû-
hozzájárulásról, ám a projekt „motorjáról” – vagy ha 
úgy tetszik, szívérõl –, azaz: a szennyvíztisztító teleprõl 
mindeddig kevesebb szó esett. Pedig ez kiemelt része 
a projektnek, hiszen a szennyvíztisztító bõvítése, fel-
újítása nélkül nem csatlakozhatna a rendszerhez 
húszezer háztartás – a régi üzem kapacitása ugyanis 
igencsak kevés: mindössze 7000 köbméter, de mai 
elvárás szerinti minõségben inkább csak négyezer 
köbméter naponta. A bõvítmény, ami már 90 százalék-
ban elkészült, többszörösére bõvíti a befogadóképes-
séget, a komplett üzem tizenötezer köbméter folyékony 
hulladékot tud fogadni nap mint nap.  

üzemel majd: a szennyvíz 
ülepítésébõl származó iszap
ból biogázt állítanak elõ, ami 
energiát szolgáltat majd a tele
pen, csökkentve a mûködés 
költségeit (ez a lakosságnak 
azért fontos, mert a csatorna
díj ennyivel kevesebb lesz). A 
fennmaradó iszap sem vész 
kárba: komposzt lesz belõle.

Bizonyára nem sokan tud
ják, mi történik a szenny
vízzel, miután eltûnik a 
lefolyóban: a jelenlegi gya
korlat szerint a csöveken és 
átemelõ szivattyúkon át a 
mechanikai elõtisztítóba, a 
rácsmûtárgyba és homokfo
góba, onnan az elõülepítõbe 

folyik. A következõ állomás 
a biológiai tisztítómedencék, 
amelyek összetett mûtárgyak, 
és üzemük ciklikus – itt törté
nik a levegõztetés, illetve az 
ülepítés, közben a nitrifikáció 
és denitrifikáció folyamata és 
a foszforeltávolítás folyamata 
is megtörténik. Az ülepített, 
tisztított víz végül fertõtlenítés 
után a végátemelõ segítségé
vel befolyik a Dunába. Az új 
technológia miatt nem lesz 
szükség külön utóülepítõ 
mûtárgyakra. A telep folyama
tos mérésekkel és megfelelõ 
szakmai jelenléttel ugyan 
állandó felügyeletet igényel, 
de a legtöbb mûvelet automa
tikusan, számítógépvezérlés
sel mûködtethetõ.

Az új telepen a meglévõ 
iker biológiai mûtárgyak 
mellé három új, ciklikusan 
üzemelõ komplex biológiai 
medence épül, ezek egyen
ként 31 méter átmérõjûek és 
6 méter magasak, valamint 
egy nyersiszaptároló (kilenc 
méter átmérõjû és öt méter 
magas). Az iszapot két fer
mentorban (azaz: iszapgyûjtõ 
medencében, ahol a gáz 
képzõdik) kezelik, ezek 22 
méter átmérõjûek és 6 méter 
magasak. A méreteket azért 
érdemes közölni, mert ezek a 
mellékelt fotókon nem látha
tók – de aki veszi a fáradságot, 
és az M6oson elautózik az 
ófalui letérõ felé, saját maga 
is megláthatja ezt a hatalmas 
létesítményt, ami egy város 
és két település teljes szenny
vizét fogja befogadni és meg
tisztítani pár hónapon belül.

 Á. K.

A földben fekvõ csövek szállítják jelenleg Érd szennyvizét – a fent lógók 
pedig az új vezetékeket fogadják majd (és egyben kiváltják a régi rendszert)

A szennyvíztisztító bõvítménye 90 százalékban már elkészült, júniusban 
indul a próbaüzem
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Kilátás a régi szennyvíztisztító tetejérõl az újonnan épülõ részre

E két kupola alatt gyûlik majd az iszap, amibõl biogázt készítenek


