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A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft., rövidített nevén DSzSz Kft. tevékenységi körének és
alkalmazott tisztítási technológiájának rövid bemutatása

 A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2002 augusztusában került megalapításra azzal a célzattal, hogy a
Siklói úti dunaújvárosi városi szennyvíztisztító telepet fenntartja és üzemelteti. A telep a városi szennyvizet a Szent
István úti vízműről és a Duna parti egyesítő műtárgyról kapja. Ezen átadási pontok egyben a társaság üzemeltetési
határai is.

A telepre érkező kommunális szennyvizet a társaság kezeli, majd a hatályos
jogszabályok szerinti vízminőségnek eleget téve azt a mintegy 30 méterre fekvő
Duna folyóba, mint befogadóba ereszti. A víz kezelése több lépcsőben zajlik.
Az osztóműben összegyűjtött folyadékból először leválasztásra kerülnek a
szilárd szennyeződések (homok, növényi eredetű hulladék, szemét, textília,
stb.). Ezeket egy homokszeparátor egy kiválasztott konténerbe
összegyűjti. A mechanikai kezelésen átesett folyékony hulladékot ezután
levegőztető medencékbe irányítjuk, ahol a biológiai tisztítási folyamat
kezdetét veszi. A víztérbe atmoszférikus oxigén befújatásával az
áramlásban résztvevő részecskék pehelyképződését, koagulációját
segítjük elő. Ennek a folyamatnak a hatékonyságát továbbá a bekevert
pehelyképző szerrel (polimerek) javítjuk. Valamint, ahhoz, hogy a
jogszabály szerint előírt 2 mg/l foszfor tartalmat tartani tudjuk
derítőszert (vas(III)- szulfát, vas-klorid, stb.) adagolunk a kezelendő
szennyvízhez. A levegőztető medencékből a biológiailag aktív folyékony
hulladékot végül átvezetjük a soron lévő Dorr típusú ülepítő medencébe,
ahol egy kotróberendezés segítségével távolítjuk el a leülepedett illetve
felúszott iszapréteget. Az összegyűjtött iszapmennyiség egy részét
visszavezetjük a bioreaktorba, másik felét pedig centrifuga segítségével
víztelenítjük és konténerekbe töltjük, melyet vállalkozónk komposztálás
céljára elszállít.

A dunaújvárosi szennyvíztisztító telep napi kapacitása jelenleg 15 000 m3
a kiépített 3 medencesorral, de már a negyedik medencesor helye is
rendelkezésre áll. Üzemeltetés céljából azonban nem szükségszerű
mindhárom medencesor használata, ezért jelenleg csak az I. és II. számú sor
műtárgyaiban folyik a szennyvíz tisztítása. Két üzemelő sorral a napi
kapacitás 10 000 m3, a beérkező tisztítatlan szennyvíz mennyisége pedig 8-9
ezer m3 között változik. A technológia hatásfoka kiváló. A rendszer a beérkező
szennyeződéseknek több mint a 90%-kát eltávolítja a szennyvízből.

Telepünkön kiépített fertőtlenítő medence helyezkedik el, de alkalmazását a
hatóságok a próbaüzem óta nem találták szükségesnek. Ezért a fertőtlenítéshez
szükséges klór tárolása ugyancsak nem szerepel a telep napi feladatainak listáján.

A dunaújvárosi szennyvíz elvezető hálózaton keresztül érkező szennyvizek mellett

befogadunk tengelyen szállított települési folyékony hulladékot is Rácalmás, Kulcs és
Dunaújváros ellátatlan területeiről is.

Köszönjük, hogy megtisztelte figyelmével társaságunkat!
Üdvözlettel,
……………………………
Lángi Gábor
ügyvezető

Dunaújváros, 2017. április 8.
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I. számú ülepítő medence
II. számú ülepítő medence
I. számú levegőztető medence
II. számú levegőztető medence
Technológiai épület (iszapgépház,
klórtároló helyiségely, fúvógépház,
raktár )
Tisztított szennyvíz kivezetés
III. számú levegőztető medence
III. számú ülepítő medence
TFH* befogadó pont
Veszélyes hulladék tároló
Transzformátorház
Csurgalékvíz átemelő akna
Osztómű
Üzemviteli épület
Bejárat
IV. számú medencesor helye
Fertőtlenítő medence

* tel epül és i fol yékony hul l a dék

