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Hidrogén-szulfid 
– A probléma azonosítása és megoldása
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TartalomCsak egy újabb nap 
a vízkezelő irodában ...
A szennyvíz napi szállítása során jelentkező 
hidrogén-szulfid kibocsátás nagy, és jól ismert 
probléma a szennyvízhálózati rendszerekben. 
Különösen jól ismertek a búvónyílásokban és 
szivattyútelepeken végzett munkával kapcsolatos 
jelentős kockázatokról, és természetesen a jel-
legzetes záptojás szagról.

A Grundfos ezt a füzetet, a hidrogén-szulfid 
kibocsátás okainak és egyes következményei 
bemutatása céljából készítette el. Segíteni 
szeretnénk a szennyvízzel dolgozó munkásokat, 
vezetőket és a szennyvízszállítással napi szinten 
dolgozó más személyeket. A füzet nem ad teljes 
választ mindenre a hidrogén-szulfid problémák-
kal kapcsolatban; ehelyett az a célja, hogy 
áttekintést adjon a napi munkák során tapasztalt 
hidrogén-szulfid problémákról.

A füzetet a Grundfos írta, de ebben a munkában 
közreműködött a DANVA (Dán Víz- és 
Szennyvízszövetség) keretében a hidrogén-szul-
fid problémákkal foglalkozó szakembercsoport is.

Kellemes olvasást!

Üdvözlettel:
Grundfos

Felelősségkizáró nyilatkozat
A Grundfos minden ésszerű erőfeszítést megtett 
annak érdekében, hogy az ebben a füzetben 
található információk pontosak és helyesek 
legyenek.  
Azonban a Grundfos nem vállal felelősséget a 
jelen füzet tartalmának alkalmazásából eredő 
közvetlen vagy közvetett veszteségekért.
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Előszó  
írta: Professor Jes Vollertsen 
építőmérnöki kar, Aalborg University, Dánia

A szennyvízágazatban a hatékonyság iránti 
igény tovább növekszik, csakúgy, mint a kezelt 
szennyvíz minőségére vonatkozó követelmé-
nyek. Ezek és más tényezők a szennyvízkezelés 
központosítását és a szennyvíz hosszabb távol-
ságokra való szállítását eredményezték. Mivel a 
szennyvizet nagyobb távolságokra kell szállítani, 
a gyűjtőcsatornák már nem állhatnak csupán 
gravitációs csövekből, hanem egyre inkább 
nyomóágakat is kell használniuk. 

A központosítás egyértelmű előnyökkel jár a 
szennyvízkezelésben, de a túlnyomásos csövek 
használatának szükségessége számos hátránnyal 
jár. Az egyik ilyen hátrány az anaerob körülmé-
nyek kialakulása a túlnyomásos csövekben. 
Ez hidrogén-szulfid és más szagos gázok nagyobb 
mennyiségben történő keletkezéséhez vezet, 
ami jelentős problémákat okozhat a nyomóágak 
végén, és a közelben lakó emberek számára. Bár 

a tervezési szakaszban lehetséges a nyomóágak 
optimalizálása a felmerülő problémák minimali- 
zálása érdekében, a hidrogén-szulfidot és más 
problémás gázokat gyakran nem veszik figye- 
lembe a tervezési fázisban, és ezt követően kell 
foglalkozni problémákkal, üzem közben. Ez gyakran 
meglehetősen bonyolult, és nehéz tanácsot és 
iránymutatást találni arra vonatkozóan, hogyan 
közelítsük meg a kérdést. Ez a füzet elmagyaráz 
a hidrogén-szulfiddal és a szagokkal kapcsolatos 
néhány alapvető tudnivalót, és azt, hogy mit tehe- 
tünk ezek ellen. Reméljük, hogy a szennyvíz szivaty-
tyúzás során hozzá tud járulni a hidrogén-szulfid 
és más kellemetlen szagú gázokkal kapcsolatos 
számos probléma gyakorlati megoldásához.
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UTILITY

A hidrogén-szulfid különösen arról ismert, hogy 
három problémát okoz a közművállalatok napi 
munkájában:
1.  Egészségügyi és biztonsági kérdések, a  

hidrogén-szulfiddal járó szag és  
veszélyek miatt.

2.  Szagproblémák a búvónyílások vagy  
egyéb szennyvízlétesítmények közelében  
lakók számára. 

3.  A létesítmények, alkatrészek, csővezetékek  
és szerkezetek romlása.

Egészség és biztonság 
A hidrogén-szulfid rendkívül mérgező 
gáz, jellegzetes szaga a záptojásra 
emlékeztet. A gáz még alacsony 
koncentrációban is súlyos egészség- 
ügyi kockázatot jelent, nagyobb koncentrációban 
pedig halálos. A hidrogén-szulfid alattomos, mivel 
nagy koncentrációban megbénítja a szaglást. 

Gyakori hidrogén- 
szulfid problémák

A gázkoncentráció 
hatása

Gázfázis koncentráció a  
levegőben (ppm)

Észlelési határérték, 
szaglás 0,0001-0,002

Erőteljes kellemetlen 
szag 0,5-30

A dán munkakörnyezeti 
hatóság által meg-
határozott határérték

5

A szem és a nyálkahár-
tyák károsodása 50-300

Életveszély 300-500

Azonnali halál >700

Következésképpen „ne bízzon az orrában”, nem 
megfelelő figyelmeztetés.

Az EN 752 számú „Települések vízelvezető 
rendszerei“ szabvány azt mondja: "Kötelező a 
megfelelő légköri ellenőrző berendezések folya-
matos használata, mindaddig, amíg egy munkás 
a rendszerben dolgozik.“ Ez létfontosságú az 
érintett személyek számára.

Kellemetlen szag
Mivel a hidrogén- szulfid  
szaga még alacsony  
koncentrációk mellett is 
nagyon kellemetlen, még 
egy kisebb probléma is összetett és költséges 
üzemeltetési eljárásokat eredményezhet, mivel 
számos közüzemi vállalat nem tartja elfogad-
hatónak a lakosokat érintő problémás szagokat.

A szagkérdésekkel szabványok foglalkoznak, 
például az EN 752, amely a következőket mondja ki:
"A csatornarendszereket úgy kell megtervezni, 
megépíteni, karbantartani és üzemeltetni, hogy 
ne jelenjenek meg kellemetlen szagok, illetve 
mérgező, robbanásveszélyes vagy korrozív gázok."

Korrózió és a telepek leromlása 
A hidrogén-szulfidra gyakran 
helyi problémaként tekin-
tenek a csatornaaknákban 
vagy a szivattyútelepeken. A 
hidrogén-szulfid képződése 
azonban az áramlás irányába 
eső szennyvízrendszerre is 
hatással lehet. 

Különböző felületeken a hidrogén-szulfid kén-
savvá alakul, amely pedig feloldja a felületeket.  
Másként fogalmazva, a hidrogén-szulfid 
képződése jelentős szerkezeti, és ezért 
pénzügyi következményekkel jár.

A hidrogén-szulfid képződését és a kénsavvá 
történő átalakulását a füzet későbbi részében 
részletesen tárgyaljuk.
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A szennyvizet gyakran nagy távolságokra szál-
lítják túlnyomásos rendszerekben. Az ilyen rend-
szerekben a baktériumok a szennyvízből tudnak 
táplálkozni. Biofilmeken nőnek a csövek felületén, 
aknafalakon és más víz alatti felületeken, mivel 
ha nem tapadnának hozzá valamihez, elsodród-
nának. A biofilmet a leggyorsabban növekvő 
baktériumok uralják, a baktériumok növekedését 
pedig az határozza meg, hogy mivel táplálkoznak.

A szennyvíz rengeteg kémiai vegyület tartalmaz, 
amelyekből a baktériumok táplálkozhatnak. A 
szennyvíz esetében a baktériumok a szerves 
anyagot sejtanyaggá és CO2-vé alakítják. Ahogy 
nekünk embereknek oxigénre van szüksé-
günk, hogy energiát nyerjünk az ételből, amit 
megeszünk, a baktériumok különféle vegyi 
anyagokat, mint például az oxigént (O2), nitrátot 
(NO3-) és szulfátot (SO4 2-) használnak fel. Ha 
oxigén vagy nitrát van jelen, hidrogén-szulfid 
nem keletkezik jelentős mennyiségben. Ez a 
helyzet a túlnyomásos cső első részében (lásd a 
10-11. oldalt), amely oxigént és nitrátot tartalmaz, 

Körülmények a  
szennyvízcsatornákban Paraméter Hatás

Terület/térfogat 
(A/V) arány

A nagy A/V arány fokozott 
szulfidtermelést eredményez. A 
nagy csőátmérők alacsony A/V 
arányt eredményeznek*

Anaerob reten-
ciós idő

Növeli a szulfidkoncentrációt. 
A szivattyús hálózatok nagy 
csövei anaerob retenciós időt 
eredményezhetnek*

Áramlás
A gyors áramlás (> 1 m/s) csök-
kenti a biofilm vastagságát és a 
szulfidtermelést

Szulfáttartalom a 
szennyvízben

Nem korlátozó tényező, ha  
nagyobb, mint  5-15 gS m-3

A szerves szubsz-
trát minősége

A könnyen lebomló szubsztrátu-
mok, mint például a VFA-k és az 
alkoholok fokozzák a növekedési 
ütemet

Hőmérséklet
A hőmérsékleti együttható 
alacsony (kb 3-5% növekedés 
Celsius fokonként).

pH érték
Optimális pH 5,5 és 9 között 
(nincs korlátozva normál 
szennyvízben).

* Összességében azonban a szulfidképződés a nagy csövekben lesz 
a legkisebb

A szulfid képződését  
befolyásoló tényezők

amelyeket (rendre) a szennyvízhez adtak vagy 
a szennyvízben alakulnak ki. Amikor az oxigén 
és a nitrát elfogyott, a biofilmen megkezdődik a 
hidrogén-szulfid képződés.

A hidrogén-szulfid biológiai folyamatok során 
keletkezik, az ezt szabályozó tényezők pedig 
a következők: a szerves anyag mennyisége és 
típusa, a hőmérséklet és a pH-érték. A teljes 
termelés legfontosabb tényezője azonban az, 
hogy mennyi ideig érintkeznek a baktériumok a 
stagnáló szennyvízzel, amelyet a retenciós idő 
határoz meg.

Ebben az összefüggésben emlékeztetni kell 
arra, hogy a beszivárgó víz, a felszíni víz vagy az 
esővíz közös rendszerekbe történő beszivárgása 
lerövidíti a retenciós időt.

A hőmérséklet befolyásolja a képződést. A 
hidrogén-szulfid képződése körülbelül 3-5%-kal 
nő Celsius-fokonként. A növekedést azonban 
jobban befolyásolja a retenciós idő, mint a 
hőmérséklet.

Redukált  
szerves 

kénvegyületek

Szulfidképződés 
(oxigénhiányos  
körülményeket igényel)

Szulfid- és kénredukció  
(Thiobacillus)

Szulfátredukció 
(Desulfovibrio)

Szerves anyag 
lebomlása

Növekedés

H₂S/HS-

S⁰

SO₄²-
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Aerob
zóna

Oxigénhiányos 
zóna

Anaerob  
zóna

O₂
NO₃-

SO₄²-

H₂S + HS-

10

20

Hidrogén-szulfid 
jön létre

Hidrogén-szulfid 
szabadul fel

mg/l
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Bio�lm
Organisk materiale

H2S
Hydrogen Sulphide

Miután a hidrogén-szulfid kialakult a biofilmen, 
annak egy része oldott gázként közvetlenül a 
vízfázisú szennyvízbe jut. A létrejött gáz jelentős 
része feloldódhat a szennyvízben, ha nyomás 
alatt marad a rendszer túlnyomásos részében. 
Amikor a szennyvíz elér egy csatornaaknát vagy 
más nyitott aknát, ahol légköri nyomás van, a 
hidrogén-szulfid gáz a levegőbe kerül. Ez a for-
rása a korábban említett problémáknak.

Az, hogy mekkora a felszabadult gáz meny-
nyisége, függ a szennyvíz pH-értékétől és 
hőmérsékletétől, valamint a túlnyomásos 
rendszerről a gravitációs rendszerbe való 
átmenet turbulenciájának mértékétől. A 
szemközti oldalon látható számok a vízben és 
a gázfázisban való eloszlás, valamint a pH és a 
hőmérséklet közötti korrelációt mutatják. A pH-
érték a hidrogén-szulfid probléma mértékének 
egyik fő tényezője. A körülbelül 6 pH-értéknél 
alacsonyabb pH-érték esetén szinte minden 

hidrogén-szulfid gáz-halmazállapotú lesz, és 
elpárolog az aknákban, így ez még akkor is 
komoly problémákat okoz, ha kisebb meny-
nyiség képződik. A 8,5 pH-érték felett minden 
hidrogén-szulfid feloldódik a vízfázisban, így 
nem lép fel párolgás. 
Mivel a szennyvíz hosszú retenciós idő 
esetén savasodik, ez jelentősen növelheti a 
problémákat.

A szennyvíz hőmérsékletének eltérései gyakran 
meglehetősen kicsik a világ  
mérsékelt égövi részein. Az ipari szennyvíz 
esetében azonban az eltérések hangsúlyosab-
bak lehetnek, ami hozzájárulhat a hidrogén-
szulfid problémák növekedéséhez. A magasabb 
hőmérsékletű szennyvízben a baktériumok 
képződése idővel fokozódik, és ezért több 
hidrogén-szulfid keletkezik. Továbbá, a létrejött 
hidrogén-szulfid nagyobb része elpárolog.

H₂S 5°CHS- 10°C 20°CS-- 15°C 

0 0
0.0 0.02.0 2.04.0 4.06.0 6.08.0 8.010.0 10.012.0 12.014.0 14.0

20 50

40 100

60
150
200

80 250
100 300

pH pH

% ppm
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H2S
Hydrogen sulphide

O2
Oxygen

Baktériumok a biofilmen

Nedvesség A szulfidoxidáló  
baktériumok helye

Nyálkaréteg

Lerakódások

Szennyvíz
Anaerob 

feltételek
SO₄²- S²-

A turbulencia az a fizikai erő, ami kikény-
szeríti a hidrogén-szulfidot a szennyvízből. A 
nagy turbulencia eredményezi a legnagyobb 
problémákat; minél több a csobbanás, annál 
több a gáz!  
 
Az akna kialakítása ezért fontos szerepet 
játszik a problémák méretében.

S²-  +  2H⁺       H⁺  +  HS-       H₂S

H₂S  +  2 0₂ H₂S0₄
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A túlnyomásos rendszerekben a szag elsősorban 
az aknába történő szivattyúzáskor jelenik meg. 
Az ilyen műveletek azonban rövidek és csak 
másodpercekig, vagy percekig tartanak.

Az első szivattyúzási fázisban az elpárol-
gott gáz azonnal megjelenik, ami erőteljes 
szagkibocsátással jár. Amikor a szivattyúzott 
szennyvíz később egy gravitációs rendszerbe 
jut, a gázt tartalmazó léghuzat a gravitációs 
csőben folytatódik, és ez magával viszi a szagot 
az aknából és csökkenti a hidrogén-szulfid 
elpárolgását.

Egyes csővezetékek esetében a retenciós idő 
nem jelentős tényező a szagproblémáknál; 

ehelyett az ipari szennyvíz jelenléte fontos a 
rendszerben. Bizonyos típusú ipari szennyvizek-
ben (élelmiszer-termelésből, szerves anyagok 
feldolgozásából stb.) nagy a hidrogén-szulfid 
keletkezésének lehetősége a szerves anyag, 
a magas hőmérséklet, vagy az alacsony pH-
érték miatt a vízforrásnál megnövekedett 
párolgás miatt.

Röviden, a szagproblémák idővel változnak, és 
függenek az időjárástól és más tényezőktől, 
például az ipari tisztított szennyvizektől. Ezért 
a hidrogén-szulfid problémák forrásának meg-
találása megköveteli a rendszerek, a retenciós 
idők és a beérkező szennyvizek típusainak 
alaposabb vizsgálatát.

A szagproblémák általában egy adott helyen 
jelentkeznek, például olyan szivattyútelepen, 
amely több csővezetékből kap vizet, vagy egy 
aknában. Súlyos esetekben szagproblémák 
léphetnek fel egy szennyvízcső teljes hosszában. 
A járókelők, vagy a problémák forrásának 
közelében lakók panaszkodhatnak. 
Annak érdekében, hogy a polgárok igényeinek 
megfelelően járjon el, a közműszolgáltató 
munkatársai gyakran felkeresik a helyszínt, de 
nem találnak érzékelhető szagproblémát.
 
A problémakör gyakran nagyon változatos lehet, 
és ennek számos oka van. A hidrogén-szulfid 
problémák gyakran kapcsolódnak a hosszú 
retenciós időkhöz. A száraz időjárás gyakran 

eredményezi a leghosszabb retenciós időt. 
Régebbi, különálló rendszerekben a csapadék 
és a felszíni víz, illetve az esővíz beszivárgása a 
közös rendszerbe, lerövidítette a retenciós időt, 
ezáltal gyakran csökkentve a problémákat.

A szennyvíz mennyiségének változása egy 24 
órás időszak alatti szintén fontos tényező. Bármely 
adott rendszerben a profilt az emberi tevékenység 
határozza meg, egy reggeli csúcs, egy délutáni 
csúcs, és így tovább. Az ipari kezelt szennyvizek 
bizonyos mértékig még ezektől a mintáktól is 
eltérhetnek, de a különböző terhelések gyakran 
nagy hatással vannak a szagproblémákra, mivel 
a változó retenciós idők különböző gázmeny-
nyiségeket eredményeznek az aknában.

Szagos 
kérdések
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H2SO4
Sulphuric acid

Amikor a hidrogén-szulfid a levegőbe kerül, csak 
kémiai vagy biológiai oxidáció révén tűnhet el. Ez 
kénné (sárgásfehér anyag), vagy szulfáttá (vízben 
oldott) történő átalakítást foglal magában.

Fémes vagy elektromosan töltött felületeken 
a kén gyakran sárgásfehér kénné, vagy fekete 
kénvegyületekké alakul át. 

Ezek a lerakódások rövidre zárhatják az elektromos 
alkatrészeket. A hidrogén-szulfid problémák miatt 
gyakran láthatók fekete vagy piros szellőzőrácsok, 
korrodált lakatok és rozsdás fedelek a búvónyílá-
sokon; ezek a problémák működési zavarokhoz és 
egyéb problémákhoz vezethetnek.

Gyakran látható vastag biofilm a kutak és a 
csatornacsövek falain. Ez a filmréteg különleges 
baktériumokat tartalmaz, amelyek létfenntar-
tásuk során hidrogén-szulfidot alakítanak át 
szulfáttá. Ez komoly probléma, mivel a szulfát 
vízzel keveredve kénsavvá válik. A kénsav kicsapó-
dik a cső felületén. 

Ha a felület betonból készült, akkor széttöredező 
vakolattá korrodálódik. A károsodás gyakran puha 
vakolatrétegként, vagy kilátszó szerkezeti kövek-
ként látszik a betonban. Gyakran képződik egy váll 
a szennyvíz és a levegő fázisa közötti átmenetben; 
ez a hidrogén-szulfid korrózió jele. Az itt leírt 
folyamat jelentősen lerövidítheti a betoncső élet-
tartamát. Bizonyos esetekben a kutak és a csövek 
nagyon rövid idő alatt elporladhatnak. Dániában 
dokumentált esetekben a betoncsövek mindössze 
18 hónap alatt olyan mértékben korrodáltak, hogy 
azokat ki kellett cserélni.

Fontos megjegyezni, hogy a kénsavat előállító 
biológiai folyamat eltávolítja a hidrogén-szulfidot 
a szennyvízelvezető csatorna légköréből. Sok 
rendszerben a korrózió tehát nem csak egy olyan 
folyamat, amely lebontja az infrastruktúrát; a szag-
problémákat is megszünteti. A közműszolgáltató 
vállalat ezért új problémákkal szembesülhet 
olyan helyeken, amelyeket csúszóbéléssel újítot-
tak fel, mivel a hidrogén-szulfid mennyiség 
kisebb mértékben csökken a korrózió miatt.

Korrózió
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Ahhoz, hogy megismerjük az adott hidrogén-
szulfid probléma mértékét, a gázszintek 
mérését jóváhagyott napló használatával kell 
végezni.

A Grundfos a panaszok kezelésére gáznapló 
telepítését javasolja, hogy ezzel feltárják és 
dokumentálják az esetleges problémákat.

A napló bizonyos időszakon keresztül történő 
használata értékes információkat nyújt a prob-
léma nagyságrendjéről, és valójában a probléma 
forrásáról.

A hidrogén-szulfid gázfázisban történő naplózá-
sakor számos hibaforrással kell számolni. 
Azonban ezek kiküszöbölhetők a napló gondos 
vezetésével.

Gázfázisú napló ellenőrző lista
• Akassza a naplót egy láncra, hogy könnyen  

elérhető legyen a szervizeléshez.

• Akassza a naplót a lehető legközelebb a 
szennyvíz felszínéhez, ügyelve arra, hogy a 
naplót ne lepje el a szennyvíz magas vízálláskor 
sem. Ez biztosítja a helyes méréseket, mivel így 
minimálisra csökken a felületi abszorpció, és a 
szivattyúzási kútból történő párolgás hatása.

• Ellenőrizze, hogy a naplótól kapott jel 
megérkezik-e. Ha szükséges, szereljen be egy  
antennahosszabbítót, és gondosan járjon el 
az antenna telepítésekor.

• Állítsa a naplózási intervallumot a lehető 
legalacsonyabbra (15 másodpercenként), 
mivel a szivattyúzási kút minden, jellemzően 
nagyon rövid, szivattyúműködését is 
naplózni kell.

Gázfázisú naplózó

20 21



UTILITY

Megelőzés nitrát/két vegyértékű vas 
hozzáadásával (oxidált).

A hidrogén-szulfid képződés megelőzése 
a csővezeték kiürítése révén
egy kompresszor segítségével.

A biofilm eltávolítása a cső belső  
felületéről tisztítófejes tisztítással

A keletkezett hidrogén-szulfid kicsapatása 
vassal (vagy más fémmel).

A pH-érték növelése 8,5 fölé, hogy a 
hidrogén-szulfid ne szabaduljon fel 
a gázfázisba.

 A keletkező hidrogén-szulfid oxidálása erős 
oxidánsokkal, például hidrogén-peroxiddal, 
hipoklorittal, ózonnal vagy tiszta oxigénnel.  

Szűrési megoldások a kutaknál és szellőzők, 
amelyek eltávolítják a szagokat, de nem 
szüntetik meg a korróziót.

Feláldozható csővezeték.

A hidrogén-szulfid kezelésére 
szolgáló stratégiák

A megoldások kiválasztása a rendszer 
elrendezésétől, a megvalósítási lehetőségektől 
és a közműszolgáltató vállalat szokásaitól függ. 
Az is fontos, hogy mi a cél, a szag vagy a korrózió 
megszüntetése.

A következő oldalak rövid áttekintést adnak a 
különféle megoldások működéséről, valamint 
röviden ismertetik az előnyöket és hátrányokat.

Fontos figyelembe venni bármilyen  
vegyszerfajta adagolásának következményeit

Vegye figyelembe a következőket:
• pH-érték
• Változások a szennyvíz összetételében
• A szennyvíztisztító telepekre gyakorolt 

következmények 
• Átkerült a probléma valahová máshova?

P R

P R

P R

R

R

Megelőzés Megszüntetés
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O₂

O₂

NO₃-

NO₃-

SO₄²-

SO₄²-

H₂S + HS-

H₂S + HS-

10

10

20

20

mg/l

mg/lA hidrogén-szulfid képződését nitrát, vagy 
oxidált vas adagolásával lehet megakadályozni.

A szemközti oldalon látható ábra különféle 
szennyvízcsatorna folyamatok körülményeit 
mutatja be. Nitrát vagy vas (III) adagolásakor 
az egész cső mentén fel egészen a szivattyúzási 
kútig a baktériumok nitrátból vagy vasból (III), 
valamint szerves anyagból táplálkoznak, és nem 
képződik jelentős mennyiségű hidrogén-szulfid.

A nitrátnak van még egy nagy előnye: mega-
kadályozza más szagos anyagok, például kén-
vegyületek, zsírsavak stb. kialakulását. Ennek 
egyik hátránya az, hogy a hidrogén-szulfid 
képződését megakadályozó folyamatok néhány 
olyan szerves anyagot is eltávolítanak, amelyek 
szükségesek a biológiai nitrogéneltávolításhoz 
szennyvíztisztító telepen a rendszer végénél.

Nitrát vagy vas (III) használata  
a hidrogén-szulfid képződésének 
megelőzésére

Példa nitrát 
adagolással

P

Aerob
zóna

Aerob
zóna

Oxigénhiányos 
zóna

Oxigénhiányos 
zóna

Anaerob  
zóna

Hidrogén-szulfid 
jön létre

Nem keletkezik  
hidrogén-szulfid

Hidrogén- 
szulfid 

szabadul fel

Adagolás nélküli 
példa
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Ha a hidrogén-szulfid megjelent, különböző 
módokon lehet eltávolítani. Ha a hidrogén-
szulfidot a vízfázisban kell semlegesíteni, erre az 
egyik lehetőség a kémiai kicsapatás.  
Ez vas(II) használatával érhető el, amely gyakran 
a leggazdaságosabb alternatíva lehet.

Folyékony formájában a HS-, hidrogén-szulfid 
vashoz (II) kötődik, és nehezen oldódó komplex 
vegyületekként kicsapódik. Az eredmény kevesebb, 
vagy semennyi gáz halmazállapotú hidrogén-szul-
fid, amikor a szivattyúzott szennyvíz megérkezik 
az aknába. Ennek oka az, hogy a gáz halmazál-
lapotú hidrogén-szulfid folyékony formába 
kényszerül, a két forma közötti egyensúly miatt. 

Alacsony pH-értékek mellett (7 alatt), amikor a 
hidrogén-szulfid nagy része gáz halmazállapotú, 
az adagolt vas (II) hatása csökken. Ennek okai 
összetettek és nem teljesen tisztázottak. 

Ezért nagyon fontos, hogy amikor vasat adagol-
unk a hidrogén-szulfidhoz, az adagolt menny-
iséget, illetve a rendszer pH-értékét hatékonyan 
szabályozzuk. A vasat savas oldatként szállítják, 
és ezért adagolásakor hozzájárul a szennyvíz 
pH-értékének csökkentéséhez.

Adagolás nélküli 
példa

Példa vas (II)  
adagolásával

O₂
10

20

mg/l

O₂
10

20

mg/l

Fe²⁺

A hidrogén-szulfid eltávolítása 
kémiai kicsapatással

R

NO₃-

NO₃-

SO₄²-

SO₄²-

H₂S + HS-

H₂S + HS-

Aerob
zóna

Aerob
zóna

Oxigénhiányos 
zóna

Oxigénhiányos 
zóna

Anaerob  
zóna

Anaerob  
zóna

Hidrogén-szulfid 
jön létre

Nem keletkezik  
hidrogén-szulfid

Hidrogén- 
szulfid 

szabadul fel
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A hidrogén-szulfid probléma mértékét, bármely 
adott helyen több különféle tényező befolyásolja. 

Ahogy azt korábban leírtuk, a gázfázisban lévő 
hidrogén-szulfid mennyiségét a turbulencia, 
a hőmérséklet és a pH-érték határozza meg. A 
turbulenciákkal, és különösen a pH-értékkel a 
gázfelszabadulás szabályozható úgy, hogy az 
csak bizonyos helyeken menjen végbe.

Bázis adagolása növeli a pH-értéket, ami azt 
jelenti, hogy a hidrogén-szulfid vízfázisban 
marad. A közműszolgáltató vállalat számára 
kívánatos lehet "áthelyezni a problémát" oda, 
ahol a szagproblémák elfogadhatók, vagy lehet-
séges a megoldás. 

Ha a pH-értéket 8,5 fölé emelik, az összes hidro-
gén-szulfid vízfázisban marad. A vízben oldott 
hidrogén-szulfid egy része oxigén hozzáadásával 
oxidálható a szennyvízcsatorna hálózat áramlási 
irányában, a csatornahálózat gravitációs részében. 

A közműszolgáltató vállalatnak azonban tisztában 
kell lennie azzal, hogy a szennyvíznek a szennyvíz-
tisztító telepre való belépésekor a helyes kezelési 
eljárások elérése érdekében csökkenteni kell a pH-
értéket. Ez jelentős hidrogén-szulfid problémákat 
rejthet magában. 

A keletkező hidrogén-szulfid biológiai kezelé-
sével kapcsolatban, kéményes megoldások vagy 
feláldozható csővezetékek mellett, egy másik 
lehetőség lehet kis mennyiségű sav hozzáadása 
a megfelelő párolgás biztosítása érdekében, 
hogy a választott oldatból optimális hatást 
váltson ki.

Hozzá kell tenni, hogy nátronlúg sokkszerű 
adagolása is megakadályozhatja a hidrogén-szul-
fid kialakulását. A pH-érték hirtelen növekedése 
megöli a biofilmet a csövek belső falain, ezzel 
akadályozva meg a hidrogén-szulfid kialakulását. 
Ezt a módszert nem tárgyaljuk bővebben ebben 
a füzetben.

R Hidrogén-szulfid szabályozás 
pH változtatással

A helyes adagolás létfontosságú a vegyszerek 
optimális hatásának eléréséhez, függetlenül attól, 
hogy milyen vegyszert használnak az eltávolí-
táshoz vagy a megelőzéshez. A Grundfos javasolja, 
hogy az adagolást közvetlenül a szivattyú 
utáni, nyomás alatt lévő csővezetékbe vezessék 
be, miközben a szivattyú üzemel. Ez szigorú 
követelményeket támaszt az adagolószivattyúval 
szemben, és szükségessé teheti magának a csőnek 
a védelmét az adagolt vegyszerek hatásaitól. 

A leírt módszer biztosítja, hogy a vegyszer telje-
sen összekeveredjen a szennyvízzel, és optimális 
hatást érjen el.

Egy CFD modell segítségével a Grundfos kiszámí-
totta, hogy az adagolt vegyszer teljes kevere-
dése biztosított az adagolási ponttól mérve a 
csőátmérő mintegy kétszeresének megfelelő 
távolságban, amikor a szivattyú üzemel.

Vegyszerek helyes 
adagolása

Adagolási pont

0,000221 0,0015
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Oxidáció erős oxidálószerekkel
Számos erős oxidálószer, többek között 

hidrogén-peroxid, hipoklorit, ózon vagy tiszta 
oxigén lehetővé teszi a hidrogén-szulfid 
kénné vagy kénsavvá történő átalakítását a 
vízfázisban. 

Nehézkes és költséges az ózon és a tiszta oxigén 
helyszíni előállítása, mivel ez nagy létesítmé-
nyeket és jelentős energiaköltségeket igényel.  
Ezzel szemben a hidrogén-peroxid és a hipo-
klorit használata viszonylag gazdaságos. Ezek a 
módszerek különösen akkor célravezetőek, ha 
nagyobb problémákat nagy folyamatsebesség-
gel kell megoldani, jellemzően az ipari tisztított 
szennyvizekkel kapcsolatban. A megoldás meg-
szünteti a szagproblémákat és a  korróziót is.

Kompresszor megoldások 
légköri levegővel

Ha egy csővezetékben nagyon hosszú a 
retenciós idő, egy másik lehetőség az, hogy 
egy kompresszorral légköri levegőt juttassunk 
be a túlnyomásos csőbe a szennyvíz mellett, 
esetleg egy időzítővel szabályozva. Ez oxigént 
tartalmazó légköri levegőt visz a biofilmhez, 
a retenciós idő pedig lerövidül a hozzáadott 
levegő megnövekedett térfogata miatt. Mindkét 
tényező minimalizálhatja a hidrogén-szulfid 
képződését. Az egyik hátránya a légzárványok 
kialakulása a rendszerben, amelyek zavarják 
szivattyú működését és a teljes hidraulikus 
rendszert.  

Egyéb módszerek Biológiai eltávolítás légszűrőkkel
A levegős tisztítás során biológiai 

szűrőket használva a hidrogén-szulfidot tar-
talmazó levegő egy biológiai szűrőn halad át, 
ahol a baktériumok nedves közegben (kéreg-
forgács, Leca® pellet vagy hasonló) növekednek, 
amelyek a szagos anyagokat szagtalan anya-
gokká alakítják. Ezeknek a szűrőknek viszony- 
lag költséges a telepítése, de használatuk 
nagyon gazdaságos és robusztus. Az egyik 
jelentős nehézség az, hogy a képződött hidro-
gén-szulfid jelentős részének gáz halmazállapo-
túnak kell lennie ahhoz, hogy az ilyen megoldás 
biológiai komponense eltávolítható legyen. 

Feláldozható cső 
A feláldozható cső egy betoncső, amely-

nek feladata a korrodálódás. Ebben a megol-
dásban a hidrogén-szulfid kénsavvá történő 
átalakítása egy előre kiválasztott csővezetékben 
zajlik le. A szagos hidrogén-szulfidot eltávolítják 
a levegőből, és a korrózió egy ellenőrzött helyen 
megy végbe. Ha elegendő oxigén van a csőben 
lévő levegőben, kén is képződik. A hidrogén-

szulfidnak gáz-halmazállapotúnak kell lennie 
ahhoz, hogy a feláldozható cső falán lévő 
biofilmen kénsavvá lehessen alakítani. A csövet 
olyan helyen kell elhelyezni, ahol az időszakos 
szagproblémák elfogadhatók.

A képződő gáz tokozása
A tokozás alatt értünk minden olyan 

megoldás, amelyben az aknát gumikarimák-
kal zárják le, vagy ha szénszűrőt szerelnek fel, 
hogy a hidrogén-szulfidot eltávolítsák a kilépő 
levegőből. Ezek a probléma egyszerű és gyors 
megoldását jelenthetik. A kezdeti időszakban 
elég hatékonyan oldják meg a szagproblémákat, 
de a közműszolgáltató vállalatnak készen 
kell állnia arra, hogy gyakran szervizelje és/
vagy cserélje a szűrőket. Ez a megoldás nem 
akadályozza meg a korróziót.

Az egyes módszerek előnyeinek és hátrányainak 
áttekintése a következő oldalon látható.

Számos más megoldás is létezik  
a kialakult hidrogén-szulfid kezelésére. 

R P

R

R

R
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Az alábbi táblázat a hidrogén-szulfid megelőzésére és eltávolítására javasolt különféle módszerek 
előnyeit és hátrányait mutatja be. A táblázat nem nyújt teljes körű tájékoztatást minden esetről, 
mivel a közüzemi vállalatok nagyon sokfélék lehetnek a napi feladatok ellátásában, a vegyszerek 
ára tekintetében, stb. A táblázatot szakértői vita kiindulópontjának kell tekinteni a megoldás 
kiválasztásakor.

Megelőzés a pH szabályozásával Megelőzés tisztítófejes 
tisztítással Megelőzés levegő hozzáadásával

El
őn

yö
k

• Hatékony • Hatékony

• Eltávolít más lerakódásokat is 
a csővezetékből

• Egyszerűen megvalósítható

• Nincsenek vegyszerek a szivattyútelepeken

H
át

rá
ny

ok
 

• Azt eredményezheti, hogy a prob-
léma áthelyeződik a rendszerben, 
ha később leesik a pH-érték

• Amikor a biofilm újra felépül, 
az adagolást meg kell ismételni

• Problémás lehet a WWTP folya-
matokkal kapcsolatban

• Egészségügyi és biztonsági 
problémák

• Az elzáródás kockázatával jár

• Gyakran kell ismételni,  
néha hetente

• Hidraulikus problémák a  
légzárványok miatt

• A könnyen lebomló szerves  
anyag lebomlik

• Más baktériumok növekedését  
eredményezheti, és növelheti a biofilm  
vastagságát/a cső érdességét

A hidrogén-szulfid megelőzésére 
vagy eltávolítására szolgáló  
különböző módszerek áttekintése

Megelőzés nitrát használatával Eltávolítás vegyi kicsapatással Eltávolítás biológiai  
levegőtisztítással

• Egyszerűen megvalósítható

• Megakadályozza a H2S kialakulását

• Hatékony a H2S-től eltérő szagos 
anyagokkal szemben

• Egyszerűen megvalósítható

• A vas hozzáadása javíthatja a  
foszfor kicsapódását 
a WWTP-nél

• Hatékony a H2S-tól eltérő  
szagos anyagokkal szemben

• A könnyen lebomló szerves  
anyag lebomlik

• Más baktériumok növekedését 
eredményezheti, és növelheti 
a biofilm vastagságát/a cső 
érdességét

• Alacsony pH-értéknél nem hatásos

• Csökkenti a szennyvíz pH-értékét

• Vegyi iszapot termel

• Nem akadályozza a korróziót

• Gyakran nagy a telepítés  
helyigénye 
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Amint azt az ebben a füzetben található 
hidrogén-szulfid problémák bemutatása során 
több magyarázat és illusztráció is jelzi, minden 
hidrogén-szulfid problémát olyan dinamikus 
problémának kell tekinteni, amely dinamikus 
megoldást igényel. 

Ez a füzet nem terjed ki a hidrogén-szulfid 
problémákkal küzdő adott csővezetékre vagy 
területre vonatkozó helyes megoldás kiválasz-
tására. Ehhez szükséges minden egyes rends-
zerben az okok mélyebb ismerete, valamint a 
közműszolgáltató vállalatnál folytatott napi 
gyakorlat ismerete.

A Grundfos nagyon szívesen vitatná meg Önnel 
a hidrogén-szulfid problémáit. Lépjen kapcso-
latba a Grundfosszal, és mi a legjobb tudásunk 
szerint segítünk Önnek.

Segítségre van szüksége?
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