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VAGYONGAZDÁLKODÁS
MÁRIALIGETI BENCE
főszerkesztő

2019. évi második számunk az éghajlatváltozásról szóló, nagyon érdekes elemzéssel kezdődik. Az emberi tevékenység
miatt beindult különböző folyamatok eredőjeként előálló
globális éghajlatváltozást módosítani, megállítani nem lehet. Ezen hatalmas rendszer működése és változása kiszámíthatatlan, és ez további kellemetlen meglepetésekkel
szolgálhat még.
Súlyponti téma a vagyongazdálkodás. Mindannyian
ismerjük azt a mondást, hogy takarékoskodni csak a tehetősebbek tudnak. Ebben sok igazság van. Sáfárkodni, a ránk bízott vagyon gondját
viselni, kezelni hosszú távú feladat, mely valóban mozgásteret feltételez,
a mozgástér meg forrást. Ha csak a nagy tüzek oltására van meg a mozgástér, az nehezen nevezhető felelős gondoskodásnak. Azonban ennek
ellenére szakmánk elhivatottságát mutatja, hogy milyen sok energiát
(azaz időt és pénzt) fektetnek sokan abba, hogy előre gondolkodjanak,
tervezzenek, optimalizáljanak.
Ezt a kérdéskört járja körül a jelen szám több cikke is. Legyen szó elméleti háttérről, modellezés hasznosíthatóságáról, kockázatelemzésről

vagy a térinformatika célirányos fejlesztéséről. Mindegyik
példa jól mutatja a felelős szakmai gondolkodást.
Nagyon tanulságos a betoncsatornák korróziójával
kapcsolatos elemzés, melynek tapasztalatait a fokozott rekonstrukciós igények megvalósításánál érdemes figyelembe venni.
A sikeres biológiai ammóniamentesítésről szóló beszámoló nagyon jól mutatja azt, hogy apró beavatkozásoknak
is lehet nagyon pozitív hatásuk nemcsak gazdaságilag, hanem a minőségi szolgáltatás szintjén is!
Nem maradhat ki ebből a lapszámból sem a 28/2004. (XII. 24.) Korm.
rendelet technológiai határértékei módosításának kérdése; a Bácsvíz Zrt.
főtechnológusának véleményét olvashatjuk el a jogszabály-módosításokkal kapcsolatban. A Víz és tudomány rovatban a granulált iszap kialakításáról és működéséről tájékozódhatunk behatóan. A portrérovatban
a Baranya-Víz Zrt. vezérigazgatóját, Csollák Istvánt mutatjuk be.
Szívből remélem, hogy lapunk hozzá tud járulni szakmai önképzésükhöz, a látókörük szélesedéséhez! Jó olvasást!
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GLOBÁLIS
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
TÉNYEK ÉS TÉVHITEK

kivonat Földünk éghajlatát évmilliárdokon keresztül csak kozmikus katasztrófák, csillagászati tényezők vagy mérhe-

tetlenül hatalmas geológiai folyamatok tudták befolyásolni. A néhány ezer évvel ezelőtt kialakult emberi civilizáció
eleinte csak elszenvedője volt az éghajlati változásoknak, a 20. századra azonban megkerülhetetlenül globális éghajlat-alakító tényezővé vált. Napjainkban az emberiség földtörténetileg is példátlan sebességgel változtatja meg a légkör összetételét, az üvegházhatású gázok koncentrációját, aminek múltbeli példák alapján komoly következményei
lehetnek. A levegőszennyezéssel kibocsátott aeroszolrészecskék a nagy vulkánkitörésekéhez hasonló árnyékoló hatással hűtik a Földet, miközben a jégfelszín szennyezésével kritikus területeken nyelnek el jelentős sugárzási többletenergiát. Az eddig megfigyelhető éghajlati változások e különböző előjelű tényezők – és más természeti tényezők – a
Föld légkörének bonyolult működési rendszerén keresztül kifejtett eredő hatásaként állnak elő. A Föld-légkör-rendszer hatalmas nem lineáris rendszer, annak kiszámíthatatlanságával és az ebből adódó veszélyekkel együtt. Ezért a
globális éghajlat változására utaló, nem is csak a légkörben észlelhető természeti jelenségekre érdemes lenne az
eddigieknél komolyabban odafigyelnünk.
kulcsszavak globális éghajlatváltozás, üvegházhatás, levegőszennyezés, vulkánkitörések, szén-dioxid,
emberi tevékenység, hőségnapok, hideghullámok
GELENCSÉR ANDRÁS Pannon Egyetem, Veszprém, levegőkémikus, egyetemi tanár

I. Éghajlati tényezők szerepe a földtörténeti múltban
1. Vulkánkitörések
Jól ismert tény, hogy a Föld éghajlatára (pontosabban időjárására) a
nagyobb vulkánkitörések érzékelhető hatást képesek gyakorolni. A légkörbe kerülő vulkáni hamu- és más részecskék szemmel láthatóan árnyékolják a Napot, csökkentve a felszínre jutó napsugárzás intenzitását.
A hatás azonnali és látványos, de az éghajlat szempontjából meglehetősen rövid ideig tart: a részecskék többsége 2–4 év elteltével kiülepszik a sztratoszférából, és a vulkánkitörés éghajlati hatása is elmúlik. A
nagyobb vulkánkitörések még a történelem menetébe is beleszóltak:
az izlandi Laki vulkán 1783–84. évi kitörése Európa-szerte évekig tartó
lehűlést, savasodást és súlyos éhínséget hozott, ami minden bizonnyal
közrejátszott a francia forradalom kitörésében is. A Tambora vulkán
1815-ös kitörését Európában és Észak-Amerikában 1816-ban ún. „nyár
nélküli év” követte, amikor a nyári hónapokban több alkalommal is
mélyen fagypont alatti hőmérsékleteket regisztráltak. A tudományosan legjobban dokumentált vulkánkitörés a Fülöp-szigeteken található
Pinatubo vulkán 1991. évi kitörése volt. A kitörés a mérések szerint 20
millió tonna kén-dioxidot juttatott néhány nap alatt a magaslégkörbe
(a teljes éves globális emberi kibocsátás 1/3-át), a következő években a
globális átlaghőmérséklet mintegy 0,3 °C-os csökkenését okozva.

2. Üvegházgáz vezérelte éghajlatváltozás
Mintegy 55 millió évvel ezelőtt a Föld körülbelül 200 ezer évig tartó igen
meleg periódust élt át. Ezt a földtörténeti eseményt – amelyet a geológusok paleocén-eocén hőmérsékleti maximumnak (PETM) neveznek
– tekinthetjük a Föld történetében az üvegházgáz-vezérelt éghajlatváltozás időben legközelebbi példájának. Ekkor a Föld átlaghőmérséklete
kevesebb mint 10 ezer év leforgása alatt legalább 6 °C-ot emelkedett. A
felmelegedést folyamatos vulkáni tevékenységből származó, hatalmas
mennyiségű szén-dioxid felszabadulása okozhatta. A tapasztalt mértékű

felmelegedéshez kb. 10 ezer milliárd tonna szénnek kellett a levegőbe
jutnia. Csak összehasonlításképpen a hagyományos fosszilis energiahordozók összes becsült készlete hasonló nagyságrendű, kb. 5 ezer milliárd
tonna. Az 55 millió évvel ezelőtti földtörténeti esemény ezért – bármen�nyire régen is történt – a jövőbeni globális éghajlatváltozás mintájául szolgálhat. Hirtelen jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz szabadult fel, és
erre a Föld, ahogy az a fizikai törvényekből következik, gyors és jelentős
felmelegedéssel és az óceánfelszín elsavasodásával válaszolt. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az analógia ezen alapvető változásokon
túlmenően korántsem tökéletes. A légkör szén-dioxid-koncentrációja és a
Föld átlaghőmérséklete manapság az akkorinál lényegesen alacsonyabb.
A sarkokat most jégsapka borítja, amelynek olvadása a felmelegedés ütemét jelentősen gyorsítani tudja. Ma más a kontinensek elhelyezkedése, az
óceáni áramlások rendszere, és még sorolhatnánk az alapvető különbségeket. Annyi azonban bizonyos, hogy az elmúlt évtizedekben feltárt földtörténeti példa jelentős mértékű éghajlatváltozás lehetőségét vetíti előre.

3. Jégkorszakok és köztes melegebb időszakok
váltakozása
Az elmúlt kétmillió évben a nagy eljegesedések és a köztes melegebb
időszakok (interglaciálisok) váltakozásainak kiindulópontja az Északi-
sarkvidék volt, kiváltó oka pedig a Föld keringési pályájának szabályszerű időközönként bekövetkező kismértékű módosulása. A jégkorszakot
az indította el, hogy a Föld elliptikus pályájának megnyúlása miatt nyáron kevesebb napsugárzás érte az északi sarkkör vidékét. Ennek következtében a télen képződött jég később és kevésbé tudott megolvadni,
egyre nagyobb területen verte vissza a Nap sugárzását, aminek következtében egyre kiterjedő régió jutott egyre kevesebb sugárzási energiához. A csökkenő hőmérséklettel a légkörben a vízgőz, a s z én-dioxid és a
metán koncentrációja is csökkent, ami gyengítette a természetes üveg-
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házhatást, és további hőmérséklet-csökkenéshez vezetett. Az önerősítő
folyamat végén Európa nagy részét körülbelül az 55. szélességi fokig (a
mai Lengyelország déli határáig) 3–4 kilométer vastag jégtakaró borította, ami véglegesen mindössze 9 ezer évvel ezelőtt tűnt el. Eltűnését
éppúgy, mint a kialakulását a Föld keringési pályájának újbóli változása,
a nyári besugárzás intenzitásának újbóli növekedése és az általa megindított ellentétes irányú önerősítő folyamatok okozták.

II. Az emberi tevékenység hatása az éghajlatra
A földtörténeti múlt példáiból tudjuk, hogy az éghajlati rendszert annak
többé-kevésbé stabil állapotából három tényező valamelyikének megváltozása képes kibillenteni és geológiai időléptékben meglepően gyorsan új, a korábbitól jelentősen eltérő állapotba juttatni. Azt is láthattuk,
hogy bolygónk éghajlati rendszerében – sajnos – nincsenek hatékony
fékező-stabilizáló mechanizmusok, nincs jól működő földi „termosztát”.
A vulkánkitörések által képviselt globális léptékű levegőszennyezés
azonnali és jelentős – igaz, egyetlen kitörés esetén viszonylag rövid
ideig tartó – hőmérséklet-csökkenést eredményez. Az üvegházhatású
gázok koncentrációjának jelentős mértékű növekedése nyomán felmelegedés következik be, amire a paleocén-eocén hőmérsékleti maximum
szolgáltat földtörténeti példát. A harmadik példa pedig a sarkvidéken a
besugárzás kismértékű – a Föld pályaelemeinek módosulása miatt bekövetkező – változása miatt meginduló, önerősítő folyamatokkal támogatott eljegesedések, illetve felmelegedések az elmúlt kétmillió évből.
Amire a földtörténet során még nem akadt példa, napjainkban az emberi tevékenység egyidejűleg mindhárom – éghajlatváltozást külön-külön
is előidézni képes – éghajlati tényező hatásához hasonló léptékű változásokat tud okozni. Természetesen a Föld keringési pályáját az emberiség nem képes befolyásolni, de a sarkvidékeken az elnyelt sugárzási
energia mértékét akaratán kívül mégis módosítani tudja.
A légkör összetételének változása az emberi tevékenység hatására
Az 1. táblázat a levegőt alkotó gázok összes légköri mennyiségét mutatja, illetve azt, hogy ez milyen irányban és mennyit változott az elmúlt
250 évben, döntően a hatalmas léptékűvé vált emberi tevékenységek
eredőjének következményeként.
Látható, hogy az emberi tevékenység a vízgőz kivételével valamennyi
nyomgáz légköri mennyiségét számottevően megváltoztatta az ipari forradalom kezdete óta. Az ózon (és csekély mértékben az oxigén)

Teljes légköri mennyiség
napjainkban (milliárd tonna)

Változás az ipari
forradalom
kezdete óta (%)

Nitrogén

4 020 300

0

Oxigén

1 233 700

−0,05

Vízgőz

13 800

0

Szén-dioxid

3 240

+43

Metán

5

+250

Kén-dioxid

12

+300

Dinitrogén-oxid

2,6

+14

Ózon

2,7

−4

Kémiai összetevő

1. táblázat: A légkör kémiai összetevőinek teljes légköri mennyisége (tömege)
és annak változása az ipari forradalom kezdete óta
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mennyiségét csökkentette, a többi nyomgázét pedig esetenként igen
jelentős mértékben megnövelte. Sőt olyan nyomgázokat is a légkörbe
bocsátott (a freonokat és azok hidrogénezett származékait), amelyek a
természetben korábban nem is léteztek, de az ózon bontásában és az
üvegházhatásban módfelett aktívnak bizonyultak. Egyértelmű, hogy az
elmúlt százötven évben a második legkisebb földi szféraként a légkör
szenvedte el arányaiban a legnagyobb mértékű állapotváltozást: ennél
nagyobbat csak a bioszféra állapotán sikerült az emberiségnek változtatnia. A nyomgázok légköri jelentőségét illetően ez több mint aggasztó.
Különösen azért, mert az emberi civilizáció kialakulását és fennmaradását biztosító, többé-kevésbé állandó és módfelett kedvező éghajlati viszonyok fennmaradásához hozzájáruló, 11 ezer éve stabil összetételbeli
állapotból sikerült kimozdítanunk a Föld-légkör-rendszert.

1. Vulkánkitörések helyett levegőszennyezés
Noha az emberiség szándékosan eddig nem idézett elő vulkánkitörést,
a levegő folyamatos szennyezése révén mégis képes közel ugyanezt
a hatást kifejteni az éghajlat-módosítás szempontjából. Égetésből és
más ipari folyamatokból éppúgy parányi részecskéket juttat a légkörbe, mint a nagy vulkánkitörések: például az emberi tevékenység évente
közel 60 millió tonna kén kibocsátásáért felel, miközben a XX. század
legnagyobb vulkánkitörése során „mindössze” 20 millió tonna kén szabadult fel. Emellett évente 150 millió tonna füstrészecskét bocsátunk
ki, amit a vulkánok nem tesznek. A kibocsátás azonban nem egyszerre
és a leginkább a felszín közelében történik, így a részecskék hőmérséklet-csökkentő hatása a nagyobb mennyiség ellenére kevésbé tud érvényesülni. Ezt a jelenséget „globális elhomályosodás” néven ismerjük,
leglátványosabb formája a trópusi öv hatalmas területein előforduló
ún. szuperszmog, amelyben a földfelszínt elérő napsugárzás intenzitása
kontinensnyi kiterjedésű területeken akár 5–10%-kal is csökkenhet. Az
összevetés alapján kijelenthető, hogy a levegőszennyezéssel járó emberi tevékenységek összessége a Földön minden évben egy nagyobb
vulkánkitöréssel ér fel a globális éghajlat módosítása szempontjából.
Vagyis a levegőszennyezés révén folyamatosan hűtjük a Földet éppúgy,
ahogy alkalmanként a nagy vulkánkitörések által a levegőbe juttatott
aeroszolrészecskék is teszik.

2. Az üvegházhatású gázok koncentrációváltozása
A Föld légkörében a legnagyobb koncentrációban előforduló üvegházhatású gáz, amelynek mennyiségét az emberi tevékenység befolyásolni
képes, a szén-dioxid. Légköri koncentrációja 2014-ben haladta meg először a lélektaninak tekinthető 400 ppm (0,04 térfogat%) értéket, amekkora több mint 7 millió évvel ezelőtt lehetett utoljára! Ahhoz képest,
hogy az emberi civilizáció kialakulását és fejlődését az ipari forradalom
hajnaláig lényegében állandó (280 ppm) szén-dioxid-koncentráció kísérte végig, ezt napjainkra 43%-kal sikerült megnövelni. Ennek oka a
fosszilis energiahordozók égetése, melynek során minden egyes napon
mintegy 20 ezer év (!) alatt eltemetődött energiahordozót termelünk ki
és használunk fel. Ez a szénmennyiség a Föld-légkör-rendszer gondosan kiegyenlített természetes körforgásában többletként jelentkezik.
Az 1950-es évek közepén a fosszilis energiahordozók égetése évente
globálisan még „csak” 1 milliárd tonna körüli szenet juttatott a légkörbe. Abban az időben a tudomány számára is elképzelhetetlennek tűnt,
hogy az óceán és a bioszféra ne tudná eltüntetni ezt a csekélynek tűnő
többletmennyiséget. Ma már a légköri szén-dioxid koncentrációjának
folyamatos növekedése mindenki számára elfogadott tény, a mért adatokat bemutató diagram, az ún. Keeling-görbe az emberi tevékenység
légkörre gyakorolt hatását érzékeltető szimbólummá vált (1. ábra).
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ható fizikai összefüggések révén az emberiség már napjainkban is akkora hatást gyakorol a sarkvidék sugárzásienergia-mérlegére, mint a Föld
keringési pályájának módosulása. Csak éppen lényegesen rövidebb idő
alatt. A földtörténeti múltban több száz évre volt szükség hasonló mértékű változás eléréséhez, mint ami most néhány évtized alatt bekövetkezett. A változás iránya azonban ellentétes azzal, mint amit a Föld keringési
pályájának módosulása alapján várhatnánk. Az elmúlt 800 ezer évben az
interglaciálisok után mindig lehűlés következett: korábban még nem volt
példa arra, hogy egy interglaciálist további felmelegedés kövessen (sőt
még arra sem, hogy a magasabb hőmérséklet tartósan fennmaradjon a
legutóbbi 11 ezer év, a holocén kivételével).

Félrevezető egyszerűsítés: az üvegházmodell
1. ábra: A légköri szén-dioxid mért koncentrációja az 1958 óta folyamatosan végzett
Mauna Loa-i és antarktiszi műszeres mérések eredményei alapján

A fosszilis energiahordozók égetéséből származó többletszén mennyisége napjainkban mintegy évi 10 milliárd tonnát tesz ki, és még mindig
növekszik. A 2018-ban várható emisszió 2,7%-kal magasabb az előző
évinél, a 2000-es kibocsátást pedig 42%-kal múlta felül. A kibocsátás
növekedési üteme is gyorsult: az 1990-es évek elején még csak évente
1%-kal növekedett, 2010 óta már évi 2,5%-kal bővül. A gyorsuló növekedésnek részben az is oka, hogy a fosszilis energiahordozókon belül napjainkban újra reneszánszát éli a kőszén felhasználása. Tudvalevő, hogy
megtermelt teljesítményegységre vetítve a kőszén felhasználása 33%kal több szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a kőolaj égetése, és 84%-kal
többel, mint a földgázé.

3. Az emberiség képes módosítani
a Föld keringési pályáját?
Természetesen nem. De tevékenysége révén képes egy olyan jelenséget
előidézni, ami pontosan ugyanazt a hatást éri el az éghajlatváltozás szempontjából kritikus földrajzi régióban, az északi sarkkör környékén, mint a
Föld keringési pályájának megváltozása. Az Arktisz vidéke már korántsem
a tiszta levegő birodalma, amint az még az első felfedezők útleírásaiban
szerepelt. Az 1950-es években a kanadai Arktisz fölött áthaladó repülőgépek pilótái figyeltek fel arra, hogy a tél végi, kora tavaszi hónapokban az
Arktisz hatalmas területeit tartós, szabad szemmel is jól megfigyelhető
szmog borítja. A tökéletlen égésből származó koromrészecskék rendkívül hatékonyan képesek elnyelni és hőenergiává alakítani a napsugárzást,
amit a levegő gáznemű alkotói átengednek. A korommal szennyezett
jégfelszín napsugárzás-visszaverő képessége a korom koncentrációjától függően jelentősen csökken: ennek következtében a hó, illetve a jég
által elnyelt sugárzási energia mennyisége megnövekszik, ami növeli a
hőmérsékletet, és elősegíti az olvadást. Ez egybevág azzal a hétköznapi
megfigyeléssel, mely szerint a piszkos hó gyorsabban olvad, mint a vakítóan tiszta. Különösen meleg és száraz nyarakon a Kanadában és Oroszországban szinte megfékezhetetlenül tomboló hatalmas erdőtüzek füstje
okoz a sarkkörön belül súlyos levegőszennyezést. 2014 nyarán Kanadában háromszor akkora területen pusztítottak erdőtüzek, mint az elmúlt
25 év átlaga. Az erdőtüzek drámai következménye Grönland gleccsereinek még a média ingerküszöbét is elérő feketedése volt, amely minden
korábbi rekordot megdöntött. Ahhoz kétség sem férhet, hogy manapság
az égési folyamatok alapvetően emberi tevékenységhez kötődnek, még
a hatalmas erdőtüzeket is – szándékosan vagy gondatlanul – az ember
idézi elő. Így a levegőszennyezésen keresztül, alapvető és könnyen belát-

Sajnos a mindent a végletekig egyszerűsítő emberi gondolkodásból
adódik az a türelmetlen várakozás, hogy ha a légkörbe juttatunk valamit, akkor annak a hatása is feltétlenül a légkörben és lehetőleg azonnal jelentkezzen. Pedig ez a közvetlen (és a laikusok által is belátható)
ok-okozati összefüggés csak a helyi levegőszennyezés esetében teljesül.
Az ózonréteg vékonyodása, bár a magaslégkörben zajlott az emberiség
által a levegőbe bocsátott gázok hatására, több évtizedes késleltetéssel
következett be. Az éghajlat esetében pedig a leglátványosabb változásokat nem is légkör produkálja. Egyébként is olyan hatalmas kiterjedésű,
kaotikus rendszereknél, mint amilyen a Föld-légkör-rendszer, egyetlen
tényező változásával egyenesen arányos változásokat nem is remélhetünk. Napjainkban a közvélemény a globális éghajlatváltozás – elterjedtebb, de pontatlan nevén a globális felmelegedés – jeleit szinte kizárólag a Föld felszíni átlaghőmérsékletének emelkedésében keresi. A földi
átlaghőmérséklet az elmúlt 150 év alatt kb. 0,9 °C-ot emelkedett, amit
sokan nem tartanak jelentősnek, különösen a légköri üvegházgázok
koncentrációjának növekedéséhez képest.
A várakozásokat az 1970-es években elterjedt, túlzottan egyszerűsítő, így félrevezető üvegházmodell is fűti. Egy üvegházban valóban joggal várhatnánk, hogy az üvegházhatás mértékének növelésével egyenes
arányban nőjön a levegő hőmérséklete. De ki látott már olyan üvegházat, amelyben egy nagy jégtömb és egy medence is megtalálható volt?
Valószínűleg senki. Márpedig a Föld bolygón a víz és a jég szerepe megkerülhetetlen: a bolygó felszínének 2/3 részét óceánok borítják, a jég és
a hó együttes tömege pedig 40-szerese a légkör összes tömegének. Kisiskolásoknak feltéve a kérdést, hogy mit várnának, ha egy vizet és jégkockát tartalmazó edényt lefedve kitennének a napra, kórusban válaszolnák,
hogy megolvadna a jég.
Nos, Földünkön éppen valami hasonló történik, a gleccserek olvadnak, az Északi-sarkvidék tengeri jege pedig egyre zsugorodik a nyári
időszak végére. A tengerjég minimális kiterjedése a műholdas mérések
kezdete óta 8,3 millió km2-ről napjainkra 5 millió km2 alá csökkent. Legkisebb kiterjedését 2012 különösen meleg nyarán érte el, a tengerjég
2012. szeptember 16-án mindössze 3,4 millió km2-t borított. A tengerjég
is jelentősen veszített vastagságából: míg 1980-ban átlagosan 3,6 méter
vastag volt, addig 2008-ban már csak 1,9 méter. Ha a tengeri jég térfogatát (tömegét) tekintjük, akkor nyilvánvaló, hogy mindössze 30 év alatt
a jég tömegének 75%-át elveszítette! Körülbelül 22 ezer köbkilométer
jég tűnt el ennyi idő alatt az Északi-tengerről (összehasonlításképpen a
Balaton vizének térfogata mindössze 2 köbkilométer).

A globális éghajlatváltozás következményei
Magyarországon
Az Északi-sarkvidék fontos szerepet játszik a Föld globális energiamérlegének szabályozásában (a hó- és jégfelszínről történő energia-visszaverődés
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a Föld felszínét elérő sugárzási energiamennyiség 6%-a), elsősorban
az északi félgömb mérsékelt égövi és sarkvidéki területei időjárásának
alakításában. A sarkvidéken lejátszódó folyamatok természetesen nem
függetlenek a Föld más természeti rendszereinek működésétől sem, elsősorban az óceáni áramlásokkal vannak kölcsönhatásban. Az itt tapasztalható változások tehát a Föld-légkör-rendszer működését is alapvetően
befolyásolják.
Tekintettel arra, hogy Magyarország a mérsékelt égövön található, a
tengeri jég kiterjedésének az elmúlt néhány évtized alatt bekövetkező
drámai csökkenése máris érezteti hatását hazánk időjárásában. A legnagyobb mértékű változás a szélsőségesen forró időszakok, az ún. hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedésében érzékelhető. A sarkvidéki jeget ugyanis némi egyszerűsítéssel az északi félgömb
„légkondicionálójának” tekinthetjük. Márpedig ha egy légkondicionáló
„elromlik”, elviselhetetlenné válik a meleg. Az Országos Meteorológiai
Szolgálat mérései szerint a legalább 27 °C közép-hőmérsékletű hőségnapok száma az 1990-es évek eleje óta meredeken emelkedik. Míg a
megfigyelések kezdete óta 1990-ig évtizedenként csak néhány ilyen napot jegyezhettek fel, addig a XX. század utolsó évtizedében 35, 2001 és
2010 között 51, 2011 óta pedig már 71 ilyen napot regisztráltak. Természetesen az egyes nyarak időjárása között jelentős különbségek vannak,
de a tendencia megállíthatatlannak tűnik.

KITEKINTÉS

szén-dioxid-kibocsátás szabályozza az üvegházhatás fokozásán keresztül, egyelőre csak távoli régiókban érzékelhető, és a jövő generációk életét fogja befolyásolni, már amennyiben létezik. A politika is azt sulykolja,
hogy az emberiség még rajta tartja a kezét a Föld hőmérséklet-szabályozó gombján, amivel felmelegedést +1,5 °C-on belül lehet tartani. A
rossz hír, ami talán ezen írásból is kiderült az érdeklődő olvasó számára, hogy az éghajlati rendszer működése ennél sokkal bonyolultabb,
nem létezik ilyen gomb, és legfőképpen mi, emberek már nem tudjuk
a beindult, gigantikus léptékű természeti folyamatokat megszelídíteni.
Az éghajlatváltozás nem a jövő, hanem már a közelmúlt és a jelen, és
nemcsak az Északi-sarkvidéken, hanem nálunk, Magyarországon is. A jövőbeni éghajlatváltozással és annak ütemével kapcsolatban pedig még
várhatnak ránk kellemetlen meglepetések, mert a Föld-légkör-rendszer
működésére vonatkozó ismereteink hiányosak. A jelenkor emberének
pedig csak az a kétes dicsőség marad, hogy geológiai léptékű és földtörténetileg példátlan sebességű természeti változásokat saját életében
online követhessen nyomon.

Szabó Lőrinc

Egy pohár víz

2. ábra: A legalább 27 °C-os hőhullámos napok éves összege Budapesten

A szélsőséges időjárási események között a téli-kora tavaszi hideghullámok előfordulása is kapcsolatba hozható a sarkvidék erőteljesebb
melegedésével, pontosabban a sarkvidék és a mérsékelt égöv közötti
hőmérséklet-különbség mérséklődésével. Ilyenkor a magaslégköri ún.
futóáramlások pályájának módosulása miatt a sarkvidék és a mérsékelt
égöv között a hideg és a meleg levegő „helyet cserél”, hazánkat például
sarkvidéki eredetű hideg levegő áraszthatja el, miközben a sarkvidéken
az ilyenkor szokásosnál akár 30 °C-kal magasabb hőmérsékleteket is feljegyezhetnek.

Zárógondolatok
A globális éghajlatváltozás napjainkban népszerű téma, sokszor kerül a
média érdeklődésének középpontjába. Megtalálták az összeesküvés-elméletek is, meghatározó politikai szereplők és érdekcsoportok pedig
még a létezését is kétségbe vonják. Az átlagember számára úgy tűnik,
hogy az éghajlatváltozás kérdésében a tudomány képviselői sem mindig értenek egyet. Az éghajlatot azonban a róla alkotott véleményünk
egyáltalán nem érdekli, azt szigorúan természeti törvények alakítják. A
közkeletű vélekedés a globális felmelegedésről, hogy azt leginkább a
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Hogy a napfény ráesett,
szinte szívdobogva nézem
ezüstszikrás börtönében
az ezüsthideg vizet.
Víz, még sohse láttalak;
és lelkem sok szennye-bűne
boldogan megszégyenülve
érzi, milyen tiszta vagy.
Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű!
Tündértestű meztelenség,
voltam én is, és leszek még,
mint te, olyan egyszerű?
Jöjjetek, igaz imák:
jó vizek, öntözzetek meg,
és kit oly rosszul szeretlek
válts meg, égi tisztaság!
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A HAZAI SZENNYVÍZELVEZETÉSBEN
TAPASZTALT BETONKORRÓZIÓT OKOZÓ
HIÁNYOSSÁGOK ÉS A NÉMET DWA-M
168:2010 „KORROSION VON ABWASSERANLAGEN – ABWASSERABLEITUNG” IRÁNYELV
HASZNOSSÁGA
DR . OELBERG GUSZTÁV
igazságügyi szakértő, okl. gépészmérnök,
okl. vízépítő szakmérnök, c. egyetemi docens
(BME)

Az elmúlt évtizedben óriásit lépett előre hazánk csatornázottsága, ugyanakkor már most látható, hogy a kiépült szennyvízelvezető rendszerek várható élettartama el fog maradni a tervezési élettartamtól, aminek oka a
nem kellően átgondolt rendszerek létrehozásában és a szabályozórendszerben keresendő. A szigorú kibocsátási határértékek következtében
hazánkban a kistelepülések esetén nem a természetközeli tisztítási módok terjedtek el, hanem több kistelepülés szennyvizének összegyűjtését
követően azt egy központi telepre juttatják el, és ott tisztítják meg, ami
nagy tartózkodási időket eredményez. A tapasztalatok szerint, amennyiben a kibocsátási ponttól a szennyvíz tisztítótelepre való beérkezése 6-8
órán belül megtörténik (a 6 óra a nyomott szennyvízre, míg a 8 óra inkább a gravitációs rendszerre jellemző), jelentős lebomlási folyamatokkal
még nem kell számolni. Azonban a tartózkodási idő a gyakorlatban ennek
többszöröse, a vidéki hálózatokban gyakran meghaladja a 24 órát is.
Az élő szervezeteket felépítő hat legfontosabb elem (szén, oxigén,
hidrogén, nitrogén, kén és foszfor) közül a legagresszívabb bomlástermékek mind kéntartalmúak. Ezek a környezetüket (csöveket, aknákat)
megtámadják, és rövidebb-hosszabb idő alatt használhatatlanná teszik. Ezen károsító folyamatokkal a szakirodalom már régóta foglalkozik, de a gyakorlatban sok helyen semmit nem tesznek a kivédésükre. A
következőkben a német DWA-M 168 „Korrosion von Abwasseranlagen
– Abwasserableitung” irányelv alapján bemutatom a szennyvízcsatornákban lezajló biokémiai folyamatokat, kiegészítve a nyomócsövekben és
átemelőkben tapasztalható információkkal.

A szennyvízcsatornában megfelelő mennyiségű
oxigén hatására lezajló folyamatok
Egy szennyvízcsatornában a víztér felett uralkodó légkör ¬– pontosabban a szennyvizet körülvevő légkörben jelen levő oxigén mennyisége és
aránya – lényegesen befolyásolja a csatornában lezajló biológiai és kémiai folyamatokat. Az 1. sz. ábra egy csatorna szelvényében ábrázolja az
oxigénben gazdag (bal oldal), ill. szegény (jobb oldal) szennyvíz feletti
légkör hatására lezajló folyamatokat.
A víztér feletti légtérben a kellő mennyiségű oxigén jelenléte azt
mutatja, hogy a légtér jelentős – a szerves anyag lebontásához szükséges – levegő-utánpótlással (oxigén-utánpótlással) rendelkezik, vagyis a
csatorna jól szellőzött, és így biztosított a keletkező gáz-halmazállapotú
bomlástermékek kijutása a csatornából, mely esetben a jelen levő oxigén két folyamatot támogat:

1. ábra: A csatornában lezajló biokémiai folyamatok aerob és anaerob légtér esetén
(a DWA-M 168 irányelv alapján)

• Először a légtéri csőfalon – tápanyaghiány következtében viszonylag
vékony – aerob biológiai hártya kialakulását, ami oxigénnel bőségesen
ellátott. Ide csak a víztérből elillanó, illetve a vízszintváltozás következtében megjelenő tápanyagok kerülnek. Az itteni életközösség jellemzően aerob, aminek következtében a csőfalra nézve kevés agresszív
anyag termelődik, és az is könnyen kijut a jól szellőzött csatornából
(nem tud felgyülemleni), így a korróziós hatás is minimális.
• Másodszor a légtérből – nagy mennyiségű oxigén jelenléte következtében –diffúzióval és konvekcióval folyamatosan oxigén kerül a víztérbe,
ezáltal biztosítva a víztér oxigén-utánpótlását.
A vízzel közvetlenül érintkező, víz alatti aerob biológiai hártyába a szennyvízből tápanyag és oxigén diffundál, míg a biológiai hártyából a lebomlási
folyamat végtermékeként többek között szulfát kerül a vízbe. Így elegendő tartózkodási idő esetén a szennyvíztelepre érkezés előtt a szennyvízelvezető rendszerben elkezdődhet a tápanyagok aerob lebontása.
A víztéri biológiai hártyát vizsgálva látható, hogy elegendően vastag
hártya esetén annak tulajdonsága, összetétele változik a víztértől a csőfal

felé haladva. A legkülső rétegben – a korábban leírtaknak megfelelően
– aerob baktériumok és más élőlények végzik a lebontást. A jelentős oxigénjelenlét következtében a bomlástermékek oxidált formában vannak
jelen. A redukált formák, mint például a H2S minimálisan találhatók meg.
A hártyán a csőfal felé haladva a diffúzióval bekerülő oxigén koncentrációja egyre csökken a távolság és az oxigénfelhasználás következtében, ezáltal az aerob baktériumok életfeltételei is egyre rosszabbakká
válnak. Ugyanakkor az ebben a rétegben keletkező szulfát is egyre nehezebben távozik a víztér felé. Itt jelennek meg az anaerob baktériumok
egy csoportját alkotó thiobacillusok, melyeknek az életfenntartáshoz
nincs szükségük molekuláris oxigénre, a szervezetük felépítéséhez szükséges oxigénigényüket a szulfátok redukálásából nyerik. Tulajdonságuk,
hogy nagy sótoleranciával és széles határok közötti alkalmazkodóképességgel rendelkeznek (5–75 °C hőmérséklet között és túlnyomóan savas
közegben tevékenyek). A deszulfurikáló hártyából folyamatosan redukált kénvegyületek lépnek ki, melyek a víztér felé diffundálnak.
Továbbhaladva újabb réteget fedezhetünk fel, melybe – elzártsága következtében – már sem tápanyagok, sem oxigénforrásul szolgáló
anyagok nem vagy csak minimálisan diffundálnak be. A réteget főképpen a legrégebbi biológiai hártyák elhalt maradványai és szilárd homokszerű összletek alkotják. Ez a tartomány bár savas jelleget mutat, de kén
csak kötött formában van jelen, melynek nincs utánpótlása, így korróziós hatása sem túl jelentős. Ez a réteg minimálisan vesz részt a szennyvíz
lebontásában, és nem befolyásolja a csatorna légkörét sem, a német
szakirodalom alapján inert anaerob hártyaként jelölik.
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elhalt maradványai és szilárd homokszerű összletek alkotják. Ez a tartomány bár savas jelleget mutat, de kén csak kötött formában van jelen,
és utánpótlása sincs, így korróziós hatása sem túl jelentős. Ez a réteg
minimálisan vesz részt a szennyvíz lebontásában, és nem befolyásolja a
csatorna légkörét sem.

A szennyvíznyomócsőben lezajló folyamatok
Egy hidraulikailag helyesen tervezett nyomócső esetén a helyzet némiképp eltér a gravitációs csatornáknál leírtaktól. A szivattyúzás – a
kavitáció elkerülése érdekében – megköveteli, hogy a szívócsőben lehetőleg ne vagy csak minimálisan legyen jelen bármilyen gáz, ezáltal
a nyomócsőben nincs légtér, ami oxigén-utánpótlást biztosíthatna a
biokémiai folyamatokhoz. Ez azt jelenti, hogy a nyomócsőben – mely
esetenként igen hosszú is lehet – már a cső elején is anoxikus helyzettel
kell számolni. A nyomócsövekben általában az anaerob csatornaszakaszokra jellemző helyzet alakul ki, azzal a különbséggel, hogy a légtér hiánya következtében sem jelentős beoldódás, sem kigázosodás nincs. A
szennyvíznyomócsövek általában műanyagból létesülnek, leggyakrabban KPE-anyagúak. Ezek teljes mértékben ellenállnak a biológiailag agresszív közegeknek, és egyben gázzáróak is. Vagyis a keletkező agresszív
gázok a csőből nem tudnak távozni, és a vízzel együtt utaznak részben
oldott állapotban, miközben a koncentrációjuk egyre nő a nyomócső
hossza mentén, amint az a 2. ábrán látható.
Ettől eltérő folyamatok csak a nyomócső legelején lehetségesek,
ahol némi molekuláris (kötetlen) oxigén lehet jelen.

A szennyvízcsatornában oxigénhiány hatására
lezajló folyamatok
Egészen más folyamatokkal találkozunk, ha a víztér feletti légtérben
oxigénszegény állapot uralkodik. Ez azt jelenti, hogy a szabad légkörrel igen gyenge kapcsolatban áll a légtér, a keletkező gázok nehezen
távoznak a csatornából, így magas koncentrációban felgyülemlenek, és
közülük az agresszív gázok a környezetükkel reakcióba lépnek. Legkárosabb a kén-trioxid, mely vízzel érintkezve kénsavat alkot ( ). A biológiai
hártyába beáramló kén-hidrogén hatására oxigén is bediffundál a hártyába. A biológiai hártyában a kén-hidrogén elemi kénné, de leginkább
kénsavvá oxidálódik. Ez a kénsav a légtér falán nagy koncentrációban
lecsapódik. A légtéri biológiai hártya igen gyakori tulajdonsága az erős
savas jelleg, itt gyakran pH=1 közeli érték is mérhető. Az ilyen erősen savas jelleg megtámadhatja a nem megfelelően megválasztott csőfalat, és
anyagát elbonthatja. A szennyvízátemelők esetén a légtér betonkorróziója nagyon gyakran megfigyelhető. A DWA-irányelv megállapítja, hogy
0,5 ppm feletti csatornalégköri kén-hidrogén-koncentráció esetén erős
biológiai korrózióval kell számolni.
Az oxigénszegény állapot következtében a légtérből az oxigén beoldódása a szennyvízbe csekély, ugyanakkor a víztérből jelentős az illékony redukált kénvegyületek légtérbe való kiválása. Ezek közül kiemelkedik a kén-hidrogén, melynek jelentős része a légtéri biológiai hártya
felé áramlik tovább.
A víztéri biológiai hártyában igen csekély az oxigén diffúziója, mert
a víztér oxigénszegény, így egészen más típusú baktériumok élnek,
nagy mennyiségben fordul elő thiobacillus, mely anaerob körülmények
között él, szulfátot redukál kén-hidrogénné, és ezzel nyeri a szervezete
felépítéséhez szükséges oxigént. Így az oxigénszegény biológiai hártya
felépítése több tekintetben hasonlít az aerob hártyáknál tárgyalt középső réteghez. A keletkező kén-hidrogén a parciális nyomások közti
különbség hatására (a Fick-törvény szerint) a víztérbe vándorol. A csőfallal érintkező réteget ez esetben is főképp a régebbi biológiai hártyák

2. ábra: A szennyvíznyomócsőben lezajló biokémiai folyamatok
(Dr. Dulovics D. nyomán)

A nyomócsőben lezajló folyamatok oxigénigényére iránymutató
adatokat Dr. Dulovics* ad meg a gyakorlatban leggyakrabban előforduló szennyvíznyomócsövekre vonatkozóan.

Csőátmérő

Cső belső
felülete

Cső
térfogata

[mm]

[m2/m]

[l/m]

[mg/m/h]

[mg/l/h]

80

0,25

5

175

35

100

0,31

7,9

220

28

150

0,47

17,7

329

19

200

0,63

31,4

441

Oxigénfogyasztás

14

A biológiai hártyában 15 °C-on az átlagos oxigénfogyasztás 700 mg O2/m /h
2

1. táblázat: A szennyvíznyomócsövek oxigénigénye (Dr. Dulovics D. nyomán)

Látható, hogy minél kisebb a nyomócső átmérője, annál nagyobb
az oxigén fogyasztása. Gyakorlatilag fordított arányosságot lehet felfedezni, mert a biológiai hártya felülete a nyomócső kerületével arányos.
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Ugyanakkor a szennyvízmennyiség, melynek oxigéntartalmát csökkenti a
biológiai hártya működése, a keresztmetszettel arányos. Ha a víz oxigénoldó képességét (10 mg/l, 15 °C, 1 bar) összevetjük a nyomócső falán levő
biológiai hártya oxigénfogyasztásával, látható, hogy DN 80 cső esetén
kevesebb mint 20 perc alatt az oxigénnel telített vízből eltűnik az oxigén.
A nehézségeket tovább növeli, hogy a szivattyúk szakaszos üzeműek, a csőben lezajló anaerob bomlási folyamatok pedig folyamatosak, vagyis a szennyvíz a szivattyúzási szünetekben nem mozdul a
nyomócsőben, de agresszív gázok fejlődnek. Ezek a káros jelenségek
leginkább kisebb települések esetén figyelhetők meg, ahol a nyomócső
térfogata hasonló nagyságrendű, mint a település napi szennyvízkibocsátása, továbbá csatorna-karbantartási és üzembiztonsági szempontból DN 80-nál kisebb átmérőjű nyomócső a műszaki előírások szerint
nem kerülhet üzemeltetésre.

A szennyvízátemelőben lezajló folyamatok
A károsító hatásoknak egyik legjobban kitett elem a nyomócsövet követő első, korrózióval szemben nem vagy gyengén ellenálló műtárgy,
ahol a kiáramló szennyvíz újra oxigénnel érintkezik, és nincs biztosítva a
megfelelő kigázosodás. Vizsgáljuk meg egy szennyvízátemelő példáján
a folyamatot, de lehet ez egy gravitációs csatorna aknája vagy maga a
tisztítótelep is. A legfontosabb megállapítás, hogy a nyomócsőből kiáramló szennyvízből kiválik a telítési koncentráció feletti kén-hidrogén és
egyéb illékony redukált kénvegyületek.

3. ábra: A szennyvízátemelőben lezajló biokémiai
folyamatok (a szerző rajza)

4. ábra: Erős betonkorrózió egy szennyvízátemelőben (a szerző felvétele)

értelem esetén lehetőség nyílik arra, hogy a kén-hidrogén oxidálódás
előtt eltávolításra kerüljön, amire jó példát láthatunk Sopronban, amit
még néhai Havas András valósított meg: a Brennbergbánya felől érkező
szennyvíz a gravitációs csatornába csatlakozás során megfelelő biofilteren keresztül kiszellőztetésre kerül.
Sajnos sok helyen tapasztalható a fenti példa ellenkezője, a szennyvízátemelő kilevegőztetését a kellemetlen szaghatások miatt igyekeznek
mesterségesen korlátoz-ni. Amennyiben egy átemelőbe a gravitációs
rendszerből friss szennyvíz, valamint hosszú nyomócsövön keresztül is
érkezik szennyvíz, és a kiszellőzés korlátozott, biztosan megindul a kénsav keletkezése, ezáltal az átemelő légterében agresszív légkör alakul ki.

2. táblázat: Határértékek a szennyvízelvezetésben alkalmazható, vegyi hatásoknak kitett betonokra
(a DWA-M168 irányelv alapján)

A szennyvízátemelőkben a magasról lezúduló, gyakran ütközőtányéron
szétfröccsenő szennyvíz intenzíven kigázosodik. A szellőzőn, annak hiányában a becsatlakozó gravitációs csatornán, ill. a nem tökéletesen záró
fedlapon keresztül a vízszintváltozás hatására mindig kerül oxigén az átemelőbe. Ez az oxigén a magas koncentrációjú illékony redukált kénvegyületeket (leginkább a kén-hidrogént) oxidálja, és a lecsapódó kénsav
az átemelő légtéri falán alacsony pH-jú filmet képez, mely megtámadja az
ellenálló bevonat nélküli vasbeton akna cementjének mészkőtartalmát az
alábbi folyamat szerint:

Nagyobb fajtérfogata (azaz kisebb sűrűsége) következtében a gipsz felhólyagosodik, majd leválik, és a folyamat indul elölről. Megfelelő szak-

A 4. sz. ábra egy északkelet-magyarországi település szennyvízátemelőjét
mutatja nyolcévi üzem után. Jól látható, hogy a betonkorrózió olyan fokú,
hogy a vasbeton akna tekintélyes része már elmállott, és kilátszik a hálóvasalás. Itt rövidlátó politikával jól bezárták az agresszív gázokat egy betonaknába. Ismeretes, hogy egy szennyvízátemelő vasbeton műtárgyat 50
éves élettartamra kell tervezni, de gyakran ennek a töredékét sem éli meg.
A német irányelv jól mutatja, hogy ilyen alacsony pH-jú (pH<4) savas
közeg nem érintkezhet cementalapú építőanyaggal, mert azzal a korábban tárgyaltak szerint reakcióba lép, és anyaga átalakul. Pontosabban,
ha a szennyvíz által létrehozott pH 6,5 feletti, akkor minden további
feltétel mellett érintkezhet a cementalapú építőanyag a szennyvízzel
vagy annak gőzével. Itt kell megjegyezni, hogy a tapasztalatok szerint
a szennyvíz gőzének kondenzációja hatására a víztér felett lecsapódott
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pára pH-értéke lényegesen alatta van a szennyvízben mérhető értéknek.
Ezt a tapasztalat is alátámasztja, mivel a betonkorrózió általában a légtérből indul, amint az a 4. ábrán is látható. Ez arra vezethető vissza, hogy
az illékony kén-hidrogén a víztérből távozva az oxigénnel reakcióba lép,
és a légtérben keletkezett kénoxidok (a kén-dioxid, kén-trioxid a falon
levő párában oldódva kénessavat és kénsavat képez).
6 és 6,5 közti pH-érték 10 évenként 1 évig engedhető meg átlagosan, míg 4 és 6 közti pH-érték átlagban hetente 1 óra hosszban. Ezen
feltételek mellett várható el, hogy a szerkezet jelentősebb károsodás
nélkül kibírja a műtárgyakra vonatkozó 50 éves élettartamot.
A táblázat utolsó rovatában látható, hogy a szennyvízelvezetésben
alkalmazható betonra minden agresszív anyaggal szembeni védelemre
két feltételt ír elő az irányelv: ezek közül az egyik az alacsony víz-cement
tényező, a másik pedig a csekély vízbehatolási mélység. A 0,5 víz-cement
tényező a magyar MSZ 4798-1:2004 szabvány szerinti C30/37 minőségű
betonból készült, igen vízzáró betonra vonatkozik. Azonban XA3 környezeti kitettség (nagymértékben agresszív környezeti kitettség) esetén
legfeljebb 0,45 víz-cement tényező engedhető meg. A szennyvízelvezetésben alkalmazott betonok nagy szilárdságát nem a statikai igénybevétel indokolja, hanem a beton szilárdsága és annak vízzárósága közötti
arányosság, vagyis minél szilárdabb egy beton, annál nagyobb ellenállást
képvisel a szivárgó vízzel szemben. A betonszerkezetbe beszivárgó víz
magával viszi az agresszív kénvegyületeket a belső rétegekbe, továbbá a
belső összetevőket is roncsolja – leginkább a mészkövet alakítja gipsszé –,
és belülről feszíti szét a szerkezetet. Ezt megelőzendő minél vízzáróbb beton alkalmazása szükséges, ami nagyobb betonszilárdsággal érhető el. Ez
a gyakorlatban alacsony, 0,45 vagy még kisebb víz-cement hányadot – közel a kémiai kötés által megkívánt arányt – jelent. Ez egyben a zárványok
minimalizálását is jelenti (a zárványokat a bedolgozás során cementes víz
tölti ki, ahonnan a felesleges víz a kötés után elszivárog és elpárolog). A
zárványokat azon túl, hogy a beton szilárdságát csökkentik, később agresszív kénvegyületek tölthetik ki, ezáltal belülről támadva meg a betont.

3. táblázat: Határértékek a szennyvízelvezetésben alkalmazható, vegyi hatásoknak
kitett betonokra (a DWA-M168 irányelv alapján)

Amennyiben a szennyvízelvezetési beton közvetlenül érintkezik szen�nyvízzel vagy szennyvíz által táplált biofilmmel, és ezek az érintkező felületek nem tesznek eleget a 2. táblázatban foglalt feltételeknek, úgy
az irányelv szerint a 3. táblázatban közölt védőintézkedéseket kell alkalmazni. Agresszív, pH<4 alatti közeg esetén egyértelműen bevonat
szükséges a szennyvízelvezetési beton és az agresszív kénvegyületeket
tartalmazó közeg elválasztására.

Az alkalmazható bevonatok
A piac számtalan bevonatot kínál, ezek között vannak jó és kevésbé megfelelő, ill. kedvező költségű és drágább megoldások. A következőkben
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szeretnék néhány szempontot bemutatni a megfelelő bevonat megválasztása érdekében. Fontos, hogy a kiválasztott bevonat tartós legyen,
megfelelően ellenálljon a mechanikai és kémiai igénybevételeknek.
• Abban az esetben, ha valóban időtálló, a betonszerkezetet ténylegesen
megvédő bevonatot szeretnénk, akkor a cementalapú vakolatoktól célszerű eltekinteni. Egy forgalmazó ezzel kapcsolatos vizsgálatot végeztetett, melynek során egy jól működő gravitációs csatorna vízterébe lógatta
a cementalapú bevonatmintákat, és csak minimális súlyveszteséget (elbomlást) tapasztalt, ez alapján kiválónak minősítette a terméket. Egy jól
működő csatornában nincs agresszív légtér, valamint a víztér pH-ja sokkal
kevésbé savas, mint a légtér falán lévő biofilm; ilyen térben tényleg megfelelő a vizsgált bevonat, de felmerül a kérdés: ezek a környezeti viszonyok
jellemzik-e többnyire a bélelendő átemelőket, csatornaszakaszokat?
• Több forgalmazó kínál műanyag fóliákat, melyek ragasztással vagy
egyéb módon az akna belső falára rögzíthetők. Ez jó megoldásnak mutatkozhat, ha az anyag tökéletesen elzárja az agresszív légteret a betontól. Ezen fóliák érzékeny pontja a mechanikai sérülés, amit karbantartás
közben akár egy csavarhúzó, egy villáskulcs vagy a szennyvíz által magával hozott keményebb tárgy is okozhat.
• Megszokott módszer PVC- vagy polietilén lemezek utólagos aknafalra
szerelése.
Ez a bélelés elvileg teljesen vízés légzáró, erre mutat példát az 5.
ábra. Ugyanakkor tudni kell, hogy
a műanyagok, mint a PVC és a PE,
nem rugalmas anyagok, hanem
elasztikusan kúsznak. Ez azt jelenti,
hogy a rögzítési pontoknál a csavarok helyénél lévő lyukak lassan kitágulnak, és az agresszív gázok idővel
itt is a betonfelülethez érnek, ami5. ábra: Polietilénlemez-bélelés
nek
következtében megindul a beegy vidéki átemelőben
(a szerző felvétele)
tonkorrózió, bár jóval később, mint
ha védelem nélkül történne.
Azonban azzal tisztában kell lenni, hogy a PVC (λPVC = 8*10-5 1/°K)
és a PE (λPE=13-20*10-5 1/°K) soha nem fog egységes szerkezetet alkotni
a betonnal, mert ezen műanyagok lineáris hőtágulási együtthatója közel
egy nagyságrenddel nagyobb, mint a betoné (λBETON=1-1,4*10-5 1/°K).
Ennek következtében a határukon jelentős nyíróerő léphet fel a hőmérséklet-változás hatására, ami előbb-utóbb elválasztja egymástól a rétegeket.
• Egy hazai betongyár a rázóasztalon gyártott betoncsöveihez alakzáró
tüskékkel ellátott PVC-lemezből készült csövet fejlesztett ki, melyet először a betonsablonba helyez, és kívülről vasbetonnal vesz körül. Ennek
szerkezete látható a 6. ábrán. A belső PVC-cső teljes vízzáróságot biztosít, egyetlen problémás hely a csövek egymáshoz kapcsolódásánál
jelentkezik. Jól láthatók a négyzethálóban elhelyezkedő PVC-tüskék
benyomódásai a cső belső felületén. A tüskék kalapos fejét alakzáróan
körülvevő beton biztosítja a szerkezet egységét.
Azonban az is megfigyelhető, hogy
maga a PVC-lemez nem tapad ös�sze a betonnal, vagyis a kapcsolatot
egyedül a tüskék kalapja biztosítja.
Egy másik bélelési megoldás az
üvegszálas poliészter. Nem véletlen, hogy a vasbeton óriási pályát
6. ábra: Alakzáró PVC-lemezzel
futott be, ennek egyik fő oka, hogy
együtt öntött vasbeton cső metszete
a vas és a beton lineáris hőtágulá(a szerző felvétele)
si együtthatója nagyon közel esik
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egymáshoz (beton: 1-1,4*10-5 1/°K, vas: 1,2*10-5 1/°K), így egységes
szerkezetet képeznek, és a hőmérséklet-változás nem hoz létre olyan
feszültségeket, amelyek a két összetevőt igyekeznének elválasztani. Az
üvegszálas poliészter töltőanyaga a homok, vagyis olyan anyag, mely
a betonnak is fő alkotója, emiatt hőtágulási együtthatója is közel áll a
betonéhoz, ezáltal egységes szerkezet hozható létre. Az építés során a
lesüllyesztett aknába üvegszálas poliészter-bélelést helyeznek el, amit
rögzítenek, majd a beton és ÜPEcső közti hézagot fokozatosan
alulról felfelé cementpéppel töltik
fel, így a buborékképződés kizárt.
A megkötött cementpép jól tapad
mind a betoncső belső, mind az
ÜPE érdes külső felszínéhez, ezáltal egységes szerkezet alakul ki. A
közel azonos hőtágulás következtében repedés nem keletkezik. A 3-4
mm vastag ÜPE az egységes szerkezet következtében jelentős mecha7. ábra: Egy szennyvízátemelő
ÜPE-bélelése (a szerző felvétele)
nikai igénybevételnek is ellenáll.

A betoncsövek minősége
További problémát jelent a hazai betongyártás néhány anomáliája. Egy
betoncső minőségét két lényeges tényező, az alkalmazott összetevők és
a megfelelő bedolgozottság határozza meg. A betongyárak saját maguk
minősítik a betontermékeiket, ugyanakkor a betoncsövek tekintélyes
része a teljes kötés előtt kiszállításra kerül, így még egy Schmidt-kalapácsos vizsgálatra sincs mód, ezért különböző módszereket alkalmaznak
a minőség becslésére, mely minőségbecslés gyakran téves. Hagyományos vibrációs eljárással az alacsony, 0,45-0,5 víz-cement tényezőjű beton bedolgozása igencsak idő- és munkaigényes, ami ellentétben áll a
gyors sorozatgyártás érdekével. Egy általam tervezett szennyvízátemelő
kivitelezése során a helyszínen végzett Schmidt-kalapácsos mérés alkalmával C20-22 értéket mértem C30/37 műbizonylat mellett.
A gyártási technológia is befolyásolja az elkészült cső minőségét.
Vibrációs technológia során a beton a nehézségi erő hatására tömörödik.
A pörgetett technológiával való gyártás során a tömörítőerőt kezdetben
a centrifugális erő képviseli, mely a sebesség négyzetével arányos. Később, mikor a sablon tele van betonnal, a cső felfüggesztési élénél fellépő mángorló hatás is érvényesül, mely kiváló tömörödést biztosít.
Az átemelők létesítése során a ki- és bevezető csövek helyét általában
koronafúróval fúrják ki. Néhány átemelőakna kivitelezése során sikerült

AZ INFORMATIKAI
BIZOTTSÁG 2018. ÉVI
BESZÁMOLÓJA
SIMON ÁGNES
a MaVíz Informatikai Bizottság elnöke

Az Informatikai Bizottság havi rendszerességgel
és teljes létszámú meghívással tartotta üléseit
2018-ban. Jelenleg 25 fő tagja a bizottságnak,
az üléseken való részvétel az előző évihez hasonló volt.

ezeket megvizsgálni, ebből mutatok be a következőkben néhány példát. A 8. ábra egy betoncsőből koronafúróval kivágott mintát mutat.
Jól látható egy hosszúkás zárvány cementlerakódással, valamint a felületen kipergett apró kavicsok helyei. Ezen jelek a betoncső gyártáskori
hiányosságaira utalnak – nem megfelelő tömörítést valószínűsítenek. A
nagy zárványok az elvárt betonminőséghez képest nagyobb víz-cement
hányadot jeleznek. A csövön elvégzett Schmidt-kalapácsos vizsgálat
C20 szilárdságot mutatott, ami alátámasztja a képen látható hibák megalapozottságát.

8. ábra: Egy szennyvízátemelő
ÜPE-bélelése (a szerző felvétele)

9. ábra: Egy szennyvízátemelő
ÜPE-bélelése (a szerző felvétele)

A 9. ábra egy betoncsőből koronafúróval kivágott mintát mutat. Jól
látható, hogy a vágási felület sima, apró kavicsok kipörgése, zárványok
nem láthatók, vagyis egy jól bedolgozott, jó technológiával készült betoncsőből származik a minta. Ez nagy szilárdságra utal, így a vízbehatolással szemben, ezáltal pedig a betonkorrózióval szemben is megfelelő
ellenállást képvisel. A csövön elvégzett Schmidt-kalapácsos vizsgálat
C40 szilárdságot mutatott.

Összefoglalás
Az előzőkben bemutatásra kerültek a csatornahálózatban lezajló azon
folyamatok, melyek a szennyvíz kéntartalma körül zajlanak le. Rövid
tartózkodási idő esetén a káros folyamatok nem indulnak be, de hosszú,
oxigéntől elzárt nyomócsöveknél annál inkább. Ezen jelenségek főként
a kistelepülések szennyvízelvezetésének velejárói. Megállapításra került,
hogy a betonkorrózióval szembeni ellenállás és a beton szilárdsága között
arányos kapcsolat áll fenn, valamint a beton szilárdságát a szennyvízelvezetésben nemcsak statikai, hanem vízzárósági okok is indokolják. A német DWA-M168 irányelv azon ajánlását, hogy pH<4 esetén csak megfelelő
bevonatos csövek és műtárgyak kerülhessenek kapcsolatba a szennyvíz
víz- és légterével, célszerű lenne hazánkban is előírni. Ugyanakkor a bevonatokkal-bélelésekkel kapcsolatban a tervezőknek és az üzemeltetőknek
is megfelelő ismeretekkel kellene rendelkezniük a helyes bélelési módszer
kiválasztása érdekében, amit jelen cikk is próbál elősegíteni.

Az üléseken nem részt vevő tagok e-mailben
tartották a kapcsolatot a bizottsággal, és javaslataikat, hozzászólásaikat elküldték a felvetett témával kapcsolatban. A bizottsági ülések mellett
eseti jelleggel e-mailben is konzultáltak a tagok.
Az év kiemelt témái a GDPR, az e-ügyintézés, a
MEKH FEV és a NAV online számlaküldés voltak.
Bizottsági ülés keretében tartott szakmai napon
kerültek bemutatásra az Intalion Kft. szoftverrobot- és alkalmazásintegrációs megoldásai.
A 2018. évben jubileumi, 20. Informatikai
Konferenciát szerveztünk, erre Mosonmagyaró-

váron került sor, támogató házigazdája az Aqua
Szolgáltató Kft. volt. A szakmai előadások témái
a GDPR adatvédelmi törvényre való felkészülés segítése, az e-ügyfélszolgálati megoldások
bemutatása és az Ügyfélkapu – Hivatali Kapu –
Cégkapu kérdéskörének kitárgyalása voltak.
A 2018. évben is aktuális volt a legtöbb víziközmű-szolgáltatónál a számlázási rendszerek
megújító auditja. A bizottság tagjai rendszeresen megosztották a tapasztalatokat egymás
között, ez is hozzájárult a gördülékeny, sikeres
auditokhoz.
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NE FÉLJÜNK A VÁLTOZÁSTÓL!
(EGY VÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA INTENZIFIKÁLÁSA)

kivonat Az elmúlt néhány évben a víziközmű-szektort ért megszorítások miatt különösen fontossá vált a szolgáltatók
számára a saját erőforrások maximális kihasználása. Ennek érdekében felmértük, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési
területén található víztisztítási technológiák esetében hol van lehetőség az üzemeltetési költségek csökkentésére,
illetve racionalizálására a vízminőség javítása mellett. Az előzetes felméréseket követően a tiszalöki vízellátó rendszer
alkalmasnak tűnt arra, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően megvalósuljon a biológiai ammóniamentesítés folyamata.
2016-ban elindult a több hónapig tartó próbaüzem, mely során csökkentettük az adagolt vegyszerek mennyiségét,
valamint javítottuk a légoxidáció hatásfokát. Az általunk elvégzett üzemeltetési, gépészeti és technológiai beavatkozások hatására jelentősen javult a vízminőség, csökkent a technológia fajlagos költsége – mindezek alapján a beavatkozások sikeresnek tekinthetőek.
kulcsszavak technológiaintenzifikálás, vízminőség, biológiai ammóniamentesítés, költséghatékonyság
KÓCZIÁN ZOLTÁN NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

1. Célkitűzés
Az elmúlt néhány évben a víziközmű-szektort
ért megszorítások miatt különösen fontos
szempont a szolgáltatók számára, hogy az
egyes vízkivételi műveknél milyen fajlagos önköltséggel számolhatnak az elosztóhálózatba
kiadott ivóvíz esetében. A fent említett szempont miatt megvizsgáltuk, hogy szolgáltatási
területünkön mely vízműveknél van lehetőség
a technológia intenzifikálására.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. jelenleg 37 vízműtelep
üzemeltetését látja el, melyek közül Tiszalök
vízmű esetében a korábban működő technológia módosítása mellett döntöttünk. A munka
során célul tűztük ki a biológiai ammóniamentesítés folyamatának elindítását, melytől a fajlagos költségek csökkentése mellett a vízminőség javulását vártuk.

2. Adottságok
A mélységi vízbázis jellegéből adódóan a nyers
víz vas-, mangán-, ammóniumparaméterek
tekintetében kifogásolható. A vas és mangán
eltávolítása légoxidációt és kálium-permanganáttal történő oxidációt, majd koagulációt
követően négy darab kétrétegű, kvarchomok
töltetű szűrőn történt. A tisztítási technológia
kifogásolható volt ammónium- és mangánparaméterek tekintetében (1. ábra). A technológiának a fentebb említett paramétereken
kívül gáztalanításra is alkalmasnak kellett lennie, mivel a víztermelésben részt vevő kutak
gáztartalom szerinti fokozata „B” besorolású
(0,8–10 L/m3 oldottmetán-tartalom). Az oldott
metán eltávolítása – a venturi idomnál levegő
kompresszorral történő adagolását követően
– a légkiválasztó tartályban történik. A bemutatott technológia alkalmasnak tűnt arra, hogy

1. ábra: Kémiai paraméterek változása

kisebb átalakításokat követően elindulhasson
a biológiai ammóniamentesítés folyamata a
kétrétegű szűrőkön.
Amennyiben a technológia nem alkalmas a
határértékek betartására, lehetőség van egyes
indikátor-vízminőségjellemzők esetében úgynevezett „puha határérték” kérésére. Ezt a megyei kormányhivatal népegészségügyi aktuális
szerve állapíthatja meg a szolgáltató kérelmére, egyéves időtartamra, az előző évi vizsgálati
eredmények alapján.
Tiszalök vízmű esetében ammóniumparaméterre 1,5 mg/L, mangánparaméterre 0,3
mg/L volt a hatóság által meghatározott „puha
határérték”. Bár mentesültünk az azonnali jelentési kötelezettség alól, az ivóvíz kifogásolt minőségű volt, így mindkét paraméter határérték
alá csökkentését fontos feladatnak tekintettük,
mivel ezek az anyagok a hálózaton jelentősen
hozzájárulhatnak a másodlagos vízminőségromlás kialakulásához. A magasabb mangánkoncentráció a hálózati biofilm kialakulásához,
valamint az ivóvíz elszíneződéséhez, illetve za-

varosodásához is vezethet. A határérték feletti
ammónium pedig egyrészt jelentősen csökkenti a klóralapú fertőtlenítőszerek hatékonyságát,
ezzel növelve a szükséges vegyszer mennyiségét, másrészt fennáll a magas nitritkoncentráció
kialakulásának veszélye a hálózaton!

3. Beavatkozások, változások
A tervezett beavatkozások első lépéseként
leállítottuk a segéd-oxidálószerként alkalmazott kálium-permanganát-oldat adagolását, és
megvizsgáltuk a légoxidáció hatékonyságát.
Mivel azt tapasztaltuk, hogy a légoxidáció nem
megfelelő, ezért megpróbáltuk a beadagolási
pontot máshol kialakítani, a venturi idomot
átalakítani, illetve megemelni az adagolt levegő mennyiségét. Sajnos az ammóniumion
eltávolításában nem állt be változás, ugyanakkor a leállított vegyszer hatására a szűrőkön
kialakult korábbi egyensúlyi állapot felbomlott,
így rövid ideig a nyers vízre jellemző mangánkoncentrációnál magasabb érték volt mérhető
a kimenő vízben (2. ábra).
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6. Biológia a hálózaton a
biológiai nitrifikáció után

2. ábra: Kémiai paraméterek változása a beavatkozásokat követően

Ezt követően a korábbi venturi idom helyén két idom került kialakításra (3. ábra) a
nyersvíz-vezeték két ágra osztásával egyidejűleg, mivel azt tapasztaltuk, hogy a szükséges
bekeverési hatékonyság érdekében annyira le
kell szűkíteni az idom keresztmetszetét, hogy
az már lefojtja a nyersvíz-ágat, így az nem képes kielégíteni a technológiai igényt. Átalakításokat végeztünk a légkiválasztó tartályban
is, aminek hatására a bejövő levegős nyers víz
esőszerűen bukik ki, segítve a levegő kiválását.

4. Eredmények
A beavatkozások hatására javult a légoxidáció
hatásfoka, mivel az „iker” venturi idomok már
nem fojtották le a bejövő nyers vizet. A légkiválasztó tartály után a nyers víz oldottoxigén-koncentrációja 8–8,5 mg/L között volt mérhető, ami
egy olyan tapasztalati érték, melynek elérésére
mindenhol törekszünk. Az üzemeltetési gyakorlat alapján ez a koncentráció már elegendő a
szolgáltatási területünkre jellemző ammóniumion (maximum 2,5 mg/L) biológiai nitrifikációval
történő eltávolítására, amennyiben a folyamathoz szükséges további feltételek (hőmérséklet,
tartózkodási idő) adottak. A bemutatott változtatások hatására két héten belül kialakult a biológiai nitrifikáció folyamata, és jelentősen javult
a kimenő víz minősége mind mangán, mind
ammónium tekintetében (2. ábra).
A vízminőség javulása mellett a vízműtelep fajlagos költségei is kedvezően alakultak
(4. ábra). A pozitív változás oka egyrészt az
adagolt vegyszerek mennyiségének csökkentése, mivel a kálium-permanganátot teljesen

3. ábra: Az „iker” venturi idomok

sikerült kiváltanunk légoxidációval, ugyanakkor mérséklődött a kimenő víz klórigénye a
megoldott ammóniamentesítés miatt. Emellett a szűrők terhelésének visszaesése, valamint a hálózati zavarosodások megszűnése
mind a technológiai vízigény, mind a többletmunkavégzés csökkenését eredményezte.

5. Visszajelzések a felhasználóktól
A szolgáltatók megítélését nagyban befolyásolja a szolgáltatás ára mellett annak minősége,
jelen esetben az ivóvíz minősége is. Felhasználóink részéről a beavatkozásokra adott pozitív
visszajelzésként értékelhetjük, hogy jelentősen
csökkent a vízminőséggel kapcsolatos panaszok, bejelentések száma. Míg 2016-ban 28,
elsősorban a víz zavarosságával kapcsolatos panasz érkezett, addig 2017-ben csupán 2, vízminőséggel kapcsolatos panasz érkezett. Szintén
pozitívan értékeljük, hogy a minden évben elvégzett Felhasználói Elégedettség Vizsgálaton
mind a víz minőségével (a víz íze, a víz szaga),
mind a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megítélésével kapcsolatban javultak a 2017. évre adott válaszok eredményei az egy évvel korábbiakhoz képest.

4. ábra: A fajlagos költségek változása egy év alatt, azonos időszakra
vonatkoztatva

Sajnos gyakori negatív üzemeltetői tapasztalat
és ellenérv a biológiai ammóniamentesítéssel szemben, hogy az ilyen típusú víztisztítási
technológia esetén a hálózaton nem vagy csak
nagyon nehezen lehet határérték alatt tartani
a biológiai szervezetekre vonatkozó szigorú
határértékeket. Az alábbi diagramon (5. ábra)
az elmúlt nyolc év hálózati kifogásoltságát tüntettem fel mikroszkópos biológiai szempontból,
feltüntetve a kifogásolt minták, valamint kifogásolt paraméterek számát.
Jól látható, hogy 2012-ben kiugróan magas
volt a kifogásolt minták, illetve paraméterek
száma. A megoldást ebben az esetben végül az
elöregedett, nehezen vagy nem megfelelően
tisztítható közkifolyók cseréje jelentette – ezt
követően drasztikusan csökkent a kifogásoltság. 2017-ben, a beavatkozásokat követő évben
ismét romlott kismértékben a vízminőség biológiai szempontból, azonban ebben az esetben
is egy közkifolyó elszennyeződése volt a probléma forrása. A fertőtlenítést, tisztítást követően
megszűnt a kifogásoltság. 2018-ban nem volt
határérték feletti mikroszkópos biológiai paraméter a hálózaton.
Összességében elmondható, hogy ugyan
jelentősen csökkent az adagolt fertőtlenítőszerek mennyisége, mégsem figyelhető meg vízminőségromlás a hálózaton.

7. Összefoglalás
A bemutatott intézkedéseket saját erőforrásból, az üzemeltetési tapasztalatok alapján végeztük el, melyek az alaptechnológia elemeit
nem vagy csak kismértékben változtatták meg.
A beavatkozások hatására javult a vízminőség, valamint a felhasználóink szolgáltatással
kapcsolatos elégedettsége, illetve jelentősen
csökkent a technológia fajlagos költsége. Ezek
alapján, úgy gondolom, érdemes volt belevágni a technológia átalakításába, és nem félni a
változástól!

5. ábra: Kifogásolt mikroszkópos biológiai minták, illetve paraméterek száma
a hálózaton
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INTELLIGENS
TÉRINFORMATIKA

(KORSZERŰ OBJEKTUM-NYILVÁNTARTÁS, HÁLÓZATREKONSTRUKCIÓ,
GFT-KÉSZÍTÉS ÉS NYOMON KÖVETÉS, KARBANTARTÁS-ELLENŐRZÉS)
kivonat Kiemelten fontos az információgyűjtés korszerűsítése és kiterjesztése a fejlett technológia által kínált eszkö-

zök felhasználásával az információk megőrzése és további hasznosítása érdekében. Célunk a napi munkavégzés során
keletkező adatok, információk hasznosulásának maximalizálása, a gyűjtött adatok minél szélesebb körű felhasználásának megteremtése, visszacsatolása a szolgáltatók felé.
kulcsszavak adatgyűjtés, objektum-nyilvántartás, adatbázis-struktúra, GFT-tervezés és -támogatás, hibahelyleszúrás,

rekonstrukciótervezés, mobileszköz

UJHELYI PÁL NYÍRSÉGVÍZ Zrt., műszaki munkatárs

1. A térinformatika kezdetei
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. a térinformatikai rendszerének fejlesztését már a 2004. évben a Műszaki
Információs Rendszer részeként indította el. Ennek keretében egy Autodesk alapú (Mapguide)
térinformatikai rendszer került megvalósításra
MirMap néven. A rendszer a bevezetéskor az
akkori piacon fellelhető egyik legkorszerűbb
megoldásnak számított. A térinformatika fejlődése viszont igen gyors ütemben elindult a
rákövetkező években. Az Autodesk is számos
új termékkel jelent meg a piacon, amit részben
gazdasági, részben a kialakított integrációs
kapcsolatok áttelepítésének problémája miatt
nem követett a NYÍRSÉGVÍZ. A 2012. évre az
informatikai hátterek fejlődése okán a rendszer
változáskövetése, az új elemek beintegrálása
már nem volt megvalósítható, ezért a társaság
menedzsmentje a rendszer fejlesztése mellett
döntött. Ennek során az ESRI térinformatikai
megoldásai mellett döntött a társaság. Az ESRI
által kínált, már lefejlesztett alkalmazásoknak
gazdag tárháza van, lehetőség van munkafolyamatok felhasználó által történő leszervezésére
és ezekből felhasználható eszközök (widgetek)
készítésére. Hasznos a webes publikáció szabad
testreszabásának lehetősége is. A legnagyobb
előny a változásvezetés megoldottsága, egyszerű végrehajtása (a történetiség kezelése). 2013
elején megtörtént az ArcGIS-alapú térinformatikai rendszer telepítése (server, desktop), és elkezdődött az állományok feldolgozása.

2. Az információgyűjtés
korszerűsítése
Korábban a közműhálózatot papíralapú térképeken kezelték, ezáltal mindenki számára nehéz
volt a hozzáférés. Ahogy fejlődött az informatika,
úgy ezen a területen is bővültek a lehetőségek.

A jelenlegi térinformatikai rendszer segítségével
biztosítani tudjuk a felhasználók és a munkatársaink számára az információk gyors elérhetőségét. Kiemelten fontos az információgyűjtés
korszerűsítése és kiterjesztése a mai kornak megfelelő fejlett technológiával társaságunk számára. Ma már törvényi kötelezettség is az elektronikus nyilvántartás, de mi korábban felismertük
ennek jelentőségét. Sok település esetében a
szakági állományok digitális formátumban kevésbé vagy egyáltalán nem voltak elérhetőek. A
papíralapú közműtérképeket szkenneltük, georeferáltuk (gumilepedős megoldással hivatalos
földhivatali térképekre illesztettük rá), majd digitalizáltuk. A digitalizálás során a hatályos jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki térinformatikai rendszerünket, adattárainkat. A valós
adatok térbeli megjelenítésére létrehoztunk egy
egységes adatbázisplatformon alapuló térinformatikai rendszert, amelyhez a belső hálózaton
keresztül mindenki hozzáfér, akinek a munkájához szükség van rá.
Az adattartalmat úgy alakítottuk ki, hogy
azok minden szükséges információt tartalmaz
zanak (objektumazonosító, anyag, átmérő, település, közterületnév, építés éve stb.), és lehetőséget biztosítsanak a más külső adatforrásokhoz
történő kapcsolódáshoz. Minél pontosabb, korszerűbb az informatikai rendszer, annál gyorsabban és hatékonyabban történhet például a
hibaelhárítás, a karbantartás és a fejlesztések
tervezése a későbbiek során. A kezdeti időszakban pluszenergiát igényel a rendszer működésének megismerése, az alkalmazott rutinok
átvétele, a rendszer szerkesztési logikájának
elsajátítása. A rendszer komplexitása folytán és
funkcionális gazdagságának hasznosítása érdekében dolgozóinkat folyamatosan képezzük és
képezni fogjuk.

A NYÍRSÉGVIZ Zrt. 1996-ban alakult gazdasági
társasággá 29 település víziközmű-üzemeltetőjeként. Azóta a cég működési területe folyamatosan bővült, ma már 91 településen végzünk
víziközmű-szolgáltatást. Az ivóvízhálózat két és
félszeresére nőtt, a szennyvízhálózat pedig háromszorosára (1. ábra).

A nyirádi ivóvizes üzemirányító alközpont

Több ezer kilométer hosszú közműhálózat csak
a nyomvonalak digitalizálásával megelégedő,
vektoros alapú nyilvántartásokkal már nem kezelhető, szükség van egy adatbázisalapra épülő,
grafikus megjelenítést is biztosító nyilvántartó
rendszerre. Az ESRI ArcMAP-rendszere ezen
igények kielégítésére alkalmas. Mint minden
közműszolgáltatónál, úgy nálunk is megjelent
a szakemberhiány, öregszik a fizikai állomány.
A korszerű térinformatikai rendszerben az a
tudás, ami szétszórtan az emberek fejében létezik (mint pl. tolózárak, föld alatti és föld feletti
tűzcsapok, aknák, csomópontok, átemelők stb.
helye), ebben a rendszerben nem tud elveszni.
A rendszer segítségével az új munkatársak kön�nyebben megismerhetik a hozzájuk tartozó területet. Az elektronikus objektum-nyilvántartásban a változások vezetése sokkal egyszerűbben
kezelhető, mint a papíralapú térképeken.
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fő. A térképi adatok pontosítása ma már két szinten
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. térinformatikai rendszere
kerül megvalósításra. Az
ESRI-alapokra épült. A megvásárolt rendszer
első szint a geometria
számos olyan kész modult, eszközt, alkalmazást
pontosítása, amit geodé
biztosít a felhasználók számára, mely lehetővé
zi
ai bemérések során véteszi, hogy mélyebb programozói ismeretek
gezünk. A nyíltárkos benélkül is összeállíthassák a publikálandó térképi
méréseket a korlátozott
állományaikat, és támogatja a webes publikáerőforrások miatt az új
lást is. Természetesen ezen eszközparkhoz száhálózatok építése, rekonstmos ingyenes és kis költséggel megvásárolható
rukciós munkák, nagyobb
3. ábra: Hibahely leszúrása a térinformatikai rendszerben
további eszközök (widget) is elérhetők, ami tovolumenű hibaelhárítások,
vábbi felhasználási lehetőséget nyit meg a felbekötések cseréje 
során
használók számára. Mi éltünk e lehetőségekkel, • Gördülő fejlesztési terv (GFT) készítése és
végezzük 
geodéziai pontosságot biztosító
és saját igényeinknek megfelelően formáztuk
nyomon követése. Jövőbeni feladatok térkémérőműszerekkel. Ennek el
végzésére jogmeg a használt térinformatikai felületet.
pi előkészítése, a skiccek és Google Map-os
szabály is kötelez (E-közmű-rendelet). Ezen
Az intelligens térinformatikai rendszer
térképek kiváltása egy egységes térképpel,
túlmenően geodéziai pontossággal történő
előnyei az egységes adatbázisplatformon törmelyet a térinformatikai rendszerben tudnak
felmérést ott végzünk, ahol nem volt semmiténő objektum-nyilvántartás, ugyanis ezáltal
lyen dokumentáció, pl. 1-1
könnyebb az információcsere az objektumazoutca közműhálózatáról a
nosító (ID-kapcsolatok) révén. Más modulokkal
térszínen elérhető objekis összekapcsolhatók a műszaki információs
tumok felmérésével. Teljes
rendszer moduljai, a FusionR – értékesítési és
települések közműveinek
gazdasági információs rendszer moduljai. A térkomplex felmérését csak
informatikai rendszerrel az objektum-nyilvánad hoc jelleggel tudtuk
tartás mellett szélesebb körben hasznosítható
elvégezni. A jelenlegi kaúj lehetőségek, módszerek is megnyílnak szápacitások és napi feladatok
munkra, melyek a társaság működési folyamamellett évente 1-2 kisebb
taiban hasznosításra kerülnek:
település felmérésére van
• Hálózatrekonstrukció-tervezésnél nyílt forráslehetőség.
kódú térképeket dolgoztunk fel (talajvízszint,
A második szint az inburkolatfedettség, hibahelyek feldolgozása).
formációtartalom teljessé
A tervezést elősegítő adatokkal egészítettük
tételét szolgálja. Ebben
4. ábra: A 2017. évben megvalósult fejlesztések ellenőrzése
ki a közművezetékeket, pl.: kockázati besoroa körben megelégszünk
lási adatok stb.
kisebb geodéziai pontossággal (1–5 m). Ezt a fajta
készíteni munkatársaink. A pontosítást a munkavállalók szélesebb körének
2017. évben megvalósult bevonásával tudjuk végezni.
fejlesztések, valamint a Ahogy fentebb már említettem, van egy elleköltségek és az anyagfel- nőrzési csoportunk, mely folyamatosan végzi a
használás ellenőrzésére is szerelvények állapotfelmérését. A felmérés solehetőség van (4. ábra). A rán a kollégánk a telefonjával, MapCam funkció
2018. év nyomon követése segítségével fotódokumentációt készít az adott
során az üzemek havi vagy szerelvényről. A fotókhoz a telefonkészülék ménegyedéves jelentésben terpontosságú koordinátát rendel hozzá. Az ESvisszacsatolnak az elvég- RI-rendszerben lehetőség van a fotók közvetlen
zett feladatokról.
térbeli elhelyezkedést megtartó felolvasására,
2. ábra: A karbantartások ellenőrzése és nyomon követése
• Információgyűjtés széles publikálására. Az így rendszerbe illesztett képek
körű platformra helyezése, segítségével ma szerelvények meglétét tudjuk
• A napi munkavégzést követően a karbantarváltozásvezetés webes megjelenítő felületen ellenőrizni, elhelyezkedésük pontosságát, letás ellenőrzése visszacsatolást ad az üzemektörténő megteremtése aktív rétegek létreho- író adataik érvényességét tudjuk pontosítani.
nek az éves munkaterv aktuális helyzetéről. A
zásával (szerelvények, nyomvonalak ábrázolá- Például egy szerelvényaknában a tolózárak heszerelvényekről készült fotók segítségével az
si lehetősége adatbázisba történő mentéssel). lyét, milyenségét tudjuk a fotók segítségével
állapotváltozásokat tudjuk nyomon követni
Az így végrehajtott módosítások a módosítást ellenőrizni, helyreigazítani. A feldolgozást és az
időtávlatokban (2. ábra).
követően közbenső beavatkozás nélkül min- ezek alapján történő pontosítást szűkebb kör• Hibaelhárítási és kivitelezési munkák támogaden felhasználó számára elérhetők.
ben a mérnöki iroda végzi.
tása – hibahelyleszúrások rögzítése a térinfor- • A térképi adatok pontosítását régebben csak
A területeken történő napi munkavégzés
matikai rendszerben (3. ábra).
a mérnöki iroda munkatársai végezték, 2-3 során is rengeteg információ kerül felszínre
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 éldául hibaelhárítások alkalmával. A térinformap
tikai rendszerbe lehetőséget teremtettünk, hogy a
web es felületet használók is tudjanak módosításokat elvégezni. Ez a webes aktív felület a szerkesztő
vastagkliensel közel azonos funkcionalitás mellett
biztosítja a változások grafikus megjelenítését és
attribútum adatainak felvitelét.
Az adatbázis platform révén ezen változások
minden felhasználó számára azonnal hozzáférhetők és validáliás után az éles állományba történő
átemelése a rendszer által hatékonyan támogatott.

4. Jövőbeni feladatok

A S Z O LG Á LTATÓ K S Z E M É V E L

15

• Gazdasági adatok, információk térképi megjelenítése (tematikus térképek, statisztikai elemzések /
ESRI-Insights)
• Fogyasztásihely-ellenőrzések térképi megjelenítése, elemzési lehetősége
• Merőcsere-tervezés támogatása
• Térinformatikai támogatás terepen történő biztosítása (mobileszközök, tabletek) (5. ábra)
• Rendszerintegráció teljesebbé tétele, kétirányú
adatkapcsolatok megvalósítása a műszaki információs rendszer elemeivel (térinformatikai felületen felvett hibahelyből munkalap-generálás)
• GFT-tervezés támogatása – például a csatornahálózat rekonstrukciótervezéséhez kamerás csatornafelmérések térképi megjelenítése, csatornaminősítések tematikus ábrázolása, költségvetések
meghatározása

A térinformatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatban az elkövetkező évek egyik legfontosabb fel5. ábra: Térinformatikai rendszer
adata az adattartalmak pontosítása, a nyilvántartás
mobileszközön
és a valóság összhangjának megteremtése. Ez a jelenlegi kapacitások mellett hosszú távú projektnek
tekinthető. A rendszerrel szemben támasztott másik nagy kihívás a funk- 5. Összegzés
cionalitások bővítésével megteremteni a társaság valamennyi munkavál- Összegzésként elmondható, hogy a szakemberhiány, a tapasztalat, a helyismeret, illetve az emberi tudás egy komoly térinformatikai rendszerrel
lalója számára a napi munkavégzéshez hatékony támogatást.
részben pótolható. A térinformatikai rendszerben az információgyűjtés
Ezen cél érdekében az alábbi funkcionális fejlesztési irányok kerültek könnyebb és rugalmasabb, a változások átvezetése korszerűbb. Ezzel a
modern eszközzel biztosítani tudjuk a szükséges háttértámogatást és
megfogalmazásra:
• Teljes körű objektum-nyilvántartás térképi megjelenítése (gépek, mű- a tervezést. Feladat a jövőben is lesz, hiszen a közműhálózatot most és
tárgyak, berendezések több mélységi szintet megjelenítő térképeinek a jövőben is üzemeltetni kell. Az embereknek ivóvizet kell biztosítani a
megélhetéshez, a keletkezett szennyvizet pedig elvezetni és tisztítani kell.
előállítása)

VÍZHÁLÓZATOK
HIDRAULIKAI MODELLEZÉSE
HIDRAULIKAI MODELL FELÉPÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

kivonat Korunk vízszolgáltatásának elengedhetetlen mérnöki segédeszköze a vízhálózatok modellezése. Jelen cikk-

ben a hidraulikai modell felépítését és alkalmazását mutatjuk be annak a Tettye Forrásház Zrt.-nél történő alkalmazásán keresztül. A vízhálózatok üzemszimulációs elemzése rendkívül hatékony eszköz lehet mind a gördülő fejlesztési
tervek (ill. mindennemű fejlesztési terv) alátámasztására és műszaki tartalmának meghatározására, mind a hálózatüzemeltetés támogatására.
kulcsszavak vagyonfelmérés, vagyonértékelés, rekonstrukciótervezés, GFT, hálózatüzemeltetés, üzemállapot-számítás,

hálózatoptimalizáció

NOVOTNY BÁLINT Tettye Forrásház Zrt.

1. Összefoglaló

2. Rövid bemutatkozás

Célunk a teljes ellátási terület vízhálózatára üzemállapot-vizsgálatra al- a. A Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett vízellátó
kalmas hidraulikai modell felépítése és használata. A modell alkalmas rendszer
a felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőr- Ivóvíz szakágban Pécsett és további 14 településen szolgáltatunk, összesen mintegy 850 km vezetéken keresztül. A vízellátás 1 víziközmű-rendzésére is.
A hidraulikai elemzés lehetőségének hiányában elesünk egy rendkí- szer, gyakorlatilag egy összefüggő hálózat. A vízbeszerzés jellegzetesvül hatékony eszköz támogató segítségétől. A felújítások tervezéséhez sége a felszín alatti 2 vízgyűjtő terület, amit a Tettye-forrás mint magas
hidraulikai számítások szükségesek, ezek hiányában a hálózat optima- karszt egészít ki, ezenkívül a DRV-től is veszünk át vizet. A többirányú és
lizációja nem valósul meg, ami a felújítás kivitelezésében és a további -hozamú, valamint különböző vízminőségű betáplálás jelentősen befolyásolja az üzemrendeket.
üzemeltetésben is jelentős többletköltséget okoz.
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tumokat. A vízellátás és a szennyvízelvezetés víziközmű-rendszereiben a
teljes ellátási területet lefedi. Azonos részletezettségű és azonos feldolgozási szinten áll minden ellátott település közműve.
A nyilvántartás mintegy 80 000 műszaki objektumot tárol, amit a
vagyonértékelés eredményeként 4700 db tárgyi eszközbe csoportosítottunk. A rendszer lehetővé teszi az elemek többszintű kezelését, akár
mint műszaki objektum (pl. vezetékszakasz, tűzcsap, tisztítóakna stb.),
illetve mint tárgyi eszköz (pl. a Mária utca vízellátása).
A nyilvántartási rendszert hidraulikai modellezést támogató funkcióval bővítettük, mely a nyilvántartott vezetékszakaszok adataiból
és geometriájából hálózati modellt generál, amihez további adatokat
kapcsol. A generáláshoz szükséges Z koordinátákat digitális domborzatmodell (DDM) segítségével számítja, a fogyasztási adatokat egy külső
adatbázisból veszi át.

3. A hidraulikai modell felépítése
a. Hálózati modell
1. ábra: A Tettye Forrásház Zrt. VKR-ellátási területe, ami egyben a modellezéshez
szükséges felületmodell kontúrja

b. Az IT-rendszereink fejlődését bemutató idővonal
digitális közműnyilvántartás

’90-es évek óta

térinformatikai rendszer bevezetése

2003

hidraulikai modellezést támogató eszköz rendszerbe
integrálása

2006

folyamatirányítási rendszer kiépítése

2009

korszerű térinformatikai rendszer bevezetése

2010

teljes körű vagyonfelmérés

2010

teljes körű vagyonértékelés

2013

az ellátási területet lefedő digitális
domborzatmodell beszerzése

2016

vízhálózatok hidraulikai elemzését lehetővé tevő előkészítő adatgyűjtési technológia fejlesztése és alkalmazása
egy kiválasztott mintaterületen projekt

2017

c. Pár szó a közműnyilvántartásunkról
Kezdettől fogva saját kézben tartva, naprakészen vezetve tartjuk nyilván
elsősorban a nyomvonalas létesítményeket, valamint a pontszerű objek-

A vízhálózatok modellje közvetlenül a nyilvántartásból generált. Az exportok nyomászónánként (számítási egységenként) kerülnek kiírásra az
alábbi tartalommal:
• Vezetékszakaszok:
– végpontok, X, Y, Z koordináta
– csőérdesség
– fizikai hossz
• Fogyasztási adatok:
A modell és a közműnyilvántartás kölcsönösen megfeleltethető, a
nyilvántartási azonosítóval együtt minden egyes vezetékszakasz bekerül a modellbe. A nyilvántartásba előzetesen feltöltött és a továbbiakban bármikor frissíthető táblázatokból származik az exportba kiírt csőérdesség és a fogyasztási adatok.
A további modellelemeket a nyilvántartás egyelőre nem tartalmazza,
ezeket a kész hálózati modellekhez utólag kell hozzáilleszteni:
• szivattyúk
• szivattyú-jelleggörbék
• tározók
• szelepek
• fogyasztási jelleggörbék
• szabályrendszer az üzemrend leírására
A funkcionálisan kapcsolódó, egy telephelyen belül található elemeket
perem megnevezéssel csoportosítottuk, ezzel a hálózati modellhez való
illesztés néhány kapcsolódási pont azonosítására egyszerűsödik.
A hálózat modelljének generálása automatikus, a különböző modellrészek összefűzésére és a peremek beillesztésére pedig létrehoztunk
egy interfészalkalmazást. Az alkalmazás bemenete a külön generált hálózati modellek és a peremek, minden szükséges beállítással és menetgörbével együtt. A kimenet a kész, működő modell. Ez a struktúra lehetővé teszi a hálózatrészek cseréjét, amivel a teljes modell folyamatosan,
naprakészen vezethető.

b. Magassági adatok, a felületmodell és létrehozása

2. ábra: Képernyőkép a közműnyilvántartásról, egy műszaki objektum adatlapja és
helyszínrajzi megjelenítése

Mint általában a (h)őskorban megalapozott nyilvántartások, a mienk is
kétdimenziós, gyakorlatilag nem tartalmaz adatbázisszinten felhasználható magassági adatokat. Az új létesítmények valós 3D térben kerülnek
felmérésre, de ezt a formát a nyilvántartásunk nem támogatja. A vezetékszakasz-végpontok Z koordinátáit ezért ki kell számítani, ez minden
exportgenerálásnál megtörténik, a nyilvántartás változatlan marad.
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3. ábra: A felületmodell egy darabjának
felülnézete, egyenletes lejtésű, sík vidék, amit
kevesebb, nagyobb háromszög fed le

4. ábra: A felületmodell egy másik darabjának felülnézete, tagolt felszínű hegyoldal,
egyszerűsítésre alig van lehetőség

5. ábra: A felületmodell utóbbi darabjának izometrikus képe

A FÖMI-től alapadatot vásároltunk, ami
396 db 1 km2-es szelvényben, 5x5 méteres
raszterben tartalmaz terepszintmagassági
adatokat. Ebből szerkesztettünk felületmodellt, ami a nyilvántartási rendszer számára
alkalmas formátumban integrálásra került.
A szerkesztéskor egyszerűsítést kellett alkalmazni a hatalmas adattömeg kezelhetősége érdekében. Egy 5x5 méteres négyzetet
eredetileg 2 db térbeli háromszög alkot, ha
viszont a terep lejtése egy beállított tűrésen
belül egyenletes, akkor egy nagyobb háromszög helyettesít több elemi háromszöget, legfeljebb 16-ot.

c. Fogyasztási adatok

6. ábra: Példa egy számítási egységre, barna téglalap
szimbolizálja a tározót, a kék a nyomászóna területe

Egy külső adatbázisban kapcsoltuk össze
a műszaki nyilvántartás mérésihely-objektumait a fogyasztói nyilvántartás fogyasztásihely-objektumaival. A fogyasztási adatokat mérési helyenként átlagoltuk. A nyilvántartás hierarchiáján keresztül a fogyasztások átlaga belekerül a hálózat modelljébe a
megfelelő csomópont terheléseként. Ezzel megvalósul az a fogyasztási
eloszlás a modellben, ami minden egyes bekötési főmérőn leolvasott értéket figyelembe vesz. A modellezőalkalmazás nem tesz különbséget a
számlázott fogyasztás és a hálózati veszteség között. Feltételezve, hogy a
veszteségek a fogyasztással arányosak, egy együtthatót alkalmazva (Demand Multiplier) a terhelések összessége a betáplált víz mennyiségével
egyenlővé tehető. Egy apró trükkre azért még szükség volt, amennyiben
egy mérési helyen nincs fogyasztás, a hozzárendelt vízmennyiség nem
lehet nulla, hiszen azon a bekötővezetéken is lehet szivárgási veszteség,
amit az együttható beállít az átlagos eloszlás szerint.

d. Kalibráció
Alapszintű kalibráció a folyamatirányítási rendszer archívumából kinyert,
különböző üzemrendek alatt keletkezett adatsorok alapján történik. A
mérésből származó és a modell által számolt trendek egybevágósága
azt jelenti, hogy a modell működése megközelíti a valóságot. Ez a szint a
céljainknak megfelel, üzemállapot-vizsgálatra alkalmas.

e. Mintaprojekt-tapasztalatok
A teljes modell létrehozása előtt mintaprojektet indítottunk. A már
működő funkciók használata mellett adatgyűjtési kampányt terveztünk a
különböző üzemegységeknél keletkező és tárolt információk begyűjtésé-
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nek koordinálásához. A számítási egységek
meghatározását rögzítettük. Tapasztalataink
kedvezőek: megállapíthattuk, hogy a műszaki nyilvántartásra bátran építhetünk, a
hidraulikai modellezést támogató funkciók
rendkívül hatékony eszközt biztosítanak.
Az interfészalkalmazás specifikációját pontosítottuk és kiegészítettük. Szükség volt a
víztározók geometriájának újrafelmérésére
a pontos vízmérlegszámításokhoz. A folyamatirányítási rendszerből nyert adatok alkalmasak az alapszintű kalibráció elvégzésére,
de előtte értelmezendők és ellenőrizendők
az adat előállításától kezdve az archiválásig,
illetve az archivált adatok letöltéséig.

4. Példa a modell használatára:
rekonstrukciótervezés
István-aknai NA 200 KM-PVC töltő fővezeték felújítása: A vezeték állapota önmagában nem indokolja a felújítást, de több szempontot megvizsgálva a prioritási lista elejére került. Stratégiai fontosságú, 2,2 km-es vezeték, az István-aknai tározó és a terület egyetlen betáplálási lehetősége,
amennyiben a DRV-átvétel szünetel.
A területre az 1700 főmérőn 300 m3/nap, 40 m3/óra csúcsfogyasztás
jellemző. Az üzemrendtől függően, a saját vízbázisból történő ellátás fokozatai szerint az ellátott lakosság száma:
István-akna:
309 fő, műszakilag más irányból nem ellátható
Pécs-Somogy:
1832 fő, részben ellátható a DRV-től átvett vízzel
Pécs-Vasas:
2196 fő, normál üzemben a DRV-átvétel látja el
Pécs-Hird:
1608 fő, normál üzemben a DRV-átvétel látja el,
		
de saját vízből is ellátható
Összesen:
5945 fő.
A komplex vizsgálat a vezetékhálózaton kívül a tározókapacitást,
a tározó töltési és fogyási jellemzőjét, a Kénes úti gépházban üzemelő
szivattyúkat és azok gépüzemeit, a szivattyúzás energiahatékonyságát
együtt kezeli.
A vizsgálat eredménye:
A kivitelezésben és a további üzemelésben jelentős költségmegtakarítást eredményező DK 160 KPE befűzése helyett legalább DK 200 KPE
cső beépítése szükséges, a távlati vízigényekre tekintettel DK 225 KPE.
A modell számítási eredményei kedvezőbb hálózati veszteség mellett még megfelelő tartózkodási időt mutattak ki, emellett a tározó töl-
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tése jobban szabályozható, ami eddig nem volt jellemző. Az optimális
gépüzemhez, ami már az új vezetéket veszi figyelembe, a Kénes úti gépházban szivattyúcserére lesz szükség.
Mivel a modellszimuláció a teljes hálózatot egyszerre számítja, lehetőség van ellenőrizni azt is, hogy a Kénes úti tározó magasabb volumenű
használata hogyan befolyásolja az ezt kiszolgáló, alacsonyabb nyomászónai átemelő gépházak és tározók üzemét.

7. ábra: A rekonstrukcióra kijelölt távvezeték pirossal jelölve, ellátási területe
István-akna, Pécs-Vasas, opcionálisan Pécs-Hird

5. Összefoglalás, további terveink
A hidraulikai modellezéshez korszerű, naprakész nyilvántartási rendszerre ültetett pluszfunkciók, rendszerben való gondolkodás, néhány
jó ötlet, praktikus megoldások szükségesek. Bár jogszabály még nem
kötelezi az üzemeltetőket, mi mindenképpen javasoljuk a használatát.
Meglévő állapotok mellett lehetőség nyílik tervezett állapotok
elemzésére, akár rekonstrukcióról, akár hálózatbővítésről van szó. A modell teljessége ezenkívül a vízkormányzási és általában a hálózatüzemeltetési stratégiák hangolásának záloga, a tározótérfogatok és szivattyútelepek kihasználtságának, az üzemoptimalizálásnak az alapja.
A kalibráció és általában a számítási eredmények feldolgozása során
az „itt valószínűleg valami zárva van” jellegű felismerések kölcsönösen
segítik a hálózatüzemeltetést és a műszaki nyilvántartás vezetését.
További tapasztalataink arról szólnak, mennyivel szorosabbra tudja
fűzni a különböző területeken dolgozó munkatársak együttműködését
a projekt, a csapatmunka ugyanis összekovácsolja a résztvevőket. A sajátjukként vigyázott információk, a le nem írt tapasztalatok egymás közötti megosztása minden fél számára rendkívül hasznos.
A kész és működő modellt használjuk, elsősorban felújítási tervek
csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőrzésére. Folyamatosan pontosítjuk, naprakészen tartjuk a részmodellek cseréjével, követendő a változásokat. A tervezéstől az üzemeltetésig több munkatárs
számára oktatást szervezünk a modell használatára.

KOCKÁZATELEMZÉSEN ALAPULÓ,
TÖBB SZEMPONTÚ HÁLÓZAT
ÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS
kivonat A tárgyihálózat-állapotértékelés egy olyan módszertan, ami tényszerű, számszerűsíthető

adatok, információk felhasználásával értékeli egy nagy víziközmű-rendszer, pl. egy szolgáltató által
üzemeltetett összes ivóvízhálózat lényeges tulajdonságait, majd ezt megteszi egy vagy az összes
benne levő víziközmű-rendszerre, lebontva először település-, majd objektumcsoport-, végül objektumszintre. A rendszerszintű értékelésnél felhasználjuk az IWA KPI kulcsteljesítmény-mutatóit
(pl. vízveszteségi mutatók, fajlagos csőtörésráta), és azok alapján minősítjük a víziközmű-rendszer
érzékenységét és hatékonyságát. Az objektumcsoport- és az objektumszintű értékeléshez kockázatelemezés keretein belül számításba vesszük a meghibásodások jellemzőit és kiváltó okait, ebből
következtetünk a meghibásodások valószínűségére, míg a munkalapok és a környezet elemzésével meghatározzuk a meghibásodások következményeit. Ezeket csoportosítva, kategorizálva osztályozzuk és súlyozzuk. Az eredmények koordinátarendszerben való ábrázolásával jól áttekinthető,
hogy mely objektumok mennyire veszélyeztetettek, és milyen káreseményt okozhatnak. Ez döntéstámogató rendszerként segíti a tudatossági szint emelését, a beavatkozások optimális tervezését, ütemezését, a műszaki stratégia kialakítását.
kulcsszavak Hálózatállapot-értékelés, kockázatelemzés, költséghatékonyság-növelés, célirányos és hatékony GFT, hálózativeszteség-csökkentés
TÓTH ISTVÁN PAquaExpert TIM Mérnökiroda Kft., ügyvezető, okl. építőmérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök
ARNHOFFER ANDRÁS Zalavíz Zrt., elnök-vezérigazgató, okl. építőmérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök

A vízellátó rendszer állapotának javítása érdekében kiemelten fontos a
rendelkezésre álló források optimális felhasználása. Ez különösen érvényes a vízellátó hálózatok esetében, ahol a tudatosság szintjének emelésével elérhető a rekonstrukció tárgyának, ütemezésének, technológiájának megfelelő kiválasztásával a rekonstrukció elvégzése, és a rendszer
állapotának a javítása is a lehető legköltséghatékonyabban végezhető el.

A tudatosság elérését támogatja a kockázatelemzésen alapuló, több
szempontú hálózatállapot-értékelés.
A víziközmű-rendszer objektumokra bontásával és objektumcsoport-képzéssel, valamint a tulajdonságok definiálásával megteremtjük a
mérhetőség, számszerűsíthetőség feltételeit. A viselkedés jelen esetben
az üzembiztonságot, az elvárásoknak való megfelelőséget és a tönkre-
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menetel módját és mértékét jelenti. A kockázatelemzés alkalmazásával
meg lehet határozni a meghibásodás előfordulásának valószínűségét és
a hatásának mértékét, ezáltal számszerűsíthető támogatást, alátámasztást kap a gördülő fejlesztési terv és a műszaki stratégia kialakítása is.
Az eredmény számos felhasználási lehetőséggel bír. Egyedi döntés-előkészítésre, közművagyon-értékelés megalapozására, gördülő
fejlesztési terv alátámasztására, cégstratégia-építés és visszaellenőrzés
támogatására alkalmas.

Továbblépés
A kockázati elemek számbavétele, átgondolása segítségével meghatározhatók olyan üzemtani beavatkozások is, amikkel általánosan csökkenthető a kockázat szintje, így bizonyos rekonstrukciós igények sürgőssége
csökkenthető, a műszaki és pénzügyi ütemezés kedvezőbbé tehető.
Ilyen a vízveszteség-csökkentést támogató szivárgásmonitoring, ami
azzal, hogy hozzávetőleg negyedére csökkenti a szivárgás fellelésének
idejét, nemcsak az elfolyt víz mennyiségét csökkenti, hanem az általa okozott kárét is!
A csőtörések hatásainak számbavétele, meghatározása felhasználható a rekonstrukció tervezése, a technológia kiválasztása során. A tervezésnél az igénybevételeknek megfelelő csőanyag és kötések kiválasztása
mellett nagy szerepe van az átmérő újraméretezésének, és ezek után a
rekonstrukciós technológia kiválasztásának! Ahol gazdaságilag megfelelő,
javasoljuk a NO-DIG-technológiák alkalmazását, mert azok környezetre
gyakorolt hatása töredéke a hagyományos nyíltárkosénak!
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beavatkozási időintervallum lerövidítésével, ami a hálózat szektormérésével, szivárgásmonitoringgal és munkaszervezéssel elérhető.
A módszer csővezetékszakaszonként számításba veszi és osztályozza a tönkremeneteli kockázatokat az előfordulási valószínűségek és az
okozott hatások, következmények számszerűsítésével, kockázatelemzéssel.
Ezek eredményeként a csőhálózat szempontjából kiemelendők az
alábbiak: acél és azbesztcement csőszakaszok, túlnyomásból eredő kockázatok, nem megfelelő légtelenítési lehetőségek, hiányos szivárgásmérés, a KM PVC és KPE vezetékek megfelelősége.

1. Meglevő adatbázisok, információk áttekintése
Az áttekintett adatbázisok:
– Benchmarking adatsorok: A benchmarking adatok a Zalavíz Zrt. teljes
üzemeltetési területére vonatkoznak. Mivel a zalalövői vízellátó rendszert 2015 elejétől üzemeltetik, ezért az értékelésben is ezt az időszakot
vesszük figyelembe.
– MIR közműnyilvántartás, objektumrendszer
– MIR munkalaprendszer, munkalap információtartalma, hálózati hibák
munkalapjai
– Tematikus térképek (talajvízszint, talajagresszivitás, kóboráramok, forgalom stb.), ha vannak
– Információ-tolózárak, tűzcsapok, közkutak megfelelősége
– Gördülő fejlesztési terv

Esettanulmány
Egyéb releváns információk:
A zalalövői vízellátó rendszer a vízmű-integráció során tagozódott be – Hálózati hibák során kivett csőanyagok és idomok, szerelvények, beköa ZALAVÍZ Zrt. rendszerébe. A céges átlagnál rosszabb állapotú rendtés stb.
szeren a hálózatrekonstrukció mértéke nem biztosítja az üzemeltetés – A 86. sz. fő közlekedési út Zalalövőt elkerülő szakaszát 2016. novemszínvonalának fenntarthatóságát. Az üzemeltető úgy döntött, hogy háber 10-én adták át. Ezáltal a településen naponta áthaladó forgalom
lózatállapot-értékelési szakvéleményt készíttet annak érdekben, hogy
jelentősen csökkent, különösen a 6000 járműből 2000 tehergépjármű,
a rendszer vízellátó hálózatának állapotáról átfogó értékelés álljon renjellemzően kamion főutak alatti csőszakaszokat igénybe vevő forgalmi
delkezésére. Ez alapján a közmű tulajdonosával egyeztetheti a szokásos
terhelése mérséklődött.
eljárásrend módosítását és a rendelkezésre álló források optimális fel2. A hálózat általános értékelése IWA KPI-k alapján
használását, valamint a gördülő fejlesztési terv alátámasztását.
Ebben a munkafázisban végeztük el a vízellátó rendszer általános értéA zalalövői vízellátó rendszer hálózatállapotkelését kor, értékesítési veszteség, szivárgási veszteség, vonal menti vízértékelése
veszteség stb. alapján. A benchmarking alapja az összehasonlítás hasonló
A zalalövői vízellátó rendszer Zalalövő, Felsőjánosfa és Csöde telepü- jellegű vízellátó rendszerrel, valamint idősorban saját magával, a cégszinléseket szolgálja. A települések vízhálózata fizikailag összefügg, de a tű mutatók városszintűre bontása megrendelői adatszolgáltatás alapján.
kiépítés, az üzembe helyezés időpontja különbözik, ami nemcsak a Eredményként megkaptuk a tárgyi hálózatra jellemző kulcs teljesítményvezetékszakaszok korában jelentkezik, hanem az adott időszakra jellem- mutatók idősorát, ezeket elemeztük, és meghatároztuk a trendeket, ös�ző csőanyag és a fektetéstechnológia eltéréseiben is.
szevetve hasonló rendszer mutatóival. A zalalövői vízellátó rendszer céA zalalövői rendszer, különösen a Zalalövő településen levő vízel- gen belüli helyzetét az alábbi adatok és mutatók szerint értékeljük:
osztó hálózat anyagösszetétele, kora, vízvesztesége, szivárgási mutatói
és csőtörés-gyakorisága az üzemeltető cég ellátási területére jellemző
értékeknél rosszabb.
A rendszer acél- és azbesztcement anyagú elemei erősen avultak,
közelítenek a várható hasznos élettartamuk végéhez.
A fenntarthatóságot, különösen a mérhető javulást szolgálhatják
célirányos és költséghatékony fejlesztések és rekonstrukciók, valamint
üzemtani beavatkozások.
A rendelkezésre álló információk alapján a rekonstrukciós keret jellemzően a hibákból átsorolt beruházásokra kerül elköltésre, ami azt is
jelenti, hogy a rendszer megújulására nem marad lehetőség. Ez roppant
veszélyes és fenntarthatatlan gyakorlat, amit javasolunk megváltoztatni.
Csőanyagjellemzők szerinti összehasonlítás
A magas vízveszteség már rövid távon is csökkenthető az észlelési és

20

A H O G Y É N L ÁTO M

VÍZMŰ PANORÁMA 2019/2

Fentiekből kitűnik, hogy a zalalövői rendszer a Zalavíz Zrt. által üzemeltetettől eltér abban, hogy az azbesztcement csövek aránya jelentősen magasabb, a 30%-kal szemben 45%, és a KPE és KM-PVC csövek aránya kisebb.
Kismértékű, de jelentős az acélcsövek aránya. Ezt részben a csőhidak
és vasút alatti átvezetések számossága képzi, de meg kell ismételnünk
azt az észrevételünket, hogy a nyilvántartás pontossága egyes szakaszokon felülvizsgálatot igényel.

Megállapítások

A hálózat gerincvezetékeinek kor szerinti megoszlása

A zalalövői rendszer átlagos fektetési éve 1982, így az átlagéletkora
36 év, a benchmarking szerint a Zalavíz Zrt. szintjén az átlagos fektetési
év 1987, az átlagéletkor 31 év.
Ez a látszólag kicsi különbség mégis jelentős, mivel az azbesztcement anyagú csövek nemcsak idősebbek a KM-PVC és KE anyagúaknál,
hanem a korábbi technológia alkalmazásából adódóan gyengébb minőséget is képviselnek.
Az 1980-nál korábbi fektetésű vezetékek a zalalövői rendszer 51%-át
teszik ki a céges 29%-kal szemben.
Megállapítható, hogy számszerűleg kissé idősebb a zalalövői rendszer a céges átlagnál, a minőségi hatást figyelembe véve ez viszont jelentős eltérést mutat.

Vízfelhasználás
(Jogszerű
fogyasztás)
Rendszerbe
táplált vízmennyiség

Számlázott jogszerű fogyasztás
Nem számlázott
jogszerű fogyasztás
Látszólagos veszteség (kereskedelmi)

A fenti számsorok grafikus támogatással áttekinthetőbbé válnak.

Mindenekelőtt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ilyen rövid idősorból,
mint ami jelenleg rendelkezésre áll, trendeket meghatározni nem lehet,
csak trendre mutató becslések tehetők. A zalalövői rendszer kis kiterjedése miatt az évenkénti mutatószám-változás magától értetődik, mivel az
egyes események gyakorisága az éves időintervallumot meghaladhatja. A
zalalövői rendszerre vonatkozó fajlagos csőtörésráta, értékesítési veszteség, hálózati veszteség és a vonal menti veszteség jelentősen meghaladja
a céges átlagot. A Zalavíz Zrt. teljes ellátási területére vonatkozó, vízveszteséggel összefüggő mutatók az új ellátási területek bevonásával járó integráció hatására jelentősen romlottak. A zalalövői rendszer esetében látszólag ellentmondásos folyamatok láthatók. A fajlagos csőtörésráta csökken,
míg a vízveszteséggel összefüggő mutatók stagnálnak. Ez mutathat arra,
hogy a felszínen megjelenő csőtörések száma csökken, ugyanakkor a rejtve maradó szivárgások száma és mennyisége nő.

Mért, számlázott jogszerű fogyasztás
Nem mért, számlázott jogszerű fogyasztás

Értékesített
víz

Mért, nem számlázott jogszerű fogyasztás
Nem mért, nem számlázott jogszerű fogyasztás
Illegális fogyasztás

3. Hálózati objektumcsoportok értékelése
a hibastatisztikák
elemzésével (anyag,
kor, átmérő, zóna,
területi elhelyezkedés)

Ebben a munkafázisban dolgoztuk fel a csőhálózati hibák
Mérési pontatlanság
dokumentációját. Elkészítettük
Vízveszteség
a hibastatisztikát csőanyag és
Szivárgás szállító- és elosztóvezetéken
NRW
átmérő alapján. Ennek elemzéValós veszteség
Tározó szivárgás és túlfolyás
sével készült el a rendszer érzé(szivárgás)
kenységvizsgálata, amiben a hiSzivárgás bekötésen a mérőig
bastatisztikát tovább bontottuk
csőanyagkor és terület szerint.
Vízmérleg szerinti összehasonlítás (IWA-módszertan szerint)
A hálózati hibák térképi feldolgozása tette teljessé a terület
alapú érzékenységelemzést. Ennek eredményeként készült az anyag és
átmérő szerinti fajlagos csőtörésráták grafikonja, ami alapján fókuszcsoportok képezhetők, stratégiai célkitűzések tehetők.
Átlagosan megállapítható a hálózat érzékenysége. A térképi feldolgozás ezt a helyi viszonyoknak megfelelően súlyozza. A hibahelyek rendkívüli sűrűsége esetén a hibaokok további elemzéssel megállapíthatók.
Értékesítési
különbözet
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A térképi megjelenítés alapján eldönthető a területelvű rekonstrukció
fontossága, prioritása.

Hibastatisztika készítése anyag és átmérő alapján. Érzékenységvizsgálat

Az acélvezetékek az egész vízellátó rendszer kis részét képezik, azt
is jellemzően elszórtan ott, ahol ez az igénybevételekkel indokolt, és jellemzően szabvány írja elő. Ezek a csőhidak és a vasút alatti átvezetések.
Az acél csőanyag korrózióra rendkívül érzékeny, viszont a csőlyukadással járó meghibásodása jellemzően nem jár azonnali és teljes mechanikai tönkremenetellel. Az így előforduló vízfolyások, szivárgások, különösen a magas talajvízszintű helyeken, esetleg élő vízfolyásoknál akár
évekig is észrevétlenek maradhatnak. Az acélvezetékek meghibásodásának jellege és az előfordulás gyakorisága nagymértékben eltér a többi
csőanyagétól, ezért a későbbiekben ott, ahol a származtatott mutatókat
erősen torzítanák, a rendszer elemzésénél külön kezeljük.
A csőtörések definíció szerint a gerincvezeték vízfolyással járó
meghibásodásai. Ezek lehetnek csőkötéshibák, csőlyukadások, kereszttörések, hosszrepedések, héjkitörések. A hibák okai lehetnek: korrózió,
nyírófeszültség egyenlőtlen ágyazásból vagy talajmozgásból, nyomáslengés, csőanyag-elöregedés, fektetési hiba és rongálás. Jellemzően
több hibaok lép fel egyszerre. Az okok és a hibatípusok összefüggésben
állnak egymással, egymásból kikövetkeztethetők.
A bekötések hibái a nyeregidomtól a szolgáltatási határig előforduló hibák. A feldolgozás során nem vettük figyelembe az aknás hibákat,
mert a nagy számuk eltorzítaná az értékelést, továbbá ezek egyedi idomokkal közterületi munkavégzés nélkül jól kezelhetők.

Az alsó grafikon bemutatja, hogy évente jellemzően a bekötéssérülések száma a csőtörések számának 2-3-szorosa. Az évenkénti csőtörésszám szintén azt mutatja, hogy a legsérülékenyebb az NA100 azbesztcement csőanyag, de az évenkénti hullámzás megfigyelhető.

Fajlagos csőtörésráták
A hálózat és az azt alkotó csőszakaszok állapotának az egyik legfontosabb mérőszáma a fajlagos csőtörésráta. A definíciója szerint a mutató
a gerincvezeték-sérülés, vagyis csőtörés száma hosszra és évre vetítve.
Mértékegysége a db/km/év. Kis kiterjedésű rendszeren ez a szám évente
hektikus mozgást mutat. Kedvező esetben az adatbázis minél hosszabb
időszakot fed le. Jelen esetben ez csak 3 évre terjed ki, ezért az egyes
kiugró értékeket mérlegeléssel szükséges kezelni.

A rövid, de erősen igénybe vett acél csőszakaszok kisszámú hibája
is nagyságrenddel nagyobb fajlagos csőtörésrátát ad, mint a többi
csőanyagé, ezért ezek külön kezelendők. A vizsgálatot anyag- és átmérőbontásban végeztük el, ez alapján a hálózat legsérülékenyebb elemei
az acél csőhidak és a kis átmérőjű (NA80–150) azbesztcement vezetékek.

A hálózati hibák térképi feldolgozása,
terület alapú érzékenység elemzés
A csőtöréseket piros korongok, a bekötéssérüléseket zöld pálcikák jelölik. A csőtörések jól láthatóan három elhatárolható területen s űrűsödnek.
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segítségével megbecsülhető a rendszer aktuális vízvesztesége. Egy fokkal hatékonyabb az a megoldás, amikor Alsó- és Felső-Csöde, Felsőjánosfa vízmérlege mellett Zalalövő szektorokra bontásával pontosítjuk
a helyi szivárgások, vízveszteségek mértékét. A hiba-előfordulások sűrűsége, a nagyrészt ágvezetékes rendszer és a mérsékelt hálózathossz
alapján az alábbi szektorok kialakítása javasolt:

1. ábra: A csőtörések és bekötési hibák térképi megjelenítése

Mindhárom terület jellemzően túlnyomásos, az üzemi nyomás 10 bar
körüli. A csőanyagok nyomásfokozatáról nincs információnk. A Kossuth
Lajos utcai és a Budafai úti vezetékszakasz az elkerülő út átadásáig a kamionforgalomból adódóan rendkívül jelentős dinamikus terhelést kapott.
Ki kell emelni azt, hogy a csőfalban már korábban kialakult mikrorepedések maguktól nem gyógyulnak meg, azok szivárognak, és lassan
csőtöréssé fejlődnek. Ezeken a területeken jellemzőn magas a talajvízszint is. A harmadik, kiemelkedő jelentőségű terület a városközpont.

4. A hálózat szivárgási szempontú értékelése
Az IWA-módszertan-alapú értékelés a teljes rendszerre:

A szektormérés magasabb szintje a hálózatszivárgás-monitoring, amikor
a határoló vízmérők mérési eredményei és összesítve az általuk határolt
szektor vízmérlege folyamatosan rögzítésre és továbbításra kerül, így annak elérhetősége és elemezhetősége távoli munkahelyekről is lehetséges.

5. A hálózat üzemtani értékelése

A fenti számsorok grafikus támogatással áttekinthetőbbé válnak.

A zalalövői rendszer esetében látszólag ellentmondásos folyamatok
láthatók. Ki kell emelni azt, hogy ezek a mutatók még a nem túl jó országos átlagnál is jelentősen rosszabbak!
A fajlagos csőtörésráta csökken, míg a vízveszteséggel összefüggő
mutatók stagnálnak. Ez mutathat arra, hogy a felszínen megjelenő csőtörések száma csökken, ugyanakkor a rejtve maradó szivárgások száma
és mennyisége nő. A mutatók az egész rendszerre vonatkoznak. További
településszintű bontásuk a települések önálló vízmérlegének előállításával elvégezhető, ehhez a települések hálózatába betáplált víz éves
szintű mennyiségének mérése, meghatározása szükséges. A megfelelő
üzemállapotok beállításával, az éjszakai minimumfogyasztás-mérések

Az üzemtani szempontokból releváns jogszabályi és egyéb előírások betartásának ellenőrzése (víznyomás, vízhozam, vízminőség, tartózkodási
idő stb.). A hálózat általános üzemtani értékelése a meglévő hidraulikai
modell felhasználásával történt, a kiugró értékek vizsgálatával.
Az üzemtani szempontokból kiemelt fontosságú vonatkozó jogszabályi előírások:
– 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
– 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
– A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
– 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről
és az ellenőrzés rendjéről

Értékelés
A magas hálózati veszteség miatt a természeti erőforrások kíméletének
elve nem teljesül maradéktalanul.
A költségmegtérülés elve a fenntarthatóság biztosítására szolgáló
felújítási, pótlási igények érvényesítésének korlátozottsága miatt szintén nem teljesül maradéktalanul.

Nyomásviszonyok
A zalalövői vízellátó rendszer alapvetően kielégíti a jogszabályi előírásokat.
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Tűzoltóvíz-biztosítás
A tűzcsapok kiosztása a korábbi előírásoknak többnyire megfelel, az érvényben levő OTSZ előírásait nem elégíti ki.
Az altalajtűzcsapok feltalajtűzcsapokra cserélése az anyagi erőforrások függvényében történik.
A szolgáltatott víz minősége megfelel a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírtaknak.
A tolózárak megléte és működőképessége nem közvetlen jogszabályi előírás, de a szolgáltatás megfelelő szinten tartásához elengedhetetlen. Korlátozott működőképességgel a szolgáltatás ideiglenes
szüneteltetése, pl. üzemzavar-elhárítás vagy tervszerű munka miatt az
indokoltnál nagyobb területen okoz vízhiányt.

6. A hálózat anyagszerkezeti vizsgálatokon
alapuló állapotértékelése

2. ábra: Talajvízszinttérkép

3. ábra: Zalalövő felszíni földtana

A meghibásodások valószínűségének osztályozása
A meghibásodások előfordulási valószínűségét befolyásoló tényezőként
az alábbiakat vettük figyelembe, kategorizálva, pontozva és súlyozva:

Általános értékelés, osztályba sorolás történhet az átlagos hasznos
falvastagság mérése alapján (pl. ePulse). Itt válhat fontossá a kiemelt
jelentőségű objektumok állapotának roncsolásmentes vizsgálata, a
várható élettartambecslés. A vizsgálatok eredménye az azonos tulajdonságú vezetékszakaszok osztályba sorolása. A kiemelt jelentőségű
objektumok vizsgálati jelentése, rekonstrukcióprioritás, ütemezés,
GFT-alátámasztás.

7. A kockázati elemek beazonosítása
Az egyes csőtípusokra jellemző hibák megjelenési formáinak elemzése,
a kiváltó okok meghatározása.

Korrózió
A korrózióra hajlamos csőanyagok jellemzően szénacél anyagúak, de
más, korrózióra nem érzékeny csőanyagú rendszeren is találhatók idomok, szerelvények, jellemzően lemezgrafitos öntöttvas, acél-, újabban
gömbgrafitos öntöttvas anyaggal. A korrózió mértékét növeli a nedves
közeg, a talajvíz, a talajpára, ami fokozottan érvényes agresszív talajvíz esetén. Korróziós kockázatot növel a kóboráram megjelenése. Ez
rendszerint vasútvonal, transzformátorház és az elektromos távvezetékek, kábelcsordák esetén jelentős. Különösen veszélyesek az agresszív
talajok, jellemzően ipari (pl. bőrgyári) hulladéklerakók környezetében.
Korróziós kockázatot jelent, ha a vízvezeték közelében mást védő aktív
korrózióvédelmi rendszer üzemel, pl. gázvezeték katódos védelme.

Talajmozgás
Nem húzásbiztos kialakítású vezetékeknél a talajmozgások a csőkötések vízzáróságának megszűnését okozhatják. Egyenlőtlen süllyedésnél
a csőben nyírófeszültség keletkezik, ami kereszttöréshez vezethet.

Dinamikus hatás
Belső dinamikus hatást okozhat a csőben előforduló nyomáslengés,
kosütés, más szóval tranziens jelenség. Ez hirtelen vízmozgást okozó szivattyúindulás vagy -leállás, tolózárnyitás vagy -zárás, gyors csőfeltöltés
és jellemzően légzsák jelenléte, vándorlása hatására jön létre. Az üzemeltetés körülményeinek javításával ez hatékonyan csökkenthető.
Külső dinamikus hatás jellemzően forgalomból adódik, de ennek
más forrása is lehet.

Tematikus térképek
A hibák okainak térképi feldolgozása (talajvízszint, talajagresszivitás, kóboráramok, forgalom stb.). A talajvízszint és a felszíni talajszerkezet az
alábbi ábrákon kerül bemutatásra.

A meghibásodások hatásainak, következményeinek
osztályozása
A meghibásodások következményeinek osztályozása során az alábbiakat számszerűsítettük:

Általában egy tényezőt 4 kategóriára bontottunk, és egyedi mérlegelés alapján nem lineáris pontszámmal és a tényezők súlyozásával
mérlegeltünk. A definíciók és a súlyszámok igény és egyeztetés szerint
módosíthatók, finomíthatók, különösen a 3. félnek okozott kár és a nem
vagyoni kár esetében, ami rendszerfüggően jelentősen megnőhet.

8. Az objektumok osztályozása több szempontú
értékelési rendszerben, kockázatelemzéssel
Ennek eredményeképp a rendszerszintű értékelés objektumszintre bontása megtörténik. A szempontok szerinti osztályba sorolás az objektum
élettörténete alapján a későbbiekben aktualizálható. A pontszámok
alapján prioritási sorrend határozható meg, ami alátámasztja a gördülő
fejlesztési tervet. Igény szerint egyedi döntés-előkészítésre is alkalmas a
rendszer, pl. útépítés során mennyire indokolt a vezeték rekonstrukciója,
illetve az útépítés járulékos igénybevételei milyen valószínűséggel rontják a vezeték állapotát.
Objektumonként megjelenítettük az üzembe helyezés évét, az
avultságot, az elmúlt három év csőtöréseit és bekötéssérüléseit. A kockázatelemzés alapjait jelentő előfordulási valószínűség és a hatás egyes
tényezőit kategorizáltuk, színerősséggel vizualizáltuk. A valószínűség és
a hatás összpontszámait megjelenítettük. Nyilvánvaló, hogy több kockázati tényező együttes megjelenése növeli a csőtörés-előfordulás valószínűségét, de már egy markáns ok is elég a csőtörés megjelenéséhez.
A táblázat folyamatosan vagy időszakonként frissíthető, a még hiányzó
vagy bizonytalan adatok begyűjtésével pontosítható.
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A kockázatelemzés a hibák térképi megjelenítésével
összhangban külön kezelendőként jelöli a nagy valószínűséggel megsérülő és nagy hatású csőtöréseket szenvedő
objektumokat. A kockázati háló nem tartalmazza az acélszakaszokat, mivel azok rövidsége és sérülékenysége ebből
a koordinátarendszerből kiemelkedne.

9. Prioritási lista
A leltári szám további objektumokra bontásával pontosított prioritási
lista, az acélszakaszok nélkül:

A kockázatelemzésen alapuló, objektumszintre bontott prioritási listán
a legmagasabb pontszámot a Szabadság téri vízvezeték S zabadság tér
4. sz. és a Petőfi Sándor utca 1. sz. közötti szakasza kapta, annak ellenére,
hogy a vizsgált 3 éves ciklusban nem fordult elő rajta hiba.
A csőtörés valószínűségét a vezetékszakasz korából adódó avultság
és az NA 200 azbesztcement csőre jellemző fajlagos csőtörésráta értéke
és a magas víznyomás emeli, míg a hiba hatását az üzemtani, a forgalmi
és a burkolat-helyreállítás költségének magas szintje képzi.

10. Rekonstrukcióütemezési és -végrehajtási javaslat
A lenti táblázat az egyes szakaszok, objektumok pótlási költsége mellett mutatja a kumulatív összeget is, ezzel is támogatva a költségkeret
kezelését.

VÍZMŰ PANORÁMA 2019/2

A táblázatban lévő adatok és prioritások alapján a középtávú és hosszú
távú rekonstrukciós terv elkészíthető.
A kidolgozott részletes táblázat egyes objektumokra vonatkozó
sorai az alábbi adatlapon megjeleníthetők. Az adatlap a meglevő vagy
kialakítandó MIR-adatlaphoz illeszthető.
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A 28/2004. (XII. 24.) KORMÁNYRENDELET
TECHNOLÓGIAI HATÁRÉRTÉKEI MÓDOSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY
SZENNYVÍZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY
HOMOLA ANETT
Bácsvíz Zrt., főtechnológus

Nagy öröm számunkra, hogy egy jogszabályváltozást
úgy
készítenek elő, hogy az érintetteket meghívják,
és kikérik a véleményüket. Sok a résztvevő, természetesen sok a vélemény, ezekből alakul ki az
adott szervezet (MaVíz, MASZESZ stb.) javaslata,
amelyet a jogszabály szakmai előkészítőivel (Dr.
Rákos Judit, Dr. Clement Adrienn) át tudnak beszélni, és ők beépítik a tervezetbe. Minél több
résztvevőnek próbálnak megfelelni, annál bonyolultabb lesz a rendelet, és megint születik
egy „magyaros” jogszabály, amit képtelenség
lesz betartani, illetve ahányan lesznek, annyiféleképpen fognak értelmezni. Ezt jó lenne elkerülni, illetve a túlszabályozást is, mert az összes
üzemeltetőre csak felesleges terhet tennénk.
Az én véleményem, hogy fordítva kellene
megközelíteni a dolgot.
Legyen meghatározva, hogy 1-3 évre vonatkozóan mekkora forrást tud a kormány elkülöníteni a Víz Keretirányelvben rögzítettekre.
Amennyiben adott a keretösszeg, a meglévő
tanulmányok alapján érdemes lenne a legros�-

szabb vízminőséggel rendelkező felszíni vízfolyásokon lévő bebocsátókat ellenőrizni. Az
adott felszíni befogadókon megnézni, hogy ki
mivel és milyen mennyiséggel terheli a befogadót. Ez alapján kellene – a felszíni víz minősége
érdekében – a legszigorúbb határértékeket
előírni az ott lévő, üzemelő kibocsátókra (nemcsak szennyvíztisztító telepekre, hanem egyéb
üzemekre is, amelyek terhelik a befogadót).
Fel kell mérni, milyen technológiai változások, beruházások szükségesek, hogy az előírt
határértékeket be lehessen tartani. A beruházásokat el kell indítani, és folyamatosan monitoringozni a befogadót, hogyan változik a víz
minősége.
Ha van újabb pénzforrás, akkor a következő, rossz vízminőséggel rendelkező felszíni
vizet ugyanígy fel kell mérni, és a szükséges
átalakításokat, beruházásokat elkezdeni és
végigvinni. A jogszabálytervezet jó, de sajnos
vannak benne olyan merev keretek, amik nem
teszik rugalmassá, ezért mindenkire kötelező
érvényű. A jogszabálytervezetnek a vázát kellene meghagyni, és úgy meghatározni határértékeket, hogy azok már figyelembe vegyék a
befogadó vízminőségét. Átgondolandó, hogy
egy 150 ezer LE kapacitású szennyvíztisztító
telepnek mindenképpen beruházást kell-e
végrehajtania, elő kell-e írni számára a 10 mg/l

össz-N-határértéket, miközben annak a Duna
vagy a Tisza a befogadója.
Egy másik nagy probléma, hogy akiknek
feladatuk a jogszabály alapján a határértékek
előírása, azok valószínűleg a lehető legszigorúbb kibocsátási értékeket fogják megadni.
Ami környezettudatosság szempontjából példaértékű, de nem nézik meg, hogy az adott
szennyvíztisztító telepet mire tervezték (1020-40 éve), illetve meg tudna-e felelni az új
határértékeknek, vagy egyáltalán indokolja-e
a befogadó, hogy szigorítsanak a meglévő kibocsátási értékeken.
Az új szigorúbb határértékek esetén evidens, hogy azoknak beruházás nélkül nem
képes megfelelni a szennyvíztisztító telep. A
beruházásra a tulajdonos önkormányzatnak
forrása nincs, tehát marad az állami teherviselés és az új határértékek tekintetében a türelmi időszak kiadása a beruházás végéig. Még
egyszer felhívom a figyelmet a befogadó vízminőségének a vizsgálatára, hogy szükséges-e
a szigorítás a meglévő kibocsátási értékeken!
Szerintem ezeket kellene átgondolni, és a
jogszabályt csak abban az esetben módosítani, ha már lesz egy keretösszeg, ami alapján a
szennyvíztisztító telepek üzemeltetői beruházásokat tudnak végrehajtani a befogadó vízminőségének javítása érdekében.

A VAGYONGAZDÁLKODÁSRÓL
kivonat A vállalati értelemben vett vagyongazdálkodás olyan informatikai alkalmazás, amely a költségek kézbentar-

tása mentén alakult ki. Vízi közművek esetében a vagyon döntő részét, mintegy kétharmadát a hálózat elemei adják. A
kockázatértékelésen alapuló tervezőeszköz a vagyongazdálkodási folyamat központi eleme. Segítségével az operatív
és a távlati beruházástervezés is megvalósítható. Az alkalmazott fuzzy technológia segít abban, hogy a szubjektív
megítélések minimálisra legyenek szoríthatók.
kulcsszavak vagyongazdálkodás, hálózatirekonstrukció-tervezés, kockázatanalízis
TOLNAI BÉLA gépészmérnök, BioModel Bt.

A nonprofit szervezetek – ilyenek a víziközmű-vállalatok – gazdaságos
működtethetőségének homlokterében is a költségek kézbentartása áll.
A cél eléréséhez számos informatikai alkalmazás vált mára általánossá.
A technológiai folyamatirányítás (SCADA/Supervisory Control And Data

Equisition) az üzemköltségeket igyekszik optimalizálni, a munkairányítási
rendszerek (WMS/Work Management System) a munkavégzések hatékonyságának növelését célozzák. A vállalati vagyongazdálkodást (EAM/
Enterprise Asset Management) az infrastrukturális eszközökön e lvégzendő

26

A H O G Y É N L ÁTO M

munkák megtervezése érdekében működtetjük. Ez utóbbi esetben nem a
felmerülő költségek csökkentéséről van szó, sokkal inkább arról, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyek felújítása, rekonstrukciója indokolttá vált. A költségek csökkentése abban áll, hogy valóban beteg eszközök
meggyógyítására kerül sor. Rövid távú gondolkodásban a leghatékonyabb
költségcsökkentés az el nem végzett munka, azonban a halaszthatatlan és
indokolt állagjavító munkák elvégzése nem lehet vita tárgya.
A beruházástervezés független feladat, az a vállalati erőforrás-gazdálkodási tervezés (ERP / Enterprise Resource Planning) része. Vagyongazdálkodási tevékenységünk akkor lesz jó, ha az beágyazott az SAP-programcsomag által lefedett, szélesebb értelemben vett üzleti, közgazdasági
folyamatokba.
A vállalati vagyont infrastruktúrára és működtetői vagyonra (az 1. ábrán támogató tevékenység) szokás felosztani. Az infrastruktúrát a digitális
szakági térképeken vonalas létesítményekként (hálózat) és pontszerű létesítményekként (technológiai létesítmények) tartjuk nyilván. A vagyonelemek értékaránya markáns különbséget mutat.
A hálózat teszi ki az infrastrukturális vagyon jelentős részét, emiatt a hálózati
vagyonnal történő gazdálkodás kiemelt fontosságú.
Az egyes vagyonelemek állapotának felmérése a technológiai létesítményekben
1. ábra: A vízi közművek vagyonértékaránya
szemrevételezéssel történhet, míg a hálózat szemtől
elzártan működik. A hálózat állapotáról csak különböző indikátorparaméterek segítségével lehet képet alkotni, olykor meglehetősen homályos képet.
Borbély Samu műegyetemi matematikaprofesszor találó definíciója
szerint: „A mérnök az az ember, aki adott feladatot adott feltételek mellett adott határidőre megold. A hangsúly itt a megoldáson van, amihez
a feladat pontos megfogalmazása az első lépés. A vagyongazdálkodás
megvalósításához egy olyan tervezőeszköz megalkotására van szükség,
amely hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a hálózatokkal kapcsolatos teendőinket kellő megalapozottsággal határozhassuk meg.
Volt időszak, amikor a hálózatra vonatkozó beruházási terveket alulról
jövő kezdeményezések alapján állították össze. A területek által javasoltak sokszor az érdekérvényesítő képességük révén nyertek fontosságot. A
„hangerő” vezérelte feladat-összeállítás sok esetben a vállalati szempontból fontos, de szerényebb argumentálású eseteket figyelmen kívül hagyta.
Továbblépésnek bizonyult a központi tervösszeállítás, amely kezdetben
eseményvezérelt módon működött. Fontosságot ekkor azok a vezetékek
kaptak, amelyeknek a meghibásodási darabszáma magas volt. A kiválasztásnak ez a módja nem volt képes kiválasztani azokat a vezetékeket,
amelyek állapota elérte a rekonstrukcióérettséget. Hibaszám hiányában
azonban nem feleltek meg a beválogatási szempontoknak.
Muhlbauer: Pipeline Risk Management Manual című könyve az egyes
vezetékszakaszok viselt kockázatának kiszámolását javasolja. A beruházási tervek összeállításakor a nagyobb kockázatú vezetékek kerülnek elsőként tervbe.
A távvezetékek (pipeline) azonban merőben különböznek a víziközmű-hálózatoktól (network). Távvezetékek általában egy projekt keretében
épülnek meg. A városi víz- és csatornahálózatok ezzel szemben hosszú
évek során nyerték el a kiépítettségüket. A vezetékállományuk a kor-, átmérő- és anyagösszetétel szempontjából többnyire rendkívül heterogén.
A talajba fektetett vezetékek állapotáról, a talajviszonyokról és a környezeti hatásokról beszerezhető információk rendkívül bizonytalanok, és sok
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esetben csak közvetlen módon állnak rendelkezésre. A hálózat egészét
tekintve pedig jórészt hiányos adathalmazról beszélhetünk.
A tervezést két lépésben végezzük. A problémás vezetékek megkeresése a diagnózis felállításával azonos. A sürgős teendők listáját kockázatértékelés segítségével állítjuk össze. A kockázat értelmezése a biztosítási
gyakorlatnak felel meg. Az esemény (hálózati meghibásodás) bekövetkezésének valószínűsége és az általa okozott
hatás (kár) szorzatát, a
kockázatot minden vezetékszakaszra meghatározzuk. Nem a szorzat
számszerű
nagysága
hordozza az információt, hanem a vezetékszakaszok
kockázati
értékének egymáshoz
képest való viszonya,
aminek alapján kialakul
a kockázati sorrend.
2. ábra: A kockázat definíciója
A második lépésben
a tervösszeállítására kerül sor. A terápia kijelölésének szakaszában a betegség elhárítását célzó
technológia megnevezésére kerül sor. Ebben a fázisban konkretizálódnak
a felmerülő költségek is.
A diagnózis megalapozása és a helyes terápia kiválasztása két további
informatikai applikáció bekapcsolását igényli. A térinformatikai rendszer
(GIS / Geographical Information System) a nagy tömegű adat strukturált
tárolásában és térképi megjelenítésében segít. A hidraulikai hálózatszámítás (NC / Network Calculation) a terápia megfelelőségének ellenőrzéséhez elengedhetetlen alkalmazás.
Az informatikai rendszerek szoros együttműködéséből végül kialakul
a vagyongazdálkodás üzleti folyamata.

3. ábra: A vagyongazdálkodás folyamata

Az eljárás több lépésből áll. A hálózat állapotkövetése az értékeléshez
szükséges adatok előállítását, folyamatos aktualizálását foglalja magában.
Ez a szakasz jár a legtöbb munkával. A tervezőeszköz központi eleme az
értékelés, amelynek során a vezetékállomány minden vezetékszakaszának kockázatát kiszámoljuk. A kockázati érték megállapítása a rendelkezésre álló információkból történik. Vannak vezetékszakaszok, amikről többet tudunk, másokról kevesebb infóval rendelkezünk. A terv összeállítása
a kockázati sorrend alapján történik. Az alkalmazandó technológia meghatározása mellett itt kerül sor a pénzügyi lehetőségekhez való illesztésre
is. A kivitelezés végrehajtása után rögzítjük az új állapotot. A harmadik
visszacsatolás az értékelési szabályok pontosítását célozza, aminek során
a költséghatékonysági vizsgálatokból levont tapasztalatokat építjük be a
modellbe. A vagyongazdálkodás üzleti folyamatát a visszacsatolások teszik komplexszé.
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A vezetékszakaszok viselt kockázatának kiszámolása a folyamatban
egy lényegi elem, amely többféle módon történhet. A pontozásos eljárás
súlyszámok egyszerű összegzésén alapszik. A számoló algoritmus nem
bonyolult, azonban az értékelési szempontokhoz rendelt súlyszámok
erősen szubjektív jegyeket hordoznak. Egy sokparaméteres értékelési
rendszer kialakításakor erősen megkérdőjeleződik a pontozásos módszer
objektivitása. A bemeneti adatok bizonytalansága és gyakori hiánya előtérbe helyezi más módszerek alkalmazását. Ilyen lehetőség a fuzzy algoritmusok használata, amely a tipikusan bizonytalan bemeneti adatokkal
rendelkező feladatok megoldására való.
A Fővárosi Vízművek MatLab / Simulink / Fuzzy-toolbox programcsomag segítségével alkotott modellt. Az eljárás gyakorlati használhatóságának tesztelése 150 ismert, annak idején nagy port kavart csőtörés adatainak felhasználásával történt. A pilot projekten végrehajtott értékelés
azokat az eseteket hozta a kockázati lista elejére, amelyek valóban emlékezetesek voltak. Azóta is használják a tervezőeszközt, amelynek matematikai modellje időközben átesett a szerzett tapasztalatok beépítésén.

4. ábra: A térinformatikai környezet

A törvényszerűségek megfogalmazása a tapasztalatokra épül. Ezek a tapasztalatok azonban a vezeték életciklusát alapul véve egy-egy ember
vonatkozásában csak szűk időkeretben állnak rendelkezésre. A csövek
élettartamának nagyságrendje 100 év, bizonyos csőanyagok esetén több,
némelyiküknél kevesebb. Ebből egy csőhálózati mérnök – ha az életének
teljes munkaaktivitását tekintjük – mintegy 30 évet „lát” csupán. Az utóbbi
években megfigyelhető a sokféle kihívásnak eleget tevő munkavállalási
irányzat, amely ezt a nem túl tág intervallumot tovább szűkíti. Sőt megfigyelhető az üzemeltetői tapasztalat „kikopása” is a közművállalatoknál.
A vezetékek kockázatát a kockázati síkon ábrázolva pontsorozatot kapunk. Ezen a síkon az azonos kockázatú pontok mértani helye hiperbola.
Ez a sávos tulajdonság
teszi lehetővé, hogy az operatív beruházási terv mellett a
közép- és hosszú távú tervek
összeállítása is könnyen megtörténhessen. A kockázat ún.
intenzív mennyiség. Ha ezzel a változóval céltérképet
rajzolunk, akkor támpontot
kaphatunk a területelvű
hálórekonstrukció megterve
zé
sére is. Általában igaz a
megállapítás: a közművek a
5. ábra: A kockázati sík sávos tulajdonsága
közterületi rend megzavará-
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sának okozói. A hibajavítások nem tervezhetőek, a beruházások igen. A
városüzemeltetésben van helye olyan gondolkozásnak, amely a közterületi rend megzavarásának minimalizálást célozza.
A döntéshozók arra is kíváncsiak, hogy a tervezett beavatkozásoknak
mi lesz a hatásuk. A pénz elköltésének mi a számszerűsíthető eredménye:
milyen mértékben változik meg a hálózat kockázati szintje akkor, ha a
ráfordításokra sor kerül, azaz a pénzt elköltenénk. A kérdést nem utólag,
hanem előre kell tudni megválaszolni. Ehhez tervezés megkezdése előtt a
következő számítást kell elvégezni:

A vezetékhossz extenzív mennyiség. Segítségével súlyozva a kockázati értékeket a hálózatra vonatkozó egyetlen számértéket kapunk eredményül. Összeállítjuk az operatív tervet, és anélkül hogy egyetlen kapavágást
is tennénk, egy duplikált állományba visszaírjuk a leendő új állapot paramétereit. Újra elvégezzük a kockázatiszint-számítást. Az „előtte és utána”
értékek különbsége indoklásul szolgál a döntéshozók felé.
A hálózati rekonstrukció tervezése időigényes, fáradságos munka. A
modell működtetése hozzáértést igényel, és korlátozottan ugyan, de vannak szubjektív elemei. Az összetettség magában hordozza, hogy a nem
bennfentesek azt átláthatatlannak tekintsék. Ez a bonyolultság más természetű kockázatot is jelenthet. Semmiképpen sem szabad megengedni,
hogy a tervezőeszköz „zsíros projektek tudományos indoklásául” szolgáljon.
A csövek élettartamát kereken 100 évre teszik. Nemzetközileg is elfogadottan a rekonstrukció mértékeként az 1% körüli érték volna a kívánatos. Ez azonban csak néhány gazdagabb társadalomban valósul meg. Jó
és elfogadható rátának számít a 0,5% körüli érték. Sajnos gyakori eset a
0,1%-os hányad is. Ez utóbbi esetben felelős vagyongazdálkodásról alig
lehet beszélni, és felesleges a tervezőeszköz, a modell kiépítése.
Vállalatok esetében az üzleti tervezés ugyanúgy történik, mint a háztartásokban, azzal a különbséggel, hogy vállalatok esetében némiképp
nagyobb a bonyolultság. Az egyik oldalon számba vesszük a bevételeket.
A víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díj és a vízfogyasztás szorzata adja
meg azt az összeget, amit el lehet költeni. A másik oldalon jelentkeznek
a kötelező költségek, beleértve a meglehetősen magas adóterheket. Ha
használjuk a WC-t, a fizetendő áfa 54%. A környezetterhelési díj is adóként
kerül behajtásra, bűntudatot keltve a fogyasztóban, miközben az összegyűjtött szennyvízből hasznos termékek sora állítható elő. Az ágazatot a
vezetékadó is duplán terheli. A rezsicsökkentés gyakorlatilag csak az árak
befagyasztásaként jelentkezett. Az erősen vitatható különadók csak az állam pénzéhségét szolgálják. Az adókat és árakat megszabó kormányzat
ezen magatartása idővel az elmaradó rekonstrukciós munkák akkumulálódása miatt üzemeltethetőségi problémához vezet.
Lehet az eszközállomány alulértékeltségével, jelenértékével is érvelni.
Ehhez tudni érdemes, hogy ezek a jellemzők nagyon nehezen számszerűsíthetők. A közgazdaságtanhoz tartozó fogalmak azonban inkább csak
maszatolásra alkalmasak, amikor a feladatmegoldás az egyedüli elvárható magatartás. A felelősen gondolkozó hálózati mérnökök vallják, hogy a
némileg 0,5% feletti, de inkább 1% körüli hálózati rekonstrukciós mérték
mellett a hálózatok üzeme hosszú távon garantálható. Ezt a 4 éves ciklusokban gondolkodó politikának is be kellene látnia, amikor rezsicsökkentést vizionál.
Irodalomjegyzék elérhető a szerkesztőség címén.
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GRANULÁLT ISZAP KIALAKÍTÁSA
ÉS MŰKÖDÉSE AZ AEROB
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSNÁL
kivonat Korábbi, „Az N-eltávolítás és a szerves anyag energia-visszanyerésének ütközése a szennyvíztisztítás fejlesztésének egyik hajtóereje” című cikkünkhöz kapcsolódóan részletesen bemutatjuk a granulált iszapos technológiák kialakításának legfontosabb tényezőit, valamint egy hazai ipari üzem
aerob granulált iszapos szennyvíztisztítását, különleges sajátosságait.

kulcsszavak szennyvíztisztítás, nitrogéneltávolítás, eleveniszap, biofilm, granulált iszap
PITÁS VIKTÓRIA , THURY PÉTER PureAqua Kft., Veszprém, KÁRPÁTI ÁRPÁD Pannon Egyetem, Veszprém

Bevezetés
Az utóbbi két évtizedben az aerob granulált iszapos technológia isme- tömörségű, sűrűségű iszapgolyók is (1. ábra). A felvételen a 0,6-0,7 mm
retanyagának a robbanásszerű bővülésének lehetünk tanúi (Sarma et méret alatti iszapgolyók dominálnak. A mechanikailag meglehetősen staal., 2017, Shi et al., 2017, Timothy et al., 2018, Francaa et al., 2018, Nan- bil granulálódott iszapban a környezet szelekciós hatására annak egyes
charaiaha et al., 2018). Az alábbiakban következő elméleti ismeretek rétegeiben a mikroorganizmusok fajtánként térben elkülönülve vagy
döntően az idézett forrásokból származnak, s a kereszthivatkozásoktól eltérő koncentrációban, sűrűséggel helyezkednek el. A szelekció oka a
eltekintünk. A granulált iszapos megoldás ugyan a lakossági szennyvi- tápanyag-diffúzió okozta eltérő tápanyag-ellátottság. Ennek függvényézeknél valamelyest töményebb, döntően biológiailag jól bontható, ol- ben az egyes mikroorganizmus-fajok mintegy lemezesen vagy gömbhéjdott szennyezőket tartalmazó szennyvizek tisztítására igazán kedvező,
azoknál rendszerint 100 nap alatti a granulum kifejlődési ideje. Ezért az
élelmiszeripari szennyvizek tisztításában ért el hamarosan sikereket. Az
ilyen nagyon tömény szennyvizekre azonban az energiatermelése miatt
természetesen továbbra is az anaerob granulált iszapos intenzív tisztítás
a célszerű. Az aerob granulált iszapos megoldásnak sok kedvező adottsága van, azonban ennek esetében is kitétel a megfelelő szerves anyag
vagy iszapterhelés (a granulum túlnövekedésének, szétrobbanásának
megakadályozására), valamint a megfelelő KOI/TKN arány a tisztítandó
szennyvízben, hogy a nitrifikálók kellő mennyiségben, részarányban
1. ábra: Hagyományos eleveniszap (CAS) és aerob iszap (AGS) mikroszkópos képe
szaporodjanak és rögzüljenek a granulumok felszín alatti rétegében. A
40-szeres nagyításban (a méretjelző vonalka 0,2 mm) (Franca et al., 2018)
denitrifikációt ennél a megoldásnál is részben anoxikus környezet biztosításával oldják meg.
A granulált iszap hordozó nélkül kialakuló tömör iszapgolyócska,
mikroorganizmus-együttes, amely
réteges belső mikroorganizmus-szelekciója révén a biofilméhez hasonlóan nagyobb nitrifikálóteljesítményre
képes, mint az eleven, sőt a belső
tereiben speciális denitrifikáció
és foszforakkumuláció is létrejöhet. Az iszappehely belső terének
tápanyag-ellátottsága,
környezeti
feltételei, s ezzel a kialakuló mikroorganizmus-konzorcium is jelentősen
változik az oxigénlimitáció és a ciklikus tápanyagellátás következtében.
2. ábra: A mikroorganizmus-csoportok elhelyezkedése az átlagosan 30-130 mikron méretű, mechanikailag instabil eleveniszappelyhekben és a csaknem tízszeres méretet is meghaladó, tömör, szilárd granulumokban (Winkler et al., 2013, Nancharaiaha and
Ilyenkor kialakíthatók különböző
Kiran Kumar Reddy, 2018).
vastagságú biofilmek, megnövelt
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szerű rétegekben helyezkednek el a tömörebb, szilárdabb mikroorganizmus-konzorciumban (Kárpáti, 2015).
Az aerob granulált iszap kialakulását döntően a tápanyagok diffúziója,
ciklikus ellátottsága, valamint a gyors ülepítés és a ciklikusan intenzív levegőbevitel (nyíróhatás) eredményezi. Kialakulásában ezentúl az iszappelyhekre, majd a kialakuló granulumokra ható, folyadékáramlásból adódó
nyíróhatásnak meghatározó szerepe van. A ciklikus tápanyagellátás és vele
a gyors iszapülepítési ciklusok (SBR-kialakítás) is fontos szerepet játszanak
(Nancharaiaha és Kiran Kumar Reddy, 2018). Az eleveniszap és a granulált
aerob iszap szerkezetét és anyagátalakításait a 2. ábra érzékelteti.
Nem látható ugyan a 2. ábrán, de a gyakorlat bizonyította, hogy az
aerob granulált iszap nem pirosas golyócskák halmaza, hanem világosabb, sötétebb szürkés golyócskáké, tömörebb részecskéké. A különbség
a színükben is éppen a PAH- és GAH-szervezetek dominanciájának a következménye. Ez a nyers víz minőségének is függvénye. Sűrűségük is eltérő, így lehetőség van a két iszapfajta szelektált elvételére is.
A granulált aerob iszapos technika megvalósítása tehát látszólag egyszerűbb, mint a biofilmé. A granulált aerob iszap azonban csakis bonyolult reaktortechnikával alakítható ki, tápanyag- és oxigénellátás-szabályozással,
s mindenképpen SBR-üzemeltetéssel. Ugyan mára már a folyamatos betáplálását is megoldották, de levegőztetésre, ülepítésre nagyon érzékeny
a kialakuló iszapgranulum. A granulált iszap igen érzékeny a terhelés ingadozására is, s ez jelentősen korlátozza a terjedését a gyakorlatban (Francaa et al., 2018). Mellékági iszapvíz nitrogénmentesítését végző anammox
üzem jelenleg két helyen is van, granulált aerob iszapos ezzel szemben
csak véletlenül alakult ki idehaza.
Kedvező adottsága az aerob granulumoknak, hogy a mindenkori
levegőztetés mértéke függvényében ugyan, de a mélyebb (magbelső)
térségeikben fejlődő heterotróf mikroorganizmusok az oda diffundáló
nitrátot redukálják, sőt ezen nitrátredukció során ott foszforakkumuláló
(PAH) mikroorganizmusok kifejlődését is lehetővé teszik. Ez a szennyvíz
foszfáttartalmának az egyidejű eltávolítását is biztosíthatja. Az utóbbi
mikroorganizmus-szelekció azonban a PAH-fajok mellett glükogénakkumuláló heterotróf fajok elszaporodásával is jár, ami a szerves anyag biomasszába épülésének a mértékét is növelheti, kisebb oxigénfelhasználást
eredményezve a tisztítás során.
Az iszapgolyók kialakulása részben a speciálisan ciklizált tápanyagellátás (SBR), részben a hasonló levegőztetés és ülepítés, a fokozott (intenzív)
levegőztetéssel biztosított megnövelt nyíróhatás, a speciális extracelluláris polimer kötőanyag termelésének iniciálása, valamint a pozitív töltésű,
kétértékű szervetlen ionoknak az EPS negatív töltését ellensúlyozó, stabilizáló hatásának tulajdonítható. A kedvező adottságú granulált iszapoknak mintegy 60-80%-a mindezek eredményeként EPS, s annak is mintegy
harmada EPS-fehérje, ami feltehetően a hatásos sejt-összekapcsolódást,
granulumstabilitást biztosítja. A granulációnál keletkező EPS-anyagok ös�szetételében a fehérjék részaránya messze nagyobb, mint az eleveniszap
mikroorganizmus-kapszuláinál, s egyidejűleg jóval hidrofóbak is, ezzel is
segítve a granulumstabilitását. A granulumokban kialakuló EPS negatív
töltésű szerves fragmentumai (poliszacharidok, fehérjék, zsírok, aminosavak, humuszszerű polimerek) a kétértékű kationokkal (Ca2+, Mg2+ és
Fe2+) destabilizálódnak, míg a foszforcserénél visszaoldódó foszfátionok
ugyanezekkel kicsapódnak, csökkentve a negatív töltésű foszfátion kolloiddestabilizáló hatását. Ennek eredményeként a granulumban jelentős
lesz az inert foszfátcsapadék részaránya (60-70%), ami viszont a PAH-tevékenység ellenében hat.
A granulum kialakulásában azonban alapvető a speciális EPS keletkezése és összekapcsoló hatása, együtt a hidrodinamika hasonló hatásával,
illetőleg a fonalas szervezetek fokozott kimosásával, visszaszorításával.
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A ciklikus tápanyagellátásnak és levegőztetésnek is az az alapvető célja,
hogy a gyorsan felvehető szerves tápanyagok az anaerob szakaszban
kerüljenek felvételre a mikroorganizmusokba (glikogén és polihidroxibutirát), míg a lassan bomlók ugyanekkor kötődjenek, adszorbeálódjanak, döntően a nyálkás, ragasztó extracelluláris polimerrétegek révén az
iszapgolyócskákba. Utóbbiak azután a levegőztetett ciklusban a hidrolízis
révén lassúbb szervestápanyag-ellátást eredményeznek a heterotrófoknak. Különösen a gyorsan szaporodó, a granulum legkülső felületén elhelyezkedő egyedeknek, megakadályozva az iszapgolyók túlnövekedését,
dezintegrációját s biztosítva egyidejűleg a belső rétegek jó tapadását, sűrűsödését, tömörödését.
A granulumban a kis oxigénkoncentrációjú rétegben lehetséges
nitritképződés is, ami csökkenti a fajlagos O2-igényt, s a denitritálódásnál
a szerves-C-igényt is. Kedvező, hogy a nitritredukció nitrogénné 1,5-2-szeres sebességű a nitrátéhoz képest, így kisebb a heterotróf iszaphozama
is, sőt ha vannak a granulumokban anammox MO-k is, az O2-igény még
kevesebb. Esetleg teljesen autotróf is lehet a nitrogéneltávolítás, minimális iszaphozammal.
Az EPS-mikroorganizmusokat összekapcsoló szerepét ugyan ma
már elég pontosan ismerik, összetételének alakulásáról, szabályozásáról
azonban még kevés ismeret áll rendelkezésre. Ezzel szemben egyértelmű,
hogy ez a nyálkás ragasztóanyag jelentősen növelheti a fémionok, továbbá a lassan vagy alig lebomló, többnyire nagy molekulaméretű szerves
anyagok megkötését, adszorpcióját, s ezzel eltávolítását a tisztítás során.
Kedvező ez a gyógyszermaradványok, háztartási segédvegyszerek eltávolításánál.
A granulált iszapos megoldások nehezen alakíthatók ki túlzottan
híg szennyvizek esetében, mint amilyen egy közvetlen anaerob szennyvíz-metanizáció terméke vagy a két iszapkörös lépcsős (Böhnke, 1977),
AB-rendszerű eleveniszapos szennyvíztisztítás első lépcsőjének a terméke.
Megfelelően adaptált biofilmmel viszont lehetőség nyílhat híg vizekből
történő újszerű, hatékony autotróf nitrogéneltávolításra is, netán anaerob
metánoxidálókkal teljessé téve a nitrogéneltávolítást (Xie et al., 2018). Elképzelhető, hogy az utóbbihoz szükséges igen nagy iszapkorú (több száz
nap) és igen lassan adaptálódó mikroorganizmus együttes kialakításához
membrános iszapvisszatartásra is szükség lesz a biofilmes immobilizáció
mellett. A Böhnke-megoldás első lépcsője után a víz hideg és híg. Kérdés, hogy a ma még álomnak tűnő anaerob MBR után a vízhőmérséklet
milyen. Ha az 15-20 fok fölött maradhatna, a főági nitrogéneltávolítás a
második lépcsőben már MBR-el vagy biofilmes megoldással megoldhatónak tűnhet. Egy A/B rendszer második, eleveniszapos lépcsője üzemeltetésének hazai tapasztalatai bizonyítani látszottak ezt (Thury et al. 2009).
Sajnos annak optimalizálására ugyanakkor több mint egy évtizede pénz
és akarat hiányában nem került sor. Ma már ez bizonyára hatásosabban
megoldható lenne biofilmes megoldással.

Iszapgranuláció egy húsüzem előtisztított szennyvizének biológiai tisztításánál
Az aerob környezetben bekövetkező iszapgranulálódásnak egy igen érdekes esete működik egy húsüzem SBR-megoldásra kiépített eleveniszapos
szennyvíztisztítójánál. Ennél nem terveztek iszapgranulációt. A húsüzem
egy korábbi, kétmedencés tisztítóját alakították át ilyen üzemmódra egy
további, hasonló méretű medencével bővítve a korábbi medencetereket.
A három négyzetes, hosszanti alakú ülepítő műtárgyat SBR-üzemmódra
alakították át. A szervestápanyag-hiányos lakossági SBR-üzemeknél ilyen
terhelésnél a fonalasodás, iszapduzzadás okoz rendszerint üzemeltetési
gondot. Ez veszély lehetett ebben az esetben is, mert a biológiai tisztító
előtti fizikai-kémiai lépcsővel igen jó lebegőanyag- és foszforeltávolítást
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biztosítanak. Egyebekben a biológiára kerülő szennyvíz átlagosan 400- a szennyvíz tisztításánál kialakult granulált iszap a rosszabbik esetben is
1200 mg/l KOI-je és 80-150 mg/l TKN-je a töményebb előülepített lakossá- az eredeti térfogatának (folyamatos levegőztetés leállítása) a 25%-ára
gi szennyvizekéhez hasonló. Az itteni előtisztítás után ugyanakkor átlago- sűrűsödik (1. táblázat). A különbség oka a menzúrák eltérő hossz/átmérő
san 5 mg TP/l tartalmú víz kerül a biológiai tisztításra. Az SBR-egységekre
hétköznapokon 1000–1500 m3 közötti szennyvíz érkezik, az élelmiszeripari üzemek hétvégi kisebb termelésének, terhelésének (0–500 m3/d)
megfelelően. A napi 1000 m3 flotált szennyvizet a 3 db 1000 m3 térfogatú
SBR-egység tisztítja medencénként két ciklusban, külön utóülepítő nélkül. Mindegyik térrész elején a nyersvíz bukója (a betáplálási vályú szintje)
alatt az összes medencetérfogat 20%-a, szelektornak nevezhető térrész
van, melyből a két medenceteret elválasztó bukófal alatt áramlik át a víz a
nagyobb medencetérbe. Így már csak 800 köbméter az egyes medencék
(anoxikus/oxikus/ülepítő) hatékony térfogata. Mivel azonban ennek a fe5’ ülepedés, s ekkor a finom rész kiesése |º 30’ ülepedés utáni iszap- és tiszta rész
nekén a levegőztetőelemek membránjai úgy 40-50 cm magasságban vannak, a jelenlegi üzemmódban stabil granuláltiszap-kiülepedés, iszapréteg
3. ábra: A húsipari üzem SBR-egysége iszapjának az ülepedése
van, amely tovább csökkenti a hatékonyan működő
SBR-medenceteret mintegy 700 köbméterre. A három
Iszapszint
Iszapszint
Idő
Térfogat / Magasság
Idő
Térfogat / Magasság
medence összes aktív medencetere 2100 m3. A HRT
süllyedése
süllyedése
gyakorlatilag 1 nap körüli. A térfogati biológiai terhelés
perc
ml/liter
cm
cm/perc
perc
ml/liter
cm
cm/perc
ezzel mintegy 0,5 kg/m3 körüli, tehát elég kicsi. Nincs
(3’-ben)
(5’-ben)
veszély a granulumok túlnövekedésére, ugyanakkor a
Start
500
34,6
Start
1000
34,6
9 cm/perc
5 cm/perc
levegőztetők alól a kiülő iszapot ciklikusan, rendszerint félévenként-évenként el kell távolítani. Ezt váltott
1
28
ütemben, mechanikusan végzik a felettük levő víz le3
110
7,6
eresztése után.
A medencék kiépítése olyan, hogy a szelektorme5
105
5
300
10,4
dencékben elvileg a teljes 12 órás ciklus alatt lehetne
10
102
10
260
mechanikus keverés. Természetesen ez az utóülepítés és
30
101
30
250
a tisztavíz-elvétel (2 óra) alatt értelmetlen, ezért akkor le
is állítják. A többi időszakban folyamatos ott a keverés.
60
100
60
245
A nagyobb medenceterekben ezzel szemben nincs beépítve mechanikus keverés. Az iszap keverését az oxikus
1. táblázat: A vizsgált húsüzem granulált iszapjának ülepedése fél- és egy 1 literes menzúrában (két különböző időpont iszapülepedés-vizsgálata)
ciklus alatt a folyamatos levegőztetés biztosítja. A betöltést követő anoxikus ciklusban, amelynek időtartama
közel azonos a levegőztetésével, rövid levegő-aláfúvatással biztosítják az arányai. Megállapítható azonban, hogy a 4 méteres kevert vízréteg eseiszap ciklikus felkeverését. A felkeverés utáni hosszabb levegőztetésleállás tében mintegy 1 méteres iszapréteg alakul ki a levegőztetőelemek fölött.
biztosítja a speciális tápanyag és annak megfelelő ütemű adagolása mellett Az iszapréteg fölött a tiszta vízfázis 3 méter, melynek maximálisan a fele
kerül elvételre az ülepítés utolsó órájában. A 60 perc tehát elegendő a
granulálódó, gyorsan ülepedő aerob granulált iszap kialakulását.
A korábbiak alapján kiszámolható, hogy az egy ciklusban feladásra finomabb iszapfrakció kiülekerülő folyadék mennyisége az egyes SBR-egységekre 200-250 m3. Ez a pedéséhez is.
folyadékszintet a tisztított víz elvétele után az egyes medenceterekben
A 3. ábra alapján megállamintegy 1-1,5 méterrel emeli meg a mindenkori elvételszabályozásnak pítható, hogy a granulált iszap
megfelelően. A medence feltöltése ugyanis a szabályozás révén mindig finomabb frakciója a felső vízugyanazon szintig történik. Szükségszerűen az elvétel egyébként térfo- fázisból valamivel lassabban
gatában közel azonos a feladással. Az esetenkénti fölösiszap-elvétel a ülepedik, mint a nagyobb grakezelőszemélyzet által szabályozott a mindenkori iszapkoncentrációnak nulumok. A granulált iszap egy
megfelelően. Ez az egyes medencékben kiépített iszapzsompokba helye- része nagyon aprónak tűnik.
zett szivattyúkkal történik. Ez utóbbit igyekeznek 10 g/l körül tartani, mert Az 4. ábrán ez láthatóan döntőekkor az iszapülepedés a rendkívül széles és ehhez képest nem túlzottan en a 0,1–0,6 mm részecskemémély (hagyományos finombuborékos levegőztetés) üzemi SBR-medencé- ret-tartományba esik, de sok
ben alig több mint negyedóra alatt végbemegy. Az iszap inerttartalma apróbb rész is van közöttük.
egyébként mintegy a szárazanyagának a harmada. Ez is növelheti valame- Az alakjuk talán messze nem
lyest a granulumok sűrűségét, ülepedési sebességét. Gyakorlatilag fél- és szabályos gömbszerű, de sima
1 literes menzúrákban is 5 perc alatt a 30%-ára, 60 perc alatt a 25%-ára a felületük, fonalas kinövések
sűrűsödik a kiülepedett iszap (3. ábra).
nem figyelhetők meg rajtuk.
4. ábra: A húsüzemi aerob granulált
iszapnak a szétterült, kiülepedett
A finom lebegő részek ugyanakkor mintegy egy óra alatt döntő réAz iszap szemcseeloszlását
iszapcseppjéről készített felvétel
szükben kiülepednek a tisztított vízből. A tiszta víz elvétele ezután a fel- lézerdiffrakciós méréssel pon(1 skálaosztás = 1 mm)
szín alól még egy teljes óráig tart. Az ülepítés kétórás időtartama alatt tosítottuk.
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Eszerint a részecskék
10%-ának átmérője
50%-ának átmérője
90%-ának átmérője
az átlagos átmérő

97,5 mikrométer alatt van;
274,6 mikrométer alatt van;
574,5 mikrométer alatt van;
310,8 mikrométer, ami 0,31 mm.

A méreteloszlásuk az 5. ábra szerinti.
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nitrogén eltávolításának a jelenlegi lehetőségei ezeket a költségeket csak
csökkenteni tudják. Ez részben talán az aerob granulált iszap szélesebb
körű alkalmazásával érhető el. Jelenleg azonban ez a megoldás a membránhoz hasonlóan az iszapkoncentráció növelésével éri el az üzemeltetésnél ezt a hatást. Fokozzák ugyan ezt a vízmagasság növelésével is, de
a membránnak és a granulált iszapnak is megvannak a beruházásigény
oldalán a maguk kedvezőtlen hatásai. A főági anaerob ammóniumeltávolítási üzemesítés hiánya további fejlesztést fog
eredményezni a jövőben ezen a ma még alig
kutatott területen.
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Itt az iszapnak nincs olyan szűrőhatása, mint az eleveniszapnál. Ennek
ellenére az egyórás ülepedési idő, valamint a maradék másfél méteres vízréteg kellő biztonságot ad a tisztított víz minőségét, elsősorban lebegőanyag-tartalmát illetően. Mivel abból adódik a tisztított víz
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KTÉSZIBIOSZ, ALEXANDRIAI
(CCA. KR. E. 285 – KR. E. 222)

Ktészibiosz Alexandriában (Egyiptom) munkálkodó görög fizikus és feltaláló volt. A
pneumatikáról című – az idők folyamán
azonban elveszett – könyve alapján méltán
nevezik a pneumatika atyjának. Ez volt az
első tudományos igényű tanulmány, amely
az összenyomott levegőről, annak használatáról a szivattyúzásban és az ágyúk működtetéséről szólt. A Memorabilia,
amely kutatásainak gyűjteménye volt, szintén nem került elő. Erről a művéről Athénaiosz nyomán tudunk.
Ktészibiosz valószínűleg az alexandriai múzeum első „igazgatója”
volt. Sajnos nagyon keveset tudunk az életéről és munkásságáról. Alkotásairól közvetve Vitruvius, Athénaiosz és a bizánci Philo krónikáiból szerezhetünk tudomást. Ezekben a művekben egy halk sóhajtással jegyzik
meg, hogy az első mechanikusnak előnyére vált olyan királyok alatt dolgozni, akik szerették a hírnevet, és támogatták a művészetet. Proklosz,
aki Eukleidész és a bizánci Hérón hírmagyarázója is volt, szintén az antik
világ legnagyobb mérnökeként említi Ktészibioszt, noha őt magát egyetlen alkotása sem élte túl.
Ktészibiosz az alexandriai Aspondiában egy borbély fia volt. Nem sokáig űzte apjától tanult mesterségét, a borbélyságot. Tehetséges matematikus volt, és egész életét a gépek és mechanikai szerkezetek fejlesztésére fordította. Nem vallotta Arkhimédész álláspontját: az alkalmazás, a
földi megvalósítás szükségtelenségét, sőt arra törekedett, hogy tanítványai útján is finomítsa és terjessze tanait. Tanítványai között volt a neves
Hérón is. Hérón a könyvében, a Pneumaticában elmeséli, hogy milyen
véletlen vezette Ktészibioszt a préslevegő felfedezéséhez. Igaz, hogy ez
a felfedezés nem jött volna létre, ha addig is nem foglalkozott volna mechanikával, mint ahogy Newton sem jött volna rá a mozgásmennyiség
megváltozásának hatására létrejött erőre, csupán a leeső alma láttán.
Első találmánya eredeti szakmájának egy kellékéhez, a tükörhöz
kapcsolódott. Apja borbélyműhelyében egy tükröt akart felszerelni úgy,
hogy az egy rejtett mechanikai szerkezet segítségével fel és le mozgatható legyen. Egy, a tükörrel azonos súlyú ólomsúlyt készített. Egy zsinórra
ráakasztotta a tükröt, a zsinórt függőlegesen egy csigához vezette, majd
azon átfordulva közvetlenül a mennyezet alatt a sarokban elhelyezett
másik csigához vezette. A sarokban egy, csak igen kicsivel nagyobb átmérőjű, padlóra illesztett csőben elhelyezett hengeres ólomsúly (ellensúly) volt a felülről lenyúló zsinórhoz kötve.
Arra számított, hogy ha a tükröt könnyedén megemeli, úgy a csőben elmozduló ellensúly a tükröt felemeli. Nem így történt! Az ólomsúly
ugyanis olyan szorosan illeszkedett a csőhöz, hogy mint dugattyú működött, és az alája szorult levegő csupán igen kicsit nyomódott össze.
Ktészibiosz ezt nem tudta, és az egészet nem értette. Szétszereltette és
összerakatta, majd ismét szétszereltette. Minden összerakásnál hol szorosan volt a csőben a súly, hol egy kis réssel. Ettől függött a nem működés
vagy működés. Végre rájött a levegő viselkedésére, lyukat vágott a padlószint felett, amelyen sípolva távozott az összenyomott levegő. Megszületett az orgona gondolata!

Találmányai
Ktészibiosz víziorgonája
Ktészibiosz orgonájának hajtóeleme a préslevegő volt. Mivel a víz
volt a legolcsóbb közvetítőelem,
a lábbal, kétkarú emelőáttétellel
mozgatott dugattyú a levegőt egy
vízbe merülő harang alá nyomta. A
most már állandó nyomású préslevegő a billentyűk által nyitogatott
szelepen át ömlik a sípokba, és hangot keltve a szabad atmoszférába.
A hidraulisz volt az első billentyűs
hangszer, amely minden bizonnyal
a templomi orgonák elődje volt.

Ktészibiosz vízórája
Ktészibiosz vízórája nem a vízmen�nyiség mérésére, hanem az idő múlásának kijelzésére szolgált. Működési elve nagyon hasonlít a XX. századi
vízöblítéses WC kialakításához an�nyiban, amennyiben az úszózárású
szelepet mindkettőben megtaláljuk.

A Ktészibiosz-féle
hengerdugattyús szivattyú
Ktészibiosz dugattyús szivattyúja
bronzból készült. Lábazatán egymástól kis távolságra két ikerhengert találunk. A középütt lévő nyomócsőbe szelepeken át kerül a víz. A
két dugattyú váltakozva mozog fel
és le. A felfelé mozgó dugattyú szív,
a lefelé mozgó pedig nyom. A szelepek csak egy irányban engedik át a
vizet. A közelmúlt kézi működtetésű
tűzoltószivattyúja is így működött.

Forrás
http://www.mlahanas.de/Greeks/Ctesibius1.htm
Vitruvius: Tíz könyv az építészetről, Képzőművészeti Kiadó,
Budapest, 1988
Wille, H. H.: Geburt der Technik, Urania-Verlag Leipzig, 1983
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DOLGOZNI SZERETNÉK, NEM KÜZDENI

INTERJÚ CSOLLÁK ISTVÁNNAL
A BARANYA-VÍZ ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL
ZSEBŐK LAJOS
a MaVíz munkatársa

Mondhatnánk úgy is, dolgozni, szakmai tevékenységet
szeretnének folytatni sokan, nem pedig küzdeni, küszködni
a szolgáltatás fenntartásáért. Egy ilyen vezetőt mutatunk
most be portrérovatunkban. Egy olyan embert, aki régi
vízművesként azt mondja, az ágazat működését már csak
a hivatástudat és a szakmaszeretet tartja működésben.
Interjúnk most sem a cégről vagy az ágazatról szól, hanem
arról, miként látja ezek működését.

apám és most 91 éves édesanyám a helyi termelőszövetkezetben dolgozott, és tőlük azt
tanultam, akárhová veti a sors az embert, ha
dolgozik, előbbre jut. Volt mit tennem már
gyerekkoromban is, a háztáji gazdaságunk
munkáiból én is kivettem a részem. Az általános iskolában jól tanultam, nem volt kérdés a
továbbtanulás, és egy ismerős vízügyes szakaszmérnökkel folytatott beszélgetés során
dőlt el, hogy a bajai vízügyi szakközépiskolába
megyek továbbtanulni.

Zs. L.: Akkor nem is kell firtatnom külön, miként lett vizes.
Cs. I.: Igen, a középiskola kijelölte az életpályámat, és jeles érettségimmel
jelentkeztem is a Budapesti Műszaki Egyetem vízépítő szakára, ahová
helyhiányra hivatkozva nem vettek fel. Maradt a másodikként megjelölt
bajai főiskola. Itt is ment a tanulás, és egy év múlva nyitva állt előttem a
lehetőség, hogy átmenjek az egyetemre, de én akkor már nem akartam.
Ebben nem kis része volt annak, hogy megszerettem a bajai iskolát, ahol
kitüntetéssel végeztem.
Zs. L.: És akkor jött a nagy kérdés, hova menjen dolgozni.
Cs. I.: Igen, figyelembe vettem a lehetőségeket, de azt is, hogy látszott, a
nővérem – aki mára tüdőgyógyász főorvos – véglegesen elkerül otthonról, én pedig nem akartam a szüleimet magukra hagyni. Ez is számított,
amikor 1976-ban a Mohácsi Farostlemezgyárba jelentkeztem, ahol a beruházási osztályra kerültem. Ez hatalmas gyár volt akkoriban, 1250 ember
dolgozott három műszakban.

Zsebők Lajos: „Még élünk” címmel tartott előadást a legutóbbi igazgatói
értekezleten, amiről azt hallottam, hogy sikerült a valóságot életszerűen
és nem túl rózsás képet festve bemutatnia.
Csollák István: Igen, én azt gondolom, hogy akkor is az igazat kell mondani, ha gondok vannak, mert csak így lehet a helyzeten javítani. Napjainkra az ágazat és az ágazaton belüli cégek nagyobbik része igen nehéz
helyzetbe került, és ha a reánk rakott terhek nem csökkennek, a szolgáltatás el fog lehetetlenülni.
Zs. L.: Akkor ezt igyekszünk majd kibontani, de nézzük előbb az életutat.
Cs. I.: Büszke mohácsi vagyok, itt születtem, és egész életem ideköt. Édes-

Zs. L.: Ön is farostlemezt kezdett gyártani?
Cs. I.: Nem egészen, illetve a technológiai folyamat részeként nekem kellett gondoskodnom a gyártáshoz szükséges tetemes vízmennyiség biztosításáról saját kútjainkból. A technológiából keletkező tisztítatlan szennyvíz a Dunába sodorvonali bevezetésre került. Feladatom a nedves eljárású
technológia során keletkező szennyvíz tisztítótelepi beruházásának előkészítése volt. Ebben az időben a tisztítatlan szennyvizekre vonatkozó
szennyvízbírság igen jelentős volt, és évente progresszíven emelkedett.
Zs. L.: Bár már alig lehet látni farostlemezt, közbevetőleg engem érdekelne: hogyan gyártották, mért kellett ehhez víz?
Cs. I.: Ez az ún. nedves technológia miatt volt. A folyamat úgy kezdődött,
hogy a farönkökből faaprítékot készítettünk, majd ezt rostra őröltük. A farostokhoz ragasztóanyagot és adalékanyagot kevertünk. Ezt a masszát 5-6
cm vastag paplanként síkszitás víztelenítőgépre terítettük. A víz távoztával
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már csak össze kellett nyomnunk présgéppel után a települési önkormányzatok gyakorolaz anyagot, és szilárdulás után készen voltak a ták – megint csak nagyon különbözőképpen
farost táblák. Érdekes munka volt, de még érde- – a szolgáltatási kötelezettségüket, illetve éltek
kesebb az volt számomra, hogy a technológia árhatósági jogkörükkel. Mégis a kilencvenes
vizes oldaláról nagyon kevés volt a hazai tapasz- években lezajlott – néhol viharos – változások
talat. Emlékszem, még Bulgáriába is elmentem után, a felaprózódást követően beállt valamiféle
tapasztalatot gyűjteni, de folyamatosan gondot egyensúly, amit ma már szinte békebeli időszakokozott, hogyan távolítsuk el a szennyvízből a nak látok. Ha szót tudtunk érteni az önkormányfából származó csersavat és a ragasztóanyagul zat döntéshozóival – nálunk a polgármester
szolgáló műgyanta maradékát. A farostlemez hozzáértése okán ez így történt –, biztosítva
nedves eljárású gyártását jellemző igen magas volt a normális működés és a jó színvonalú szolköltségek a száraz eljárás irányába orientálták a gáltatás. Persze tudom, sokan várták – szinte
megváltásként – a víziközmű-szolgáltatásról
gyár vezetését.
szóló törvény megszületését, amivel nincs is
Zs. L.: Azt már nem fogom megkérdezni, hogy semmi baj. A baj ott van, hogy a jelenlegi szaez miben áll, de azt igen, hogy ha nincs víz, nem bályozás és kontroll éppen a Vksztv. előírásainak
nem felel meg. Gondoljunk csak az alapelvekkellett vizes szakember sem. Jól gondolom?
Cs. I.: Éppen maradhattam volna, de némi pálya- ben megfogalmazott ellátásbiztonság elvére,
korrekcióval elmentem egy nagy élelmiszeripari ami egyáltalán nem biztosított a rekonstrukciós
üzembe, ahol a vezetői hely hirtelen haláleset források beszűkülésével. Mi a díjban megtérülő
miatt megüresedett. Itt három évig voltam, de amortizációs költségrész felét-harmadát tudjuk
mivel ez a tevékenység nagyon távol állt a szak- valós rekonstrukcióra fordítani, ami azt jelenti,
mától, 1985-ben jelentkeztem a Baranya Megyei hogy rá vagyunk kényszerítve a jövőnk feléléVízmű Vállalat Mohácsi Üzemmérnökségére, sére. És ezen édeskeveset segít az országosan
ahová főművezetőként vettek fel. Azóta vagyok másfél milliárdos pályázat akkor, amikor külső
forrásként 60-70 milliárdra volna szükség. Vagy
vízműves.
nézzük a költségmegtérülés elvét. A díjakat a
Zs. L.: Itt aztán igazán szembesülhetett az igazi törvény 2011 végén befagyasztotta, amire rájött a közműadó és a rezsicsökkentés, hogy a
vízműves feladatokkal, azt hiszem.
Cs. I.: Ez így volt, foglalkoznom kellett az üze- többi teherről ne is beszéljek. A 10%-os rezsimeltetés mellett a hibajavításokkal, a karbantar- csökkentés jelentős árbevétel-kiesést jelentett
tással és az építési feladatokkal is. Újabb válto- (a lakosság ezt pozitív dologként értékelte).
zás 1991-ben történt, amikor is közúti balesetet Kompenzációra, a felmerülő költségek biztosíszenvedett az akkori üzemmérnökség-vezető, és tására az önkormányzati tulajdonú szolgáltató
mivel közel állt a nyugdíjhoz, nem lehetett arra cégeknek is szükségük lenne. A díjbevételek
számítani, hogy a felépülése után visszatér. He- reálértéken a 2011-es bevételek háromnegyed
lyette engem neveztek ki üzemmérnökség-ve- részét hozzák. A helyzeten néha segít a száraz,
meleg nyarak értékesítési többlete, de állítom,
zetőnek.
hogy egy hűvös, csapadékos nyár nehezebb
Zs. L.: Akkor öntől joggal kérdezhetem, hiszen helyzetbe fogja hozni az egész ágazatot. Elősaját tapasztalatai alapján össze tudja hasonlí- vehetjük még a regionalitás elvét, melynek
tani: milyennek látja a víziközmű-szolgáltatás jegyében nem lehetett volna hagyni, hogy az
három közelmúltbeli korszakát? Gondolok itt integráció során a szomszédos regionális vízmű
a rendszerváltás előtti időkre, amikor minden elvigye a Tenkesvíz közepéből Siklós városát a
állami tulajdon volt, harminc-egynéhány válla- környező településeket is kiszolgáló vízbázissal
lat szolgáltatott, a szabályozás nem volt szigorú, együtt. Szóval én azt mondom, hogy a jelenlegi
és a víz rettenetesen olcsó volt. Aztán jött az korszak lehetne jó, ha az elvonások megszűnnéönkormányzatok szerepkörének bővülése, ár- nek vagy enyhülnének, és a gyakorlat megfelelhatósági jogkörrel és a szolgáltató cégek felap- ne a törvénynek.
rózódásával. Most pedig szigorú jogszabályok,
állandó kontrollt gyakorló hivatal, közműadó, Zs. L.: Ez jó nagy kitérő volt, de térjünk vissza az
életúthoz, ami ugye összeforrt a Mohácsi Vízrezsicsökkentés, és sorolhatnám.
Cs. I.: A rendszerváltás előtti időkben a szolgál- mű sorsával.
tatónak nagyobb szabadsága volt. Attól füg- Cs. I.: 1997-ben a megyei vízműből kivált a Mogően, milyen volt a vállalatvezető szándéka és hácsi Üzemmérnökség Mohács Víz Kft. néven, és
elvárása, nagyon különböző színvonalon szol- engem neveztek ki ügyvezető igazgatónak. Ingáltattak a cégek. Ez nem biztos, hogy jó volt nentől kezdve első számú felelős voltam mindea fogyasztók szempontjából. A rendszerváltás nért, amit addig is csináltam, de ehhez hozzájött
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a munkavállalók sorsának alakulása és az önkormányzatokkal való kapcsolatápolás is. Közben
1996-ban csatornázási és szennyvíztisztítási
szakmérnöki diplomát is szereztem. Nem tartozik közvetlenül a vízműves tevékenységemhez,
de tíz évig tanácstag, majd öt cikluson keresztül,
20 évig városi egyéni képviselő voltam. Előbb a
környezetvédelmi bizottságot, majd a gazdasági bizottságot vezettem. Ez, mondhatnánk, helyi
politizálás volt, de engem nem a politika érdekelt, hanem az, hogy elkötelezett lokálpatriótaként hogyan tudom a lakosság érdekeit érvényre juttatni. Most is ezen vagyok, de az időközben
életbe lépett összeférhetetlenségi törvény nem
teszi lehetővé, hogy egy önkormányzati cég vezetője bent üljön a képviselő-testületben döntéshozóként.
Zs. l.: Mi volt a folytatás?
Cs. I.: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
előírta, hogy működési engedélye annak a szolgáltatónak lehet, amelyik eléri azt a szolgáltatásiterület-nagyságot, aminek alsó határát 150
ezer felhasználói egyenértékben szabták meg.
Akkor összeültünk, a korábbi Baranya Megyei
Vízmű Vállalathoz tartozók, a Komló-Víz Kft., a
Sziget-Víz Kft., a Tenkesvíz Kft. vezetői, valamint
jómagam, és feltettük a kérdést: hogyan tovább?
Úgy döntöttünk, hogy a tulajdonos önkormányzatok orientálásával arra teszünk kísérletet, hogy
újra egy szolgáltatóként működjünk. Ez több
lépcsőben meg is valósult, és engem választottak vezérigazgatónak.
Zs. L.: Ez igen szépnek tűnő, egészséges integráció, gratulálok így utólag.
Cs. I.: Köszönöm szépen. Lehet, hogy szépnek
tűnik, de rengeteg feladatot adott. 5 cégjogi
eseményt követően feleltünk meg a Vksztv.
előírásainak. A négy cég összegyúrása azt is
jelentette, hogy 185 millió forint veszteséggel
indultunk, és az igaz, hogy ezt mára sikerült
25 millióra csökkenteni, de milyen áron! El kellett küldenünk 25 embert, drasztikusan vis�szafogtuk az anyagfelhasználásunkat, sokszor
kénytelenek vagyunk barkácsmegoldásokhoz
folyamodni, leszűkítettük a saját beruházásban
készülő felújítási munkákat, karbantartásból
csak annyit végzünk, amennyi nagyon szükséges, ritkítottuk a mérőleolvasást, felfüggesztettük a mérőleolvasási technikák fejlesztését.
Eközben növeltük az egyéb tevékenységek
árbevételét, ami ugye azzal jár, hogy az amúgy
is csökkentett létszám mellett egyre kevesebb
idő, figyelem jut az alaptevékenységre. Ös�szevontuk a készenléti szolgáltatásokat, ami a
reagálási idő növekedését okozza, nem fejlesztettük az elavult folyamatirányítási rendszerein-
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ket, ami tovább növeli a vízveszteségeinket és
ugyancsak a reagálási időket. Ezek mindegyike
visszafejlődést jelent, és már most a szolgáltatásminőség csökkenésével jár. Amit folytatunk,
az sokkal inkább válságmenedzselés, mint
szakmai irányítás. Emberileg is nehéz megélni,
hogy noha tisztában vagyunk vele, szakmailag
mit kéne tenni, de forrás hiányában nem vagy
nehezen tudjuk megtenni. Mindezek ellenére
folyamatosan ütemeznünk kell a kifizetéseket,
naponta kell megharcolnunk a megmaradásért.
Zs. L.: Mit hozott még az integráció?
Cs. I.: Én úgy fogtam fel a négy cég összeolvadását, hogy ez egy házasság, ahol nem lehet
megengedni, hogy az egyes területeken mások
és mások legyenek a jövedelmek és a munkafeltételek. Ezeket egy szintre kellett hozni, ami
különösen nehéz, ha nagyok a különbségek a
díjbevételekben, a költségekben és a jövedelmekben. És itt kitérek egy ágazati szintű súlyos
problémára. A díjbefagyasztás azt jelentette,
hogy azoknak a cégeknek, melyek az önkormányzati időszakban szolidan, az önkormányzati elvárásoknak megfelelően, az infláció mértékével azonosan tettek javaslatot a díjemelésre,
semmi, de semmi tartalékuk nem maradt mára.
Úgy is fogalmazhatok, hogy azok jártak jól, akik
mindent beleadtak, és tényleges költségnövekedést meghaladó magas díjakat tudtak elérni.
Nekik most is ketyeg a magas díj, amiből lehet,
hogy szűkösebben, mint korábban, de ma is
meg tudnak élni. Mi pedig a megmaradásért és
az embereink megtartásáért küzdünk, mert tisztességesek voltunk.
Zs. L.: Én azt hiszem, hogy a legfájóbb ponthoz,
a szakemberek megfizethetőségéhez érkeztünk.
Ez mit jelent önöknél?
Cs. I.: Az én feladatom ugye az, hogy a céget
szakmailag és gazdálkodási szempontból helyesen vezessem. De nekem ki kell állnom az emberek elé, és jövőképet kell megfogalmaznom.
Mit tudok én nekik mondani akkor, amikor a
munkavállalóink átlagkeresete 235 ezer forint
havonta, a fizikaiaké pedig 213 ezer forint, és kilátás sincs normális béremelésre? Ezzel szemben
a nemzetgazdasági átlagkereset 324 ezer forint.
És akkor most jön a minimálbér-emelés 149 és
a garantált bérminimum a maga 195 ezer forintjával! Nálunk a 205 fős fizikai állományból 113
ember olyan, akinek garantált bérminimumot
kell biztosítani. Ez azt vonja magával, hogy megközelítik jövedelemben a felettük állókat, tehát
nekik is emelni kéne, ha lenne miből. Ráadásul
az integráció során meghatároztuk, hogy melyik tevékenység mennyire fontos a cégnek, és
eszerint végrehajtottuk a bérek differenciálását.

Ez most szinte értelmét veszti. Mi 2017-ben átvilágíttattuk a cégünket is, keresve a tartalékokat.
Találtunk is – persze olyanokat, amiket az imént
felsoroltam, de ezek mára elfogytak! El fognak
menni tőlünk a jó szakemberek, eddig is főként
a szakmaszeretet és az elhivatottság tartotta itt
őket. Tetejébe a területünkön kétféle vízműves
fizetés létezik. Siklóson és körülöttünk ott a DRV
jóval magasabb fizetésekkel, és az emberek beszélgetnek egymással!
Zs. L.: Ha már itt tartunk, mi a véleménye arról
a kettősségről, ami a regionális és az önkormányzati tulajdonú cégek között van? Jól látom,
hogy zavarja?
Cs. I.: Már hogyne zavarna, és itt nem csak a
bérekről van szó! Ha mögé nézünk a dolgoknak,
az önkormányzati cégek súlyos hátrányban vannak az állami tulajdonú cégekkel szemben, pedig ugyanazt a tevékenységet végzik, átlagosan
ugyanolyan körülmények között! Gondoljunk
csak arra, hogy az országosan beszedett közműadó értékét jóval meghaladó mértékű támogatásban részesülnek az állami szolgáltatók,
náluk eltekintenek az ellátórendszerek pótlási
kötelezettségének teljesítésétől, külön pályázatokat nyitnak meg számukra, és megkapják
a béremelésekhez szükséges forrásokat is. Emlékszem, amikor Lázár János miniszter úr 2017ben, a 78. számú kormányinfón bejelentette a
regionális vízművek munkavállalóinak három
évre szóló 30%-os béremelését, azt ígérte, hogy
az önkormányzati cégek is sorra kerülnek. Hát
nem kerültünk sorra.
Zs. L.: Igen, de erre azt szokták mondani, hogy
az EU szabályai miatt az állam a saját tulajdonú
vállalatainak közszolgáltatási ellentételezést ad,
de nem teszi meg ugyanezt az önkormányzati
tulajdonú vállalatokkal.
Cs. I.: Én ezt nem tudom megérteni, hiszen az
önkormányzati tulajdon is része a nemzeti vagyonnak, egyáltalán nem tekinthető magántulajdonnak. A két tulajdoni forma (az állami és az
önkormányzati tulajdon) nálam egyenlő súlyú.
Biztos vagyok benne, hogy az önkormányzati
vízművek is megkaphatnák ezt az ellentételezést, ha az állam elismerné, hogy a díjbevételből
nem térül meg az indokolt költség fedezete.
Zs. L.: Én ezt sajnos nem tudom, inkább azt kérdezem: a szakemberhiányon nem lehet segíteni
átképzéssel?
Cs. I.: Valamennyire lehet, élünk is vele, de egy
hentesből nem tudunk villanyszerelőt csinálni.
És van még két ráadás. Szinte mindig a legjobbak mennek el, mert az elhivatottságnak is van
határa, ha egyszer a többszörösét keresheti meg
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az ember vállalkozóként, akár alkalmazottként.
Nem kell ma külföldre menni ehhez. Az építőipar száguldása sok jó szakembert szippant
magába, és ezzel folyamatosan „hígul” a szakma.
A másik ráadás, hogy a hivatal részéről olyan új
elvárások jelennek meg, amikhez új embereket
kell felvenni. Itt van az a hatalmas tömegű adatszolgáltatás, ami igen sok többletmunkával jár.
Vagy itt az újabb: működtessünk call centert,
hogy a hivatal elemzéséhez szükséges adatokat biztosítani tudjuk. Ha a bevétel nem nő, a
feladatok pedig szaporodnak, a létszám növelése nélkül valami törvényszerűen elmarad, és
tovább romlik a szolgáltatásminőség.
Zs. L.: Tényleg van mivel megküzdeniük, ezért
is kérdezem: milyen vezetői módszereket alkalmaznak?
Cs. I.: Nem nagyon hiszek a különleges módszerekben, egyszerűen hozzáértéssel, szorgalommal, tisztességesen és jó szándékkal meg
kell oldanunk az előttünk tornyosuló feladatokat, és persze emellett előre is kell gondolkozni.
Ennek részeként a cégnél mindenkinek ismernie kell azt a célt, amit el kell érnie, és egyértelműen ki kell jelölni mindenki számára, mit
hogyan kell tennie, meghagyva persze azt a
mozgásteret, hogy ehhez öntevékenyen hozzá
tudja tenni a saját többletét. A folyamatokat
figyelemmel kell kísérni, és szükséges mértékű
kontroll alatt kell tartani. Ha valami nem megy,
közbe kell avatkozni. Először segítőleg, de ha ez
kevés, keményen fel kell lépni. Egy vezetőnek
emberségesnek, de határozottnak és következetesnek kell lennie. Idetartozik még, hogy minden szervezeten belül kell hogy legyen feladatleosztás, amit hierarchiának is nevezhetünk, jól
elhatárolt feladat, felelősségi körökkel. Mivel
szétszórva vagyunk kint a területen, erre rájön,
hogy meg kell határozni, mi az, amit helyben,
üzemigazgatósági szinten kell megoldani, és
mi az, amit a zrt. szintjén.
Az üzemmérnökség, az üzemigazgatósági
vezetők helyben viszik az oda kötődő feladatokat, ami felett zrt.-szinten gyakoroljuk a kontrollt. Ennek érdekében és az új célok, feladatok
megtárgyalására kéthetente vezetői értekezletet tartunk, de természetesen a felmerülő ad
hoc problémák ügyében folyamatosan konzultálunk egymással. Nálunk a helyettesek és
a kiemelt felelősséggel tartozó munkakörök is
decentralizáltak, a műszaki helyettesem Harkányban van, a gazdasági helyettes Komlón
volt, most változott ez harkányira, és a közbeszerzésekért felelős vezető is Komlón dolgozik.
Ezek vezetési módszerek és gyakorlatok, de a
lényeg, hogy jó csapatról van szó. Ezzel együtt
lehetünk mi ügyesek, okosak, jó vezetői filo-
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zófiával, akkor is igaz a mondás: üres spájznak
bolond a szakácsa.
Zs. L.: Van még egy izgalmas terület, amiről
nem beszéltünk, a rekonstrukciós feladatokra
gondolok.
Cs. I.: Ezek folynak nálunk is, és azt gondolom,
hogy napjaink legérdekesebb és legfontosabb
szakmai kihívása a régi, elavult ellátórendszerek
felújítása. Itt Mohácson, a történelmi belváros
alatti AC vezetékeket cseréltük nemrég szakkivitelezők bevonásával, feltárás nélkül és a szolgáltatás folyamatos fenntartása mellett. Szép
munka volt.
Zs. L.: Hogyan, miből csinálták?
Cs. I.: Két módszert alkalmaztunk. Az egyik a
roppantásos eljárás, amikor egy lövedék alakú
ék áthúzásával szétfeszítjük az AC csövet, és egyben behúzzuk az új KPE csövet. A másik, amikor
hossz mentén begyűrt KPE csövet húzunk be,
majd belső nyomást ráadva a cső felveszi eredeti kör keresztmetszetét. Mindkét eljárásnál
repülővezetékre kötöttük az ingatlanokat, majd
az új vezeték elkészülte után visszakötöttük a
végleges helyre. A „miből”-ről annyit, hogy eszközhasználati díjból és az önkormányzat segítségéből. A gond itt is a forrásoldallal van, nincs
rá elég pénz, sokkal előrébb kellene tartanunk a
rekonstrukciókkal.
Zs. L.: Ahogy tudom, két pályázat is megnyílt
ilyen célokra a közelmúltban.
Cs. I.: Igen, ez üdvözlendő, örülünk neki, és mi is
pályázunk, de a másfél milliárdos „vízi közművek
állami rekonstrukciós alapjából nyújtható támogatás” egy csepp a tengerben.
Valamivel többet ígér az energiahatékonyság fejlesztésére kiírt pályázat a maga 5 milliárdjával. Azonban mindkét pályázatnál jól érzékelhető a probléma, hogy az önkormányzatok a
30, illetve 50%-os önerőt nehezen tudják előteremteni. Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon
sok a tennivaló mindkét területen. Bízunk benne,
hogy lesznek hasonló lehetőségeink az elkövetkezendő években is.
Zs. L.: Gondolom, ezeknek a beruházásoknak is
saját maguk lesznek a kivitelezői.
Cs. I.: Igen, az építési tevékenység egy bizonyos
határig folytatható és fejleszthető a szolgáltatással párhuzamosan. Nálunk az építés az árbevételünk 10%-át hozza.
Zs. L.: Amivel az alaptevékenység veszteségeit tudják csökkenteni. Jó sok ilyen munka kell,
akár külföldön is, és akkor nem lesznek veszteségesek.
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Cs. I.: Ennek vannak határai. A külső határ, hogy
mennyi munkát tudunk megszerezni, egyáltalán
hány pályázatot írnak ki, és abból mi mennyit tudunk elhozni, illetve a belső korlát, hogy a szolgáltatással párhuzamosan mit tudunk elvégezni
úgy, hogy maga a szolgáltatás ettől ne sérüljön.
A harmadik, hogy magánál a szolgáltatásnál is
gondot okoz, hogy nincs elegendő jó szakemberünk. A negyedik, hogy a mi piacismeretünk
meglehetősen korlátos, és egy ilyen kis cég
amúgy sem tud külföldön munkát vállalni.
Zs. L.: Már szinte minden lényeges kérdést áttekintettünk, ezért azt kérdezem: ha ön lenne a
döntéshozók helyében, mi az a három legfontosabb lépés, amit legelőször megtenne? Lehet ez
három kívánság is, amit a jó tündértől kérhet.
Cs. I.: Az első az esélyegyenlőség megteremtése
az önkormányzati víziközmű-szolgáltató cégek
számára, vagyis ugyanazokat a feltételeket kell
biztosítani, mint az állami tulajdonú cégeknek.
Gondolok itt elsősorban a béremelések biztosítására, de a többi támogatásra is. A második,
hogy sokkal-sokkal több pályázati lehetőséget
nyújtanék a beruházásokra, pótlásokra és felújításokra. A harmadik, hogy forrást biztosítanék a
működtetői vagyon fejlesztésére is pályázatok
útján, mert itt is erős a lemaradás.
Zs. L.: Az első kívánsága azt sugallja, fontosnak
tartja azt, hogy az önkormányzati tulajdonú
szolgáltatók talpon tudjanak maradni.
Cs. I.: Igen, azt gondolom, hogy a víziközmű-szolgáltatás elsősorban az önkormányzatokhoz köthető feladat, amit most is így ír elő az
önkormányzati törvény, azonban az e feladat teljesítéséhez szükséges mozgástér az önkormányzatok számára meglehetősen beszűkült. Ezzel
párhuzamosan a szolgáltatók egyre inkább
ellehetetlenülnek. Egyesek szerint ez azzal jár,
hogy átstrukturálódik a vízi közműves szektor,
és megszűnnek a kisebb önkormányzati cégek,
mert előbb-utóbb mindegyiket be fogja szippantani valamelyik állami tulajdonú regionális
vállalat. Én pedig azt mondom, hogy a jelenlegi
struktúrának kell megmaradnia az esélyegyenlőség biztosításával.
Zs. L.: Azt kérdezem inkább, hogy mi az a három dolog, amiben nekünk, szolgáltató szervezeteknek kell változtatnunk.
Cs. I.: Nemhogy hármat, én egyet sem tudok
mondani. Mi igyekszünk folyamatosan megfelelő minőségben szolgáltatni, és nem rajtunk
múlik, ha ez sérül. Minden lehetségest megteszünk, a végsőkig elmegyünk. Eszembe jut az
elmúlt karácsony, amikor az éjféli misén lévő
gépkezelőt vártam a templom előtt az autómmal, hogy megkezdhessünk egy csőtörésjavítást,

amelynek az elmaradása sok fogyasztó ellátását
lehetetlenítette volna el.
Zs. L.: Ha nem magunkról lenne szó, azt is
mondhatnám, hogy a mi hivatásunk is szinte
hősies küzdelem, majdnem olyan szép, mint a
lánglovagoké, csak a miénk több munkával jár.
Már az utolsó előtti kérdésnél járunk. Milyennek látja a MaVíz tevékenységét?
Cs. I.: Azt látom, hogy az egyik fontos vonulat
nagyon jó színvonalon és eredményesen működik. A szakmai programok szervezésére, a
tudásátadásra, a belső kapcsolatok erősítésére
gondolok itt. A másik viszont, az érdekérvényesítés alig-alig jár eredménnyel. Azt látom, hogy
ismételten és megint csak nekifutunk, de valamiért nincs rá fogadókészség, alig-alig látok
előrelépést. Pedig ha nem lesznek változások a
működési feltételekben, akkor előbb-utóbb a
döntéshozók is szembesülni fognak a szolgáltatás ellehetetlenülésével.
Zs. L.: Ne legyen így! Zárásként jöhet a magánélet, mármint az a része, ami a közre tartozik.
Látok itt a polcon jó pár fedeles serleget, puskás
ember áll a tetejükön. Mit csinál, ha nem cégvezető?
Cs. I.: Elsősorban a családommal töltöm a szabadidőm. A nagyobbik leányom dietetikus, és
náluk van két tündéri leányunokám. A másik leányom gyermekorvos, és a második házasságomból van egy hat és fél éves fiam. Ők a szemem
fényei, szeretek velük lenni.
Mint említettem, a munka sok időmet vitte
el és viszi el ma is. Igyekszem a környezetemben
élő emberek sorsát jobbítani, és emellett elkötelezett lokálpatrióta vagyok, szeretek a városunk
ügyeivel foglalkozni. Természetszerető emberként két vadásztársaságnak is az elnökhelyettese vagyok, és a helyi lövészklub tagjaként versenyekre járok, innen vannak a serlegek. Elég sok jó
eredményt értem el kispuskában és pisztolyban.
Van azonban két teljesen más irányú hobbim is.
Nagyon érdekel a történelem, ennek részeként
főleg a mohácsi csata. Megvan, és ismerem az
összes könyvet, publikációt, amit e tárgykörben
kiadtak. Gyerekkori álmom volt, hogy régész leszek. Nem lettem, de az érdeklődés megmaradt.
Van a képzőművészetekhez is némi affinitásom,
színes ólomüveg képeket készítek, ami nagyon
le tud kötni és ki tud kapcsolni. A történelem és
a művészet határvidékén érdekel a néprajz, elég
rangos gyűjteményem van busóálarcokból.
Zs. L.: Köszönöm az interjút!
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Flygt SmartRun™ intelligens vezérlés a problémamentes
szennyvízátemelőkért
A Xylem megoldása dugulásmentes üzemeltetést és 75%-os
energiamegtakarítást tett lehetővé

A háttér
A magyar víziközműveket érintő legnagyobb kihívások a
szakmát is egyre jobban sújtó munkaerőhiány és a folyamatosan
növekvő energiadíjak alakulása. A megváltozott lakossági
szennyvízhasználat következtében egyre több idegen anyag kerül
a szennyvízátemelőkbe, amely következtében megnövekedett
a

szivattyúdugulások

száma.

A

gyakori

hibaelhárítások

jelentős többletköltséget jelentenek az üzemeltetők számára a
munkaerőhiány kihívásai mellett.
Szennyvízgyűjtő
megközelítéssel
üzemeltetés

hálózatok
(szivattyú

esetében
és

nagymértékben

kapcsolódó

rendszerszintű
vezérlés)

optimalizálható,

az

amellyel

dugulásmentes átemelők és jelentős energiamegtakarítás
érhető el.

A kihívás
Balatonrendes településen üzemeltetett szennyvízátemelőnél
jelentkező problémákkal a helyi vízmű a Xylem-hez fordult
a

nagy

számú

szivattyúdugulási

problémák

megoldása

érdekében. A dugulások és így a hibaelhárítások száma egész
évben jelentős mértéket öltött, amely a nyári turisztikai szezon
kezdetével hatványozottan jelentkezett. A vízmű által regisztrált
nyári meghibásodások száma a 100-at is meghaladta.

A megoldás
Előzetes felmérés után, 2017. áprilisában a Xylem 2 db
Flygt NP 3102 típusú kopásálló Hard-Iron járókerékkel
szerelt szennyvízszivattyút és a kapcsolódó Flygt SmartRunTM
intelligens felügyeleti és vezérlőegységet telepített. A 8
hónapos tesztidőszak alatt, amely 2017. novemberében
zárult, az öntisztuló N-hidraulikának és a szivattyúhoz szorosan
kapcsolódó, szennyvízre optimalizált intelligens vezérlésnek
köszönhetően jelentősen, mindössze 1 esetre csökkent a
dugulások száma. A vezérlés energiaoptimalizáló funkciójának
eredményeképpen a dugulási probléma megoldásán kívül az
üzemeltető mintegy 75%-os energiamegtakarítást regisztrált.

FELHASZNÁLÓ: DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ
BALATONRENDES
KIHÍVÁS:

ISMÉTLŐDŐ DUGULÁSI
PROBLÉMÁK

RENDSZER:

SZENNYVÍZÁTEMELŐ FLYGT 3102
SOROZATÚ SZIVATTYÚVAL,
SMARTRUN VEZÉRLÉSSEL

EREDMÉNYEK:
•
HATÉKONYABB SZENNYVÍZSZIVATTYÚZÁS
•
99%-OS DUGULÁSCSÖKKENÉS
•
75%-OS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Rendszerszintű megközelítés

Az eredmények

A bemutatott megoldás tartalmazza a Flygt SmartRun™

Az üzemeltető által regisztrált adatok alapján jelentős

intelligens

a

javulás történt a dugulások számát illetően az előző évekhez

szivattyúdugulás-elhárítási funkciót. Amennyiben a vezérlés

képest. Az új Flygt szivattyúk és a Flygt SmartRun™ rendszer

dugulást észlel a szivattyúnál, úgy a járókerék többszöri

telepítése előtt az üzemeltetőnek 141 dugulási problémája

visszaforgatásával eltávolítja a szennyeződést, majd a hiba

volt, ez az új rendszerünkkel mindössze 1 alkalomra

elhárítása után automatikusan újraindul. Az automatikus

csökkent. Az energiafogyasztás 19.984 kWh-ról 4.691 kWh-

munkapont keresési funkciónak köszönhetően a szivattyú

ra csökkent a vizsgálat időszak alatt, ami több mint 75%-

mindig

amellyel

os megtakarítást jelent. A dugulásmentes üzemnek és az

nagymértékű energia- és költségmegtakarítás érhető el.

energiamegtakarításnak köszönhetően jelen beruházás

A rendszer további elemei a beépített lágyindítás

kevesebb, mint 6 hónap alatt megtérült.

vezérlést,

az

optimális

amely

magában

sebességen

foglalja

üzemel,

és lágyleállítás, valamint az automatikus zsomp- és
nyomóvezeték-tisztítási funkció is.
Az integrált vezérlés és a változó fordulatszám-szabályozás
tökéletesen illeszkedik a Flygt N-szivattyúkhoz.

Balatonrendes szennyvízátemelő energiafogyasztás
(kWh)

: telepítés előtt
: Flygt SmartRun rendszerrel

Balatonrendes szennyvízátemelő dugulások száma
(db)

: telepítés előtt
: Flygt SmartRun rendszerrel
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