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Megszokhattuk, hogy víziközmű-szolgáltatás terén beszél-
jünk a biztonságról. Ez a biztonság általában üzembizton-
ságot jelent, mely mindig egy kockázattal (azaz a bekö-
vetkezés valószínűségének és súlyosságának szorzatával) 
jellemezhető.

Az üzembiztonságnak egy különös szelete az, amivel 
víziközmű-szolgáltatóként is egyre inkább szembesülnünk kell. Ez pe-
dig a kiberbiztonság kérdése. Ha és amennyiben a digitalizáció egyre 
nagyobb teret hódít mindennapi munkánkban (Víz 4.0 a Vízmű Pa-
noráma 2018. évi 6. számában), a sebezhetőségünk is egyre nagyobb. 
Egyre nagyobb szerep és „felelősség” jut (egyébként nagyon helyesen) 
a SCADA- és munkairányítási rendszereinknek, talán bizonyos feladato-
kat lassan szoftverrobotok vesznek át, az ő megbízható működésük is az 
üzembiztonság része. Egy ilyen kiberbiztonsági esemény súlyossága és 
bekövetkezésének valószínűsége is folyamatosan nő.

Inkább a hagyományos üzembiztonsággal kapcsolatos a csőhálózat 
roncsolásmentes csővizsgálati eljárásaival kapcsolatos cikk. Különösen 
aktuális ez abban az időszakban, amikor nem áll, messze nem áll rendel-
kezésre forrás minden rekonstrukcióra.

A szennyvízátemelők dugulásmentes üzeme  szintén 
biztonsági kérdés. A források elapadása, a munkaerő 

„elván dorlása” időszakában folyamatosan és jelentősen nő 
a duguláselhárításoknak nemcsak a költsége, hanem az 
időszükséglete is, ami az esemény súlyosságát jelentősen 
növeli.

Mindannyian tudjuk, hogy a biztonsági kihívásoknak való megfele-
léshez forrásokra van szükség. E lap hasábjain forrásokat osztani nem 
tudunk, ellenben egyfajta „best practice” bemutatással (ld. Vízmű Pano-
ráma 2019/5.) hozzájárulhatunk a forrásteremtő gyakorlatok, beavatko-
zások, fejlesztések térhódításához. Ebbe a sorba tartoznak a víztelenítés 
polielektrolit-fogyasztásának optimalizálásáról, egy ivóvízkezelési tech-
nológia optimalizálásáról, a több irányból ellátott nyomáscsökkentett 
zónák üzemeltetésével kapcsolatos cikkek. 

És ebbe a sorba illeszkedik az az írás is, mely a szervetlen szennyezők 
(nehézfémek) talajkémiai reakcióiról értekezik, hiszen a szennyvízisza-
pok és -komposztok mezőgazdasági elhelyezése nemcsak talajjavító és 
termésfokozó hatással bír, hanem egyben költségkímélő megoldás is.

Jó olvasást!
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Bevezetés
2009-ben szerzőtársammal, Dr. Kovács Lászlóval tartottam több előa-
dást Digitális Mohács címmel, melyben egy elképzelt, összehangolt 
kibertámadás forgatókönyvét mutattuk be Magyarország ellen. Ez az 
előadás folyóiratcikk formájában is megjelent, és a következő mondattal 
zárult: „Gyakran elhangzó vélemény jelen tanulmány szerzőitől is: nem 
az a kérdés, hogy egy ilyen támadássorozat bekövetkezik-e, hanem az, 
hogy mikor fog bekövetkezni.”[1] Az egyik ilyen előadás után egy vízi 
közműnél dolgozó, információbiztonsággal foglalkozó kolléga jött oda 
hozzánk, és csak ennyit mondott: „Ez nem az a téma, amit a nyilvánosság 
előtt kéne kibeszélni, ne adjunk ötleteket az ellenfeleinknek.” Eltelt több 
mint 10 év, megjelent a Digitális Mohács 2.0, az élet pedig folyamato-
san igazolta vissza mindazt, amit az eredeti cikkünkben feszegettünk. 
Szerzőtársam pedig azóta dandártábornoki minőségben a Magyar Hon-
védség Parancsnokságának kibervédelmi szemlélője, és beosztásából 
adódóan hivatalból azzal foglalkozik, hogyan védekezhetünk az orszá-
gunkat a kibertérből érő katonai csapások ellen, illetve a NATO keretein 
belül hogyan tudunk hozzájárulni a kibertéri műveletek kivitelezéséhez. 
Célszerűnek tűnik tehát, hogy minél nagyobb nyilvánosság előtt beszél-
jünk arról, mi is történt az elmúlt 10 évben, mik azok az okok, melyek 
miatt a vízügyes szakmának is oda kell figyelnie a kiberbiztonságra!

A Stuxnet és tanulságai
A történet nem sokkal a Digitális Mohács című cikkünk megírása után 
kezdődött. Pontosabban került nyilvánosságra, hiszen a Stuxnet nevű 
kártékony kódról beszélünk, mely izraeli–amerikai közös katonai műve-
letként évekkel korábban indult, célja pedig az volt, hogy megakadá-
lyozza vagy legalábbis hátráltassa Irán nukleáris ambícióit.[2] A Stuxnet 
kártékony kód működése azt a célt szolgálta, hogy az iráni urándúsító 
centrifugákat különböző, az optimálistól jelentősen eltérő fordulatszá-
mon hajtva azokat a lehető leghamarabb tönkretegye, így lehetetlenné 
téve a fegyvertisztaságú urán létrehozását. A kód azt a Windows operá-
ciós rendszert fertőzte meg, melyen az ipari vezérlőszoftver futott, ezen 
keresztül közvetlenül a PLC-ket irányította, miközben az operátorok ál-
tal figyelt képernyőn látszólag a megfelelő adatok jelentek meg, tehát 
elfedte a valódi üzemi adatokat a szoftverben. Mivel az üzemeltetők a 
szemüknek, azaz a meghamisított adatoknak hittek, sokáig nem értet-
ték, mi okozhatja a leállásokat. A művelet amerikai–izraeli szempontból 
totális siker volt, Irán feladta nukleáris fegyverkezési programját anélkül, 
hogy emberek haltak volna meg.

A SCADA/ICS rendszereket használó mérnökök számára a Stuxnet 
volt az első olyan szemnyitogató támadás, melynél a korábban alapté-
zisként szolgáló elveket felül kellett vizsgálni. Először is, a támadás köz-
vetlenül hatott a vezérlésre, a humán-gép interfész (Human-Machine 
Interface – HMI) nem mutatott eltérést, így megdőlt a rendszer meg-
bízhatóságába vetett hit. Másodszor, a rendszer nem volt elérhető az in-
ternet felől, egy szigorúan védett katonai objektumba tudtak kártékony 
kódot bejuttatni, ami autonóm módon éveken keresztül működött. Har-
madszor, kiderült, hogy van az az anyagi és emberi erőforrás, amivel egy 
ennyire speciális rendszert is kompromittálni lehet. Ami pedig talán a 
legtragikusabb felismerés volt, hogy az üzembiztonság erőteljesen függ 
az informatikai biztonságtól, tágabb értelemben véve a kiberbiztonság-
tól, holott erre az ipari környezetben sem az üzemeltetők, sem pedig az 
üzemeltetett rendszerek nem voltak felkészülve.

Természetesen a kiberfizikai rendszerek biztonságának kérdése 
nem új keletű dolog, a 2010-es években viszont számos olyan incidens 
történt, melynek eredményeképp a termelésirányító rendszerekkel 
foglalkozó mérnökök eljutottak oda, hogy kénytelenek kiberbiztonsá-
gi kérdésekkel is foglalkozni. Az OT (operational technology) és az IT 
(information technology) olyan szoros szinergiát alakított ki, annyira 
elválaszthatatlan egymástól, hogy a szakterületek együttműködése el-
kerülhetetlen. Különös tekintettel arra, hogy a negyedik ipari forrada-
lom eredményeként a közművek területén is sorra jelennek meg azok 
az okosmegoldások, szenzorok, hálózatba kapcsolt ipari eszközök (In-
dustrial Internet of Things – IIoT), melyek kiberbiztonsági hatásai egye-
lőre felmérhetetlenek. A tudományos közösség aktívan foglalkozik a 
témával, a Google Scholar tudományos keresőbe a „cyber attack water” 
keresőszót beírva például 54.000 potenciálisan érdekes cikket találha-
tunk, a gyakorlat azonban egyáltalán nem érte utol a tudósok elméleti 
eszmefuttatásait.

Kibertámadások a vízi közművek ellen
De ki és miért támadna vízi közműveket a kibertérből? Mi az az indok, 
amiért országok vállalják, hogy súlyosan megsértik a nemzetközi huma-
nitárius jog azon pontját, mely a civil objektumok védelméről szól?[3] 
Hiszen az informatikai rendszereken keresztül történő beavatkozások 
olyan hatásokkal járhatnak, melyek a vízbázist, a biztonságos vízellá-
tást veszélyeztetik. Két példán keresztül szeretném bemutatni azokat az 
okokat, amelyek miatt a vizes szakma sem aludhat nyugodtan. Az első 
eset még 2013-ban történt, amikor iráni hackerek jutottak be egy New 

A K T U Á L I S

KIBERBIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK 
AZ ICS/SCADA VILÁGBAN

kivonat Ma már egyetlen, ipari irányítástechnikai rendszerrel foglalkozó mérnök számára sem kérdés, hogy az üze-
meltett infrastruktúra esetén nemcsak az üzembiztonság, hanem az információbiztonság, tágabban véve a kiberbiz-
tonság is olyan szempont, amit figyelembe kell venni. Nehéz viszont felmérni, hogy valójában mekkora a fenyege-
tettség az olyan kritikus infrastruktúrák, mint például a vízi közművek esetén. Jelen tanulmány összefoglaló módon 
ismerteti a SCADA/ICS rendszerekre vonatkozó komolyabb fenyegetéseket, kiemelve mind a biztonságpolitikai, mind 
pedig a műszaki jellegű kihívásokat.

kulcsszavak kiberbiztonság, ICS/SCADA, Stuxnet, IIoT, NIS

DR. KRASZNAY CSABA  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézet
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York melletti gát vezérlőrendszerébe.[4] Az eset nem kavart túl nagy 
vihart a közvéleményben, holott egy nagyobb, komplexebb képbe il-
lik bele. A már említett Stuxnet mellett számos olyan, kiberteret érintő 
esemény történt, mely az amerikai–iráni relációt terhelte. Iráni részről 
a propagandát terjesztő Twitter-fiókok feltörésétől kezdve a kifinomult, 
kőolajtermelést érintő kibertámadásokig (Shamoon, szaúdi célpontok 
ellen) különböző intenzitású, de saját stratégiai célt szolgáló művele-
teket láthattunk, melyeket hatékonyan, jó hatásfokkal hajtottak végre, 
de érezhetően egy bizonyos komplexitást már nem tudtak átlépni. Az 
amerikaiak eközben 2019-ben képesek voltak iráni katonai célpontokat 
semlegesíteni, pusztán kiberműveletekkel, illetve olyan iráni katonai ve-
zető célzott likvidálására is sor került, aki a kiberbiztonsági terület felelős 
vezetője volt.

Ennek az adok-kapoknak a sorába illeszkedett a Bowman Dam nevű 
gát számítógépes rendszerébe történő behatolás. A híradások mellett 
a különböző szakkonferenciák előadásaiból rekonstruálni lehet, hogy 
mi is történt valójában. A banálisan egyszerű probléma az volt, hogy ez 
a gát egy viszonylag jelentéktelen közmű, melyet természetesen nem 
őriztek 24 órában, hanem interneten keresztül léptek be a vezérlő számí-
tógépre, ha erre szükség volt. Az iráni támadó véletlenül, egy egyszerű 
Google-kereséssel talált rá a számítógépre, melynek belépési felhasz-
nálóneve és jelszava az admin/admin volt. Bár manipulációra nem na-
gyon volt lehetőség, az iráni propaganda mégis hatalmas győzelemként 
tudta eladni ezt a hacket a hazai közönségnek. A támadó haszna ebben 
az esetben tehát a propagandagyőzelem volt, illetve egy újabb figyel-
meztető jelet sikerült küldeni az amerikai kormányzatnak arról, hogy a 
kritikus infrastruktúráik közel sem sérthetetlenek.

A második eset ennél lényegesen komolyabb és figyelmeztetőbb. 
Az érintett országok Oroszország és Ukrajna, az időpont 2018. A Krím 
félsziget annektálása és Kelet-Ukrajna elszakadási törekvéseinek tá-
mogatása miatt ekkor már negyedik éve folyik a se nem béke, se nem 
háború a két ország között. Oroszország az USA és Kína mellett az az 
ország, amelynek kiberképességei messze a többi ország fölé emelked-
nek. A híradások szerint az ország keleti felében, a Dnyipropetrovszk me-
gyében lévő Auliban működő klórdesztillációs állomást érte támadás a 
hálózati rendszeren keresztül. A támadás hátterében a VPNFilter nevű 
kártékony kód állt.[5] A támadást az ukrán biztonsági szervek meghi-
úsították. A VPNFilter nevű többfunkciós támadó kód olyan otthoni és 
kisvállalati routereket fertőz, melyeket gyakran használnak közművek 
adatátviteli rendszereiben. Funkciói az adatgyűjtés, mely segít megérte-
ni, hogyan működik az adott kritikus infrastruktúra, a beavatkozás, mely-
nek segítségével bizonyos hálózati elemek elérhetetlenné válnak, illetve 
feltehetően a router teljes törlése, mely után az adott hálózati szegmens 
működésképtelenné válik.[6]

Bár nincsenek arra bizonyítékok, hogy a klórdesztillációs állomás 
támadásával tömegkatasztrófát akartak volna előidézni, az bizonyos-
nak látszik, hogy a kártékony kód segítségével az orosz fél törekedett 
az ukrán kritikus infrastruktúrák működésének teljes feltérképezésére, 
ahogy azt egyébként tette más országokban is. Legalábbis a brit és az 
amerikai kormányzatok közzététele alapján orosz felderítőtevékenysé-
get fedeztek fel az országok villamosenergia-rendszereiben. Az is biztos, 
hogy 2015-ben és 2016-ban komolyabb áramkimaradások történtek Uk-
rajnában, köszönhetően orosz eredetű kibertámadásoknak. A 2015-ös 
BlackEnergy-támadás után például 230.000 ember maradt áramellátás 
nélkül decemberben.[7] Mi a támadó motivációja? Nyilvánvalóan a nyo-
másgyakorlás, a biztonságérzet csökkentése oly módon, hogy ne lehes-
sen egyértelműen kijelenteni, háborús cselekmény történt.

A katonai tevékenységeknek tehát velejárója a kibertéri műveletek 

összessége. Nem véletlen, hogy a NATO 2016-ban a kiberteret negyedik 
műveleti térnek ismerte el, jelezve, hogy a föld, a víz és a levegő mellett 
itt is számítani kell mind védelmi, mind támadó jellegű képességfejlesz-
tésre. A már most is komoly képességekkel bíró országok pedig nem fél-
nek felhasználni a kiberteret saját céljaik elérésének támogatásához. Bár 
a sajtó elsősorban Kína és Oroszország tevékenységével foglalkozik, az 
Egyesült Államok is egyre többet enged láttatni saját képességeiből, és 
például Nagy-Britannia ugyancsak a saját kiberműveleteit emelte ki az 
ISIS terrorszervezet visszaszorításával kapcsolatban. A jövő pedig még 
több kihívást tartogat. Gondoljunk itt csak arra, hogy a már említett IIoT 
elterjedésének alapfeltétele az 5G kommunikációs hálózatok kiépítése, 
márpedig aki kontrollálja az átviteli hálózatot, az kontrollálja többek kö-
zött az „okos” közműveket is. A kínai Huawei körüli polémiát és az ame-
rikai aktivitást ezen a területen érdemes tehát ebben a kontextusban is 
vizsgálni. Nem beszélve arról, hogy a kiberbűnözői csoportok is egyre 
behatóbban vizsgálják, hogyan lehet az alapvető infrastruktúrákat sike-
resen támadni.

Az ICS/SCADA rendszerek biztonsága
A probléma nagyságát jól illusztrálja a BlackCell Kft. nemrég publikált 
tanulmánya, mely ICS/OT snapshot 2019 címmel jelent meg, és részle-
tesen áttekinti, milyen állapotban vannak a magyarországi ipari infra-
struktúrák kibervédelmi szempontból.[8] A tanulmány írói a shodan.io 
szolgáltatás, az „ipari rendszerek Google-ja” segítségével keresték meg 
azokat az interneten elérhető ICS/SCADA rendszereket, melyek Magyar-
országon vannak. Összesen 2013 ilyen rendszert találtak. A feltárt esz-
közök között megtalálhatók PLC-k és egyéb kontrollerek, HMI-eszközök 
és webes felületek, különböző kiegészítő modulok, webes menedzs-
ment- és monitoringeszközök, ipari switchek, átalakítók, illetve egyéb 
eszközök, amelyek felhasználása köthető valamilyen ipari vagy más ve-
zérléstechnikai (pl. épületvezérlési) tevékenységhez. Ezek közül számos 
eszköz tűnt sebezhetőnek elavult firmware, gyenge kriptográfia vagy 
akár nem megfelelő hitelesítés miatt. A vízellátással kapcsolatos proto-
kollokat kétszer említi a tanulmány. Egyrészt a DNP3 protokollt nevesíti: 
ilyen kommunikációt használó eszközt összesen tizenkettőt találtak az 
interneten a kutatók, mindegyiket Budapesten, másrészt a Saia-Burgess 
Controls (SBS) gyártót említik, melynek 134 termékét találták meg, kivé-
tel nélkül sebezhető firmware-t futtatva. A shodan.io egyébként több 
mint 6000 találatot ad ki a „water” szóra keresve.

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy az ipari rendszerek 
triviálisan törhetők lennének. Eleve érdemes észrevenni, hogy a példa-
képp hozott támadások jellemzően olyan rendszereket értek, melyek 
informatikai szempontból könnyen hozzáférhetők, tehát HMI-gépeket, 
melyek jellemzően valamilyen, többnyire elavult, nem frissített Win-
dows operációs rendszert futtatnak, vagy pedig a hálózat olyan elemeit, 
melyek Linux-alapúak. A célrendszerek, a PLC-k és azok speciális proto-
kolljai egyelőre olyan, nehezen áttörhető akadályt jelentenek, melyet 
csak felkészült, megfelelő emberi és anyagi erőforrással rendelkező 
titkosszolgálatok és hadseregek tudnak megugrani. Természetesen ez 
nem azt jelenti, hogy ne lenne példa ilyen támadásokra, hiszen a Stu-
xnet után folyamatosan jelentek meg hírek olyan kártékony kódokról, 
melyek „beszélnek SCADA-ul”. A 2016-os ukrán áramkimaradást okozó, 
Industroyer nevű kártékony kód például az IEC 60870-5-101, IEC 60870-
5-104, IEC 61850 és az OLE for Process Control Data Access (OPC DA) 
protokollok mindegyikén tudott kommunikálni. [9]

A kiberbiztonsági szakértő szemében tehát az HMI és az oda veze-
tő hálózat a legkritikusabb. Egy olyan infrastruktúra, ami szélsőséges 
esetben nem más, mint egy információbiztonsági szempontból rosszul 
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megírt szoftver, mely frissítés nélküli, elavult operációs rendszeren fut, 
látszólag szeparáltan, légréssel védve, de valójában az internetről elér-
hető módon egy olyan tagolatlan hálózatban, ahol minden eszköz egy 
szegmensben van, és amihez ráadásul az üzemeltetés miatt harmadik 
felek is hozzáférnek távolról. A HMI utáni világ a szenzorokkal, PLC-kkel 
pedig egy olyan világot tár fel, ahol nagyon sok esetben esély sem mu-
tatkozik az információbiztonsági alapelvek teljesítésére, hiszen egy ví-
ruskereséssel vagy akár csak egy logüzenet legenerálásával sem lehet 
veszélyeztetni az üzembiztonságot, ugyanis minden, ami információ-
biztonság, akár milliszekundumos késleltetést is jelenthet, és ez sokszor 
nem megengedhető.

A támadási eljárások megértéséhez a DragonFly 2.0 kampányt ho-
zom példának, mely energetikai szereplőket támadott, gyaníthatóan 
orosz háttérrel.[10] Az alábbi lépések pontosan bemutatják, mi min-
dent kell tennie a támadónak a sikeres betöréshez! A hét felsorolt lépés 
egyébként a kiberbiztonsági szakterületen gyakran használt „Cyber Kill 
Chain” modellt is ismerteti – gyakorlatilag minden támadás ezt követi, 
egyben jelzi, milyen sok lehetősége van egy potenciális áldozatnak a 
védelem kialakítására.
1. szakasz: Felderítés. Ekkor történik az áldozat feltérképezése. A konkrét 

esetben például a támadók letöltöttek egy kis fényképet az egyik ál-
dozat nyilvánosan elérhető HR-oldaláról. A kinagyított kép egy nagy 
felbontású fotó volt, amely a vezérlőrendszerek berendezéseinek 
modelljeit és az állapotinformációkat jelenítette meg a háttérben.

2. szakasz: Fegyverkészítés. Ez a konkrét támadókód kialakítását jelen-
ti. Példánkban a támadók egy speciális e-mail-mellékletet állítottak 
össze, így használták ki a Microsoft Office legális funkcióit. Ezzel a 
módszerrel dokumentumokat tudtak letölteni egy távoli kiszolgáló-
ról az SMB (Server Message Block) protokoll használatával. Az ismert 
támadások nagyjából felében a dokumentumokat folyamatirányí-
tással, ICS-sel vagy kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kereskedel-
mi kiadványokban és információs webhelyeken helyezték el. Ezen 
lépéssel tudták felderíteni a potenciális áldozatok körét és az általuk 
használt informatikai megoldásokat.

3. szakasz: Kézbesítés. Ebben a fázisban történik a konkrét támadókód 
célzott eljuttatása. Célzott adathalász e-mailekben általános szer-
ződési megállapodásnak tűnő témát használtak (a „SZERZŐDÉS & 
Bizalmas” tárgysorral), mely egy általános PDF-dokumentumot tar-
talmazott document.pdf névvel. A dokumentum rövidített URL-t 
tartalmazott, amelyre kattintva a felhasználók egy olyan webhe-
lyre érkeztek, ami e-mail-címet és jelszót kért a felhasználótól. Az 
e-mail-üzenetek ipari vezérlőberendezésekre és protokollokra való 
hivatkozásokat tartalmaztak. Bizonyos esetekben az e-mailek olyan 
rosszindulatú Microsoft Word-mellékleteket használtak, amelyek 
valódi önéletrajzoknak tűntek az ipari irányítórendszerrel foglalko-
zó munkatársak számára, valamint meghívókat és szabályzatokat 
tartalmazó dokumentumokat is küldtek, rávéve a felhasználót arra, 
hogy megnyissa a mellékletet.

4. szakasz: Kihasználás. Ilyenkor történik a rosszindulatú kód futtatása. 
A célpont fertőzésére a támadók rosszindulatú .docx-fájlokat hasz-
náltak, melyekben a kártékony kód a felhasználói hitelesítő adatok 
rögzítésére szolgált. Amikor egy felhasználó megkísérelte hitelesí-
teni magát a hálózatban, a támadó által üzemeltetett külső szerver 
megkapta a jelszó lenyomatát („hash”-ét).

5. szakasz: Telepítés. A támadó ekkor veti meg a lábát hosszabb távra 
a számítógépen. A támadók a kompromittált hitelesítő adatokat 
használták az áldozatok hálózatainak eléréséhez, de csak ott, ahol 
nem alkalmazták a kétlépcsős hitelesítést. A hozzáférés fenntartása 

érdekében a támadók helyi adminisztrátori fiókokat hoztak létre a 
célponthálózatban, és rosszindulatú fájlokat helyeztek el a feltört 
gépeken.

6. szakasz: Irányítás és vezérlés. Ekkor történik a kommunikáció, a fel-
adatok kiadása a kompromittált hálózaton. A támadók távoli elérést 
lehetővé tevő szoftvereket, ún. „remote shell”-eket telepítettek a 
nyilvánosan elérhető e-mail- és webszervereken.

7. szakasz: Célokkal kapcsolatos tevékenységek. Miután a támadók a 
kiszemelt célhálózatban voltak, kiemelt jogosultságot szereztek és 
használtak fel az áldozat domainvezérlőjének kompromittálásával, 
általában RDP protokollon keresztül. A támadók többször is hozzá-
fértek olyan munkaállomásokhoz és szerverekhez a vállalati hálóza-
ton, amelyek energiatermelő létesítmények vezérlőrendszereiből 
származó adatokat tartalmaztak. A támadók hozzáfértek az ICS/
SCADA rendszerekhez kapcsolódó fájlokhoz is.

Összefoglalás
Mint a felsorolásból látszik, ICS/SCADA protokollok nem sérültek, a Dra-
gonFly mégis komolyan hozzájárult ahhoz, hogy a támadók fel tudták 
térképezni az USA és más országok energiarendszereit. Ezt a kockázatot 
természetesen a jogszabályalkotók sem hagyhatták figyelmen kívül, így 
az elmúlt években több olyan szabályozás is elfogadásra került, mely 
hol finomabban, hol keményebben presszionálja a létfontosságú rend-
szerek üzemeltetőit a kiberbiztonság megvalósítására. Magyarországon 
a 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről felsorolja, hogy melyek a ki-
emelten védendő infrastruktúraelemek (ivóvíz-szolgáltatás, felszíni és 
felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése, szennyvízelvezetés és -tisz-
títás, vízbázisok védelme, árvízi védművek, gátak). A 2013. évi L. törvény 
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságá-
ról, illetve annak végrehajtási rendelete, a 41/2015. (VII. 15.) BM-rendelet 
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságá-
ról szóló, 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 
valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a 
biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követel-
ményekről pedig részletesen leírja, hogyan is kell ezen kijelölt létfon-
tosságú információs rendszerek és rendszerelemek információbizton-
ságát megvalósítani. Mindennek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1148. irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendsze-
rek biztonságának az egész unióban egységesen magas szintjét biztosí-
tó intézkedésekről ad keretet, megcélozva, hogy az EU teljes területén 
egységesen magas kiberbiztonsági szint legyen elérhető a kritikus inf-
rastruktúrák területén. Az ivóvízellátás és -elosztás területén az irányelv 
úgy fogalmaz, hogy az irányelv hatálya alá tartoznak „a 98/83/EK tanácsi 
irányelv (17) 2. cikke 1. pontjának a) alpontjában meghatározott, emberi 
fogyasztásra szánt víz szolgáltatói és elosztói, kivéve azokat az elosztókat, 
amelyek esetében az emberi fogyasztásra szánt víz elosztása csupán egy 
részét teszi ki az egyéb, alapvető szolgáltatásoknak, nem tekinthető köz-
szolgáltatások és áruk elosztására irányuló általános tevékenységüknek”.

A jogszabályalkotók természetesen nem vízügyi szakemberek, így 
a gyakorlatban ezen követelmények teljesülése kérdéses. A humán és 
anyagi erőforrásokban szűkölködő területnek valószínűleg a kiber-
biztonság a legutolsó problémája. Mégis érdemes felkészülni erre a 
kihívásra is, hiszen, mint láthattuk, ez nem a jövő kihívása, ez a jelen 
fenyegetése. Éppen ezért a felkészülést érdemes az amerikai víziköz-
mű-szolgáltatók kiberbiztonsági szervezete, a WaterISAC ajánlásának 
elfogadásával kezdeni. A szöveg 15 pontban szedi össze a javasolt in-
tézkedéseket.[11]
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1. Legyen egyértelmű leltár az információs rendszerekről.
2. Mérjük fel a kockázatokat.
3. Minimalizáljuk a vezérlőrendszerek kitettségét.
4. Kényszerítsünk ki felhasználói hozzáféréskontrollt.
5. Legyen védelem a nem jogosult fizikai hozzáféréssel szemben.
6. Telepítsünk független kiberfizikai biztonsági rendszereket.
7. Legyen folyamatunk a sebezhetőségek kezelésére.
8. Alakítsuk ki a kiberbiztonság kultúráját.
9. Legyenek kiberbiztonsági szabályaink és folyamataink, és ezeket 

tartsuk is be.
10. Alakítsunk ki fenyegetésészlelési és -monitorozási folyamatot.
11. Legyen tervünk az incidensek, vészhelyzetek és katasztrófák kezelé-

sére.
12. Számoljunk a belső fenyegetéssel.
13. Biztosítsuk az ellátási láncunkat.
14. Foglalkozzunk az összes okosmegoldás biztonsági kérdésével.
15. Vegyünk részt az információmegosztásban, tartsunk kapcsolatot 

ezekkel a szervezetekkel.

Ez utóbbi ponthoz kapcsolódóan a magyarországi vízi közművek 
számára kijelölt kibervédelmi hatóság az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, az incidenskezeléssel pedig a Nemzeti Kibervédelmi In-
tézet foglalkozik. Személy szerint viszont a 8. pontot, a kultúra kialakí-
tását tartom a legfontosabbnak. Nemcsak a jogszabályi követelmények 
miatt, hanem a józan előrelátás érdekében is célszerű, ha a közműszol-
gáltatónál van információbiztonsági felelős. A jogszabály alapján az ő 
képzésüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem látja el, ahol már több víz-
ügyes kollégával is volt szerencsém találkozni. Bízom benne, hogy a cikk 
hatására még többen eljönnek a képzésre, és hozzájárulnak ezen igazán 
létfontosságú infrastruktúra kiberbiztonságának kialakításához.

1. Bevezetés
A kommunális szennyvíztisztító telepek iszapkezelésénél általános cél a 
víztelenítés során felhasznált koagulálószer (pl. polielektrolit) mennyisé-
gének és a kiszállított víztelenített iszap tömegének csökkentése. Mindkét 
célnak vannak környezeti és anyagi vonatkozásai is: a vegyszer- és víztele-
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nítettiszap-szállítási igény (üzemanyag, környezetszennyezés), vegyszer-
mennyiség, berendezés által felvett teljesítmény (vegyszerbeoldó, vízte-
lenítőberendezés) és a vegyszerbeoldás vízigénye. Az üzemeltetőknek 
sokszor kell egyensúlyozni a „számok” között a környezetvédelmi szem-
pontok figyelembevételével együtt.
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VÍZTELENÍTŐCENTRIFUGÁK POLIELEKTROLIT-
FOGYASZTÁS-OPTIMALIZÁCIÓJA AZ ÉSZAK-PESTI 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

kivonat Az 1.333.333 lakosegyenértékű Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen a rothasztott iszap 
víztelenítését két, sűrítőből átalakított víztelenítőcentrifuga végzi. A polielektrolit-fogyasztás opti-
malizációja szükségessé vált (i) az alacsonyabb koagulánsdózis elérése és (ii) a víztelenített iszap 
mennyiségének csökkentése érdekében. A tanulmány két módszert mutat be az említett célok el-
érésére: a polimeradagolás csökkentése a polimerbeoldás hatékonyságának fejlesztésével, illetve 
a rothasztott iszap valós idejű szárazanyagtartalom-mérésével történő polimerdózis-szabályozás. 
A bemutatott módszerek üzemeltetőknek, szakértőknek egyaránt segítséget nyújthatnak a vízte-
lenítési folyamat fejlesztésében és az üzemeltetési költségek csökkentésében, ahol a víztelenítés 
centrifugákkal történik.

kulcsszavak polimerfogyasztás-optimalizáció, szárazanyag-tartalom, víztelenítőcentrifuga

KASSAI ZSÓFIA üzemeltetési csoportvezető, FCsM Zrt.
KISS KATALIN technológus mérnök, FCsM Zrt.



6 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 2 0 / 2

A tanulmány példát mutat be arra, hogyan érhető el (i) az optimalizált po-
lielektrolit-fogyasztás és egyidejűleg a (ii) víztelenített iszap mennyiségé-
nek csökkentése.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen (ÉP SZVTT) a rothasztott 
iszap víztelenítését főként 2 db centrifuga végzi. Ezek a víztelenítőbe-
rendezések eredetileg sűrítőcentrifugák voltak, ezért a víztelenítési ha-
tékonyságuk növelése szükséges volt. Jelen cikkben bemutatott tapasz-
talataink egyaránt hasznosak lehetnek üzemeltetőknek, szakértőknek 
és tervezőknek a víztelenítési folyamatok fejlesztése és az üzemeltetési 
költségek minimalizálása tekintetében.

2. Anyagok és módszerek
Az ÉP SZVTT víztelenítőcentrifugái eredetileg Guinard típusú sűrítőcent-
rifugák voltak, 60 m3/h-s egyenkénti kapacitással. Az Andritz AG 2014-
ben végzett átalakítását követően víztelenítőcentrifugákként 2015-ben 
újra beüzemelésre kerültek. Azonban mivel eredetileg kevertiszap sűrí-
tésére lettek telepítve, a berendezés hossza és átmérője nem optimális a 
víztelenítési hatékonyság növeléséhez. Az átalakítás után a centrifugák 
egyenkénti kapacitása 35 m3/h lett. Az iszapfeladó szivattyúk és a cent-
rifugák védelmét egy aprítógép szolgálja. Ez a berendezés biztosítja a 
centrifugákra feladott iszap homogenitását.

A víztelenítőrendszer 2 db, egyenként 4000 L térfogatú polielektro-
litoldat-előállító állomással egészül ki, ezek bekeverési kapacitása 4000 
L/h. Folyamatos átfolyású rendszerként üzemelnek, így a hidraulikus 
tartózkodási idő (HRT) a beoldótartályban alacsony. A kis térfogat miatt 
a centrifugák beüzemelése 5 g/L oldatkoncentrációval indult. A polime-
roldat 2 db 2-2,5 m3/h kapacitású polimerszivattyú segítségével jut el a 
centrifugákhoz. A beüzemelés óta eltelt időszakban a szivattyúk feladá-
si kapacitása csökkent, jelenleg maximálisan 3-4 m3/h hozamot tudnak 
biztosítani.

Az üzemelési költségek csökkentése érdekében a polimeroldat 
előállítása ipari vízzel (parti szűrésű kútból) történik. Mérésekkel meg-
állapíthatóvá vált a folyamatos átfolyású polielektrolit-beoldó rend-
szer hatékonysága. A polimeroldat és a kútvíz mintázásával a száraza-
nyag-tartalom (sza. tartalom) méréséből kiszámítható az előállított 
oldat valós koncentrációja (1. ábra). Az így megállapított koncentráció 
azonban magasabb volt, mint a rendszertől kért koncentráció, valamint 
az értékek enyhe váltakozást mutattak.

A centrifugák telepítését megelőzően az iszapvíztelenítés főként 
két membránpréssel történt. A prések használatakor a rothasztott iszap 
kondicionálása a) mésszel és FeCl3-dal vagy b) polielektrolittal és FeCl3-
dal történt. A centrifugák beüzemelését követően a prések már csak 

mésztej- és FeCl3-kondicionálással víztelenítettek, így azok polimerbe-
oldó rendszere (szakaszos üzemű) felszabadult. Számos korábbi mérés 
azt mutatta, hogy a szakaszos üzemű beoldó megfelelő pontosságú ol-
datkoncentrációt állít elő. 

 
2.1. A polielektrolit-oldat minőségének javítása az 1. 
centrifugánál
A szakaszos üzemű polimerbeoldó két-két tartálya 5,5 m3 térfogatú 
(egy az oldat előkészítéséhez, egy a bekevert oldat tárolásához). Ez a 
beoldóállomás lehetővé tette a polielektrolit-oldat koncentrációjának 
csökkentését. A 2. ábra a folyamatos és szakaszos üzemű polimerbeoldó 
állomás sémáját mutatja. A folyamatos üzemű rendszer (2. a ábra) há-
rom tartályból áll, melyek össztérfogata 4 m3. Feladatuk:

– Első tartály: a polielektrolit-por beoldása és előkészítése;
– Második tartály: a polielektrolit-oldat készítése;
– Harmadik tartály: a polimerszivattyúk táplálása.

 Ezzel ellentétben egy szakaszos üzemű beoldóállomás (2. b ábra) 
teljes térfogata 11 m3, így hígabb oldat készíthető, valamint az érlelési 
idő növelhető. Először az 1. centrifugával álltunk át erre a beoldótípusra, 
így lehetőségünk nyílt megvizsgálni, hogy a hígabb, jobban érlelt oldat 
milyen hatással van a centrifuga működésére, a fajlagos vegyszerfel-
használásra és a víztelenített iszap szárazanyag-tartalmára. 

2.2. Valós idejű mérés és vezérlés a 2. centrifugánál
A centrifugák üzemének vezérlését a SCADA-rendszer látja el. Pontos 
polimerdózis meghatározásához a víztelenített iszap sza. tartalmának 
mérése a helyszínen naponta kétszer egy elektronikus szárazanyag-mé-
rő műszer segítségével történik. Amennyiben a mért sza. tartalom 
±10%-kal eltér az előző méréstől, az üzemeltető a SCADA-rendszerben 
felülírja az ott szereplő értéket. Ha a különbség kisebb lett, mint 10%, 
akkor nem volt változtatás. A rendszer a szükséges vegyszermennyisé-
get az igényelt oldatkoncentrációból, a fajlagos polimeradagolásból 
[kgpoli/tiszap,sza.], valamint a rothasztott iszap mennyiségéből és sza. 
tartalmából határozza meg.

Ezzel szemben az iszapvíztelenítést valós időben vezérlő modul[3] 
folyamatosan szabályozza az adagolandó polimeroldat mennyiségét. Ez 
a rendszer először a 2. centrifugára települt, tapasztalatszerzési céllal. 
A valós idejű vezérlés optimalizálja és stabillá teszi a víztelenített iszap 
sza. tartalmát, ezáltal a víztelenített iszap mennyisége csökkenthető, 
és ezzel együtt csökkenhet az elszállítás költsége is. A modul alapvető 
feltétele a rothasztott iszap sza. tartalmának mérése. A vezérlő egy, a 
rothasztott iszapot tartalmazó kondicionált iszaptartályba telepített za-
varosságmérő műszer[4] által mért értékre reagál, mely a sza. tartalmat 
méri időben finom felbontásban (3 s) (3. ábra). Az ÉP SZVTT-en ez a ve-
zérlés ún. visszacsatolás nélkül üzemel, azaz a csurgalékvíz sza. tartalma 
nem kerül folyamatos mérésre helyszíni sajátosságok miatt.

A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

1. ábra: A kért és a valós polimerkoncentráció a folyamatos 
átfolyású beoldórendszerben

2. ábra: Polielektrolit-beoldó rendszer sematikus ábrája: 
a) Folyamatos üzemű[1], b) Szakaszos üzemű[2]
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3. Eredmények és következtetések
3.1. Az 1. és 2. centrifugánál tett fejlesztések eredményei 
2017-2018. években
A szakaszos üzemű polimerbeoldó állomás 2017. 12. 19-én kezdte meg 
működését az 1. centrifugánál. Használatával nagyobb térfogat állt ren-
delkezésre az oldat tárolására, az oldatkoncentráció így 3 g/L-re csök-
kent, az érlelési idő pedig maximum 75 perc lehet (30 m3/h iszapterhe-
léssel, 4%-os sza. tartalommal, valamint 11 [kgpoli/tiszap,sza.] fajlagos 
polimerigénnyel számítva), de 35 perces időtartamra állítottuk be.

A hígabb oldatnak köszönhetően a fajlagos polimerfogyasztást 
11,5 kg/t-ról 10,0 kg/t-ra lehetett csökkenteni anélkül, hogy a víztelení-
tett iszap sza. tartalma romlott volna (1. táblázat). Azonban a rendszer 
gyenge pontjának a polimeradagoló szivattyúk kapacitása bizonyult. 
Az 1. táblázat bemutatja, hogy 30 m3/h iszapterheléssel (~3,5% sza.) 
a centrifugák 3,5 m3/h polimeroldat-mennyiséggel üzemeltek, mely a 
maximális kapacitása az adagolószivattyúknak. Tehát a biztonságos üze-
melés érdekében a feladott iszapterhelés 25 m3/h-ra lett beállítva az 1. 
centrifuga esetében.

Ezzel a módszerrel a polimerfogyasztás mennyisége és az üzemelte-
tési költség csökkent (2. táblázat). A 2. táblázat jelentős megtakarításo-
kat mutat be: a havi polimerfogyasztás közel 1000 kg-mal csökkent egy 
centrifugára vonatkoztatva.

A zavarosságmérő műszerrel történő finom felbontású (csökkent-
ve a mérés időlépését) sza. tartalom-mérés a korábbi eredményekhez 
képest sokkal pontosabb polimeradagolást eredményezett a 2. centri-

fugánál (4. ábra), melyet a valós idejű vezérlőmodul szabályozott. A poli-
merfogyasztás csökkentése mellett a rendszer képes kezelni a nem várt 
üzemi hibákat, így a polimeradagolásban jelentős kiesés nem állt elő.

A fajlagos polimerfogyasztás csökkent mindkét centrifugánál, kü-
lön-külön vizsgálva az alkalmazott módszereket (5. ábra).

A polimerfogyasztás csökkenése nem az egyedüli eredmény, mert a 
víztelenítés egyik fő célja a víztelenített iszap mennyiségének csökken-
tése az alacsony szállítási és további iszapkezelési költségek redukálása 
érdekében. Ezt vizsgálandó kimutatás készült, hogy 2017-ről 2018-ra a 
teljes, centrifugákra történő iszapfeladás és az összegzett víztelenített 
iszap mennyisége hogyan változott. A 6. ábrán látható, hogy a centri-
fugákra feladott iszap mennyisége 9,5%-kal, a lejövő víztelenített iszap 
mennyisége pedig csak 7,6%-kal növekedett, miközben a centrifugált 
iszap sza. tartalma alapvetően nem változott. Fajlagosan csökkent tehát 
a víztelenített iszap mennyisége.

Nem utolsósorban vizsgálandó a teljes víztelenítés költsége, mely 
főleg a koaguláns (polimer) fogyasztását és a víztelenített iszap elhe-
lyezését foglalja magában. Habár a naturáliákban növekedés látszó-
dott, a fajlagos költség a teljes víztelenítésre feladott iszapmennyiségre 
vonatkoztatva csökkent 2017-ről 2018-ra a két centrifugát összegezve 
(7. ábra). Ezáltal megerősítést nyert, hogy az alkalmazott módszerek jó 
irányt mutatnak.

A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

3. ábra: Az iszapvíztelenítést valós időben vezérlő modul elvi 
sémája a 2. centrifugánál

1. táblázat: Üzemelési paraméterek és eredmények az 1. centrifugánál

2. táblázat: Polimerfogyasztás csökkentése

4. ábra: a) Polimeradagolás szabályozás nélkül, b) Polimeradagolás valós idejű 
szabályozással és finom felbontású sza. tartalom-méréssel
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3.2. 2019 1–4. hónapjának eredményei
Az 1. centrifugán szerzett pozitív tapasztalatoknak köszönhetően a 2. 
centrifuga polimerigényét is szakaszos üzemű polimerbeoldó szolgál-
tatta már 2019 elejétől. Ebben az időben a valós idejű vezérlés nem üze-
melt, hogy az új rendszer stabil üzemeltetési feltételekhez alkalmazkod-
jon, de 2019. április 1-től a valós idejű vezérlés újraindult.

A 2017., 2018. és 2019. év 1–4. hónapjának összehasonlításánál (8. 
ábra) a centrifugákra történő teljes iszapfeladás mennyisége összessé-
gében nőtt, azonban az összegzett víztelenített iszap mennyisége csök-
kent 2018-ról 2019-re (1–4. hónapokat vizsgálva). A 2019. év 1–4. hónap-
jának eredményei enyhe csökkenést mutattak a víztelenített iszap sza. 
tartalmában mindkét centrifuga esetén.

A víztelenítés fajlagos költségei (teljes centrifugára feladott sza. tar-
talommal számolva) egyértelműen csökkentek 2017-ről 2019-re az 1–4. 
hónapban (9. ábra). Ezzel további bizonyításra került az alkalmazott 
módszer megfelelősége.

 

4. Összegzés és következtetések
Az ÉP SZVTT víztelenítőcentrifugái átalakított sűrítőcentrifugák, melyek 
hatásfokának javítása szükséges volt. A tanulmány egy alkalmazható és 
hasznos módszert mutatott be üzemeltetők, szakértők és tervezők szá-
mára (i) az optimális polielektrolit-fogyasztás elérésére és (ii) a víztelení-
tett iszap mennyiségének csökkentésére.

A centrifugával történő víztelenítés főbb üzemeltetési költségeinek 
optimalizálására az alábbi módszerek ajánlottak:

– a polielektrolit-oldat minőségének javítása, és
– időben finom felbontású sza. tartalom-mérés a rothasztott iszapból 

(a centrifugákra való feladás előtt), valamint az üzemeltetés valós 
idejű vezérlése.
További feladat a valós idejű vezérlés kiterjesztése az ÉP SZVTT-en 

üzemelő másik centrifugára is. Ezenkívül a meglévő polimerszivattyúk 
cseréje nagyobb kapacitású szivattyúra, hogy nagyobb hozamú polime-
roldatot tudjon adagolni. Ezzel az oldatkoncentráció tovább csökkent-
hető 3 g/L-ről 2-2,5 g/L-re a fajlagos polimerfogyasztás alsó küszöbének 
elérése érdekében.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők ezúton fejezik ki köszönetüket az Észak-pesti Szennyvíztisztító 
Telep valamennyi munkatársának a projekt létrejöttében való közremű-
ködésért, továbbá a folyamatos lelkes munkát, odafigyelést.
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5. ábra: Fajlagos polielektrolit-fogyasztás 
csökkenése (t/üzemelési óra) a centrifugáknál

6. ábra: Teljes és víztelenített iszap mennyisége és minősége 2017-ben és 2018-ban

7. ábra: A víztelenítés fajlagos költsége a két centrifugánál 2017-ben és 2018-ban

8. ábra: Teljes és víztelenített iszap mennyisége és minősége 2017., 2018. és 2019. év 
1–4. hónapjaiban

9. ábra: A víztelenítés fajlagos költsége 2017., 2018., 2019. év 1–4. hónapjaiban
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Magyarországon csatornahasználati kultúra helyett csatornahasználati 
kulturálatlanság van. A szennyvízcsatorna a világ szemetese, mely min-
dent elnyel, ami méreténél fogva belefér. A lakosok többsége bizonyára 
megfelelően használja a közművet, de sajnos vannak renitens honpol-
gárok, akiknek csak az a fontos, hogy a hulladékuk eltűnjön a szem elől, 
onnantól nincs vele probléma (legalábbis annak, aki beledobta), de hogy 
mi lesz vele, az senkit sem érdekel. 

Az utóbbi évtizedben megváltoztak a személyi higiéniai szokások, 
széles körben elterjedt a nedves törlőkendő, amely nemcsak babapopsik 
törlésére használatos, hanem bizonyára ott lapul a legtöbb női táskában 
is. Ezzel önmagában nincs is baj, ha használat után oda kerülne, ahova 
való, a szemetesbe. Általában a csomagoláson is fel van tüntetve, hogy 
tilos a WC-be dobni. Már amelyiket, ugyanis vannak olyan nedves törlő-
kendők, amelyek szétfoszlanak, így elméletileg beledobhatóak a WC-be, 
tovább bonyolítva ezzel a helyzetet.

Ennek a praktikus anyagnak a kitalálója díjat érdemelne, mert remek 
terméket alkotott. Jó illatú, puha, nedves, nem dörzsöl, még különböző 
színű és mintájú is van belőle. A törlőkendő ezen tulajdonságai azonban 
a szivattyúba kerülve már kevésbé érvényesülnek, sokkal inkább annak 
egy másik jellemzője kerül előtérbe: hogy hihetetlenül erős, szinte eltép-
hetetlen, ezért a csatornába kerülve szivattyúdugulást előidéző anyag-
gá válik. Nagyobb mennyiségben némi zsírral kiegészülve olyan masszív 
anyaggá áll össze, amit még csatornatisztító géppel és szippantóval is 
kihívás eltávolítani.

Egyesek szerint a nedves törlőkendőt be kellene tiltani. Az én véle-
ményem az, hogy inkább csak be kellene tartani a játékszabályokat, és a 
WC helyett a hulladékgyűjtőben elhelyezni. Hogy hulladékként lebom-
lik-e, az egy másik kérdés, de a szemetesben biztosan nem fog dugulást 
okozni. Egyébként a törlőkendő mint hulladék sem kerülheti el a sorsát, 
az is a hulladéklerakón végzi, csak a szemetesbe dobva rövidebb, míg a 
csatornán keresztül hosszabb és kalandosabb utat tesz meg addig. 

A nedves törlőkendő előfordulása nemcsak hazánkban, de a fejlet-
tebb nyugat-európai országokban is problémákat okoz, bizonyítja ezt a 
GWF német szakfolyóirat 2018/9. száma, ami több oldalas cikkben fog-
lalkozott a törlőkendő összetételével és öblíthetőségével. A cikk szerint 
a felhasználók megfelelő tájékoztatása és a megelőzés (hogy az anyag 
ne kerüljön a csatornába) lenne a megoldás.

A szivattyúdugulások előfordulása sok szempontból nemkívánatos. 
Egy váratlan szivattyúdugulásos hiba felborítja a tervezett és ütemezett 
munkavégzést. A rendszeresen visszatérő meghibásodások növelik a 
dolgozói stresszt. Azokban az átemelőkben, ahova be kell szállni, a hiba-
elhárítás veszélyes munkavégzésnek számít, ezért ezt lehetőség szerint 

kerülni kell. A gyakran visszatérő szivattyúdugulás azért is bosszantó 
hiba, mert megelőzhető volna, ha nagyobb lenne a csatornahasználók-
ban az odafigyelés és a fegyelem. 

A kiskunfélegyházi csatornaszolgáltatási üzem területén 13 db köz-
területi szennyvízátemelő található. A többségükkel nincs is komolyabb 
probléma, a csatornahasználók ezeken a területeken betartják a szabá-
lyokat. Volt azonban két olyan átemelő, amiben a szivattyúdugulások 
száma túlzott mértéket öltött, és a tűrhetetlen állapot megszüntetése 
érdekében be kellett avatkozni.  

Mivel a GWF-cikk szerint fontosnak tartott megelőzésre kevés a 
ráhatásunk, azon egyszerű elvet tartottuk szem előtt, hogy a dugulást 
okozó anyagok lehetőleg ne jussanak el a szivattyúhoz. Ennek megfele-
lően többféle módszert próbáltunk ki. Nem találtuk fel a spanyolviaszt, 
csak bátran alkalmaztunk különböző megoldásokat, illetve azokat kom-
binációit, így eljutottunk a gyakorlatilag hibamentes üzemeltetéshez.

Szivattyúzás
A korábbi szivattyú- és járókeréktípusok kevésbé alkalmasak a mai kor 
szennyvizének továbbítására, legalábbis bizonyos átömlő-keresztmet-
szet alatt. Ezzel tisztában vannak a szivattyúgyártók is, és gőzerővel fej-
lesztik a dugulásmentes szivattyúkat, melyek általában megbízhatóan 
üzemelnek, amíg a hézagok megfelelőek. A megjelenő kopással a szi-
vattyúzás hatékonysága csökken, és a dugulás előfordulása nő. Napja-
inkban egyre több az okos, intelligens eszköz, igaz ez a szivattyúkra is. 
Több gyártó alkalmaz már ilyen, önmagát vezérlő szivattyúkat és eltérő 
járókerék-kialakításokat a dugulások visszaszorítása érdekében. A szi-
vattyúkkal kapcsolatban elmondható, hogy dugulásmentes szivattyú 
bizonyára nem létezik, pontosabban bizonyos méret, teljesítmény alatt 
nincs ilyen. Nagyobb méret és keresztmetszet, valamint teljesítmény al-
kalmazása eredményes lehet, ahol ez technikailag megoldható.

Szűrés
A kiskunfélegyházi Liget utcai 
szennyvízátemelőnél kezdődött 
a kísérletezés, ahol eleinte egy 
betonvasból készített, durva rá-
csszerű szűrőkosarat alkalmaz-
tunk, amelyet az átemelő befo-
lyócsonkjánál helyeztünk el. Ez 
rendszeresen megtelt különbö-
ző csatornaidegen anyagokkal 
(nedves törlőkendő, rongy, állati 

HOGYAN TEGYÜK HIBAMENTESSÉ 
SZENNYVÍZÁTEMELŐINKET?

kivonat A szennyvízátemelőket üzemeltető szakemberek számára mindennaposak a szivattyúdugulásos meghibáso-
dások, melyeket a helytelen csatornahasználat és csatornaidegen anyagok okoznak. Ezek a meghibásodások nagyban 
megnehezítik az üzemeltetést és a tervszerű munkavégzést. A szivattyúdugulások ellen többféle hatékony megoldás 
is létezik, sikeres alkalmazásukat jelen cikk taglalja. 

kulcsszavak szennyvízátemelő, szivattyúdugulás, csatornaidegen anyagok, nedves törlőkendő

HERÉDI-SZABÓ PÉTER  üzemvezető, BÁCSVÍZ Zrt.
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belsőségek, fadarabok stb.), azonban a kiürítése nehézkes és problémás 
volt (több ember, kiszállás, beszállás, kiemelés, szállítás stb.), és nem 
biztosított kellő védelmet a szivattyúknak, mert gyakran túlbukott. De 
mivel az elv jó volt, kerestük a lehetőségét a folyamat gépesítésének. 
Találtunk egy hazai gyártó vállalkozást, amely lehetőséget biztosított a 
célberendezése kipróbálására, így az egyik legproblémásabb átemelőbe 
2016-ban beépítésre került egy függőleges tengelyű rács. 

Az átemelőnél alkalmazott folyamat lényegében azonos a szeny-
nyvíztisztító telepen történő rácsszemét-leválasztással. A berendezés 
működési elve az, hogy a befolyó szennyvíz egy koracélanyagú perfo-
rált szűrőkosárba kerül, ahol a nagyobb méretű anyagok fennakadnak, 
azokat egy függőlegesen elhelyezett szállítócsiga kihordja, a megszűrt 
szennyvíz pedig az átemelőbe folyik. A csiga által függőlegesen kihor-
dott szemét a garaton kihullik, bele egy végtelenített fóliatömlővel 
ellátott, 110 literes hulladékgyűjtő edénybe. A gyűjtés így viszonylag 
zárt rendszerben valósul meg, csak annyi szaghatás van, amit a fólia át-
enged. Ez télen kevésbé érzékelhető, melegebb időben, amikor a szer-
vesanyag-bomlás gyorsabban elkezdődik, a szaghatás erőteljesebb, de 
talán nem zavaró. Mivel ez egy kísérleti berendezés volt, eleinte nem 
volt teljesen kiforrott, több módosítás is történt, mire beállt a megfelelő 
működés. A kísérletezés során többféle perforációt és szűrődobot kipró-
báltunk, végül egy olyan megoldás vált be, ahol 10 mm-es perforációjú 
forgódob végzi a szűrést. Szűrés közben a felület folyamatosan eltömő-
dik, ami a vízszint visszaduzzadását okozza. A dob belsejében elhelye-
zett nyomástávadó érzékeli a vízszintemelkedést, és annak jelére indul 
a kihordócsiga, ami így szakaszosan üzemel. A nyomástávadó időnkénti 
hibája, hogy képes berakódni zsírral, ilyenkor vagy folyamatosan üze-
mel a rács, vagy egyáltalán el sem indul. Utóbbi esetben nagyobb a baj, 
mert a vízvisszatorlasztás és vészátbukás miatt a kiszűrendő anyagok 
bekerülnek az átemelőbe.  Ezt a berendezést olyan átemelőben célszerű 
alkalmazni, ami viszonylag közel van az üzemeltető központhoz, hogy 
a rendszeres ellenőrzés, szemétbeszállítás ne okozzon nagy időkiesést. 
Továbbá olyan, kevésbé frekventált helyen, amely ritkábban lakott, vagy 
ahol a lakók kevésbé érzékenyek a szaghatásokra és a látványra. Kimon-
dottan célszerű olyan átemelőben elhelyezni, ahol az átemelőt követő-
en hosszabb nyomóvezeték található, mert ezzel megakadályozható az 
idegen anyagok nyomóvezetékbe kerülése és a későbbi dugulásprob-
lémák. A berendezés hátránya, hogy mivel a szivattyú feletti térben 
helyezkedik el, elfoglalja az egyik szivattyúállást, így az adott szivattyú 
felvétele komplikált. Hátrány még a fagyveszélynek kitett kültéri elhe-
lyezés, ez esetben a berendezés fűtőkábeles temperálását biztosítani 
kell, ami némi többletvillamosenergia-fogyasztással jár.

Ennél a berendezésnél beszédes adat a napi üzemidő, ami egy idő 
után általában beáll, 
és attól eltérő napi 
üzemóra esetén már 
gyanítható, hogy 
valamilyen rendel-
lenes dolog fordult 
elő. A napi üzemidő 
mellett rendszere-
sen ellenőrizendő 
a kihordott szemét 
mennyisége is, mert 
előfordulhat olyan 
állapot, hogy az üzemidő normális, de szemét nem keletkezik a gyűj-
tőedényben. Ez egy viszonylag ritkán előforduló hibára utal, arra, hogy 
a csiga végénél a szemét feltömörödött, és nem hullik ki a garaton. Ez 

oda vezet, hogy a garat lebontása után kézi erővel, különböző, penge 
jellegű célszerszámok használatával és a csiga szakaszos előre-hátra 
forgatásával lehet a feltömörödött anyagot eltávolítani. A függőleges 
rács megtérülésének számításához a berendezés árát (kb. 3,5 M Ft) és a 
hibaelhárítások költségét (kb. 35.000 Ft/alkalom) vetettem össze, egyéb 
költségekkel nem számoltam. Ebből az kalkulálható, hogy a berende-
zés ára kb. 100 db szivattyúdugulás-elhárítás alkalmával térül meg, ami 
a korábbi évek tendenciájára (kb. 35 szivattyúdugulás/év) vetítve kb. 3 
éves megtérülésnek felel meg. Fentiek alapján megállapítható, hogy a 
függőleges rács hatékony berendezés a szivattyúdugulások elkerülése 
tekintetében, azonban nem mondható bombabiztosnak. Egy áramszü-
net vagy nagyobb esőzés esetén a szennyvíz átbukhat, és a dugulást 
okozó anyagok bekerülhetnek az átemelőbe. Ezért az üzembiztonság 
növelése érdekében a szennyvíz szűrését kombináltuk egy saját fej-
lesztésű szivattyúvezérléssel, melyet a programot kitaláló munkatársak 
HEPHAESTUS-nak (Héphaisztosz, görögül Ἥφαιστος) neveztek el. Hép-
haisztosz a görög mitológiában védelmezője minden mesterember-
nek, jelen esetben a szivattyúknak és azoknak a kollégáknak, akiknek a 
szivattyúdugulást meg kellene szüntetni, ha előfordulna ilyen. De erre 
csak ritkán kerül sor. A vezérlésnek a lényege, hogy a szivattyúk felváltva 
kapcsolnak be, és minden szivattyúinduláskor történik egy rövid vissza-
forgatás, a szivattyú ezután indul el üzemszerűen. Ezenkívül ha üzem 
közben megnő a szivattyú-áramfelvétel, akkor is történik visszaforgatás, 
ami elősegíti a kialakuló dugulás megszűnését.

Aprítás
Mivel a függőleges rács kevésbé alkalmas frekventált helyekre, a kiskunfé-
legyházi Kőrösi utcai átemelőnél, ami a másik problémás szennyvízáteme-
lő volt, a konkurens berendezést, az aprítót alkalmaztuk, amely 2018-ban 
került beépítésre. Az aprító működési elve egyszerű: az egymással szem-
ben forgó késsorra ráfolyik a szennyvíz, a darabos anyagok fennakadnak, 
a víz visszatorlódik, a beállított kapcsolási szintnek megfelelően az aprító 
elindul, és a kések szétaprítják a fennakadt hulladékot, ami az átemelőbe 
jut, ahol a szivattyúk a kis méretből adódóan el tudják szállítani, dugulás 
nélkül. Erről a berendezésről is elmondható azonban, hogy nem bomba-
biztos, mert ugyanaz jellemző rá, mint a rácsra, egy áramszünet vagy na-
gyobb esőzés esetén sor kerül az átbukásra. A berendezést tartó kaloda 
két oldalán durva pálcaközű rács található az átbukó anyagok leválasz-
tására, ami egy jó megoldás. Azonban az üzembiztonság növelése érde-
kében az aprítót kiegészítettük egy, az előzőhöz elviekben hasonló, de 
valamelyest bonyolultabb szivattyú-visszaforgatási rendszerrel. A vissza-
forgatást itt nem PLC-program, hanem a szivattyúkhoz rendelt frekvencia-
váltók végzik. Ennek a szerepe hasonló az előző visszaforgatási megoldás-
hoz, azaz ha a berendezésen mégis átjutnak a dugulást okozó anyagok, 

Liget utcai átemelő, szivattyú dugulások száma
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abban az esetben ez a megoldás valame-
lyest védelmet nyújt.  Az aprító előnyei kö-
zött megemlíthető, hogy nagy biztonság-
gal felaprítja a dugulást okozó anyagokat, 
kis energiafogyasztású, a beépítés miatt 
a fagyra nem érzékeny, a rácshoz képest 
nincs rendszeresen elszállítandó hulladék, 
és valamivel ritkább ellenőrzést igényel a 
helyszínen. Távbejelzéssel azonban igenis 
szükséges a kontroll, hogy az előforduló 
meghibásodásokra gyorsan lehessen reagálni. Ezenkívül segíti a jó műkö-
dést, ha havi rendszerességgel tisztításra kerül az átemelő, és megtörténik 
a leaprított részek eltávolítása, elkerülve ezzel az összesűrűsödést, az iszap- 
vagy kéregkialakulást. A berendezés hátránya, hogy drágább a rácsnál, és 
a szennyvíz visszatorlasztása miatt jelentősebb zsírosodás alakulhat ki a 
csatornahálózatban, valamint kevésbé alkalmazható olyan átemelőknél, 
melyek esetében hosszú nyomóvezeték van, mert nemkívánatos a leap-
rított anyagok bejutása a zárt csőrendszerekbe. Az aprító megtérülésének 
számításához a berendezés árát (kb. 7 M Ft) és a hibaelhárítások költsé-
gét (kb. 35.000 Ft/alkalom) vetettem össze, 
egyéb költségekkel nem számoltam. Ebből 
az kalkulálható, hogy a berendezés ára kb. 
200 db szivattyúdugulás-elhárítás alkalmával 
térül meg, ami a korábbi évek tendenciájá-
ra (kb. 50 szivattyúdugulás/év) vetítve kb. 4 
éves megtérülésnek felel meg.

Összefoglalás
A csatornahasználati szokások megváltozása 
miatt a szennyvíz továbbítására már kevésbé 
alkalmasak a korábbi szivattyú- és járókerék-

típusok. A szivattyúgyártók próbálják felvenni a versenyt a konkurenci-
ával és a csatornaidegen anyagokkal, több-kevesebb sikerrel. A külön-
böző, új fejlesztésű szivattyúk mellett további gépészeti berendezések 

alkalmazására lehet szükség az igazán problémás 
szennyvízátemelőknél. A cikkben ismertetett 
füg gőleges ráccsal és aprítóberendezéssel, vala-
mint szivattyúvezérlési megoldásokkal elértük a 
célt, hogy néhány esettől eltekintve ennél a két 
szennyvízátemelőnél gyakorlatilag megszűntek 
a szivattyúdugulásos meghibásodások. Ahol 
ezek a berendezések anyagi vagy technikai okok-
ból nem alkalmazhatóak, ott marad a különböző 
szivattyútípusok tesztelése, illetve a csatorna-
használati kultúra fejlesztése, a fogyasztói szem-
léletformálás.

Kőrösi átemelő, szivattyú dugulások száma

A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPOKBÓL 
ÉS SZENNYVÍZISZAPKOMPOSZTOKBÓL SZÁRMAZÓ 
SZERVETLEN SZENNYEZŐK VÁRHATÓ TALAJ-
KÉMIAI REAKCIÓI 

kivonat A kommunális szennyvíziszapok és szennyvíziszapkomposztok termésfokozó és talajjavító hatással bírnak, 
alkalmazásukkor azonban a bennük található szennyezők okán körültekintően kell eljárni. A szennyezők lehetnek 
szervesek és szervetlenek egyaránt. A szervetlen szennyezők mobilitását és biológiai hozzáférhetőségét befolyásolják 
a talajban lejátszódó kémiai folyamatok, azaz az ioncsere-reakciók, a fém-szerves kötésekben való részvétel, a specifi-
kus ionadszorpció, a csapadékképződési reakciók, a redox folyamatok. Ezen kémiai reakciókat a talaj fizikai és biológi-
ai állapota is meghatározza, így az eltérő tulajdonságú talajokban a szervetlen szennyezők másképpen viselkednek. A 
kommunális szennyvíziszapok és szennyvíziszapkomposztok mezőgazdasági hasznosításából eredő szervetlen szeny-
nyezők talajbani viselkedésének felmérése különböző talajtípusokon – a várható tendenciák mellett – is indokolt vol-
na, hogy pontosabb információ álljon rendelkezésre ezen anyagok kockázatáról a szervetlen szennyezők tekintetében.

kulcsszavak potenciálisan toxikus szervetlen szennyezők, környezeti kockázat, elemmobilitás, talajtulajdonságok

UZINGER NIKOLETT, PHD  tudományos főmunkatárs, ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet

A kommunális szennyvíziszapok és szennyvíziszapkomposztok szer-
vesanyag-, makro- és mikrotápanyag-tartalmuk miatt termésfokozó és 
talajjavító hatásúak, azonban a bennük található szennyezők okán kö-

rültekintően kell eljárni az alkalmazásukkor, és törekedni kell a környe-
zeti kockázatuk minimalizálására. A szennyezők lehetnek szervesek és 
szervetlenek egyaránt. Az utóbbiakat gyakran hívják nehézfémeknek is. 
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Fontos tudni azonban, hogy a nehézfém megfogalmazás gyakran nem 
következetes. Általánosságban az az elfogadott, hogy azon fémeket, félfé-
meket tekintik nehézfémeknek, melyeknek a sűrűsége nagyobb mint 4,5 
g/cm3 (egyes források szerint 5 g/cm3). A kommunális szennyvíziszapok 
és szennyvíziszapkomposztok mezőgazdasági hasznosítása tekintetében 
a jogszabály által meghatározott szervetlen szennyezők közül (arzén, kad-
mium, kobalt, króm, réz, higany, molibdén, nikkel, ólom, szelén, cink) a 
nehézfémek csoportjába nem tartozik például a nemfémes szelén. Fon-
tos azzal is tisztában lenni, hogy a felsorolt elemek jelentős része nélkü-
lözhetetlen a bióta számára, és csak bizonyos koncentráció felett válnak 
toxikussá, azaz a szervetlen szennyezőket érdemes inkább potenciálisan 
toxikus szervetlen szennyezőknek tekinteni.  

A kommunális szennyvíziszapok és az azokból készült komposztok 
mezőgazdasági hasznosítása kapcsán a szervetlen szennyezők szeny-
nyező mivoltának azonosítására a hazai jogszabályok a királyvíz oldható, 
kvázi összes elemtartalmat veszik alapul, ami nem mutatja az elemek 
valós környezeti kockázatát, hiszen nem ad információt azok mobilitá-
sáról, biológiai hozzáférhetőségéről, de kellő biztonsággal jelzi a talajt 
ért terhelést. 

A szervetlen szennyezők mobilitását és biológiai hozzáférhetőségét 
nagyban befolyásolja a szennyező ion formája, oxidációs foka, kémiai 
természete, valamint a közeg tulajdonságai, azaz jelen esetben a talaj 
kémhatása, redoxviszonyai, ásványi és szerves frakciójának minősége. 
A szervetlen szennyezők talajbani folyamatait és azok kezdeti hatását 
meghatározhatja az is, hogy azokat milyen minőségű szerves anyag 
hordozza. Általánosságban megfogalmazható, hogy a stabilabb szer-
vesanyag-frakciót tartalmazó komposzttal kijuttatott szervetlen szeny-
nyezők környezeti kockázata kezdetben kisebb, mint az iszappal kijutta-
tottaké, viszont ahogy a komposzt szerves frakciója a talajban átalakul, 
az elemek feltáródhatnak a növények számára. A szervetlen szennyezők 
környezeti kockázatának megítéléséhez lényeges ismerni, hogy azok mi-
lyen kémiai folyamatokban vehetnek részt a talajban:

a.) Ioncsere-reakció: ennek a feltétele az, hogy az elem rendelkezzen töl-
téssel, és legyen töltéssel bíró felület (adszorbens) is. A töltéssel ren-
delkező ionok megkötődését az oldatból a szilárd alkotórészen vagy 
éppen azok szilárd alkotórészről való oldatba kerülését az ellentétes 
töltések között kialakuló elektrosztatikus erők határozzák meg. Ez a 
folyamat reverzibilis, diffúzió által szabályozott, sztöchiometrikus (tö-
meg- és térfogatviszonyok), és a legtöbb esetben bizonyos szelektivi-
tás érvényesül az elemek között. Az így megkötött ionokat kicserélhe-
tő ionoknak is szokás nevezni. 

  Minél több vegyértékű egy ion, annál inkább képes kicserélni 
a már eleve adszorbeált iont a felületről, és minél erősebb a hidratált-
sági foka az ionnak, annál kisebb az ionkicserélő képessége. A talajok 
kationcserélő kapacitása többszörösen meghaladja az anioncserélő 
kapacitásukat, mivel a talajkolloidok túlnyomórészt negatív töltésűek. 
A vizsgált szervetlen szennyezők java része kationos formában van 
jelen a talajban. Az így megkötött ionok könnyen hozzáférhetővé vál-
hatnak a növények számára. 

b.) Fém-szerves kötések: a valódi és nem valódi humuszanyagokból 
álló szerves frakció jóval kevesebb a talajban, mint az ásványi frakció, 
mégis rendkívüli a jelentősége, mivel a talaj szerkezetének kialakí-
tásában, víz-, hő- és tápanyag-gazdálkodásában betöltött szerepe 
igen meghatározó. A valódi humuszanyagok bonyolult szerkeze-
tű, savkarakterű polimerek. Mivel a humuszsavak nagy számban 
tartalmaznak komplex kötést létrehozó csoportokat, a fontosabb 

2 és 3 vegyértékű fémionokkal különböző stabilitású kelátkomple-
xeket képeznek. A valódi humuszanyagok csoportjai a fulvosavak, 
a huminsavak és a humin. A fulvosavakkal létrejött fémkomplexek 
vízben oldódnak, a huminsavak és a huminagyagok komplexei 
azonban kevésbé vagy egyáltalán nem. A vízoldható komplexek 
képződése növeli a fémionok oldatba jutását és oldatban maradá-
sát, a kevésbé vagy nem oldódó fázis általi komplexálás viszont a 
helyben maradásukat segíti elő. 

c.) Specifikus ionadszorpció: az ilyen módon kötött ionokat nem, illet-
ve nem csupán elektrosztatikus erők kötik az adszorbenshez, így 
ezek másként viselkednek, mint a kicserélhető ionok. A specifikus 
 adszorpció általában koordinatív kötések kialakulásakor ligandum-
csere révén vagy meghatározott geometriai feltételek esetén (szer-
kezeti okokból) következhet be. A specifikus adszorpció az ásványi 
kolloidok felületén gyakori. A specifikus adszorpcióval kötött ionok 
kevésbé mobilisak, és biológiai hozzáférhetőségük is kicsi.

d.) Csapadékképződés: amikor az ionok koncentrációja a talajoldatban 
megfelelően nagy, bizonyos kationok és anionok stabil kémiai ve-
gyületeket képeznek, melyeknek oldékonysága csekély. Az a kon-
centráció, amelynél a csapadékképződés elkezdődik, vegyületen-
ként más és más. Ameddig az oldékonysági állandónál nagyobb a 
koncentráció, a szilárd fázis kicsapódása folytatódik, csökkentve az 
oldatban lévő ionok koncentrációját. Ha például hígulás, ionadszor-
pció révén az oldatban lévő ionok koncentrációja a kritikus érték alá 
süllyed, szilárd fázisból való oldódás valósul meg az egyensúlyi álla-
pot létrejöttéig.

e.) Oxidáció-redukció: az oxidáció elektronleadással, a redukció elektron-
felvétellel jár. Redoxreakció akkor játszódhat le, ha elektronfelvételre 
és elektronleadásra képes anyag egyidejűleg van jelen. A redoxirend-
szerek jellemzésére a redoxipotenciál szolgál. A talaj redoxipotenciálja 
gyakran változik, amit alapvetően a talaj levegőellátottsága szab meg, 
de módosíthatja a közeg kémhatása is. Bizonyos szervetlen szennye-
zők több oxidációs állapottal is bírhatnak, ami kihat a tulajdonságukra 
is. Például az As5+ vegyértékű formája, amely jól levegőzött talajok-
ban fordul elő, kevésbé toxikus, mint az As vegyértékű alakja. A Cr ke-
vésbé toxikus és jóval stabilabb, mint a Cr6+.

A fenti kémiai reakciókat a talaj fizikai és biológiai állapota nagyban 
meghatározza, így az eltérő tulajdonságú talajokban a szervetlen szeny-
nyezők másképpen viselkednek. 

Egy szerkezet nélküli, kis humusztartalmú homoktalajban a szer-
vetlen szennyezők sokkal reaktívabbak, mint egy szerkezetes, jó humu-
szellátottságúban. Ha a talaj mikrobiológiai aktivitása nagy, az elősegít-
heti a szerves anyagok lebomlását, átalakulását, ami eredményezheti a 
szervetlen szennyezők szerves komplexekből való feltáródását, növényi 
felvehetőségét, ugyanakkor bizonyos elemeket átmenetileg a mikrobák 
akkumulálhatnak a saját szervezetükbe. 

A kommunális szennyvíziszapok és szennyvíziszapkomposztok mező-
gazdasági hasznosításából eredő szervetlen szennyezők talajban történő 
viselkedésének felmérése különböző talajtípusokon a várható tendenciák 
mellett is indokolt volna, hogy pontosabb információ álljon rendelkezésre 
ezen anyagok kockázatáról a szervetlen szennyezők tekintetében. Jelen-
leg hazánkban kevés megfelelően kivitelezett, tartamhatást is vizsgáló 
szabadföldi kísérlet van ezen anyagok tekintetében. A szabadföldi kísér-
letekből származó következtések részben kiválthatók hatásvizsgálatokkal, 
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olyan helyszínek bevonásával, ahol évek óta történik szennyvíziszap- vagy 
szennyvíziszapkomposzt-hasznosítás. Átfogó, a jogszabályokban rögzí-
tett paramétereken túli vizsgálatok alkalmazásával vonhatók le valós és 
lokális konzekvenciák a kommunális szennyvíziszapokból és szennyvízi-
szapkomposztokból származó szervetlen szennyezők talajra és természe-
tesen a rajta élő, termő növényekre gyakorolt hatásáról.  

Felhasznált irodalom: 
ADRIANO D. C. Trace elements in terrestrial environments, Biogeochemistry, Bioavai-

lability, and Risks of Metals. Springer-Verlag Press, New York

CSATHÓ P. A környezet nehézfém-szennyezettsége és az agrártermelés. Tematikus 

szakirodalmi szemle. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, Budapest

MCBRIDE M. B. Environmental chemistry of soils. Oxford University Press, New York

STEFANOVITS P., FILEP GY., FÜLEKY GY. Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest

1. A hálózatállapot-értékelés célja
A vízellátó hálózat állapotértékelésének célja a vezetékek pillanatnyi ál-
lapotának megismerése, a jövőbeli állapotváltozások és a maradék hasz-
nos élettartam becslése, az egyes csőszakaszokra vonatkozó kockázat 
értékelése és ennek kiterjesztése az egész rendszerre.

A vízellátó hálózat állapotértékelésének definiált, számszerűsített 
eredménye megalapozza az elvárt hatékony és célirányos beavatkozá-
sokat, az üzemtani beavatkozástól a felújításon át a rekonstrukcióig.

Az állapotértékelés során feltárt, jellemző helyi és általános tönk-
remeneteli mechanizmusok figyelembevételével optimalizálható a 
rekonstrukciós technológia kiválasztása, a várható hasznos élettartam 
becslése pedig a rekonstrukció célszerű ütemezését támogatja.

A kockázatelemzés alapján meghatározhatók azok a beavatkozások, 
amikkel a kockázat csökkenthető, akár a meghibásodásvalószínűség, 
akár a következmény tekintetében.

A vízi közművek állapotértékelése a víziközmű-szolgáltatásról szó-
ló 2011. évi CCIX. törvény által előírt közművagyon-értékelés és pótlási 
terv, valamint a gördülő fejlesztési terv hatékony, szakszerű elkészítésé-
hez elengedhetetlen. 

A roncsolásmentes vizsgálatok (NDT) kifejlesztésének célja olyan 
eszközpark, módszer és adatkezelés létrehozása, ami a hagyományos hi-
bastatisztikán alapuló és roncsolásos csőanyagvizsgálatok mellett, akár 

a historikus adatok pótlásaként is, lehetőséget nyújt a csőszakaszok pa-
raméterekkel leírt állapotának meghatározására és a várható maradék 
élettartam becslésére.

A szerkezeti állapotértékelés lehetővé teszi az adott csőszakaszra 
legalkalmasabb rekonstrukciós technológia kiválasztását, míg az állapot 
időbeli változásának ismerete kockázatelemzéssel a prioritások megha-
tározását, a rekonstrukció időbeli tervezését támogatja.

A hálózatállapot-értékelés és ezen belül a roncsolásmentes csővizs-
gálatok a vízművek eszközgazdálkodási stratégiájának fontos pillérei-
ként, megalapozóiként szolgálnak.

2. Az állapotértékelési program előkészítése, 
a végrehajtás támogatása
A hatékony állapotértékelési program végrehajtásához elengedhetetle-
nül szükséges a megfelelő élőkészítés és a döntéshozói támogatás.

A támogatás megszerzésének általános lépcsőfokai a következők:
– Üzleti tervbe építés, a célok és költségkeret meghatározásával;
– Az állapotértékelés költségének elszámolására hatékony módszer 

kialakítása; 
– Megfelelő költségkeret biztosítása;
– Megfelelő kommunikációval a politikai döntéshozók, a lakosság és 

egyéb érintettek támogatásának elnyerése.

RONCSOLÁSMENTES CSŐ-
VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK 
A VÍZIKÖZMŰ-HÁLÓZATOKON 

kivonat A cikk bemutatja a víziközmű-hálózatok állapotértékelésének jelentőségét, fontosságát, felhasználási terüle-
teit és módszereit. A roncsolásmentes csőanyagvizsgálati technológiák rendszerbe foglalásával segít áttekinteni azok 
alkalmazhatóságát. Számba veszi a legfontosabb megoldandó kérdéseket és a már bevált megoldásokat, emellett 
felvillantja a folyamatban levő fejlesztéseket, és kiemeli a még megoldásra várókat. A roncsolásmentes csővizsgálati 
eljárások az adott technológiára jellemző pontossággal számszerűsíthető információt adnak a hálózat elemeinek álla-
potáról, megfelelő módszertan alkalmazásával azok várható maradék élettartamáról, a meghibásodásaik kockázatáról, 
ezzel szakszerűen megalapozható a közművagyon-értékelés és a gördülő fejlesztési terv is. A hálózatok statisztikai, 
szolgáltatási és szivárgási szempontú értékelésén túl fontos a szerkezeti hálózatdiagnosztika. A roncsolásmentes 
csőanyagvizsgálatok alkalmasak nyilvántartási hiányok pótlására és döntés-előkészítésre is.

kulcsszavak Roncsolásmentes csődiagnosztika, az üzemeltetés zavarása nélküli vizsgálatok, hálózatállapot-értékelés, 
kockázatelemzés, költséghatékonyság-növelés, célirányos és hatékony GFT, hálózativeszteség-csökkentés.

TÓTH ISTVÁN  AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft., ügyvezető, okl. építőmérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök
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Számos közműszolgáltató (USA) a vizsgálati költség 400–800%-os 
megtérülését mutatta ki, amikor a vizsgálaton alapuló célirányos beavat-
kozás költségét hasonlította a teljes vezetékrekonstrukció költségéhez.

Ezen túl számos üzemeltető képes volt a beruházási költség állapo-
tértékelésre és javításra való felhasználására, mivel a projektek meghosz-
szabbították a koruk alapján már nulla értéken nyilvántartott közműva-
gyonelemek várható hasznos élettartamát.

Az állapotértékelési program támogatásának elnyeréséhez összességé-
ben az alábbi kulcstényezők szükségesek:

– Megalapozott üzleti terv, ami bemutatja az állapotértékelés nélküli 
állapotot, az állapotértékeléssel csökkenthető költségkockázatot és 
a beavatkozás szükségességének bizonyítását;

– Hosszú távú beruházási, rekonstrukciós terv alátámasztási szüksé-
gességének kielégítése;

– A fenntartható, elvárt szintű szolgáltatás biztosításában való szerepe.

A nagy átmérőjű vezetékek állapotértékelésére vonatkozó üzleti terv 
tartalmával kapcsolatos elvárások:

– A meghibásodások hatásának csökkentése fogyasztói és környezeti 
szempontból;

– Tervezett megelőző beavatkozás hibajavítás helyett;
– A hibajavítás és a helyreállítás költségének csökkentése;
– A hibaelhárítás fogyasztóra gyakorolt hatásának csökkentése;
– Vízveszteség-csökkentés;
– A rendszer gyenge pontjainak meghatározásával az üzemeltető tu-

datos felkészítése hibaelhárításra, felújításra, rekonstrukcióra.

3. Az állapotértékelési program megtervezése
Az állapotértékelési projekt vagy program megtervezése különösen fon-
tos a projekt sikeressége és hatékonysága szempontjából.

A tervezés során figyelembe kell venni az alábbi alapvető szempontokat:
– Milyen szintű állapotértékelésre van szükség;
– Hogyan válasszunk állapotértékelési módszert az értékelendő cső-

szakaszra vagy helyszínre;
– Milyen tényezőket kell figyelembe venni a terepi munka tervezésénél;
– Mit és hogyan kell kommunikálni a lakosság felé;
– Hogyan kell szerződni az állapotértékelésre.

A hálózatállapot-értékelést általában célszerű fokozatosan haladva 
végezni, megalapozó vizsgálat eredményének felhasználásával megha-
tározni a további vizsgálatok tárgyát és módját. 

3.1. Az állapotértékelés szintjének meghatározása
Az állapotértékelés szintjének meghatározásához általában négy para-
méter megfontolását javasolják.
1. A vizsgálat mértéke: A csőhálózat általános állapotának meghatáro-

zása a cél, vagy a kis méretű hibák megtalálása?
2. A vizsgálat terjedelme: A vizsgálandó vezetékhossz meghatározása.
3. A vezeték hozzáférhetősége: A cső megközelíthetősége, a különbö-

ző eszközök csőbe juttathatósága, a vezeték kizárhatósága, víztele-
níthetősége, a vezeték üzemszünetének lehetséges időtartama.

4. A vizsgálat költsége: Az üzemeltetők rendszerint a valószínűsíthető 
kockázat függvényében a vezeték értékének egy bizonyos részét 
szánják állapotértékelésre. Ott, ahol a vezeték rekonstrukciós költsé-
ge alacsony, a magas költségű vizsgálat költséghatékonysága nem 
igazolható.

Az állapotértékelés költsége a vizsgálat mértékével és a csőhosszal nő. 
A vizsgálatok költségei nagymértékben függenek a piaci versenyhely-
zettől, a vezeték hozzáférhetőségétől és a technológiák fejlesztési költ-
ségétől.

A vizsgálatok egységára függhet az egyszeri felvonulással vizsgá-
landó hosszaktól vagy darabszámtól. Ennek figyelembevételével az 
üzemeltetők jelentős költséghatékonyság-növelést érhetnek el, ha a 
vizsgálatokat úgy szervezik, hogy azok közel folyamatosan végezhetők 
legyenek, különösen a nagy felvonulási költségű technológiák alkalma-
zásánál.

3.2. Állapotértékelési módszer kiválasztása
A csővezeték hozzáférhetősége a legfontosabb mérlegelendő szempont.

A technológiák a költség és a vizsgálati pontosság, felbontás tekin-
tetében korlátozottak. Ha nagy pontossággal megjelenített apróbb hi-
bák detektálása a cél, általában közel kell férni a csőhöz kívülről, vagy be 
kell juttatni az eszközt a csőbe.

A vizsgálatok költsége, szintje és kiterjedése közötti összefüggés

Módszer Korrozivitás vizsgálat Akusztikus távoli mezős elektromágneses Ultrahangos Mágneses fluxus 
szivárgása

Szélessávú 
elektromágneses Egyéb Általános  ajánlott megközelítés

Meghatározás

Különböző elektromágneses, elektro-
mos és laboratóriumi módszer  a talaj 
korrozivitásának meghatározására, a 
korróziós aktivitás és a korrózzióvé-
delem és a katódos, korrózió elleni 
védelem mérésére.

Akusztikus sebesség: a csőfal merevség 
számítása a hang terjedési sebességé-
ből. Akusztikus monitoring. Feszítőhuzal 
szakadás esetén riasztás és helymegha-
tározás. Szivárgásvizsgálat. (Csőanyag 
és technológiától függően erősen eltérő 
hozzáférést igényel)

Szakadt feszítőhuzal, korróziós 
bemaródás és falvastagság változás 
következtében változó elektromág-
neses jelek. Az eszközt a csőhöz 
arányosítva kell méretezni. Szigete-
lésen, bélelésen és lerakódáson ke-
resztül is alkalmazható. (Csőanyag 
és technológiától függően erősen 
eltérő hozzáférést igényel)  

A hanghullám 
visszaverődés 
alkalmazásával méri 
a különböző anyagok 
falvastagságát. Az 
eszköznek közvetle-
nül kell érintkeznie a 
mérendő anyaggal.

A mágneses mező 
változását használják 
a korróziós lyukak és 
más hibák detektá-
lására. Az eszköznek 
közeli, állandó 
távolságra kell lenni 
a csőfaltól. 

Az elektromágneses jelek 
változását használják a kor-
róziós lyukak és falvastagság 
változás detektálására. 
Szigetelésen, bélelésen és 
lerakódáson keresztül is 
alkalmazható. Az eszköznek 
közel kell lenni a csőfaltól. 

Mintavételes fizikai vizs-
gálatok.  Járható csövek 
szemrevételezése és 
egyéb vizsgálatai.  Beton 
és cementbélés petro-
gráfiai (mikroszkópos) és 
egyéb vizsgálata.

Általános megközelítés (minden csőtípusra) 
1. Meglevő adatok áttekintése (szivárgás/csőtörés javítás, rajzok, térképek, 
jelentések, információk a talajról) 
2. Az elérhető adatok statisztikai elemzése 
3. Kockázati besorolás (a hiba előfordulási valószínűsége és következménye)  
4. Terepszemle (megközelíthetőség, forgalmi viszonyok, társközművek) 
5. Vizsgálati terv (hálózatzárás, ideiglenes vízellátás, engedélyek, alternatívák) 
6. Szivárgásvizsgálat és/vagy terepi állapotértékelő vizsgálat

Azbesztcement 
(AWWA C402)

Beton destrukciós potenciál értékelése 
(pH és szulfát)

Akusztikus sebesség eljárást 
alkalmaztak, 
Mérsékelt eredményességgel.

n/a n/a n/a 2016-tól alkalmazzák a BEM™ 
eljárást minőségi értékelésre.

Kisminta vizsgálatok: 
- fenolftalein indikátoros 
festés 
- SEM/EDS 
- petrográfiai

1. elérhető csőtörés és fúrásminták vizsgálata 
2. Talajadatok, csőtörések és állapotvizsgálatok térképi, térinformatikai 
feldolgozása 
3. A magas kockázatú csövek célirányos állapotvizsgálata

Előfeszített vasbeton 
nyomócső 
(AWWA C301 és C304)

Beton és betonacél tönkremeneteli 
potenciál értékelése. Korróziós folyamat 
monitoring.

Akusztikus monitoring feszítőhuzal 
szakadás hangjának észlelésére

Szakadt feszítőhuzal 
detektálására alkalmazták n/a n/a

2016-tól alkalmazzák a 
BEM™ eljárást a csőkötés és 
az acél csőpalást vizsgálatára

Réteges elválás detektálá-
sa kopogtatással. Belső 
szemrevételezés, CCTV 
kamerás vizsgálat.

1. Kockázatelemzés csőtípus, csőgyártó, feszítőhuzal típus, gyártási év és 
korrozivitás figyelembevételével. 
2. Csövön belüli szemrevételezéses és kopogtatásos vizsgálat. 
3. Elektromágneses szkennelés

Nem előfeszített vasbeton 
nyomócső 
(AWWA C300 és C302)

Beton és betonacél destrukciós 
potenciál értékelése. Korróziós folyamat 
monitoring.

Korlátozottan sikeres próba volt rá. Szakadt betonacél 
detektálására alkalmazták n/a n/a

2016-tól alkalmazzák a 
BEM™ eljárást a betonacél 
vizsgálatára

Közvetlen külső vizs-
gálat. A beton/habarcs 
petrogáfiai elemzése

1 Vonalmenti korrozivitás felmérése. 
2. Magas kockázatú pontokban közvetlen külső állapotvizsgálat. 
3. Csövön belüli szemrevételezéses és kopogtatásos vizsgálat. 

Gömbgrafitos(duktil) 
és szürke öntvény csövek 
(AWWA C150 és C153)

Öntöttvas korrozivitás értékelése. 
Korróziós folyamat monitoring.

Nagyméretű hibára esetleg 
alkalmazható.

Részletes belső csőfal szkennelésre 
alkalmazták. Cement bélelésen 
keresztül is alkalmazható.

Külső pontszerű 
vizsgálatra 
alkalmazták.

Külső pontszerű vizs-
gálatra és cement-
bélés nélküli csőfal 
belső szkennelésére 
alkalmazzák.

Külső pontszerű vizsgálatra 
és csőfal belső szkennelésére 
alkalmazzák.

A habarcsbevonat  
petrogáfiai  elemzése

1. Vonalmenti korrozivitás felmérése            
2.Elektromágneses mező távérzékelése 

Acél (AWWA C200) Beton és acél destrukciós potenciál érté-
kelése. Korróziós folyamat monitoring.

Nagyméretű hibára esetleg 
alkalmazható.

Részletes belső csőfal szkennelésre 
alkalmazták. Cement bélelésen 
keresztül is alkalmazható.

Külső pontszerű 
vizsgálatra 
alkalmazták.

Külső és belső 
szkennelésére 
alkalmazzák.

Külső pontszerű vizsgálatra 
és csőfal belső szkennelésére 
alkalmazzák.

 szakértői elemzés
1. a cső-talaj  potenciál: a katódos védelem értékelése 
2. Vonalmenti korrozivitás felmérése. 
3. Elektromágneses mező távérzékelése vagy mágnesfuxus szivárgás mérés

Réz Fém destrukciós potenciál értékelése. n/a n/a n/a n/a
2016-tól alkalmazzák a BEM™ 
eljárást minőségi értékelésre, 
különböző ötvözetekre.

szakértői vizsgálat. Elekt-
rokémiai zaj monitoring.

1. Építéstechnológia és szabvány értékelése 
2. Talajkorrozió értékelése 
3. A hibák  szakértői vizsgálata

Műanyag csövek 
(KPE-AWWA C906) 
(PVC-AWWA C900)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a
szakértői vizsgálat, labo-
ratóriumi és mechanikai 
tesztekkel.

szakértői vizsgálat, ha korai, vagy gyakori a hibák előfordulása.

1. táblázat
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1. Kockázatelemzés annak meghatározására, hogy mely csőszakaszok-
ra kell nagyobb figyelmet fordítani;

2. Desktop-analízis, a térképek, talajvizsgálati jelentések, csőtörésada-
tok, üzemeltetési körülmények és üzemeltetői adatszolgáltatás 
elemzése annak érdekében, hogy meghatározzuk a csőtörés előfor-
dulásának általános valószínűségét;

3. A helyszíni hozzáférhetőség megismerése, a vizsgálat megtervezése 
(megközelíthetőség, forgalom, társközművek);

4. Indirekt, közvetett értékelés (a korrózió kockázatának mérése, korró-
ziós potenciál felmérése, korróziós aktivitás mérése);

5. Szivárgásvizsgálat (külső, belső);
6. Alacsony felbontású direkt, közvetlen értékelés:

– Hangsebesség-terjedésen alapuló csőfalszilárdság-mérés
– Elektromágneses mező analízise, feszültséganomália-észlelés
7. Feltárásos, külső vizsgálat hibaelhárításhoz kapcsolódóan vagy elő-

zetes vizsgálat alapján meghatározott helyen:
– Nagy felbontású szkennelőeszköz (ultrahangos, mágnesfluxus-szi-

várgás, táv/széles sávú elektromágneses vizsgálatok) 
– Talaj-, csőanyag-, talajvíz-mintavétel, laboratóriumi vizsgálat
– Elektrokorróziós vizsgálatok, szigetelésvizsgálat
– Homokfúvás, pitting korróziós felületvizsgálat
– Szemrevételezés, fotográfiai vizsgálatok
8. Csövön belüli vizuális vizsgálat (CCTV különböző szkennelő- és 

egyéb vizsgálatokkal kiegészítve);
9. Csövön belüli, nagy hatótávolságú, nagy felbontású vizsgálat (pl. mág-

nesfluxus-szivárgás, táv/széles sávú elektromágneses vizsgálatok). 
Rendszerint az egyszerűbb vizsgálat segíti meghatározni a bonyo-

lultabb szükségességét és annak helyét. Általánosan egyfajta vizsgálat 
nem alkalmas minden hibatípus detektálására, ezért többnyire több 
módszer együttes alkalmazása teszi lehetővé a csővezeték állapotának 
teljes körű meghatározását. 

Állapotértékelés a kínálkozó lehetőségek 
megragadásával
Mivel a vízvezetékek vizsgálati feltételeinek megteremtése bonyolult 

Amennyiben csövön belüli vizsgálat a cél, ki kell építeni az eszköz vagy 
az ember bejutási lehetőségét szolgáló pontot. A vizsgálóeszközök egy 
része bejuttatható tűzcsapon, leágazáson, esetenként nyomás alatt, üzem 
közben is. Egyes eszközök alkalmazásához viszont a csövet le kell üríteni. 
Egyes vizsgálati módszereknél előzetes csőtisztításra is szükség van.

A vizsgálat akadályainak mérlegelése:
Különösen a nagyobb méretű vizsgálóeszközök esetében fontos az 
elakadást okozó tényezők számbavétele és szükség szerint ideiglenes 
eltávolítása. 

Ezek általánosságban a csapózárak, pillangószelepek, visszacsapó 
szelepek, elágazások, ívidomok, szűkítőidomok, esetenként részben 
zárt tolózárak, csőszelvénybe nyúló műszerek, csatlakozások.bFontos 
behatárolni a csatlakozások, leágazások helyét is.

Kis méretű, de igen drága vizsgálóeszközök alkalmazásakor is 
vizsgálandók a fentiek. Ezek elveszése, beragadása is komoly költség-
vonzattal jár. A potenciális akadályok felderítésére a legrészletesebb 
közműnyilvántartásokon túl azok pontosítása érdekében javasolt az 
üzemeltetővel való konzultáció. 

Egyes eljárásoknál fontos és behatároló a víz áramlási sebessége a 
vizsgálat során. Amennyiben a vizsgálat szempontjából csökkenteni kell 
a szokásos sebességet, ennek lehetősége is mérlegelendő.

A drága műszerek elvesztésének, tönkremenetelének megelőzésére 
rendszerint az akadálymentesnek értékelt csöveken is először olcsóbb 
próbaelemeket küldenek át. Ennek fejlettebb formája az ún. kalliper pig, 
kalibráló csőgörény pl. az olajiparban.

Progresszív, többlépcsős vizsgálat
Költséghatékonysági szempontból gyakran egyszerűbb, kis költséggel 
járó vizsgálatokat végeznek, mielőtt a drágább módszereket alkalmaz-
zák. Az előzetes vizsgálat nagyságrendileg megmondhatja, hogy a vizs-
gálandó szakasz milyen állapotban van, és érdemes-e részletesen to-
vább vizsgálni. A vizsgálati lépcsőket az alábbiakban soroljuk fel. Egyes 
lépcsők kihagyhatók, átrendezhetők igény szerint és alapvetően a csőtí-
pusokra jellemző kockázatok figyelembevételével.

Módszer Korrozivitás vizsgálat Akusztikus távoli mezős elektromágneses Ultrahangos Mágneses fluxus 
szivárgása

Szélessávú 
elektromágneses Egyéb Általános  ajánlott megközelítés

Meghatározás

Különböző elektromágneses, elektro-
mos és laboratóriumi módszer  a talaj 
korrozivitásának meghatározására, a 
korróziós aktivitás és a korrózzióvé-
delem és a katódos, korrózió elleni 
védelem mérésére.

Akusztikus sebesség: a csőfal merevség 
számítása a hang terjedési sebességé-
ből. Akusztikus monitoring. Feszítőhuzal 
szakadás esetén riasztás és helymegha-
tározás. Szivárgásvizsgálat. (Csőanyag 
és technológiától függően erősen eltérő 
hozzáférést igényel)

Szakadt feszítőhuzal, korróziós 
bemaródás és falvastagság változás 
következtében változó elektromág-
neses jelek. Az eszközt a csőhöz 
arányosítva kell méretezni. Szigete-
lésen, bélelésen és lerakódáson ke-
resztül is alkalmazható. (Csőanyag 
és technológiától függően erősen 
eltérő hozzáférést igényel)  

A hanghullám 
visszaverődés 
alkalmazásával méri 
a különböző anyagok 
falvastagságát. Az 
eszköznek közvetle-
nül kell érintkeznie a 
mérendő anyaggal.

A mágneses mező 
változását használják 
a korróziós lyukak és 
más hibák detektá-
lására. Az eszköznek 
közeli, állandó 
távolságra kell lenni 
a csőfaltól. 

Az elektromágneses jelek 
változását használják a kor-
róziós lyukak és falvastagság 
változás detektálására. 
Szigetelésen, bélelésen és 
lerakódáson keresztül is 
alkalmazható. Az eszköznek 
közel kell lenni a csőfaltól. 

Mintavételes fizikai vizs-
gálatok.  Járható csövek 
szemrevételezése és 
egyéb vizsgálatai.  Beton 
és cementbélés petro-
gráfiai (mikroszkópos) és 
egyéb vizsgálata.

Általános megközelítés (minden csőtípusra) 
1. Meglevő adatok áttekintése (szivárgás/csőtörés javítás, rajzok, térképek, 
jelentések, információk a talajról) 
2. Az elérhető adatok statisztikai elemzése 
3. Kockázati besorolás (a hiba előfordulási valószínűsége és következménye)  
4. Terepszemle (megközelíthetőség, forgalmi viszonyok, társközművek) 
5. Vizsgálati terv (hálózatzárás, ideiglenes vízellátás, engedélyek, alternatívák) 
6. Szivárgásvizsgálat és/vagy terepi állapotértékelő vizsgálat

Azbesztcement 
(AWWA C402)

Beton destrukciós potenciál értékelése 
(pH és szulfát)

Akusztikus sebesség eljárást 
alkalmaztak, 
Mérsékelt eredményességgel.

n/a n/a n/a 2016-tól alkalmazzák a BEM™ 
eljárást minőségi értékelésre.

Kisminta vizsgálatok: 
- fenolftalein indikátoros 
festés 
- SEM/EDS 
- petrográfiai

1. elérhető csőtörés és fúrásminták vizsgálata 
2. Talajadatok, csőtörések és állapotvizsgálatok térképi, térinformatikai 
feldolgozása 
3. A magas kockázatú csövek célirányos állapotvizsgálata

Előfeszített vasbeton 
nyomócső 
(AWWA C301 és C304)

Beton és betonacél tönkremeneteli 
potenciál értékelése. Korróziós folyamat 
monitoring.

Akusztikus monitoring feszítőhuzal 
szakadás hangjának észlelésére

Szakadt feszítőhuzal 
detektálására alkalmazták n/a n/a

2016-tól alkalmazzák a 
BEM™ eljárást a csőkötés és 
az acél csőpalást vizsgálatára

Réteges elválás detektálá-
sa kopogtatással. Belső 
szemrevételezés, CCTV 
kamerás vizsgálat.

1. Kockázatelemzés csőtípus, csőgyártó, feszítőhuzal típus, gyártási év és 
korrozivitás figyelembevételével. 
2. Csövön belüli szemrevételezéses és kopogtatásos vizsgálat. 
3. Elektromágneses szkennelés

Nem előfeszített vasbeton 
nyomócső 
(AWWA C300 és C302)

Beton és betonacél destrukciós 
potenciál értékelése. Korróziós folyamat 
monitoring.

Korlátozottan sikeres próba volt rá. Szakadt betonacél 
detektálására alkalmazták n/a n/a

2016-tól alkalmazzák a 
BEM™ eljárást a betonacél 
vizsgálatára

Közvetlen külső vizs-
gálat. A beton/habarcs 
petrogáfiai elemzése

1 Vonalmenti korrozivitás felmérése. 
2. Magas kockázatú pontokban közvetlen külső állapotvizsgálat. 
3. Csövön belüli szemrevételezéses és kopogtatásos vizsgálat. 

Gömbgrafitos(duktil) 
és szürke öntvény csövek 
(AWWA C150 és C153)

Öntöttvas korrozivitás értékelése. 
Korróziós folyamat monitoring.

Nagyméretű hibára esetleg 
alkalmazható.

Részletes belső csőfal szkennelésre 
alkalmazták. Cement bélelésen 
keresztül is alkalmazható.

Külső pontszerű 
vizsgálatra 
alkalmazták.

Külső pontszerű vizs-
gálatra és cement-
bélés nélküli csőfal 
belső szkennelésére 
alkalmazzák.

Külső pontszerű vizsgálatra 
és csőfal belső szkennelésére 
alkalmazzák.

A habarcsbevonat  
petrogáfiai  elemzése

1. Vonalmenti korrozivitás felmérése            
2.Elektromágneses mező távérzékelése 

Acél (AWWA C200) Beton és acél destrukciós potenciál érté-
kelése. Korróziós folyamat monitoring.

Nagyméretű hibára esetleg 
alkalmazható.

Részletes belső csőfal szkennelésre 
alkalmazták. Cement bélelésen 
keresztül is alkalmazható.

Külső pontszerű 
vizsgálatra 
alkalmazták.

Külső és belső 
szkennelésére 
alkalmazzák.

Külső pontszerű vizsgálatra 
és csőfal belső szkennelésére 
alkalmazzák.

 szakértői elemzés
1. a cső-talaj  potenciál: a katódos védelem értékelése 
2. Vonalmenti korrozivitás felmérése. 
3. Elektromágneses mező távérzékelése vagy mágnesfuxus szivárgás mérés

Réz Fém destrukciós potenciál értékelése. n/a n/a n/a n/a
2016-tól alkalmazzák a BEM™ 
eljárást minőségi értékelésre, 
különböző ötvözetekre.

szakértői vizsgálat. Elekt-
rokémiai zaj monitoring.

1. Építéstechnológia és szabvány értékelése 
2. Talajkorrozió értékelése 
3. A hibák  szakértői vizsgálata

Műanyag csövek 
(KPE-AWWA C906) 
(PVC-AWWA C900)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a
szakértői vizsgálat, labo-
ratóriumi és mechanikai 
tesztekkel.

szakértői vizsgálat, ha korai, vagy gyakori a hibák előfordulása.

1. táblázat destrukciós potenciál: a szerkezet anyaga és a bennfoglaló/tárolt közeg összes kölcsönhatása eredményekét létrejöhető  tönkremenetel
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és költséges, érdemes megragadni azokat a lehetőségeket, amikor ezek 
más okból előfordulnak.

– Csőtörések: a javítás során munkalapon begyűjtendő adat a csőtö-
rés típusa, az anyag tulajdonsága, a cső állapota. Fénykép és a cső 
helyzetének bemérése legalább GPS-koordinátákkal szintén be-
gyűjtendő;

– Új bekötés készítésénél a gerincvezeték megfúrási magmintája be-
gyűjtendő, vizsgálandó, a cső szemrevételezéses vizsgálata elvég-
zendő, a cső helye, mérete és anyaga rögzítendő;

– Csőtörés szakértői vizsgálata;
– Üzemszünet: Ha más okból leürítik a vezetéket, érdemes csövön be-

lüli vizsgálatot szervezni rá.
Ezen lehetőség kihasználásával a vizsgálati költségek jelentősen 

csökkenthetők, mivel ezekben az esetekben a hozzáférés költségeivel 
nem kell számolni. Ugyanakkor tekintetbe kell venni, hogy a mintavétel 
nem feltétlenül reprezentatív a teljes csőszakaszra vonatkozóan.

3.3. Az elérhető technológiák áttekintése
A csőanyag és a cső gyártási módja meghatározza, hogy milyen vizsgá-
lati módszerek alkalmasak az csőállapot értékelésére.

Fémanyagú vezetékek állapotértékelésére számos módszer áll ren-
delkezésre, míg KM-PVC- és KPE-anyagúakra ez jóval korlátozottabb. 
Korlátozások: Ki kell emelni, hogy a vizsgálati módszereknek nemcsak 
képességeik, hanem korlátaik is vannak: az, hogy milyen típusú és mé-
retű az a hiba, amit nem képes detektálni. Fontos azt is tudni, hogy az 
adott módszer harmadik fél által verifikált-e, pl. pontszerű roncsolásos 
anyagvizsgálattal.

Számos módszer pl. a csőkötések környezetében nem ad értelmez-
hető, megbízható adatot.

Előfordul, hogy a meghibásodások alulértékeltek, mert nincs olyan 
módszer, ami minden hibatípus detektálására alkalmas. A különböző 
csőanyagokra ajánlott vizsgálati módszereket a csatolt 1. sz. táblázat 
tartalmazza.

3.4. A kivitelezés megtervezése és a kommunikáció
Az alkalmazott vizsgálati módszertől függ, hogy a kivitelezés megterve-
zése egyszerű vagy összetett feladat.

Amennyiben a vizsgálat burkolatbontással jár, be kell szerezni a 
szükséges engedélyeket, forgalomtechnikai tervet kell készíteni, és szi-
gorúan be kell tartani a biztonságtechnikai előírásokat.

Csövön belüli vízvezeték-vizsgálatnál a tervnek tartalmaznia kell a 
vízminőség-védelmi intézkedéseket. Ez kitér a vizsgálóeszköz fertőtlení-
tésétől a csőfal lerakódásának felkeveréséből adódó vízminőségi pana-
szok kezelésén át a vezeték előzetes és utólagos öblítéséig, tisztításáig 
és az ideiglenes vízellátás biztosításáig. Meg kell tervezni a vizsgálat 
során számításba vehető kockázatok kezelési megoldásait is, pl. az esz-
közök elakadásának megszüntetését, az elveszett eszközök megtalálá-
sának módját. Nagyon fontos a munka kommunikációja, a fogyasztók, a 
közlekedők, a lakosság tájékoztatása, ami az okozott kellemetlenségek 
kezelésén túl a haladó technológia alkalmazásának bemutatásával a cég 
elismertségének emelését is szolgálja.

Csövön belüli vizsgálatok logisztikai kérdései:
– A vezeték zárása, leürítése, a leürített víz elhelyezése;
– Hozzáférési pontok kialakítása;
– A vezeték üzemtani viszonyainak megismerése: Üzem közbeni 

vizsgálat során ismerni kell a jellemző nyomásviszonyokat és a víz 
áramlási sebességét, különösen a víz áramlásával mozgatott eszkö-

zök alkalmazásakor. Alacsony sebességnél az eszköz megállhat, túl 
magas sebesség esetén adatvesztés lehetséges, a magas nyomás 
tönkreteheti a vizsgálóeszközöket;

– A csőszakasz jellegéből adódó akadályok felderítése: átmérő, ívek, 
lejtésviszonyok, a vizsgálandó szakasz hossza, szerelvények, lerakó-
dások.

Egészségügyi és biztonságtechnikai kérdések:
Itt kell bemutatni a vezeték zárásával kapcsolatos fogyasztói érin-

tettséget és annak kezelését,
a vízzel érintkező anyagok és eszközök fertőtlenítését, a munkagö-

dör-határolást, a dúcolást, a forgalomtechnikai megoldást és az egyéb 
munkavédelmi tennivalókat, a munkavégzés feltételeit zárt térben, a 
vezeték fertőtlenítését, öblítését és a vízminőségi vizsgálatokat, amik 
szükségesek a vezeték újbóli üzembe helyezéséhez.

Kiemelten fontos, hogy a szennyvízben használt eszközt elkülöní-
tetten kell tárolni az ivóvízben használtaktól, és azt tilos vízvezetékben 
alkalmazni.

3.5. Szerződéses útmutató 
A csatornák kamerás vizsgálatán kívül az állapotértékelés roncsolásmen-
tes vizsgálatai nem egyszerű termékek. Ritkán fordul elő, hogy a szolgál-
tatók azonos technológiát kínálnak. Még ha ezek látszólag hasonlóak is, 
fontos, hogy az ajánlatkérő tudatában legyen a megajánlott módszerek 
közötti különbségeknek mind a vizsgálat eredménye, mind a járulékos 
munkaigény és költség tekintetében. Fontos értékelni a vizsgálati ered-
mények bemutatásának, alkalmazhatóságának módját is.

Javasolt, hogy az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmazza az 
ajánlattal szembeni elvárásokat, pl. a projekt célját, a megrendelő kö-
vetelményeit, beleértve a megrendelő és a vállalkozó felelősségeit, a 
számításba veendő akadályokat, beszerzendő engedélyeket, az ajánlat 
formai követelményeit, valamint az ajánlatok elbírálásának és a kiválasz-
tásnak a módszertanát. Az értékelés során javasolt figyelembe venni az 
ajánlattevő szakmai gyakorlatát, a szakértőik minősítését, a technológia 
igazoltságát és referenciáit. A projekt különlegessége miatt célszerű a 
témában jártas tanácsadó, szakértő bevonása megrendelői oldalról.

4. Desktop-állapotértékelés
Desktop-állapotértékelésen értjük az elérhető adatok, jelentések, térké-
pek, geotechnikai vizsgálati eredmények, csőtörésvizsgálatok és egyéb 
meglevő adatok áttekintését és elemzését. 

Ez a módszer segít meghatározni azt, hogy milyen kiegészítő ada-
tokra van szükség a továbbiakban az állapotértékelés pontosításához.

Célja a rendszer teljesítménymutatóinak kiszámítása és a jövőben 
várható értékek becslése, a várható hasznos élettartam előrejelzése és 
a megfelelő felújítási hányad meghatározása, a legmagasabb tönkre-
meneteli kockázatú nyomóvezetékek beazonosítása és annak kijelölése, 
hogy ezek közül melyek javasoltak további szerkezeti állapotvizsgálatra 
Ennek a módszernek a bemutatása nem célja ennek a tanulmánynak.

5. A legelterjedtebb roncsolásmentes 
vizsgálati módszerek
A roncsolásmentes vizsgálati módszereket különböző szempontok alap-
ján csoportosíthatjuk.

A csővezeték-életciklus szerint:
• Gyártáshoz kapcsolódó minőségbiztosítás;
• Építéshez kapcsolódó minőségbiztosítás;
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• Üzemelő vezeték vizsgálata, meghibásodás okainak elemzése;
• Üzemelő vezeték tervszerű vizsgálata;
• Leselejtezett vezeték utólagos vizsgálata.

Ez a tanulmány alapvetően az üzemelő vezetékek tervszerű vizsgá-
latáról szól. Természetesen egy részük jól használható az új építések és a 
felújítások minőségbiztosítására is.

Szerkezeti, üzemtani és szivárgásvizsgálatok:
• Jelen tanulmány célja a szerkezeti vizsgálati technológiák áttekintése.
• Az üzemtani és a szivárgásvizsgálatok részletes áttekintése kívül esik 

ezen tanulmány célterületén.
A vizsgálat célja szerint

• Falvastagságmérés
• Hibahelykeresés
• Lyuk/repedésmélység-mérés
• Alakdeformáció-mérés
• Szivárgáskeresés
• A cső környezetének vizsgálata

A vizsgálat helyének kiterjedése szerint
• Lokális
• Vonal menti
• Területi

A vizsgálat időbeli kiterjedése szerint
• Pillanatnyi
• Periodikus
• Folyamatos
A vizsgálat elvégzésének feltárási igénye szerint
• Teljes feltárásos
• Csak a hozzáférési pont kialakításához szükséges feltárás
• Nem igényel feltárást

A teljes feltárást igénylő technológiák általában nem a legalkalma-
sabbak földbe fektetett vezetékek vizsgálatára, viszont fejlett, megbíz-
ható technológiák, amik kifejezetten alkalmasak hozzáférhető vezeté-
kek vizsgálatára (csőhidaknál, aknában, gépházban stb.).

A megközelítés módja szerint
• Csőfalon belül
• Csőfalon kívül
• Csőfalban
• Távmérés
• A vizsgálat elvégezhetőségének üzemeltetési vonzata
• Teljes, szokásos üzemmenet mellett lehetséges 
• Módosított, korlátozott üzemmenettel lehetséges
• Üzemszünet, leürítés szükséges

A vizsgálat alkalmassága csőanyag szerint
• Acélcsőre
• Lemezgrafitos öntöttvas csőre
• Gömbgrafitos öntöttvas csőre
• KPE-csövekre
• PVC-csövekre
• Betoncsövekre
• Vasbeton csövekre
• Feszített vasbeton csövekre
• Egyéb csőtípusokra

Acélcsőre már 80 éve használnak roncsolásmentes vizsgálati mód-

szereket. Általában fémcsövekre jó a technológiakínálat, vasbeton csö-
vekre ígéretes technológiák találhatók, a műanyag csőanyagokra alkal-
mas módszerek még gyerekcipőben járnak.

A vizsgálat alkalmassága hibatípus szerint
• Külső korrózió
• Belső korrózió
• Feszültségek
• Ridegedés
• Degradáció
• Fáradás
• Betonacél feszítőhuzal szakadása
• Elmozdulás
• Deformáció
• Kopás
• Felületi hiányok
• Szivárgás
• Csőkötéshiba

Vizsgálati módszerek szerint
• Vizuális vizsgálat
• Folyadékbehatolásos vizsgálat
• Akusztikus emisszió
• Mágneses repedésvizsgálat
• Örvényáramú vizsgálat
• Ultrahangvizsgálat
• Röntgenvizsgálat
• Izotópos vizsgálat
• egyéb

Csatornarendszereknél az utóbbi három évtizedben elterjedt a zárt-
láncú ipari kamerás CCTV-vizsgálat. A részletek folyamatos fejlesztése 
mellett áttörésjellegű fejlődést hozhat a kamerára csatolt kiegészítő, pl. 
lézereszközök használata. Folyadékbehatolásos vizsgálatot jellemzően 
laboratóriumi és ipari körülmények között végeznek.

Vízvezeték vagy csatornacsövek üzemi körülmények közötti vizsgá-
latára nem látszik alkalmasnak ez a módszer, bár egy esetben NA 1200 
SENTAB cső törésének javítása után a behelyezett belső tokjavító idom szi-
várgására spontán magyarázatot adott. A kiemelt acélköpenyű, cement-
bélésű karimás idom, aminek a csatlakozása szivárgott, száradás közben 
szabad szemmel jól láthatóan mutatta a cementbélésen a tengelyirányú 
hajszálrepedéseket, amik meghiúsították a javítóidom zárását.

5.1. Korróziós állapot felmérése csövön kívülről
Az energiaiparban széles körben használt External Corrosion Direct Assess-
ment (ECDA) módszert 2002-ben az ANSI/NACE SP0502 nemzetközi szab-
ványba foglalták. A kevésbé feszes protokoll szerint már 30 éve használt 
módszer alkalmazható ivóvízvezetékekre is. Lemezgrafitos és gömbgrafi-
tos öntöttvas, acél-, réz- és vasbeton csövek állapotértékelésére alkalmas. 

Az eljárás négy lépésből áll.
– Előzetes állapotértékelés: Ez gyakorlatilag megfelel a fent említett 

Desktop-módszerrel, részletezve a csővel és annak környezetével 
kapcsolatos adatok rendszerét, beleértve a korróziós kockázatot je-
lentő adatokat is.

– Indirekt, közvetett vizsgálatok: ez a vizsgálatcsoport a talaj és a talaj-
víz agresszivitását és a kóboráramok jelenlétét méri.

– Direkt, közvetlen vizsgálatok: A korrózió mértékének osztályozására 
szolgál a legszigorúbb teljesítménymutatók alkalmazásával. Magában 
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A fej haladását kontrolláló kábelen keresztül történik a jelek továbbítása 
a felszíni adatfeldolgozó és -megjelenítő egységbe, ahol valós, jelen idő-
ben kísérhető figyelemmel a vizsgálat. A már kis átmérőtartományban is 
működő, nagy érzékenységű és pontos helymeghatározásra képes eljárás 
akár 1000 m kábellel szerelve is alkalmazható.

Szabadon úszó akusztikus szivárgásvizsgáló 
eszközök
Az elsősorban a távvezetékek szivárgásvizsgálatára kifejlesztett eszkö-
zök a vezetékben a víz áramlásával hajtottak, az adatgyűjtőjük az esz-
közben helyezkedik el, és akkumulátorral működnek. A szivárgási zajok 
gyűjtésén túl egyes eszközök egyéb feladatok ellátására is képesek. Van, 
amelyik kamerával felszerelt, van, amelyik giroszkóppal, ezáltal nyom-
vonal-meghatározásra is alkalmas. A beépített eszközök és a védőréteg 
miatt ezek típustól függően NA 150, illetve NA 250 csőmérettől felfelé 
alkalmazhatók. A beépített akkumulátorok teljesítményétől függően 
akár 21 óra üzemidővel is bírhatnak. Ez a módszer is alkalmas a szivárgá-
sok és a légzsákok helyének meghatározására.

Nem akusztikus szivárgásvizsgálat
Jelzőgázos vizsgálat
Azon vezetékek szivárgásvizsgálatára szolgál, amiken a hagyományos 
külső akusztikus vizsgálatok nem adnak eredményt. Héliumgáz adago-
lásával és a gázszivárgás felszínről való érzékelésével működik.
Talajradar
A működési elve a szeizmikus és az ultrahangos eszközökéhez hasonló. 
Rövid idejű, nagy frekvenciájú elektromágneses energiát küld a talajba, 
és a visszaverődő jeleket elemzi, értékeli.

Termográfiai vizsgálat
Infravörös tartományban rögzített hőképet ad látható tartományba 
konvertálva. A szivárgás környezetében a talaj hőmérsékletének függ-
vényében hőanomália jelentkezik, ami az eszközzel kimérhető. 
Kisfeszültségű vezetőképesség mérése
Nem fémes nyomó- és gravitációs vezetékek szivárgásvizsgálatára 

foglalja a legvalószínűbb korróziós aktivitású helyeken a cső feltárását 
és az adatgyűjtést, a cső fizikai vizsgálatát, talaj- és talajvízminta véte-
lét, a korróziós hibák mérését és az alapvető teljesítmény értékelését.

– Utóértékelés: Az ECDA-módszer befejező lépéseként minősíti az 
alkalmazott állapotértékelési módszer hatékonyságát, és meghatá-
rozza a vizsgált cső maradék hasznos élettartamát.

5.2. Pontszerű mintavételi és értékelési 
eljárások (Spot assessment)
Ez a módszertan is csövön kívüli. Jellemzően nem áll ren-
delkezésre akkora keret, ami finanszírozná a cső teljes 
hosszban történő feltárásos vizsgálatát, ennek értelme 
se nagyon lenne, ezért alkalmazzák ezt az eljárást. Az elő-
zetes vizsgálatok alapján a legkockázatosabb helyeken 
tárják fel a csövet, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat 
végeznek, jellemzően ott, ahol az indirekt vizsgálatok nem 
járnak eredménnyel; alkalmas azok eredményének validálására is. A 
pontszerű vizsgálatok lehetnek roncsolásosak és roncsolásmentesek is.

5.3. Szivárgásvizsgálatok
A szivárgásvizsgálatok a roncsolásmentes állapotértékeléshez szorosan 
kapcsolódó eljárások, amik a jelentőségük, az összetettségük és a fej-
lődő technológiájuk bemutathatóságára tekintettel önálló tanulmányra 
érdemesek. Itt most csak egy összegző áttekintésre van módunk.

A külső akusztikus eljárások ismertetése számos kitűnő tanulmány-
ban, gyártói, forgalmazói és szolgáltatói adatbázisban rendelkezésre áll, 
ezért erre itt nem térünk ki. A külső akusztikus vizsgálatok alkalmazási 
területén kívüli esetekre fejlesztették ki a csövön belüli akusztikus eljá-
rásokat. Ezek többnyire alkalmasak elosztóhálózat és főnyomóvezetékek 
vizsgálatára is, de kiválasztáskor az alkalmazhatósági paraméterek elle-
nőrzendők. A csövön belüli akusztikus szivárgásvizsgálatok üzem közben 
haladnak a csőben, ezért a csőfal hangvezető képességétől függetlenül 
nagy pontossággal képesek meghatározni a szivárgás he-
lyét és mértékét. Két csoportra oszthatók: Tethered/kábeles 
és szabadon úszó szivárgásérzékelőkre. A szivárgási zajt az 
eszköz fejébe telepített hidrofon érzékeli és rögzíti. Ugyan-
csak a fejbe lehet illeszteni a nyomás alatt működő kamerát, 
melynek segítségével képet kaphatunk a csőfal általános 
állapotáról, a leágazásokról és a szerelvényekről is. Az esz-
köz alkalmas a légzsákok felderítésére is. Az eszköz csőbe 
juttatása egy speciálisan kialakított idomon keresztül, tűz-
csapon vagy egyéb leágazáson át történik. A haladását a 
fejre szerelt ernyő segítségével a víz áramlása teszi lehetővé. 

Nem akusztikus hatásvizsgálat

Műholdas szivárgásvizsgálatok
Űrkutatási módszer napi gyakorlatba ültetve. 

Kábeles, csövön belüli akusztikus szivárgáskereső
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rozására. Ahol szivárgás van, ott megnövekszik a talaj vezetőképessége, 
 nagyobb áram folyik a körben, és egyértelműen kijelölhető a csőtörés 
helye.

 alkalmazzák, kamerás vizsgálattal egybekötve. A tűzcsapon vagy aknán 
keresztül a csőbe juttatott, vontatott eszköz alkalmas nyomóvezeték és 
gravitációs csatorna szivárgásainak pontos hely- és mértékmeghatá-

Szabadon úszó eszköz Kábelkapcsolatú eszköz Manuális eszköz

Csőtengelyben úszó Nagy felbontású Önjáró robot Vontatott Kézi szkenner Vizsgálókocsi

Elhelyezkedés 
a csőfalhoz 
képest

A detektorok 
kitámasztó lábakon 
állnak.

Merev, vagy flexibilis érzékelősor közel 
a cső belső felületéhez. A detektorok 
nem érintkeznek a csőfallal. A csőfal 
cementbevonatának védelme érdekében 
minden érintkezés puha gumírozott 
felülettel történik. 

Merev kar tartja a detektorokat 
közel a csőfalhoz. 

Merev, vagy flexibilis érzékelősor 
közel a cső belső felületéhez. A detek-
torok nem érintkeznek a csőfallal. A 
csőfal cementbevonatának védelme 
érdekében minden érintkezés puha 
gumírozott felülettel történik. 

Merev kar tartja a 
detektorokat közel a 
csőfalhoz. 

Merev kar tartja a 
detektorokat közel a 
csőfalhoz. 

Csőanyag Öntöttvas, duktil, 
acél, vasbeton Öntöttvas, duktil, acél, vasbeton Öntöttvas, duktil, acél, vasbeton Öntöttvas, duktil, acél, vasbeton Öntöttvas, duktil, acél, 

kovácsoltvas, szegecs
Öntöttvas, duktil, acél, 
kovácsoltvas

Csőátmérő 
DN 400-1200 75-900 600-1200 75-1200

Külső vizsgálat átmérő-
korlátozás nélkül. Belső 
vizsgálathoz emberi 
bejutásra alkalmasnak 
kell lenni.

Belső vizsgálathoz emberi 
bejutásra alkalmasnak 
kell lenni.

Csőbevonat, 
bélelés

Maximális bevonat-
vastagság 12 mm.

Ajánlott maximális bevonatvastagság 
12-25 mm. A vastagabb bevonat torzíthatja 
az eredményt.

Maximális bevonatvastagság 
12 mm.

Ajánlott maximális bevonatvastagság 
12-25 mm. A vastagabb bevonat 
torzíthatja az eredményt.

Korlátozás nélkül 
alkalmazható

Korlátozás nélkül alkal-
mazható

Üzemszünet 
igény Nincs Behelyezéskor Behelyezéskor és a kezelő 

belépésekor Igen Igen Igen

Leürítési 
igény Nincs Igen A robothoz nem szükséges Technológia függő Igen Igen

Hozzáférési 
igény

Minimum 300 mm 
leágazáson át

Tisztítónyíláson, vagy a csőátmérővel 
azonos méretű leágazáson Minimum 400 mm leágazáson át A csőátmérővel azonos méretű 

leágazáson
Emberre méretezett 
beszállási ponton

Emberre méretezett 
beszállási ponton

Eszközmozga-
tási mód

A csövön belüli víz 
áramlása A csövön belüli víz áramlása Önjáró robot, vagy kézi vizsgá-

lókocsi
A bejuttatás rendszerint sűrített 
levegővel, a visszahúzás kábellel Kézi mozgatás Rudazat, csörlő, kézi 

mozgatás

Egyéb felté-
telek

Elvárt vízsebesség 0,3 
m/s, max. víznyomás 
14 bar

A műszerek nyomásállósága 30-70 bár 
közötti

Önjáró eszközre max 7 bár 
víznyomás, ember által mozgatott 
eszközre a zárt térben való mun-
kavégzés feltételrendszerének 
biztosítása

Az eszköz haladási sebessége a 
csörlővel szabályozható

Belső vizsgálatnál a zárt 
térben való munkavég-
zés feltételrendszerének 
biztosítása. Tiszta és 
leürített cső 

A zárt térben való munka-
végzés feltételrendszeré-
nek biztosítása. Tiszta és 
leürített cső 

Hatótáv

Maximum 20 óra 
üzemidő, a haladási 
sebesség a vízsebes-
ség 80%-a

24 km-ig

Max. 2,4 km kábelhossz, behe-
lyezési pontonként max. 4,8 km, 
vagy napi bejárható távolság 
(1,6-4,8 km)

A csörlő drótkötélhossz 
függvényében 1,6- 2,4 km Átmérőfüggő Átmérőfüggő

Ív kritérium
90 fokos ívre és 
NA600 csapózártól 
felfele alkalmas

90 fokos, 0,6 D sugarú ívre alkalmas 90 fokos, 1 D sugarú ívre alkalmas 
NA600 fölött. 90 fokos, 0,6 D sugarú ívre alkalmas Korlátozás nélkül 

alkalmazható
90 fokos, 0,6 D sugarú 
ívre alkalmas 

Jellemző napi 
teljesítmény

Maximum 20 óra 
üzemidő, a haladási 
sebesség a vízsebes-
ség 80%-a

7-8 km 1,5-5 km 800 m 10-100 m 10-100 m

Emberi erő-
forrás igény Helyszínfüggő 2 fős csapat 12 h-ig, 4 fő ha hosszabb a 

vizsgálati idő Helyszínfüggő Helyszínfüggő Min. 2 fő Min. 2 fő

Felismerhető 
hibatípus

Helyi falveszteség és 
korrózó. Csoportos 
pitting korrózió.

Helyi és általános falveszteség, 
grafitosodás

Helyi falveszteség és korrózó. 
Csoportos pitting korrózió.

Helyi és általános falveszteség, 
grafitosodás

Helyi és általános fal-
veszteség, grafitosodás, 
hossz és keresztirányú 
hajszálrepedések

Helyi és általános 
falveszteség, grafitosodás, 
hossz és keresztirányú 
hajszálrepedések

A hiba mérete 75mm x 75 mm, 30% 
falveszteség 10mm x 10 mm, 30% falveszteség 75mm x 75 mm, 30% falveszteség 10mm x 10 mm, 

30% falveszteség

5-10% falveszteség, 
vaskioldódás a szenzor 
alatt, repedéssel, a fal 
réteges leválásával 
kapcsolatos minimális 
folytonossági hiány

5-10% falveszteség, vas-
kioldódás a szenzor alatt, 
repedéssel, a fal réteges 
leválásával kapcsolatos 
minimális folytonossági 
hiány

Hiba hely-
meghatározás 
pontossága

Hosszirányban ±2,5%, 
keresztirányban 
15 fok

Hosszirányban ±1%, keresztirányban 5 cm Hosszirányban ±2,5%, 
keresztirányban 15 fok

Hosszirányban ±1%, 
keresztirányban 5 cm

Szenzor mérettől 
függően 1, 2,5 és 5 cm

Szenzor mérettől 
függően 1, 2,5 és 5 cm

Begyűjtött 
adatok/ Mit 
mér?

Relatív falvastagság.  
A helyi falveszteség 
mennyiségét, kiter-
jedését és százalékos 
arányát.

Számszerűsíti a falvastagságot, a cső 
jellegzetes pontjait és méri az íveket.

Relatív falvastagság.  A helyi 
falveszteség mennyiségét, kiterje-
dését és százalékos arányát.

Számszerűsíti a falvastagságot, a cső 
jellegzetes pontjait és méri az íveket.

BEM szignálváltozás 
alapján mér falveszte-
séget, grafitosodást, 
mikrorepedéseket és 
rétegleválást

BEM szignálváltozás alap-
ján mér falveszteséget, 
grafitosodást, mikrorepe-
déseket és rétegleválást

Korlátozások

Csőkötéseknél 
hibát jelez. 12 mm-es 
falvastagság fölött 
korlátozottan érzékel

Szerelvények, idomok esetében 
korlátozottan érzékeny 

Csőkötéseknél hibát jelez. 12 
mm-es falvastagság fölött korláto-
zottan érzékel

Szerelvények, idomok esetében korlá-
tozottan érzékeny. Íveknél korlátozott 
a használhatósága

Egyedi lyukadást nem 
észlel. Nem különbözte-
ti meg a külső és belső 
korróziót.

Egyedi lyukadást nem 
észlel. Nem különbözteti 
meg a külső és belső 
korróziót.

Előnyök

Minimális üzemtani 
beavatkozással jár. Ál-
talában nem igényel 
előzetes csőtisztítást. 
Tolózárakon áthalad. 
Leürítést nem 
igényel.

Nem igényel leürítést. Egy pontból hosszú 
szakasz vizsgálható. A nagyfelbontású 
adat alkalmas a hibák korai detektálására, 
a kifejlődésük megelőzésére.

Vizuális vizsgálatra is alkalmas. 
Az eszköz maximális kontrollja. 
Sonar laser profiler elérhető. Az 
ember által kezelt eszköztartó 
keret gyorsan szétszerelhető 
akadályba ütközés esetén (ívek, 
idomok, szerelvények)

Nem igényel leürítést. Egy pontból 
hosszú szakasz vizsgálható. 
A nagyfelbontású adat alkalmas a 
hibák korai detektálására, 
a kifejlődésük megelőzésére.

Vastag szigetelésen 
és bevonaton át is 
mér, monitorozásra 
is alkalmas, könnyű 
kezelhetőség, pontos 
hibahely meghatározás, 
valós idejű adatmeg-
jelenítés

Vastag szigetelésen és 
bevonaton át is mér, 
minden csőátmérőre 
alkalmas, 90 fkos íven is 
áthalad, könnyű kezelhe-
tőség, pontos hibahely 
meghatározás, valós idejű 
adatmegjelenítés

Hátrányok

Áramlási sebesség 
beállítást igényel 
(kb. 0,3 m/s). 
Turbulencia ronthat 
az adatminőségen. 
Kisebb felbontás.

Áramlási sebesség beállítást és 
kismértékű csőtisztítást igényel 
Betanítást igényel.

Behelyezéskor vezetékzárást és 
fesztelenítést igényel. A bejárható 
távolság függ a csőben levő le-
rakódásoktól, lejtéstől és ívektől. 
Manuális méréskor beszállási 
engedély kötelező. 

Behelyezéskor vezetékzárást és feszte-
lenítést igényel. A bejárható távolság 
függ a csőben levő lerakódásoktól, 
lejtéstől és ívektől. Manuális méréskor 
beszállási engedély kötelező. 

Adatgyűjtés sebessége. 
Csövön belüli vizsgálat 
esetén vezetékzárás és 
leürítés szükséges.

Adatgyűjtés sebessége. 
Vezetékzárás és leürítés 
szükséges.

2. táblázat
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5.4. Csövön belüli 
távvezérelt vizuális vizsgálatok
A csatornadiagnosztikában évtizedek óta elterjedt vizsgálati módszer 
ivóvízhálózatra adaptálásával és fejlesztésével jött létre. A kisebb átmé-
rőjű csövekre léteznek berudalható kamerák, a nagyobbakra a csator-
nákban is alkalmazható önjáró modellek, valamint a fentiekben is em-
lített, a víz áramlása által mozgatott kábeles-ernyős és szabadon úszó 
eszközök is. A képalkotás tekintetében jelentős fejlesztések történtek, 
ezek által a képek információtartalma, értelmezhetősége sokat javult. A 
lézeres képalkotás akár víz alatt is pontos képet ad a csőfal deformáció-
járól, állapotáról.     

5.5. Mászható és járható 
csövek vizsgálata
A nagy méretű vezetékek közvetlenül, ember által is vizsgálhatók. A be-
jutás és a zárt térben történő munkavégzés biztonságtechnikai előírásai 
az emberi élet védelme érdekében szigorúan betartandók. Az ember ál-
tal mozgatott, általában gördülő keretre célnak megfelelő vizsgálómű-
szereket, eszközöket telepítenek. A személyzet képes akár magminta 
vételére is.

5.6. A hang terjedési 
sebességén alapuló vizsgálatok
A csővezetékben létrehozott hang (impulzus) a szállított vízben mik-
roméretű nyomásemelkedést okoz, ami átterjed a csővezeték falára. A 
saját fejlesztésű algoritmusok használatával a hullámok terjedési sebes-
sége alapján a vizsgálat képes meghatározni, hogy a két mérési pont 
között milyen állapotban van a cső fala. Az ePulse 100–200 méteres mé-
rési szakaszok átlagos csőfalvastagságát hasonlítja össze más szakaszok 
átlagos állapotával.

Felhasználási lehetőségek: fém- és AC-csövek megbontás és üzem 
zavarása nélküli állapotfelmérésére és szivárgáskeresésre.

Felhasználás korlátai: 100–200 méteres mérési szakaszok átlagos fal-
vastagságát méri. A szivárgási helyeket méterpontossággal adja meg. A 
szükséges feltételek: 1 barnál nagyobb víznyomás, ne legyen levegő a 
csőben, 100–200 méterenként legyen vizsgálati pont, a csőről álljanak 
rendelkezésre alapadatok (nyomvonal, javítások és cserék). Ezek alapján 
a módszer szivárgást számít, annak megközelítő helyét, a csőfalvastag-
ságot és a csökkenés %-os értékét, a számszerűsíthető állapotot és a hát-
ralevő élettartamot AC- és vascsövekre is.

5.7. Elektromágneses teszteken alapuló vizsgálatok
Az elektromágneses teszteken alapuló vizsgálatok több évtizedes múlt-
tal rendelkeznek. Az ebbe a csoportba tartozó módszerek mindegyike a 

relatív falvastagság mérésével határozza meg a fal anyagveszteségét, a 
korrózió mértékét, ezáltal pedig a várható maradék élettartamot.

Ezzel az eljáráscsaláddal vizsgálható lemezgrafitos és gömbgrafitos 
öntöttvas cső, acélcső és vasbeton cső. Az alkalmazás módja szerint le-
het szabadon úszó, kábeles összekötésű vagy kézi szkennelésű. A kü-
lönböző módszerek paramétereit, alkalmazhatóságát, felbontását a 2. 
számú táblázat ismerteti.

BEM
Széles sávú elektromágneses (Broad-
band  ElectroMagnetic) vizsgálat, az 
örvényáramú pulzus vizsgálaton ala-
puló bevett, szabadalmaztatott ron-
csolásmentes technológia. Fémcsö-
vek vizsgálatára alkalmas akár vastag 
(1”+) szigetelésen át is. 

BEM-eredmények kiértékelése:
rácshálós modell alapján több lépésben, számítógépes modellel történik. 
A képeken a kiterített csőpalást falvastagságtérképe látható. Az eredmé-
nyek alapján következtetni lehet a vezeték tönkremenetelére, jelenlegi 
állapotára, a folyamatok sebességére. A maradék élettartam meghatáro-
zásával a legnagyobb kockázatot jelentő vezetékek kiválaszthatók, a szük-
séges rekonstrukciós munkák így ütemezhetőek, tervezhetőek.

Alkalmazási lehetőségek
Kézi szkenner: maradék teherviselő fal vastagságmérése üzemelő csö-
vön, méret- és alakmegkötések nélkül, a vizsgált csőfelület 100%-os le-
fedésével.
Görény: egyedileg épített vagy sorozatgyártott, több száz méter cső 

vizsgálata, 90 fokos íveken át is.
Csőkorona-vizsgálat: a korróziónak kitett csőtető vizsgálata kívülről, 

a cső kiásásával (pl. vákuumosan) annak megbontása nélkül. Gyors 
vizsgálat.

Keyhole Inspection System (KIS): Pontszerűen teljesen feltárt cső vizs-
gálata.

Rivet Tool Assessment (RAT): Szegecsvizsgáló eszköz szegecselt köté-
sek szegecsenkénti értékeléséhez.

Előnyök és korlátozások
Az elektromágneses technológia igazolt módszertannal ad pontos képet a 
fémcsövek falvastagságáról. A technológia számos alkalmazási módban el-
érhető, akár teljes hosszban, akár helyileg csőpaláston végzett vizsgálatok-
ra. Szigetelésen és bevonaton át is alkalmas mérni, de a csőben jelen levő 
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1. Bevezetés, problémafelvetés
Az Alföldvíz Zrt. üzemeltetési területén található Kömpöc település, ahol 
az ivóvízminőség-javító program keretén belül megépült egy 240 m3/
nap kapacitású ivóvízkezelő mű. 

A kivitelezett ivóvízkezelő technológia biológiai ammóniummente-
sítésen alapszik, melynek feltétele a kezelendő víz megfelelő oldottoxi-
gén-tartalma a biológiai folyamatok fenntartásához. Ez az oldottoxi-
gén-mennyiség az összes hasonló felépítésű műben elegendő a kutak 
redukált állapotú vastartalmának az oxidálására, így a keletkező Fe-ionok 
jelenléte a technológia elején biztosított, ezek a vízben vas(III)-hidroxi-
dokká alakulnak. A településen csak az egyik kút arzéntartalma haladta 
meg a 10 µg/L-es határértéket, és az is csak minimálisan (~ 12 µg/L), de 
mivel a technológiák a jogszabálynak legkevésbé megfelelő nyersvízre 
vannak tervezve, így itt is – a hazánkban leginkább alkalmazott – vas(II-

lerakódások eltávolítandók. Mindegyik módszernek megvan a saját korlátja, 
amit a kiválasztás és az adatok értékelése során figyelembe kell venni.

 
5.8. Egyéb módszerek és alkalmazások
GWT – Irányított hullámú vizsgálat alkalmazása csőhidak, vé-
dőcsőben vezetett haszoncsövek állapotértékelésére: korláto-
zottan hozzáférhető acélvezetékek üzem közbeni szerkezeti 
vizsgálata. Alkalmas csőhidak, védőcsőbe helyezett haszoncsövek álla-
potértékelésére, osztályozására.

A csővezetékek korróziós hibáinak feltérképezésére szolgáló Guided 
Wave Testing eljárás a gáz- és olajipari cégek, vegyipari üzemek és kü-
lönféle közműfenntartók vezetékeinek vizsgálataira hazai referenciákkal 
rendelkezik. 

    

I)-sót és oxidálószert használó koagulációs arzénmentesítés került kiépí-
tésre, melynek során a kialakuló vas(III)-hidroxid-pelyhek hatására csök-
ken az arzéntartalom.

E két gondolatot összemosva a vas(III)-hidroxidok jelenléte szem-
pontjából merült fel, hogy miért is adagolunk ennyire éppen csak ha-
tárérték feletti arzéntartalomhoz Fe-ionokat tartalmazó koagulálószert, 
amikor azok egyébként is jelen vannak a nyersvíz által biztosított meny-
nyiségben. Az irodalomban található szakmai anyagok alátámasztják, 
hogy oxidálószer nélkül is működik a koagulációs arzénmentesítés, bár 
jóval alacsonyabb hatásfokon, de nekünk itt a határérték alá csökkentés 
nem is kíván nagy hatékonyságot, így elméletileg el is hagyható, külö-
nösen, hogy a mangántartalom sem igényli azt (~ 40 µg/L). Ezt a szálat 
tovább boncolgatva miért is terheljük a homokszűrőket az esetlegesen 
többletmennyiségben képződő pelyhek kiszűrésével? Ez pedig magával 

Q L40 – Mágneses ellenállás mérésének alkalmazása 
a csőroppantásos rekonstrukció akadályainak előrejelzésére
Vizsgálati körülmények: vízben, sárban és szárazon egyaránt használha-
tó, PVC-házban vagy borítás nélkül, központosítást nem igényel. Előnye, 
hogy kétrétegű vizsgálattal részletesebb eredményeket ad, kisebb hőel-
tolódása van, mint a piacon jelen levő hasonló készülékeknek, könnyen 
kalibrálható, bármilyen standard adatkábellel (Mono, 4, 7 conductor, 
coax) működik. 7 kg-os súlyával, 45 mm-es átmérőjével és 1,5 m hosz-
szával karcsúnak számít, kezeléséhez elég 1 ember. Önmagában és a QL 
más vizsgálati eszközeivel kombinálva is felhasználható.

Megfelelően kalibrálva a készülék alkalmas cső belsejében haladva 
felderíteni a csőre (kívülről) szerelt javítóidomokat. 

Ez különösen jelentős azbesztcement csövek csőroppantásos re-
konstrukciója során, amikor az ismeretlen helyen levő javítóidom vagy 
más, roppantásra nem alkalmas idom, szerelvény vagy acélcsődarab 
akadályt képez, így jobb esetben elakad a vágóél és a rakat, rosszabb 
esetben elszakad a vonórúd, de előfordulhat, hogy a nagy erejű gép 
vonszolja az akadályokat, és ezzel súlyos károkat okoz a környezetében. 
Az előzetes felderítéssel a problémák megelőzhetők, a megoldás költ-
séghatékony.

A KÖMPÖCI IVÓVÍZKEZELŐ 
TECHNOLÓGIA ÜZEMI OPTIMALIZÁLÁSA 
A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JEGYÉBEN

kivonat Biológiai ammóniummentesítést alkalmazó ivóvízkezelő technológia esetében a szükséges oldott oxigén 
hatására a nyersvíz oxidálódóvas-tartalma felhasználható a koagulációs arzénmentesítésben. A szakirodalomból már 
ismeretes, hogy a redukált állapotú As(III) forma egy része eltávolítható koagulációs folyamatokkal, ezért a nyersvíz-
ben a 10 µg/L-es határértéket nem sokkal meghaladó arzéntartalom esetén az előoxidáció elhagyható, ami jelentős 
mennyiségű oxidálószer-megtakarítást eredményezhet. Ha az ehhez szükséges vastartalmat nem biztosítja a nyersvíz, 
akkor optimalizált mennyiségű vas(III)-só-adagolással biztosítható a határérték alatti arzéntartalom a kezelt vízben 
akár oxidálószer-adagolás nélkül is. Ezeket a gondolatokat és módosításokat alkalmaztuk a gyakorlatban a kömpöci 
ivóvízkezelő technológia esetében, ahol tekintélyes mennyiségű oxidáló- és koagulálószer-megtakarítást tudtunk el-
érni, és emiatt a homokszűrők visszaöblítésének felülvizsgálata is megtörtént. 

kulcsszavak koaguláció, arzénmentesítés, arzenit, vegyszeradagolás, homokszűrő, optimalizálás, zavarosság

BATA PÉTER  technológus munkatárs, Alföldvíz Zrt.
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vonhatja a többletmennyiségű vízfelhasználást a szűrők visszaöblítése 
során, továbbá az ebből az iszapvonalra kerülő, veszélyes hulladéknak 
minősülő arzéntartalmú iszap mennyisége sem elhanyagolható kérdés 
az ártalmatlanítás szempontjából. Céges szinten törekszünk vizeink minél 
kevesebb vegyszerrel történő kezelésére, ami nemcsak gazdasági, de a 
jelen világ elvárásának megfelelő célkitűzés, minthogy minél természe-
tesebb állapotban, minél kevesebb utókezeléssel kívánjuk szolgáltatni 
termékünket a fogyasztó részére. Emellett a technológiáink minél alacso-
nyabb vízveszteséggel történő üzemeltetése a vízbázisaink védelmét cé-
lozza, ami a hosszú távú gondolkodás alapja.
 
2. Szakirodalmi összefoglaló
2.1. Kömpöc község ivóvízkezelő technológiájának 
ismertetetése 
A vízkezelési technológia részletes ismertetése[8]

• Vízbeszerzés a mélyfúrású kutakból
A vízműtelep területén belül található 1. és 2. számú kútra a 2017-es 

és 2018-as években végzett laborvizsgálatok eredményei a 1. táblázat-
ban láthatóak. 

Az 1. számú kút tartalék üzemben van, mivel a benne található kútszivaty-
tyú teljesítménye és a vizének minősége alkalmassá teszi azt közvetlen 
hálózatra termelésre havária esetén. A 2. számú kút kisebb teljesítményű, 
a technológiára közvetlen termelésre alkalmas szivattyúja a kitermelt 
nyersvizet a vízkezelő technológiára juttatja.
• Gáztalanítással egybekötött légtelítés
A polipropilén-anyagú gáztalanító tartályba megfelelő nyomással be-
lépő víz a felső elhelyezésű perforált elosztócsövek segítségével csep-
pekre bomlik, majd az alulról felfelé áramló levegő kihajtja a nyersvíz 
metántartalmát, és egyben oxigénnel telíti a vizet. A gáztalanító tartály 
alján felgyűlt, légtelített vizet a nyomásfokozó szivattyúk juttatják a 
technológiai sorra.

• Nitrifikációs ammóniumion-eltávolítás
Az oxigénnel dúsított víz rávezetésre kerül a 2 db nitrifikálóoszlopra, ahol 
a nagy tömegben jelen lévő biomassza az ammóniumtartalmat első lé-
pésben nitritté, majd nitráttá oxidálja. Az oxigén hatására a nyersvíz Fe- és 
Mn-ion-tartalmának egy része oxidálódik, és különböző oxid-hidroxid csa-
padékok formájában kiválik, ami kiváló megtelepedési felületet biztosít a 
nitrifikációt végző biomasszának. Ezt a növekedést a nitrifikálóoszlopok 
24 óránkénti, üzemszerű működéssel megegyező irányú visszaöblítéses 
lazításával szabályozzuk (fertőtlenítőszer-mentes nyersvízzel), ami a ké-
miai-biológiai szaporulat egy részét eltávolítja, így a működő biomassza 
felfrissül. 
• UV-csírátlanítás
Az UV-berendezés a biológiai rendszer után működik, feladata a vízben 
lévő, a nitrifikáló oszlopokról lemosódó baktériumok inaktiválása, a víz 
csírátlanítása. 

• Oxidáló- és koagulálószer-adagolás
A Fe-ionok közvetlenül az oxigénnel történő érintkezés hatá-
sára, a Mn-ionok egy része a bedolgozódott katalitikus szűrő 
segítségével az oxigén hatására, az As- és a maradék Mn-ion 
pedig a KMnO4-oldat adagolásának hatására oxidálódik, 
és (az arzén esetében további koagulálószer-adagolással – 
Fe2(SO4)3-oldat-adagolással) csapadék formájában kiválik. A 
vegyszerek adagolása a nyersvíz mennyiségének arányában 
történik.
•  Kvarchomoktöltetű gyorsszűrés alkalmazása
Az oxidációs folyamatok, illetve a koagulációs arzénmente-
sítéshez szükséges vas(III)-szulfát-oldat adagolásának követ-
keztében kialakuló pelyhek a 2 db kvarchomoktöltetű szű-
rőn kerülnek kiszűrésre, és így a kezelt víz vas-, mangán- és 
arzéntartalma lecsökken. A szűrőtöltetben visszamaradó 
csapadékot a 24 óránként ismétlődő, a szűrési iránnyal ellen-
tétesen végrehajtott automatikus öblítés távolítja el, ami már 

kezelt vízzel történik. 
• Törésponti klórozás és granulált aktívszén-adszorber alkalmazása 

– ESETLEGES!
A technológiai sorba be van építve a törésponti klórozás lehetősége, 
amely a kémiai úton történő ammóniumeltávolítást teszi lehetővé ab-
ban az esetben, ha a biológiai ammóniummentesítés nem megfelelő 
hatásfokkal üzemel, vagy a biológia felépülés alatt van. Ha a törésponti 
klórozás elindítására szükség van, akkor a nem kívánt klórozási mellék-
termékek eltávolítása granulált aktívszén-töltet (GAC-töltet) segítségé-
vel, adszorpciós úton valósul meg. A törésponti klórozást 150 g/L aktívk-
lór-tartalommal rendelkező NaOCl-oldat segítségével érhetjük el.
• Utófertőtlenítés nátrium-hipoklorit-oldat-adagolással
A technológia utolsó fázisaként folyamatos utóklórozás került beépítés-
re, amely 150 g/L aktívklór-tartalommal rendelkező NaOCl-oldat adago-
lásával történik a kezeltvíz-tároló töltővezetékébe.
• Kezeltvíz-tárolás és hálózatra történő kiadás
A kezelt víz fogadására egy 100 m3 térfogatú, térszinti monolit vasbeton-szer-
kezetű műtárgy épült. A nyomásfokozó szivattyúk biztosítják az ivóvíz háló-
zatba juttatását, valamint a szűrők öblítéséhez szükséges vízmennyiséget is.
• A technológia működése során keletkező iszap kezelése
A visszaöblítés során keletkezett zagyvíz és előszűrlet a 15 m3-es hasz-
nos térfogatú vasiszap-ülepítőből és a szintén 15 m3 térfogatú iszapsű-
rítő medencéből és kiegészítő berendezéseikből álló iszapvonalon ke-
rül kezelésre. Az ülepített víz egy csővezetéken keresztül a vízműtelep 
melletti burkolt árokba kerül kivezetésre. Az iszapsűrítő medencében 
maradó zagyot időnként engedéllyel rendelkező lerakóba kell szállítani.

1. ábra: A kömpöci ivóvízkezelő technológia sematikus működési ábrája

1. táblázat: Az 1. és 2. számú kömpöci víztermelő kutak vízvizsgálati eredményei a 
2017-es és 2018-as évből
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2.2. Az arzén különböző oxidációs állapotú formáinak 
eltávolítási lehetőségei koagulációs technológiával 
A szervetlen arzén az ivóvízkezelés és -szolgáltatás folyamatai során al-
kalmazott pH-értékeken öt vegyértékű arzenát (As(V)) formájában mint 
az arzénsav (H3AsO4) egyszeres vagy kétszeres töltésű anionja, illetve 
három vegyértékű arzenit (As(III)), vagyis disszociálatlan arzénessav 
(H3As03) formájában van jelen.[1]

Az ivóvízkezelésben gyakran alkalmazott koaguláció során a Fe-, 
illetve Al-ionokat tartalmazó fémsók adagolása következtében olyan 
fém-hidroxidok alakulnak ki, melyek a hidrolízis során részlegesen pozitív 
töltésre tesznek szert. Ezen hidrolízistermékek megtapadnak a kolloidmé-
ret-tartományba eső, egymást taszító részecskék felületén, semlegesítve 
a negatív töltéseket. Az így létrejövő aggregátumok másodlagos kötések 
segítségével pehelyszerű, ülepíthető és szűrhető képződményekké állnak 
össze, melyek a nyersvíz arzéntartalmát is jelentősen képesek csökkente-
ni. Ehhez a gyakorlatban általában előoxidációt alkalmaznak, hogy a ha-
tékonyabb eltávolítás érdekében az arzén ezen a pH 6-8 körüli értéken az 
arzenát disszociált, ionos formájában legyen jelen.[2] Az arzén eltávolítá-
sához szükséges csapadékképződésnek 3-féle módja ismeretes: [1,2]

• csapadékképződés: Fe(AsO4), illetve Al(AsO4) vegyületek kicsapódása;
• együttes csapadékképződés vagy koprecipitáció (beépülés a kelet-

kező pelyhekbe);
• felületi adszorpció a pelyheken.

Az irodalomban található adatok szerint a koaguláció hatékonysága 
függ az arzén oxidációs állapotától, miszerint az arzenit vassóval történő 
koaguláltatásával és szűréssel 60% körüli eltávolítási hatásfok érhető el, 
szemben az arzenát 95% feletti eredményeivel. Ugyanilyen technológiai 
megoldással alumíniumsók használatával 15%-os arzenit- és 80%-os ar-
zenáteltávolíthatóság érhető el.[3]

Hering és munkatársai megállapították, hogy 7-es pH-értéken, 30 
µmol/dm3 összes vasat alkalmazó koagulálószer esetében a koaguláci-
ós folyamatoknak köszönhetően az As(III) eltávolítási hatásfoka 60-70% 
körüli, míg ez az érték 95% feletti az As(V) esetében. Ugyanezen körül-
mények között a 15 µmol/dm3 összes vasat alkalmazó koagulálószer 
használata esetén az As(III) forma eltávolításának hatásfoka már csak 40% 
körüli, míg az As(V) forma esetében továbbra is 90% feletti. A pH hatása 
az As(III) koagulációs eltávolítására nem jelentős, de az As(V) esetén csök-
kenő hatékonyság fedezhető fel 8-as pH-érték felett. Vizsgálták az egyéb 
szervetlen ionok (szulfátion, kalciumion, foszfátion) hatását az eltávolítá-
si folyamatokra, és az As(III) esetén a szulfátion okozott enyhe mértékű 
csökkenést az eltávolítás hatékonyságában.[4]

Laky Dóra PhD-értekezésében vizsgálta a csepeli nyersvízből készített 
modelloldatokban az As(III) forma eltávolításának a hatásfokát vas(III)-klo-
rid koagulálószer esetén, és az eredményeiből látszik, hogy a 250 µg/L-es 
kiindulási arzenitkoncentráció mellett közel 50 µmol/dm3 összes vasat 
tartalmazó vas(III)-klorid-adagolás esetén 50% feletti eltávolítási hatás-
fokot tudott elérni.  Vizsgálta a különböző paraméterek, mint a pH-érték, 
a karbonát/hidrogénkarbonát-ion-tartalom, az ortofoszfátion-tartalom, 
illetve a szilikát- és szervesanyag-tartalom hatását is a koagulációs arzén-
mentesítés sikerességére, amelyek mind fontos szerepet töltenek be az 
adott nyersvízre történő arzénmentesítési technológia tervezése során.[2]

2.3. A homokszűrő-visszaöblítések optimalizálása
A kvarchomoktölteten végrehajtott gyorsszűrés folyamata során a kiszűrt 
szilárd anyagok a szűrőtöltet szemcséi közé beépülnek, és ezzel párhuza-
mosan a szűrő ellenállása folyamatosan nő, majd előbb-utóbb elér egy 

olyan szintet, amikor már a szűrő üzemeltetése sem műszakilag, sem 
gazdaságilag nem célszerű. Ilyen esetben, vagy ha a szűrt víz minősége 
időközben megkívánja, válik szükségessé a szűrők öblítése, amely során 
szűréssel ellentétes irányú, azaz alulról felfelé irányuló kezelt vizes visz-
szaöblítést alkalmazunk. Az öblítés során a töltet szemcséit lebegő, azaz 
fluidizált állapotba kell hozni. A fluidizáció során a hézagtérfogat megnő, 
így lehetőség nyílik a szemcsék között lerakódott szilárd, pehelyszerű 
szennyeződések eltávolítására az öblítővíz segítségével. A szakirodalom 
kb. 30%-os töltetexpanziót tart megfelelően hatásosnak.[5] A visszaöb-
lítés során fontos ellenőrizni az elfolyó öblítővíz minőségét, mert annak 
szilárdanyag-terhelése képes információt nyújtani az öblítési ciklus vég-
pontjáról. Az AWWA ajánlása szerint a szűrőöblítés megfelelőnek mond-
ható, ha az elfolyó öblítővíz 15-20 NTU zavarossági értékeket mutat.[6] A 
zavarosság vagy turbiditás mérése a fény és a szilárd részecskék kölcsön-
hatásán alapszik, és a besugárzó fény útjára 90°-os szögben mért szórt 
fény mennyiségét méri. Minél több egy szuszpenzióban a szilárd részecs-
ke, annál több szórt fény fog kijutni a 90°-os szögben elhelyezett detektor-
ra, ezáltal egyre nagyobbak az NTU-értékek.

Mike Feldman végzett egy tanulmányt, amelyben Bethlehem város 
egyik vízműtelepén az üzemeltetővel közösen a szűrőöblítések optima-
lizálását vizsgálták online turbidimetriás mérési módszer segítségével. 
Megállapították, hogy a 10 m2-es felületű szűrőkön az alapbeállításokban 
szereplő 3 perces, 500 gallon/perces (113,7 m3/h) hozamú felületi öblítést 
követő 1500 gallon/perces (341,1 m3/h), nagy öblítési sebességű visz-
szamosatás idejét 10 percről 5 percre lehetséges csökkenteni, mivel már 
ekkor elérte az AWWA által javasolt 20 NTU turbiditási értéket az elfolyó 
öblítővíz zavarossága. Ezzel ~ 7000 gallon (26,5 m3) kezelt vizet tudnak 
megspórolni egy szűrő visszaöblítésén, amelyből 12 található ezen a tele-
pen. Így éves viszonylatban a telepen 12 szűrővel, 96 óránkénti visszaöblí-
téssel 7.500.000 gallon, azaz 28.425 m3 vizet spórolhatnak meg. Ez a meg-
takarítás figyelemre méltó környezetvédelmi és gazdasági szempontból 
egyaránt.[7]
 
3. Vizsgálati módszerek
A terepi mérések során használt analitikai módszerek:
• Oldottoxigén-tartalom meghatározása:
 Hach LDO10101 oldottoxigén-szonda – Hach HQ440d kétcsatornás 

digitális multimérő.
• pH meghatározása:
 Hach PHC30101 újratölthető pH-elektróda – Hach HQ440d kétcsa-

tornás digitális multimérő.
• A különböző vasionformák meghatározása a technológia különböző 

mintavételi pontjain Hach DR1900 hordozható spektrofotométerrel 
történt.

 A mérés során meghatározásra került az összesvasion-tartalom, 
majd a Fe-ion-tartalom, és az értékek különbségéből kaptuk meg a 
Fe-ionok mennyiségét a mintákban.

 o Fe-ion-tartalom meghatározása: 
 – 1,10-Phenanthroline-módszer (0,02–3.00 mg/L Fe-ion-tartalom)
 o Összesvasion-tartalom meghatározása: 
 – TPTZ-módszer (0,012–1,8 mg/L összesvasion-tartalom)
 – FerroZine®-módszer (0,009–1,4 mg/L összesvasion-tartalom)
• Hach 2100Qis turbidiméter
A laboratóriumi mérések során használt analitikai módszerek:
• Arzéntartalom meghatározása:
 MSZ EN ISO 11885:2009 szabvány szerint egy Perkin-Elmer Optima 

5300DV ICP-AES műszerrel, hidrid képzési technikával az Alföldvíz 
Zrt. Központi Laboratóriumában.
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• Vastartalom meghatározása:
MSZ EN ISO 11885:2009 szabvány szerint egy Perkin-Elmer Optima 

5300DV ICP-AES műszerrel az Alföldvíz Zrt. Központi Laboratóriu-
mában.

• Mangántartalom meghatározása:
MSZ EN ISO 11885:2009 szabvány szerint egy Perkin-Elmer Optima 
5300DV ICP-AES műszerrel az Alföldvíz Zrt. Központi Laboratóriumában.
Az arzén-, vas- és mangántartalom meghatározásához a mintavételt az 
MSZ EN ISO 5667-3:2012 szabvány alapján hajtottuk végre. A mintát egy 
HD-PE anyagú edénybe gyűjtöttük, és megfelelő mennyiségű salétrom-
savval (HNO3) állítottuk be az 1 és 2 közötti pH-értéket. 

4. Eredmények és értékelésük
4.1. A vegyszeradagolások változtatása előtt vizsgált 
paraméterek eredményei
Vizsgálatainkat megelőzően visszanéztük az önellenőrzés során kapott 
eredményeket, melyek a 2. táblázatban láthatóak.

Az eredményekből jól látszik, hogy a biológiai ammóniummentesítés meg-
felelően működik, illetve az arzénmennyiségek is erősen határérték alatt 
vannak, így felmerült a vegyszeradagolás optimalizálásának gondolata.

A megfelelő biológiai ammóniummentesítés egyik feltétele a keze-
lendő vízben a kellő mennyiségű oldott oxigén jelenléte, amely a biológi-
ai rendszer fenntartása mellett elvégzi a bejövő nyersvíz redukált állapotú 
vastartalmának az oxidálását is. Terepi mérésekkel állapítottuk meg az 
oldottoxigén-tartalmat és a különböző oxidációs állapotú vasionformák 

mennyiségét (3. táblázat, 2. ábra). 
Az oldottoxigén-tartalom a nyersvíz szinte oxigénmentes állapotáról 

a gáztalanító/légtelítő egységet követően a telítési érték közelébe emel-
kedett, ami a nyersvíz belépési pontjánál domináló Fe-ionok Fe-ionokká 
való nagyarányú átalakulásával járt együtt az oxidáció hatására. A nitrifi-
kálóoszlopokon a jelentős mennyiségű tartózkodási idő miatt a Fe-ionok 
mennyisége a kimutatási határ (<20 µg/L) alá csökkent, mivel az oxidá-
ciójuk teljes mértékben lezajlott. Figyelemre méltó, hogy az összesva-
sion-tartalom több mint 60%-a megkötődött a nitrifikálóoszlopokban a 

keletkező vas(III)-hidroxid-pelyhek kiülepedése miatt. Ezeket a méréseket 
még az alapbeállításban szereplő vegyszeradagolások mellett végeztük, 
de mivel a beadagolási pontok közvetlenül a homokszűrők előtt találha-

tóak, így az eredményeket a nitrifikálóoszlopok után 
található mintavételi pontig azok nem befolyásolták.
 Ez a pehelyképződés tovább folytatódik a nyersvíz 
saját, még a nitrifikálóoszlopok után is a kezelendő 
vízben maradt vastartalmával a homokszűrőkre való 
belépési pontig, ahol az alapbeállításoknak megfele-
lően az adagolt koaguláló- és oxidálószerrel lezajló, 
ugyanilyen pehelyképződési folyamatok végtermé-
keivel együtt kiszűrésre kerülnek a pelyhek.

4.2. A vegyszeradagolások leállításával 
végzett vizsgálatok eredményei
Az irodalmi hivatkozásokra és a 4.1. fejezetben leírt eredményeinkre ala-
pozva feltételeztük, hogy a nyersvíz vastartalmából keletkező vas(III)-hid-
roxid-pelyhek képesek a koagulációs folyamatok végbemenetelével az 
arzéntartalom egy részét spontán magukba építeni, illetve adszorbeálni 

– bármiféle egyéb koaguláló- és oxidálószer adagolása nélkül –, majd a 
nitrifikálóoszlopok töltetén megkötődni, illetve a homokszűrők töltetén 
kiszűrődni. A kérdés igazából az, hogy elérhető-e így olyan eltávolítási ha-

tásfok, amellyel biztosítható a 10 µg/L-es arzénhatár-
értéknek való megfelelés.

Ennek vizsgálatára egy rövid távú tesztüzemet 
hajtottunk végre, ahol is megállítottuk a beadagolt 
KMnO4 oxidáló- és Fe2(SO4)3 koagulálószer adagolá-
sát, majd egy pár órás tesztüzemben való működést 
követően a technológia különböző mintavételi pont-
jain mintákat vettünk a labor számára. A kapott ered-
ményeket a 4. táblázat és a 3. ábra szemlélteti, ahol 
jól látható, hogy a feltételezésünknek megfelelően a 
megkötődéssel és kiszűrődéssel végbemenő folya-
matos vastartalom-csökkenés mellett az arzéntarta-

lom folyamatos csökkenése is megfigyelhető egészen a határérték alatti, 
8,12 µg/L-es értékig. 
 A tesztüzem pozitív eredményeit értékelve úgy döntöttünk, hogy meg-
állítjuk az oxidáló- és koagulálószer adagolását, és 4 héten keresztül fo-
lyamatos laborkontroll alatt működtetjük az ivóvízkezelő technológiát, 
amely biztosítja a település ivóvízellátását. 

Az arzéntartalom változását a 4. ábra szemlélteti, ahol jól látszik, hogy 
a 4 hét alatt az arzéntartalom folyamatos növekedése volt tapasztalható, 
és az arzéntartalom a tesztidőszak végére megközelítette a 10 µg/L-es ha-

2. táblázat: Az önellenőrzési vizsgálatok eredményei a kömpöci technológia hálózatra kimenő vizében

2. ábra: Az oldottoxigén-tartalom és a vasionformák közötti összefüggések 
ábrázolása a kömpöci technológia különböző mintavételi pontjain

3. táblázat: Az oldottoxigén-tartalom, a vasionformák jelenléte és a pH a kömpöci technológia különböző 
mintavételi pontjairól vett vízmintákban
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3. ábra: A rövid távú tesztüzem során kapott arzén- és vastartalom összefüggésének 
grafikus ábrázolása

4. ábra: A hosszú távú tesztidőszak alatt kapott arzéntartalom-eredmények időbeni 
változása a kömpöci technológia homokszűrők utáni mintavételi pontján

4. táblázat: A rövid távú tesztüzem alatt kapott arzén-, vas- és 
mangántartalom eredményei a kömpöci technológia különböző 
mintavételi pontjain vett kezelendő vízben

tárértéket. Ez a folyamat feltevésünk szerint az irodalmi hivatkozásokban 
is vizsgált felületi arzénmegkötésnek (adszorpció) tulajdonítható, ugyanis 
a homokszűrők töltetében és az azok felületén kialakult vas(III)-hidroxidok 
folyamatos akkumulálódása zajlott le a vas-koagulálószer adagolása és a 
kezelendő víz saját feloxidált vastartalma miatt. Ezek a felhalmozódott 
vasvegyületek folyamatosan adszorbeálták a kezelendő vízben található 
arzénionokat, de a vegyszeradagolás leállítása miatt az utánpótlás meg-
szűnt, és a 24 óránként bekövetkező homokszűrő-visszaöblítések egyre 

inkább letisztították a homokszűrők töltetét, így az adszorbeálóanyag 
mennyiségének a csökkenésével folyamatos nőtt az arzéntartalom a ho-
mokszűrőket elhagyó kezelt vízben.
 Így bár a tesztidőszak alatt egyszer sem lépte át az arzéntartalom a 10 
µg/L-es határértéket, módosításokat kellett eszközölni, hogy véletlenül 
se következzen be határérték-túllépés a technológia üzemeltetése során.

4.3. Az oxidálószer adagolási mennyiségének 
optimalizálása során kapott eredmények
Első módosításként az oxidálószer mennyiségének optimalizálását tűztük 

ki célul, koagulálószer-adagolás nélkül, mivel vizsgálataink alapján a ke-
zelendő víz még tartalmazta a nyersvíz vastartalmának 40% körüli meny-
nyiségét, ami az irodalmi adatok alapján elégséges lehet az oxidált álla-
potú arzenátionok megfelelő mennyiségű eltávolítására. Ezért az eredeti, 
korábban igen jó eltávolítási hatékonyságot nyújtó oxidálószer-mennyi-
ség beadagolását választottuk alapmennyiségnek, majd meghatározott 
arányban ezt a mennyiséget csökkentettük, és mértük a beállításhoz tar-
tozó arzéntartalom változását a kezelt vízben.

Először meghatároztuk az elméleti oxidálószer-adagolási mennyisé-
get a vegyszeradagoló szivattyú típusának megfelelő gépkönyvből és a 
vízkezelő technológiát vezérlő PLC beállításaiból, illetve a technológia 
üzemi víztermelő kapacitásából (9,6 m3/h), majd gyakorlati módszerrel is 
ellenőriztük a kapott mennyiséget. Az elméleti és gyakorlati mennyiség 
alig tért el egymástól, de mi a gyakorlati mérés során kapott 198 mL/h-s 
adagolási mennyiséget vettük alapul. Ezzel a mennyiséggel kiszámoltuk, 
hogy az ~ 1 m/m%-os (10 g KMnO4 1 L vízben feloldva) oxidálószer-oldat 
beadagolása esetén mekkora KMnO4-mennyiséget adunk 1 L kezelendő 
vízhez. (198 mL/h KMnO4-oldat —> 1,98 g KMnO4 /h —> a technológia 
mért üzemi kapacitása: 9,6 m3/h —> ~ 0,21 mg KMnO4/1 L kezelendő víz)

A kezdeti, alapbeállításokkal üzemelő technológia igen jó arzéneltá-
volítási eredményeit figyelembe véve vizsgáltuk az oxidálószer-mennyi-
ség csökkentésének hatását az arzéntartalomra. A kiindulási mennyiség 
az előbbi számítások alapján a 198 mL/h-s térfogatáramhoz tartozó oxi-

dálószer-mennyiség, majd ezt csökkentettük 75, 50 és 25%-ra, és így a 198, 
149, 99 és 50 mL/h-s beadagolási mennyiségekhez tartozó, laborban mért 
arzén-, vas- és mangántartalom-eredmények az 5. táblázatban láthatóak.
Az eredményekből látható, hogy az arzéntartalom mennyisége lényegé-
ben nem változott, tehát koagulálószer beadagolása nélkül a homokszű-
rőkre jutó nyersvíz maradék vastartalma nem képes tovább csökkenteni a 
feltételezhetően arzenát formában jelen lévő arzéntartalmat. A mangán-
tartalom szabályszerű növekedése a beadagolt mennyiséggel párhuza-
mosan akár azt is jelezheti, hogy az oxidálószer egy része átjut a szűrőtöl-
teten mint fel nem használódott KMnO4.

4.4. A koagulálószer adagolási mennyiségének optima-
lizálása során kapott eredmények
Az előzőekben leírtak után célul tűztük ki a vas(III)-szulfát koagulálószer 
adagolási mennyiségének az optimalizálását is oxidálószer-adagolás nél-
kül. A nyersvíz összes vastartalma ~ 600 µg/L, ami 11 µmol/L vaskoncent-
rációnak felel meg, és ez éppen csak eléri azt a határt, ahol a szakirodalmi 
összefoglalóban említett források sikeresnek mondható hatékonyságokat 
értek el az arzenit forma eltávolítása során. Az oxidálószer mennyiségé-
nek kiszámításával és gyakorlati mérésével azonos módon meghatároz-
tuk a koagulálószer alapbeállításokhoz tartozó beadagolási mennyiségét 
is, és ez az érték 54 mL/h volt, így a továbbiakban ezt térfogatáramot hasz-
náltuk kiindulási mennyiségnek. Ehhez szintén kiszámoltuk, hogy a 40 
m/m%-os Fe2(SO4)3–oldat-beadagolással mennyi vas(III)-iont adagolunk 

5. táblázat: A különböző oxidálószer-mennyiségek beadagolásához tartozó arzén-, 
vas- és mangántartalom-eredmények a homokszűrők utáni mintavételi ponton a 
kezelendő vízben
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1 L kezelendő vízhez. (54 mL/h vas(III)-szulfát [40 m/m%] oldat —> ~ 9,1 g 
Fe-ion/h —> a technológia mért üzemi kapacitása: 9,6 m3/h —> 0,946 mg 
Fe-ion/1 L kezelendő víz —> 17,2 µmol/L Fe-ion)
Az első vizsgálatok meglepő eredménnyel igazolták a korábbi feltételezé-
sünket, miszerint a hosszú távú tesztidőszak során a 4. hét végére a vas(I-
II)-hidroxidok teljes mértékű, a homokszűrő töltetéről való letisztulása 
miatt növekedett meg a kezelt víz arzéntartalma. Ugyanis a homokszűrő 
töltetében felhalmozódó vas(III)-hidroxidok a pehelybe való beépítésen 
kívül adszorpciós módon tudják megkötni az arzéntartalmat.
A 6. táblázatban látható az egy napon belüli, 
különböző mértékű koagulálószer-adagolási 
mennyiségek változtatása és az ezekhez tar-
tozó, a technológián teljes vízkicserélődést 
biztosító időtartam elteltével végrehajtott 
mintavételek arzéntartalom-eredményei.

Az eredmények alapján nincs összefüg-
gés a koagulálószer mennyiségének változá-
sa és az arzéntartalom eltávolítási hatékony-
sága között. Így megismételtük a vizsgálatot 
úgy, hogy a koagulálószer mennyiségének 
a beállításához képest 24 órával eltoltuk a 

mintavételt, így a mintavétel előtt az éjszaka bekövetkező visszaöblítések 
letisztítják az előző koagulálószermennyiség-beállításhoz tartozó, homok-
szűrőkön felhalmozódott vas(III)-hidroxid-pelyheket (7. táblázat, 5. ábra).
A különböző vastartalmak által biztosított eltávolítási hatékonyságok 
esetében feltétlenül figyelembe kellett vennünk a nyersvíz ~ 600 µg/L (11 

µmol/L) vasiontartalmát, mivel a korábbi hosszú távú tesztidőszak alatt 
(4.2. fejezet) ez a vasmennyiség a 4 hét időtartama alatt folyamatosan a 10 
µg/L-es határérték alatt tartotta a kezelt víz arzéntartalmát.
Az 5. ábrán megfigyelhető, hogy a nyersvíz vastartalmához hozzászámított, 
eredeti beállításhoz tartozó 54 mL/h adagolás mellett kevesebb mint 3 
µg/L volt az arzéntartalom a kezelt vízben. Az adagolások csökkentésének 

arányában növekedett az arzéntartalom a kezelt vízben, de az alapbeállí-
táshoz tartozó adagolási mennyiség 25%-ával (14 mL/h) is nagy biztonság-
gal a 10 µg/L-es határérték alatt képes üzemelni a vízkezelő technológia.
Egy rövid kalkulálást végeztünk a 2018-as vegyszerfelhasználási adatok-
kal, melynek részletei a 8. táblázatban láthatóak. Ezek az eredmények 

anyagi szempontból is jelentősek a technoló-
gia kapacitásához mérten, nem beszélve arról a 
tényről, hogy ez kielégíti azon cégpolitikánkat, 
hogy minél kevesebb vegyszerrel kezelt termé-
ket, azaz ivóvizet állítsunk elő. 
4.5. Az optimális vegyszerfelhasz-
náláshoz tartozó, homokszűrőkön 
végzett visszaöblítések optimalizá-

lása során kapott eredmények
Az optimalizált vegyszeradagolással (oxidálószer nélkül, 14 mL/h koa-
gulálószer-mennyiséggel) üzemelő technológia esetében célul tűztük 
ki vizsgálataink folytatásaként a 2 db homokszűrő visszaöblítésének 
hatékonysági vizsgálatát, mivel a visszaöblítés hatékonysága szoros ösz-
szefüggésben van a képződő vas(III)-hidroxid-pelyhek mennyiségével. A 
homokszűrő-visszaöblítés hatékonyságának fokozására két lehetőség 
van a hasonló kivitelezésű vízkezelési technológiáknál. Vagy az öblítés 
sebességét emeljük a megengedett mértékig, vagy az öblítés cikluside-
jének a kitolásával próbálkozhatunk.  Minél kevesebb vaspehely képző-
dik a technológia vízkezelési folyamatában, annál kevesebb idő és ezzel 
párhuzamosan kezelt víz szükségeltetik a megfelelő minőségű visszaöblí-
téshez azonos öblítési sebességek esetén. Az alap-vegyszeradagolásokkal 
működve a technológia homokszűrőinek a visszaöblítése 24 óránként au-
tomatikusan bekövetkezett 640 L/perc vízhozammal a kezeltvíz-tározóból 
10 perces öblítési idővel szűrőnként. Az alkalmazott vízhozam 48,9 m/h 
visszaöblítési sebességet biztosított az 1 m átmérőjű tartályokban, ami az 
alkalmazott töltet esetén a felső határhoz közeli, ezért a mi esetünkben 
ennek további növelése nem volt cél.
Vizsgáltuk a visszaöblítések hatékonyságát a szűrőt elhagyó öblítővíz za-
varosságának mérésével a vegyszeradagolás optimalizálása előtti alapbe-

6. táblázat: Az egy napon belül vizsgált különböző 
koagulálószer-dózisokhoz tartozó arzéntartalom-
eredmények a kezelt vízben

7. táblázat: A különböző mennyiségű koagulálószer beadagolásához tartozó 
arzén-, vas- és mangántartalom-eredmények a kezelt vízben a homokszűrők utáni 
mintavételi ponton

8. táblázat: Az optimális vegyszeradagolás által elért 
mennyiségi megtakarítások a 2018-as év vegyszerfogyá-
sait alapul véve

5. ábra: Az összesvasion-tartalom koagulációs hatása az arzéntartalom alakulásá-
ra a kezelt vízben

6. ábra: A homokszűrőket elhagyó öblítővíz-zavarosságok az öblítési idő függvényé-
ben az alapbeállítással működő vegyszeradagolás esetén, illetve az optimalizált 
vegyszeradagolás esetén
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állítás esetén (198 mL/h oxidálószer- és 54 mL/h koagulálószer-adagolás), 
illetve az azt követő optimalizált beállítás esetén (14 mL/h koagulálószer) 
mindkét homokszűrőnél, és a kapott eredmények átlagát a 6. ábrán lát-
hatjuk az öblítési idő függvényében. 
Látható, hogy az alapbeállítással történő üzemelés során is a hosszú öblí-
tési ciklusidőnek köszönhetően igen hatékony volt a visszaöblítés, mivel 
már a 4. percben a szakirodalmi adatok által javasolt 10 NTU alatt volt az 
öblítővíz zavarossága. Viszont látványos a különbség az optimalizált beál-
lítással összehasonlítva, ahol a csökkentett mennyiségű vas(III)-szulfát-ko-
agulálószer kevesebb pehely képződését eredményezi, ezáltal 1 perccel 
korábban képesek vagyunk elérni a 10 NTU körüli zavarossági értéket, ha-
marabb letisztul a szűrő. Ez az 1 perc közvetve mutatja a pehelyképződés 
mennyiségének a csökkenését az alapbeállítású vegyszeradagoláshoz 
képest, ami természetesen az ülepítő műtárgyban keletkezett arzéntar-
talmú vasiszap mennyiségében is megjelenik.

A 2018-as víztermelési adatokat felhasználva egy elméleti számítást 
végeztünk, ahol az alapbeállítású vegyszeradagolás esetén 115,8 kg, az 
optimalizált vegyszeradagolás estén 62,7 kg arzéntartalmú vascsapadék 
keletkezésével lehet számolni (100%-os szárazanyag-tartalom esetén), 
ami ~ 46%-os csökkenést jelent. Természetesen ez az elméleti számítás 
messze nem teljes körű, de az arányokat mindenképpen tükrözi. Az ebből 
kialakuló iszap veszélyes hulladéknak minősül, így a keletkező mennyiség 
csökkentése mind gazdasági, mind környezetvédelmi okokból kiemelt je-
lentőségű. A 6. ábra eredményeit alapul véve a visszaöblítési idő 5 percre 
csökkentése nagy biztonsággal képes a homokszűrőkön felhalmozódott 
vasvegyületek eltávolítására, ami a 24 óránként elvégzendő öblítések mi-
att jelentős öblítővíz-megtakarítást is eredményez.

A 2018-as víztermelési adatok tartalmazzák a homokszűrők visszaöb-
lítésére felhasznált vízmennyiséget is, ami 10 perc ciklusidő esetén 5117 
m3 kezelt vizet jelent az adott évben. Könnyen kiszámolható, ha 5 perces 
ciklusidőket alkalmazunk, akkor 5117 m3 helyett 2559 m3- re lenne szük-
ség a 2018-as évet alapul véve. Ez szintén erősen gazdasági és környezet-
védelmi kérdés is, hiszen ez a 2018-as év víztermelésének (38.539 m3) a 
6,6%-a. Ez a lépés a technológia vízveszteségének a csökkentésére van 
nagy hatással, ezáltal elmondhatjuk, hogy felelősségteljesebben bánunk 
az egyik legnagyobb kincsünkkel, a jó minőségű ivóvízkészletünkkel. 
Ezenfelül nem mellékes a fajlagos energiafelhasználásra gyakorolt reduk-
tív hatás sem, illetve járulékosan kevesebb az élőmunka-igény, és termé-
szetesen a különböző eszközök, mint a gépek, szivattyúk, zagyszivattyúk, 
vegyszeradagoló szivattyúk használati ideje is csökkenthető, ami a hasz-
nálati idő hosszát növeli. 

5. Összefoglalás
A kapott eredményeket a következő pontokban foglalnám össze:
• Előzetes vizsgálatokra alapozva egy rövid távú tesztüzemben kiik-

tattuk az oxidáló- és koagulálószer-adagolásokat, és láthattuk, hogy 
a nyersvíz saját vastartalma az oldott oxigén jelenlétében Fe-io-
nokká oxidálódik, és ezáltal a végbemenő koagulációs folyamatok 
hatására a kezdeti arzéntartalom (12,5 µg/L) a határérték alatti 8,12 
µg/L-es értékre csökken.

• Az oxidálószer- és koagulálószer-adagolás nélküli, hosszú távú teszt-
időszak végére az arzéntartalom megközelítette a 10 µg/L-es határ-
értéket (a feltételezett adszorpciós hatás az akkumulálódott vas(II-
I)-hidroxid-pelyheken), így további vizsgálatokra volt szükség.

• Megvizsgáltuk az oxidálószer-mennyiség változtatásának a hatá-
sát az arzénkoncentrációra adagolt koagulálószer nélkül. Az ered-
mények alig mutattak változást, így arra következtettünk, hogy a 
nyersvíz homokszűrőkig megmaradt vastartalma nem volt képes a 

KMnO4-oldat hatására feloxidált állapotban lévő arzéntartalom to-
vábbi csökkentésére.

• Ezután vizsgáltuk a koagulálószer-mennyiség változtatásának a ha-
tását az arzéntartalom alakulására oxidálószer-adagolás nélkül. Az 
alapbeállításban szereplő 54 mL/h-s koagulálószer-adagolás helyett 
14 mL/h térfogatárammal biztonsággal határérték alatti, 6,8 µg/L-es 
arzéntartalmat tudtunk elérni a kezelt vízben.

• A vegyszeradagolások optimalizálásával elmondható, hogy az oxi-
dálószer használatának megszüntetésével és a korábbi koaguláló-
szer-mennyiség 25 %-ával biztosítható a jóval 10 µg/L-es határérték 
alatti arzéntartalom a kezelt vízben. Így elméleti számítások alapján 
az alapbeállításokhoz képest 46%-kal kisebb mennyiségű arzéntar-
talmú vascsapadék képződése várható a 2018-as víztermelési ada-
tokhoz képest.

• Ennek közvetett kimutatására elvégeztük a homokszűrők visszaöb-
lítésének optimalizálását, ahol a szűrőket elhagyó öblítővíz zavaros-
ságát mértük a visszaöblítés időtartama alatt. Az eredményekből 
látható, hogy ugyanolyan öblítési vízhozammal alacsonyabb zava-
rosságok érhetők el adott időpillanatban az optimalizált vegyszera-
dagolások során, ami az alacsonyabb képződött pehelymennyiség-
gel magyarázható.

• A kezelt vízzel történő visszaöblítés idejének 10 percről 5 percre 
csökkentésével is nagy biztonsággal elvégezhető a szűrők tölteté-
nek a letisztítása, ami a 2018-as víztermelési adatokat alapul véve 
évi 2559 m3 kezeltvíz-megtakarítást eredményez, ami az 2018-as év 
víztermelésének a 6,6%-a.

• A vegyszeradagolások és visszaöblítések optimalizálásával a fent le-
írtak alapján közvetlenül jelentős megtakarításokat értünk el. Jelen 
eredmények a kömpöci ivóvízkezelő technológiához tartoznak, de 
nem lehet egyedi esetnek tekinteni, hanem inkább egy iránynak: a 
beállítások bármilyen azonos vagy más műszaki tartalmú és kapaci-
tású, koagulációs arzénmentesítést alkalmazó ivóvízkezelő techno-
lógia esetén felülvizsgálhatók.
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1. Bevezetés
A MaVíz 2017-es statisztikái alapján a magyar víziközmű-ágazat korrigált 
üzemi eredménye -31,9 Mrd forint.[1] Jelenleg a szolgáltatási díjak befa-
gyasztása miatt ez a hiány áremeléssel nem pótolható. Ilyen gazdasági 
környezetben a víziközmű-szolgáltatók számára az energia-, illetve költ-
séghatékony üzemeltetés kiemelt jelentőséggel bír. A hatékonyabb üze-
meltetés egyik eszköze a szivárgási veszteségek, így az értékesítési külön-
bözet csökkentése. A nyomáscsökkentett alzónák kialakítását a hálózati 
veszteség mérséklése és a nyomásmenedzsmentcélok elérése indokolta. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény [2,3] szerint: „A 
szolgáltató a közműves ivóvízellátást legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar há-
lózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni”, aminek 
betartása sok esetben csak nyomáscsökkentett zónák kialakításával lehet-
séges új gépházak és jelentős beruházások nélkül.

Annak érdekében, hogy az ellátás biztonsága az övezetek kialakítása 
során a lehető legkisebb mértékben sérüljön, jellemzően több betáplá-
lási pont tartozik egy-egy nyomáscsökkentett övezethez. Ez a kialakítás 
azonban komoly kihívás elé állítja mind az üzembe helyezést, mind az 
üzemeltetést végző mérnököket. Az egyes nyomáscsökkentő szelepek 
tartandó nyomásának beállítása kritikus a nyomáscsökkentett alzóna ka-
pacitásának szempontjából. Ezenfelül amennyiben a szelepek tartandó 
abszolút nyomásmagassága között szignifikáns eltérés van, előfordulhat 
olyan állapot, hogy az egyik szelep akár fél éven át zárva tart, és csak a 
nyári fogyasztási csúcs idején nyit ki. Ilyen esetben az addig állandósult 
áramlási viszonyok megváltoznak, ami az alulterhelt vezetékekben kiüle-
pedett csapadék felkeveredéséhez vezethet, ezáltal íz-, szagproblémákat 
és közvetve fogyasztói panaszokat okozva.

Magyarországon a víziközmű-szolgáltatók tevékenységei közé tar-
tozik az oltóvíz biztosítása közterületi tűzcsapokról a lakó- és ipari léte-
sítmények számára a rendelkezésre álló kapacitás erejéig. Ahhoz, hogy a 
kapacitástartalékot az elosztóhálózat egyes tűzcsapjainál meg lehessen 
határozni, elengedhetetlen egy, a mértékadó fogyasztási időszakra pon-
tosan kalibrált hálózathidraulikai modell. A modern ivóvízellátó hálózatok 
üzemeltetése során a kiterjedt felügyeleti és üzemirányítási rendszerek-
nek és az informatika fejlődésének köszönhetően jelentős mennyiségű 
üzemeltetési adat áll a mérnökök rendelkezésére.

2. Több irányból betáplált nyomáscsökkentett zónák
Nyomásmenedzsment során a vezetékhálózat átlagos nyomásának csök-
kentésével a csőtörések valószínűsége csökken, ami növeli az ellátás biz-
tonságát. Amennyiben a területet ellátó vezetékhálózat körvezetékes jel-
legét csökkentjük szakaszzárak telepítésével, nagymértékben csökkenhet 
a területet ellátó vezetékhálózat kapacitása, illetve a betáplálási pontok 
környezetében egy-egy csőtörés a teljes nyomásmenedzselt területen 
veszélyezteti a biztonságos vízellátást. Emiatt érdemes a hálózat olyan 
pontjait kiválasztani nyomáscsökkentő szelepek telepítésére, amelyekre 
jelenleg is inkább jellemző az ágtopológia, hiszen ezáltal nem romlik az 
ellátás biztonsága.

A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén 54 nyomáscsökkentett 
alzóna és 98 nyomáscsökkentő szelep (jellemzően pilotvezérelt memb-
ránszelep) található a térinformatikai rendszerben. Az alzónák kiterjedés, 
illetve a betáplálási pontok száma szerint jelentős eltéréseket mutatnak. A 
teljes nyomott ivóvízelosztó vezetékhálózat 10,7%-a nyomáscsökkentett 
terület. Ez 588,6 km hosszú gerincvezeték-szakaszt jelent, ami jól szem-
lélteti a kiterjedt nyomásmenedzsment-tevékenységet a Fővárosi Vízmű-
vek üzemeltetési területén belül. A nyomáscsökkentett alzónák csupán 
7,4%-a rendelkezik 3 vagy több betáplálási ponttal, ezzel szemben ezek 
az alzónák alkotják a nyomáscsökkentett területek 54,2%-át. Bár kisszámú 
ilyen övezet található, ezek jellemzően nagy kiterjedésűek, ezáltal pedig 
jelentős számú fogyasztót látnak el. Éppen ezért kritikus ezeknek a terüle-
teknek a pontos és szakszerű üzemeltetése és állapotértékelése.

3. Beállítási módszertan
Kidolgoztunk egy olyan beállítási módszertant, melynek segítségével 
egyszerűen és kellő pontossággal lehet azonos abszolút nyomásmagas-
ságra beállítani egy adott nyomáscsökkentett alzóna betápláló szelepeit. 
A több irányból ellátott nyomáscsökkentett zónák szelepeinek beállítása 
során a cél a beállítást megnehezítő tényezők kiküszöbölése. Ahhoz, hogy 
a szelepek ne befolyásolják egymás üzemét, azok szegmentálása szüksé-
ges, mely során a feladat két független szelep beállítására egyszerűsödik. 

A tartandó nyomások pontos beállításához az alábbi adatok szükségesek:
• Szelepek hasonlítósík feletti magassága;
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CSÖKKENTETT ZÓNÁK MODELLEZÉSE, 
ÜZEMELTETÉSE ÉS ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE
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• Tartandó szekunder oldali nyomásmagasság a hasonlítósík felett;
• Jellemző nyomásmagasság a primer oldalon;
• A hálózat topológiája a szakaszoló elzárók és tűzcsapok feltüntetésével.

Annak érdekében, hogy változó térfogatáramok mellett is beállítható, 
illetve ellenőrizhető legyen a nyomás, a következő feltételek teljesülése 
szükséges:
• A szelepek kizárhatók alvízoldalról az üzemből a szakaszoló elzárók 

által;
• A szelepek primer és szekunder oldalán is van nyomásmérés;
• A szelepek szekunder oldalán található tűzcsap vagy nagy kapacitá-

sú, szabályozható vízkivételi lehetőség.

A pontos beállítást megkönnyíti, ha rendelkezésre áll térfogatáram-mérés, 
esetleg a távvezérlés lehetősége a nyomáscsökkentő szelepeknél. Utóbbi 
feltételek bár egyszerűsítik a beállítást, jelentős többletköltséget jelente-
nek, melyet a nyomásmenedzsment-tevékenység tervezése során érde-
mes figyelembe venni.

A kidolgozott beállítási módszertant a következő, valós példán mu-
tatjuk be. Ebben az esetben két nyomáscsökkentő szelep (’A’ szelep és ’B’ 
szelep) lát el egy alzónát. A következő beállítási lépéseket szükséges elvé-
gezni mindkét betáp szelepre:
1. Az alvízoldali szakaszzárak és a beállításhoz használt tűzcsap kiválasz-

tása;
2. Az alvízoldali tartandó relatív nyomások kiszámítása;
3. Szelepek légtelenítése;
4. Nyomáscsökkentő szelepek alvízoldali szegmentálása;
5. Alacsony fogyasztás mellett a nyomáscsökkentő szelep beállítása;
6. Tűzcsap nyitása, ezáltal nagyobb térfogatáramot enged át a szelep;
7. A szelep csökkentett oldali nyomásának ellenőrzése. Ha szükséges, a 

szelep beállításának módosítása;
8. Tűzcsap zárása;
9. Szelep ellenőrzése, hogy alacsony térfogatáram esetén is a nyomás-

célértéket tartja-e;
10. Alvízoldali szegmentálás megszüntetése a zárak nyitásával.

A kidolgozott beállítási módszertan egyszerű, könnyen követhető lépé-
sekké redukálja az amúgy komoly tapasztalatot és elméleti háttértudást 
igénylő feladatot. A több irányból betáplált nyomáscsökkentett zónák 
beállítása azonos nyomásszintre, a szelepek szegmentálásával lehetséges, 
akár valós idejű átfolyás- és nyomásmérési adatok nélkül is.

4. Állapotértékelés
Az idősorok elemzése során minden nyomáscsökkentő szelepre három 
mérési adatsor vonatkozik:
• Primer oldali (felvízi) nyomás;
• Szekunder oldali (csökkentett, alvízi) nyomás;
• Átfolyt vízmennyiség.

Fontos megjegyezni, hogy az ivóvízhálózatok esetében jellemzően relatív 
nyomáskülönbséget szokás mérni. Ahhoz, hogy két nyomásmérési idősor 
összehasonlítható legyen, szükség van a nyomásmérési pont geodéziai 
magasságára is.

A nyomáscsökkentő szelepek pillanatnyi üzemállapota a szivattyúk-
hoz hasonlóan egy „munkaponttal” jellemezhető. A munkapontot az aláb-
bi paraméterek határozzák meg egyértelműen:
• Primer oldali nyomás;
• Szekunder oldali nyomás;
• Vízszállítás.

Az adott munkapontot vizsgálva meghatározható, hogy megfelelő tar-
tományban üzemel-e a nyomáscsökkentő szelep. Amennyiben ismert az 
elméleti kapacitása a szelepnek, meghatározható a kapacitás kihasznált-
sága az adott munkapont esetén. A determinisztikus állapotértékelés so-
rán a következő kérdésekre kaphatunk választ a nyomáscsökkentő szelep 
vizsgálatakor:
• A csökkentett oldalon fennáll-e a kavitáció veszélye?
• A szelep mennyire üzemel közel a kapacitásához?

Amennyiben további információ áll rendelkezésre az adott szeleppel kap-
csolatban, az állapotértékelés is pontosabb lehet. Ebbe a kategóriába tar-
toznak a következő adatok:
• Szelepnyitottság mérése: egyes nyomáscsökkentőkre lehetséges 

felszerelni szelepnyitottság-mérőt, mely egy nyitottsági magassá-
got rögzít. A maximális érték ismeretében ez nyitottsági százalékká 
alakítható.

• Nyitottsági százalék – relatív átbocsátási tényező (Kvrel) görbéi: 
amennyiben a gyártó specifikációi között szerepel, a nyomásesésből 
(dH) és az átfolyt vízmennyiségből (Q) kiszámítható a relatív átbo-
csátási tényező. Ezáltal pontosabban becsülhető az elméleti kapaci-
táshoz képest a szelep kihasználtsága.

3.1. ábra: A Beregszász út alzóna területe

3.2. ábra: Nyomáscsökkentő szelep beállítása változó vízigények mellett, alvízoldali 
szegmentálással
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4.1 Kavitációs tényező
Nagy nyomáskülönbség, illetve áramlási sebességek mellett jelentősen 
nő a kavitáció veszélye a nyomásszabályozó szelepek esetében. Az üze-
meltetés során ez az üzemelési tartomány mindenképp kerülendő, amit 
a gyártók által publikált, a saját szelepükre vonatkozó kavitációs diagra-
mok betartásával lehet biztosítani. Ezenkívül bármely nyomáscsökkentő 
szelep esetében alkalmazható a σ kavitációs index,[4] mely azt mutatja 
meg, hogy mennyire van közel az adott szelep a kavitációra veszélyes tar-
tományhoz:

ahol:
•  σ: Kavitációs index
•  P1: Primer oldali nyomás [bar]
•  P2: Szekunder oldali nyomás [bar]
•  Pv: Víz gőznyomása [bar]

A σ kavitációs index értékeit az alábbi felsorolás értelmezi:
•  Ha σ > 2,0, akkor nem áll fenn a veszélye kavitációnak. 
•  1,7 és 2,0 között kavitáció elleni védelemről nem kell gondoskodni, 

megerősített mozgó alkatrészek alkalmazása javasolt.
•  1,5 és 1,7 között érdemes kavitáció elleni védelmet alkalmazni.
•  1,5 alatt nem ajánlott üzemelni, ebben az esetben érdemes több lép-

csőben csökkenteni a nyomást.
Amennyiben a szelep primer és szekunder oldali nyomása rögzítve 

van, minden információ rendelkezésre áll, hogy valós időben kiértékelhe-
tő legyen a kavitáció okozta meghibásodások veszélye a szelep esetében.

4.2 Fellevegősödés
A vízellátó hálózatokat jellemzően telt szelvényű, egyfázisú áramlással 
szokás jellemezni. Nyomáshiány, csőtörés vagy egyéb meghibásodás ese-
tén azonban levegő kerülhet a rendszerbe. Amennyiben a rendszerben 
lévő gázbuborékok elérik a nyomáscsökkentő szelepet, és megrekednek 
a kamrában, jelentősen csökkenthetik a szelep kapacitását. A kapacitás 
csökkenésére, a többletnyomásesésre  

4.3 Beállítási hibák
A beállítási hibák észleléséhez szükséges a szekunder oldali nyomásmérés, 
illetve a szelepekhez tartozó térfogatáram mérése. Amennyiben a több 

nyomáscsökkentő szelepből az egyik csak nyári csúcsfogyasztás esetén 
nyit ki, a jellemző áramlási irányok és sebességek megváltozása miatt az 
addig felhalmozódott üledék felkavarodhat, ami szín-, íz- és szagproblé-
mákat okozhat a fogyasztóknál. Ezt megelőzendő érdemes ellenőrizni, 
hogy minden betápláló szelep aktív-e még a téli, alacsony fogyasztású 
időszakban is.

4.4 Betáplálási arányok vizsgálata
A betáplálási arányok változása utalhat a szelepek vagy a hálózat állapo-
tának megváltozására. A betáplálási arány változásának elemzése révén 
ezek az események detektálhatóak, amennyiben a megfelelő mintázat fel-
ismerhető, és megfelelő mennyiségű és minőségű adat áll rendelkezésre.

A fenti feltételek teljesülése esetén a több irányból betáplált 
 Nyomáscsökkentett zónák betáplálási pontjainak térfogatáram-arányá-
nak változása által lokalizálható az újonnan megjelent csőtörés/szivárgás. 
A betáplálási arányok vizsgálata által azonban nem  csak a hálózati meg-
hibásodások helyére lehet következtetni. A betáplálási arányok változása 
az alábbi események hatására következhet be:

• A vízfogyasztás súlypontjának elmozdulása;
• A vízfogyasztás nagyságának változása;
• A szelepek térfogatáram-nyomásesés karakterisztikájának változása;
• A szelepek tartandó nyomásának változása;
• Az alvízi vezetékhálózat csőhálózati jelleggörbéjének változása.
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5.1. táblázat: Egyes állapotértékelési vizsgálatok adatigénye

4-5. ábra: Nyomáscsökkentő szelepek 
(fotó: Fővárosi Vízművek Zrt., eNeRWé Hungária Kft.)

4.2. ábra: Nyomáscsökkentő szelep többletnyomásesése légtelenítés előtt és után

4.3. ábra: Betáplálási arányok változása egynapos felbontás mellett
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5. Eredmények értékelése
A törvényi megfelelőség, illetve a költséghatékony üzemeltetésre való 
 törekvések miatt nyomáscsökkentett alzónák kialakítására van szükség 
az ivóvízelosztó hálózatokon. A megfelelő szolgáltatási színvonal fenn-
tartása mellett ez sok esetben csak több betáplálási pont létesítésével 
oldható meg. 

Megfelelő mérnöki előkészítő tevékenységgel, illetve a szelepek 
szakszerű üzemeltetésével a több betáplálási ponttal rendelkező nyo-
máscsökkentett alzónák esetén is biztosíthatók a stabil nyomások, il-
letve áramlási sebességek, ami korábban jelentős kihívást jelentett. A 
betáplálási pontok megfelelő műszerezettsége és távleolvasása ehhez 
feltétlenül szükséges. 

Ellenben nehezen számszerűsíthető, hogy mely nyomáscsökken-
tő szelepekhez éri meg akár utólag is térfogatáram-, illetve nyomás-

Az Informatikai Bizottság havi rendszerességgel és teljes 
létszámú meghívással tartotta üléseit 2019-ben. A bizott-
ság a 2019. évi munkaterv szerint dolgozott, egyik legfonto-
sabb szerepe az ágazati tudásmegosztás és a jó gyakorlatok 
ismertetése a szakmán belül. A bizottság összesen 6 alka-
lommal ülésezett 2019-ben. Az év során 2 taggal bővült a 
létszáma, amely jelenleg 27 fő. Az üléseken jellemzően 10-15 fő között 
alakult a részvétel, ami hasonló az előző évek létszámához. Az üléseken 
nem részt vevő tagok e-mailben tartották a kapcsolatot a bizottsággal, 
és javaslataikat, hozzászólásaikat elküldték a felvetett témával kapcso-
latban. Külön nem ülésezett az Operatív Vezetőség, csak közös bizottsá-
gi ülést hívtunk össze.

Összességében elmondható, hogy az Operatív Vezetőség mellett 
van egy aktív része a bizottságnak, amely rendszeresen részt vesz az ülé-
seken, a munkatervi feladatok elosztása során pedig a távol maradó ta-
gok is bevonásra kerülnek. A nagy létszámú bizottság egyik legnagyobb 
előnye, hogy az üléseken nem részt vevő tagok is értesülnek minden 
információról (tudásmegosztás), valamint az e-mailen történő  levelezés 

távadókat felszerelni. Jól követhető ökölszabálynak tekinthető azonban, 
hogy olyan területeken, ahol az ellátás biztonsága indokolttá tette a 
kettő vagy több nyomáscsökkentett betáplálási pont létesítését, ott in-
dokolt a szelepek nyomás- és térfogatáram-méréseinek távleolvasása és 
az adatok kiértékelése.

6. Felhasznált irodalom
Kurdi Viktor: A hazai víziközmű-szolgáltatás helyzete, 2018, Országos Víziközmű Kon-

ferencia, Eger, 2018

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-

vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Brad Clarke, Kari Oksanen, Evaluating Cavitation Solutions — Past and Present, 2011, 

Opflow, Vol. 37–7, p. 18–23

során elmondhatják véleményüket, és javaslatokat is te-
hetnek. A 2019. évi munkaterv egyik jelentős feladata volt 
a víziközmű-specifikus szoftverkatalógus megalkotása, ame-
lyet 2019. decemberben a MaVíz kiküldött valamennyi vízi-
közmű-szolgáltató informatikai vezetőjének, cégvezetőjé-
nek és a vízipari tagszervezetek vezetőinek. A 2019. évben is 
aktuális volt a legtöbb víziközmű-szolgáltatónál a számlázási 
rendszerek megújító auditja. A bizottság rendszeresen meg-

osztotta a tapasztalatokat egymás között, ez is hozzájárult a gördülékeny, 
sikeres auditokhoz.

Az Informatikai Konferencia 2019. áprilisban került megrendezésre a 
Szegedi Vízmű társszervezésében, ahol a korábbi évekhez hasonlóan ala-
kult a részvétel. A konferencia a műszaki-térinformatikai megoldások, a 
hatósági adatszolgáltatások, a térképi megoldások és a számlázásirend-
szer-audittal kapcsolatos tapasztalatok összegzéséről szólt.

A bizottsági ülések mellett eseti jelleggel e-mailben is konzultáltak a 
tagok, a teljesség igénye nélkül az alábbi témákban:
• Ki használ mobileszközmenedzsment-szoftvert, és milyen típusút,
• A GDPR kapcsán milyen informatikairendszer-módosításokat, -fejlesz-

téseket végeztek a cégek.

AZ INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 
2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KOVÁCS BALÁZS
a MaVíz Informatikai Bizottság titkára

A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L
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Mariotte 1620 körül született Dijonban. Pappá szentelték, majd tudomá-
nyos eredményeinek jutalmául a dijoni St. Martin sous Beaune apátság 
priorjává (perjelévé) nevezték ki. Kortársa, Condorcet ezzel kapcsolatosan 
megjegyzi:  Nem éri szentségtörés a templomi javakat, ha azt az emberies-

ség jutalmazására fordítjuk.

Mariotte az első francia fizikus, aki megfigyelésre és kétkedésre buzdított. 
1666-ban Párizsban egyike a Tudományos Akadémia alapítóinak. A 

légnemű testekkel végzett kísérletei eredményeként Robert Boyle-tól 
függetlenül fedezte fel azt a törvényt, amely kimondja, hogy a gázok tér-
fogata a nyomásukkal fordított arányban változik. Az alapvető fizikai és 
kémiai tételt általában Boyle-törvénynek, Franciaországban azonban Ma-
riotte-törvénynek nevezik; a német és magyar szakirodalom Boyle–Mari-
otte-törvényként ismeri. A Discours de la nature de l’air (Értekezés a leve-
gő természetéről) című, 1676-ban megjelent művében egyebek mellett a 
barométer szót is megalkotta, kimondta a fenti törvényt, és tovább is lé-
pett, megállapítva, hogy a törvény csak állandó hőmérsékleten érvényes.

Mariotte-nak a testek rugalmasságára vonatkozó tanulmányait a fo-
lyadékok mozgásáról szóló értekezésében találjuk meg. Mariotte-ot meg-

bízták a versailles-i palotát ellátó vízvezeték megtervezésével. Kísérletei 
során rájött, hogy a Galilei által levezetett törvények a törőerő nagysá-
gát illetően túlzott értékeket adnak. Kidolgozta saját elméletét, amelynél 
(Hooke kutatásai alapján) az anyagok rugalmas tulajdonságait is figye-
lembe vette. A hajlított tartó keresztmetszetére ható belső feszültségek 
ábráját háromszögletűnek veszi fel. Tanulmányainak elején Galileihez 
hasonlóan a nyomatéki középpontot a keresztmetszet alsó szélére teszi, 
majd később tévedését kiigazítva a semleges tengelyt a keresztmetszet 
közepére helyezi. Ezzel lényegében kialakult a hajlított tartók mérete-
zésének alapelve. A növényeket tanulmányozva arra a következtetésre 
jutott, hogy a növények kémiai folyamatok útján szintetizálnak anyago-
kat, amely folyamatok növényenként változnak. Elméletét jóval később 
igazolták. Tanulmányozta a növényi nedvek nyomását, és azt az állatok 
vérnyomásához hasonlította. A Histoire et mémoires de l’Académie (Az 
Akadémia története és jegyzőkönyvei, 1733) első kötete Mariotte-nak a 
folyadékok mozgásával, a szín természetével és a trombita hangjával fog-
lalkozó dolgozatait tartalmazza. 1684. május 12-én halt meg Párizsban.

Nevét viseli
Boyle–Mariotte-törvény
pV=áll.

Forrás
Andai, P.: A mérnöki alkotás története. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest, 1959

http://www.newadvent.org/cathen/09671a.htm

http://www.tremari.it/Risorse/Pubblicazioni/

BoyleMariotte/

MARIOTTE, 
EDME
(1620–1684)
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„…NAGY FELELŐSSÉGE VAN ABBAN 
A SZÖVETSÉGNEK, HOGY A TUDÁS-
MEGOSZTÁST GENERÁLJA ÉS 
ÖSZTÖNÖZZE A TAGOK KÖZÖTT!”

P O R T R É

jelenleg a vízipar, hogy melyek a reális elvárások a víziparral szemben; de 
én már annak is örülök, ha lesz egy beszélgetési alap arra vonatkozóan, 
hogy mire vagyunk képesek, és hogy milyen irányba kellene indulni. Biz-
tosan lesznek olyanok is, akik ezt vitatni fogják, biztosan lesznek olyanok, 
akik támogatják, de már az is eredmény, ha a megállapításainkkal gon-
dolkodásra és párbeszédre ösztönözzük a tanulmány olvasóit.

Izgalmas. Én azt gondolom, hogy a tanulmányról most beszéltünk eleget, 
úgysem szeretnénk itt lelőni a poént, aztán majd amikor elkészült, akkor 
talán lehet ezt folytatni, kiegészíteni – más platformon, más vonatkozás-
ban. Tavaszra tervezitek a „publikálást”?
K. Cs.: Most kb. 90%-os állapotban van a tanulmány. Az nagyon sokat 
segített, hogy a MaVíz Elnöksége támogatta ezt a kezdeményezést, és a 
Vízipari Vezetőség és a MaVíz által delegált munkacsoporttagok is inten-
zíven dolgoztak a projekt során. Nagyon sok információt és segítséget 
kaptunk még a MEKH-től és az ITM-től is. Ez mindenféleképpen biztató, 
de azért a tanulmány írásakor is beleütköztünk abba az amúgy a szektort 
általánosságban is jellemző állapotba, hogy nagyon kevés a megbízható 
és jó adat, információ a víziközmű-ágazatról. Parázs viták voltak egyéb-
ként a státuszmegbeszéléseken, elég sokszor változtattunk a tanulmány 
szerkezetén, megközelítésén, de most már úgy néz ki, megvan a végső 
változat, és remélem, hamarosan minden érintetthez eljut. 

Köszönöm, hogy velem tartanak az utazáson, ahol Kovács Csabát muta-
tom be Önöknek! Kellemes kikapcsolódást kívánok! 

Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, és elsőként téged kérdezhetlek. 
Az apropó, aminek kapcsán mi most találkozunk és beszélgetünk, az a 
vízipari tanulmány, amelyet most készít a KPMG. Mit szeretnétek ezzel 
az anyaggal megmutatni, mire szeretnétek rámutatni? Nyilván ne szpoj-
lerezzünk, de mégis, mi a cél ezzel a tanulmánnyal? 
K. Cs.: Távolabbról kell kezdenünk, ugyanis ennek a tanulmánynak az 
előélete több évre nyúlik vissza. Nagyjából 5 éve tervezzük közösen a 
víziparral és a MaVíz-zel, hogy ne csak a szolgáltatókról, az üzemeltetői 
szektorról készüljön egy leíró tanulmány, hanem az üzemeltetőkhöz na-
gyon szorosan kapcsolódó víziparról is. A kiválasztott vállalati kört több 
szempont szerint is vizsgáljuk, és igyekszünk minél pontosabb képet 
adni annak jelenlegi helyzetéről. A tanulmánnyal kapcsolatos elvárások? 
Tulajdonképpen hogy az a kép, ami most él az emberek fejében a vízipar-
ról, ne csak egyéni vélemények és benyomások alapján rajzolódjon ki, 
hanem konkrét adatok és felmérések támasszák alá. Megpróbáljuk defi-
niálni a vízipart, ami nagyon egyszerűen hangzik, de valójában nem is 
olyan egyértelmű. Másrészt vizsgáljuk azt is, hogy mennyire reális olyan 
elvárásokat támasztani a vizsgált cégek felé, mint külföldi piacképesség, 
exportlehetőségek, versenyképesség, innováció, dinamika, beruházások, 
kutatás-fejlesztés stb. 

Értem. Azt gondolod, hogy lényegesen változhatnak azok a benyomások, 
amik most a fejekben élnek, vagy inkább csak nagyobb rálátást fognak 
kapni az olvasók a tanulmány által? 
K. Cs.: Én azt gondolom, hogy tisztább lesz a kép arról, hogy hol is tart 

KREITNER KRISZTINA
a MaVíz munkatársa

Kovács Csabával, a KPMG Tanácsadó Kft. 
energetikai és közüzemi tanácsadásért 
felelős partnerével beszélgettem a 
hamarosan elkészülő vízipari tanulmány 
kapcsán. Volt szó mindenről: vízművekről, 
víziparról, más szektorokról és nyilván a 
Szövetségről is; ezeken kívül fény derül 
az ő nagy szakmai álmára, és a végére 
azt is megtudjuk, hogy abban a kevés 
szabadidőben, amely megadatik neki, 
hogyan kapcsol ki. 
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K. Cs.: Szerintem sem tudja mindenki, hogy mit jelent. Sok olyan szakmai 
beszélgetés van, vagy ügyféltalálkozó, ahol nem is a partneri titulusom-
mal mutatkozom be, hanem azt mondom, hogy az energetikai és a köz-
üzemi tanácsadási részleg vezetője vagyok. 

Na! Így már mindjárt érthető és világos! 
A nagy nemzetközi tanácsadó cégeknél a partner titulus felsővezetői 
címnek felel meg. Ez már egy olyan szenior szint, ahol nemcsak az ügyfe-
lekkel foglalkozom – persze az a fő –, hanem a KPMG mint szervezet fo-
lyamatos fejlesztésével is. Van ráhatásom és felelősségem is. De a lényeg 
az ügyfelek számára az, hogy van egy olyan szenior ember, aki az adott 
területen a magas minőséget és a színvonalat garantálni tudja. 

Köszönöm, hogy segítettél, én erre nagyon kíváncsi voltam, és szerintem 
nem voltam ezzel egyedül. Azt hiszem, hogy a KPMG-s részről most már 
szeretnék áttérni picit a MaVíz-es, víziparos témára. Ha jól emlékszem, 
2017 év végével lettél a Vízipari Vezetőség tagja.
K. Cs.: Igen, de nem válik szét a kettő, hiszen nem lehetnék ott, ha a KPMG 
nem lépett volna be a MaVíz-be. Ez úgy jött, hogy az energiaszektorban 
jellemzően hálózatos iparágakkal foglalkozom. Ezek – amellett, hogy 
megvan mindnek a specialitása – nagyon sok hasonlóságot mutatnak, 
akár az infrastruktúra kezelésében, akár a szabályozási kérdésekben, akár 
az ügyfélkapcsolati részben. Elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ha van 
egy egyébként nagy és széles körű tapasztalatunk az energiaszektorban, 
akkor miért ne vigyük ezt tovább más hálózatos iparágakba? Logikus lé-
pésnek tűnt, hogy ha a MaVíz gyűjti össze a hazai szolgáltatók nagy részét, 
és ott vannak azok a vízipari beszállítók is, akikkel együtt tudunk dolgozni, 
akkor lépjünk be a MaVíz-be. Nyilván az volt a cél, hogy „felszívjuk ma-
gunkat információval”, megnézzük, hogy milyen területeken tudunk se-
gíteni, melyek az iparág főbb sajátosságai és problémái, és azokra szépen 
rákapcsolódva tudjunk partnerséget kialakítani ezekkel a cégekkel és a 
MaVíz-zel. Aztán ez szépen be is indult, volt közös munkánk, a stratégia-
alkotás, illetve a szektortanulmány – ami szerintem jól sikerült. Rájöttünk, 
hogy nagyon-nagyon érzékeny az iparág, nagyon óvatosan kell fogalmaz-
ni, sok vitánk is volt amellett, hogy véleményünk szerint mégiscsak pozitív 
megítélésű volt ez az anyag. És akkor 2017-ben jött a vezetőségi választás, 
ekkor kerültem be én is. 

Ebből a székből, ebből a pozícióból hogyan látod 2020-ban az ágazatot, 
vagyis talán jobb kérdés: most milyennek látod, jobban belelátsz, mint 
azelőtt?
K. Cs.: A vízipari tagozati vezetőségi létem révén egy másik szemszögből 
látok így most bele, de ennek a nagy haszna számomra az, hogy olyan 
emberekkel dolgozom együtt, akik hasonlóan állnak a saját munkájukhoz, 
mint én. Van egyfajta szellemi közösség közöttünk. Nem titok, hogy pár 
vezetőségi taggal magánemberként is tartom a kapcsolatot, nem csak a 
vezetőségi üléseken találkozunk. Mindenkiben van egy kis plusz hajtóe-
rő, hogy miként lehetne jobban csinálni a vízipari vezetőséget, de ahogy 
azt mindenki tudja, a vízipari tagozati tagság heterogén közösség, sok kis 
apró céggel. Nehéz őket aktivizálni. Azonkívül, hogy mint elsődleges piac a 
víziközmű-szolgáltatókhoz kapcsolódnak, sok hasonlóság nincs közöttük.

Ezer szál és ezer mód…
K. Cs.: Igen, nagyon sokban különböznek a tevékenységek, kicsik a cégek, 
jellemzően hazai tulajdonban vannak, kevés közös szál köti őket össze. A 
tagság jó lehetőség a kapcsolatépítésre, viszont stratégiai szinten nem 
akarnak az ágazati kérdésekbe beleszállni. Számomra hasznos a vízipari 
tagság, mert látok egy másfajta megközelítést, és sok okos, nagy tapasz-

Szuper. Kíváncsian várjuk a megjelenést! Most viszont szeretném meg-
kérdezni tőled azt, hogy ki is valójában Kovács Csaba?
K. Cs.: Kovács Csaba közgazdász végzettségű, aki annak idején az egye-
tem után a Magyar Energia Hivatalban kezdett dolgozni – azért mondom 
így, mert akkor még ez volt a neve a szabályozó hatóságnak. A ranglétrát 
végigjárva regulátori pályafutásom végén már elnökhelyettes voltam, 
alapvetően földgáz-, villamosenergia- és távhőszektorokban foglalkoz-
tam közgazdasági-szabályozási kérdésekkel Magyarországon, illetve 
nemzetközi szabályozó szervezetek munkacsoportjaiban is. Egyébként 

– ha lehet ilyet mondani – az egyik fő érdeklődési területem a tarifaszabá-
lyozás, ez a téma mindig közel állt hozzám. De nagyon sokat foglalkoztam 
piacszerkezettel, piacnyitással, szerződéses rendszerek átalakításával is – 
ez az energiaszektorban korábban „hot topic” volt. 2011-ben váltottam, 
akkor jöttem a KPMG-hez, ahol tulajdonképpen ugyanazt csinálom, csak 
egy másik oldalról. Nem szabályozónál dolgozom, hanem főként a szabá-
lyozott cégeket segítem különböző üzleti tanácsadási szolgáltatásokkal. 
Emellett – amennyiben nem összeférhetetlen – igyekszem a MEKH-nek 
és a minisztériumnak is segíteni a munkáját. 

MEH után KPMG. Azért egy szabályozó hatóságtól eljönni egy BIG 4-hoz, 
egy igazi multihoz nem számít óriási váltásnak, óriási lépésnek? Én azt 
gondolom, hogy teljesen más a mentalitás, más a beállítottság, mások az 
elvárások és a követelmények.
K. Cs.: Mindenki azt hiszi, hogy óriási a váltás, és valószínűleg sok eset-
ben így is van.

Attól függ, hogy ki hogyan éli ezt meg?
K. Cs.: Van egyfajta elképzelés arról, hogy miként működik az államigaz-
gatás, és hogyan működik a versenyszféra. Ezek a vélemények legtöbb-
ször tapasztalat nélküli általánosítások, amelyek nem feltétlenül igazak 
mindenkire. Nagyon sok kiváló szakértőt ismerek az államigazgatásban 
és a versenyszférában is, aki hivatásnak tekinti a munkáját. Nem attól függ 
az ember beállítottsága, munkabírása, dinamizmusa, kreativitása, hogy 
melyik szektorban dolgozik. Ha arra gondolsz, hogy ez mondjuk számom-
ra munkaterhelésben több volt vagy kevesebb, akkor azt kell mondjam, 
hogy nem volt éles váltás a kettő között. Én az államigazgatásban, a hiva-
talban is annyit dolgoztam, mint amennyit a KPMG-ben elvárnak. Bizonyos 
tényezőket leszámítva – ami az imidzs, a vállalati kultúra, a döntéshozatal 
stb. – az emberek alapvetően mindenhol hasonlóan „működnek”. Ugyan-
azok az ambícióik, ugyanazok az ösztönzők mozgatják őket, vannak jobb 
és rosszabb napjaik, vannak jó vezetők, vannak rossz vezetők, mindenhol 
van valamilyen típusú bürokrácia. Szóval nekem nem volt olyan éles a vál-
tás, de amikor a KPMG leszerződtetett, akkor voltak ilyen jellegű kétségek, 
hogy mennyire tudok „átállni” erre a szerepre. Úgy egyeztünk meg az ele-
jén, hogy 1 év múlva újra leülünk, és megbeszéljük, hogy mennyire jött ez 
be… És mivel még most is itt ülök, úgy látszik, bejött. 

Tényleg úgy látszik, mert ez most már a kilencedik év. 
K. Cs.: Igen, ebből is látható, hogy nem vagyok nagy „job hopper”, mert 
hát ez a második munkahelyem, és alapvetően ilyen is vagyok: ha elkez-
dek valamit csinálni, akkor abban általában kitartó vagyok.

Jó, viszont ha már KPMG, akkor mindenképp meg kell kérdeznem, mit 
jelent az, hogy te itt mint partner működsz, dolgozol. Nyilván magát a 
szót ismerem, meg amúgy mint titulus szerintem szenzációsan hangzik, 
de többen megkérdezték már tőlem is: de az meg mi pontosan? Nyilván 
azt értem, hogy ez már egy magas szint... Szóval azt gondoljuk, hogy tud-
juk, és mégsem.
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Van tapasztalatod az energetikai ágazatban. Milyen hasonlóságot látsz a 
víziközmű-szektorral? Ott hogyan történtek meg az ilyen generális átala-
kulások? Azt tudjuk, hogy a villamosenergetikai jogszabályok és a Vksztv. 
között nagyon sok az áthallás… Van átvehető tapasztalat? 
K. Cs.: Az előbb említettük az üzemeltetők és az ellátásért felelősök nem 
feltétlenül ideális felelősségi rendszerét. Az energiaszektorban megol-
dották, és transzparensebb, világosabb felelősségi viszonyokat hoztak 
létre. De azért a víziközmű-szektor leginkább a távhőszektorhoz hasonlít-
ható. Nem országos, hanem kisebb-nagyobb, önállóan működő rendsze-
rekről beszélünk, viszonylag sok, állami tulajdonú szereplővel. A távhőnél 
5%-os áfa van, részben keresztfinanszírozza a villamosenergia-szektor, de 
ott is folyamatos igény van arra, hogy egy hatékony, gazdaságilag-mű-
szakilag-környezetileg is fenntartható gazdálkodás alakuljon ki. Persze a 
villamosenergia- és földgázszektorokhoz viszonyítva is látok hasonlósá-
gokat – akár árszabályozásban, akár engedélyezésben, akár a minőségi 
mutatók meghatározásában vagy különböző ösztönzők kialakításában. 
Természetes folyamat, hogy a szabályozott szektorok „másolják” a jó gya-
korlatokat. Az energiaszektor sokat merített és merít a pénzügyi és tele-
kommunikációs szektorok szabályozásából, és bizonyos kérdésekben ez 
minta lehet a víziközmű-ágazat számára is. Az viszont fontos lenne, hogy 
a rossz gyakorlatokat ne alkalmazzuk automatikusan. Az energiaszektor 
is szenved azoktól a problémáktól, amelyek a víziközmű-szektorban ér-
zékelhetők. 

Minden infrastruktúraágazat célja, hogy magas színvonalú eszközök 
és hálózatok révén kiemelkedő szolgáltatást biztosítson mind a lakosság, 
mint az ipari vállalatok számára. Az alapinfrastruktúra és a kapcsolódó 
szolgáltatások minősége egy adott ország jólétének és versenyképessé-
gének az alapja. 

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban már sokan elmondták a vélemé-
nyüket, én egy másik megközelítéssel vizsgálnám a helyzetet. Vegyük a 
jelenlegi árszintet egy hosszú távú árplafonnak, és vizsgáljuk meg, hogy 
mely tevékenységek feleslegesek vagy túlságosan bonyolultak a fogyasz-
tók ellátásának szempontjából. Az ügyfélkapcsolati előírásokat, az ügy-
félkommunikációs csatornákat, a számlázást és a követeléskezelést sza-
bályozási szinten is hozzá kell igazítani a mai kor követelményeihez. Az 
üzemeltetőknek törekedni kell arra, hogy minden köbméter elfogyasz-
tott víz kiszámlázásra kerüljön, és az igénybe vett szolgáltatások árát a 
fogyasztók megfizessék. Az eszközmenedzsmentben és a munkairányí-
tásban is látunk már olyan digitális megoldásokat, amelyek jelentősen 
egyszerűsítik a vállalati folyamatokat, és lehetővé teszik a felszabaduló 
erőforrások átcsoportosítását. 

Az is igaz azonban, hogy az üzemeltetési költségek nem befolyá-
solhatók korlátlan mértékben a végfelhasználói árak rögzítésével. Ezzel 
párhuzamosan a felhasználók sem fogják érezni az igénybe vett szolgál-
tatás valódi értékét. A korlátlanul, nagyon alacsony áron hozzáférhető 
termékek felhasználásában ez előbb-utóbb pazarláshoz vezet. Úgy is 
meg lehet oldani szociális kérdéseket, hogy a szociális hálón keresztül 
támogatjuk a rászoruló fogyasztókat a számláik kifizetésében, miközben 
a számlákon bemutatjuk, hogy az adott szolgáltatás mennyibe is kerül. 
Kétségtelen, hogy a szociális alapú támogatás nagyobb intézményrend-
szert feltételez, magasabb a költsége, viszont pontosabb a találati aránya. 
Az általános rezsicsökkentésnek többek között az a nagy baja, hogy bár 
nagyon egyszerű, nem igényel bonyolult intézményrendszert, viszont 
rendkívül rossz a találati aránya. A megfizethetőség jegyében azoknak 
is alacsony árat biztosít, akik egyébként meg tudnák fizetni a költsége-
ket tükröző, valós árszintet is. És ami még nagyon fontos, hogy közép- és 
hosszú távon nagyon nehéz visszajönni ezekből az árszabályozási rezsi-
mekből. A víziközmű-szektor különösen nehéz helyzetben van, mert a 

talattal bíró emberrel agyalunk, és próbáljuk megváltani a világot. Ez az 
izgalmas része. És hát most a tanulmány. Én bízom abban, hogy annak 
eredményei alapján megyünk majd tovább, és nagyon remélem, hogy 
lesz további fejlesztési lehetőség a vízipar számára is. 

Kurdi Viktor sokat emlegeti a 7 szűk esztendőt a beszédeiben, tavaly 
többször is kitért rá… Ez most már sajnos, azt hiszem, 7+. A szolgáltatók 
helyzete jobban szem előtt van, több információ kering általánosan az 
ő állapotukról, mint a víziparos tagszervezetekéről. Az ágazaton belül a 
vízipar jelenlegi helyzetéről mit gondolsz, hogyan látod?
K. Cs.: Túl elcsépelt lenne azt mondani, hogy együtt sírunk, együtt neve-
tünk. De ha azt veszem, hogy az általunk definiált vízipar legjelentősebb 
részének az elsődleges piaca a víziközmű-üzemeltetők köre, akkor tényleg 
igaz az, hogy ha jól megy a szolgáltatóknak, akkor örül a vízipar is. Volt 
egy jó irány az integrációval, amikor megjelent a törvény. Nagyon ambi-
ciózus volt, rengeteg elméleti lehetőséggel, és én úgy látom, hogy ezek 
a lehetőségek nem lettek kiaknázva a gyakorlatban. Elindult az integráci-
ós folyamat, elindult a szabályozási centralizáció. A valódi integráció nem 
azt jelenti, hogy jogi integrációt csinálok, csak azért, mert kell bizonyos 
fogyasztói egyenérték, és akkor összetolom ezeket a cégeket. Itt a lényeg 
pont a valódi integrációról szólna, hogy megtalálva az ideális méretnagy-
ságot működésileg is összerakom ezeket a vállalatokat, közös rendszereket 
alakítok ki, közös eszközmenedzsmenttel, így hatékonyabbak lesznek a cé-
gek. A valóságban – én úgy látom – ez nem történt meg teljesen. Van, aki 
előrébb jár, van, aki le van maradva, de alapvetően az a helyzet, hogy jogi-
lag összeraktunk cégeket, de nem lett jelentősen hatékonyabb az ágazat. 

Az Infrastruktúra Szövetség – amelyben a MaVíz is tag – készített egy 
tanulmányt a különböző szektorok jelenlegi állapotáról, a földgáz, a villa-
mos energia, a telekommunikáció és a víz volt benne. Ezt követően volt 
egy workshop – ahol minden érintett képviseltette magát –, és megálla-
pítást nyert, hogy a víziközmű-szektor van a legrosszabb állapotban. Az 
eredményekkel mindenki egyetértett, de azóta sajnos nem történt sem-
mi. Én igazából ezt hiányolom. Mindenki tudja, mindenki érzi, hogy csi-
nálni kellene valamit, de a leegyeztetett, egyértelmű ágazati stratégia, az 
ahhoz kapcsolódó akcióterv és annak a következetes végrehajtása vala-
hogy hiányzik a rendszerből. Energiastratégia van – víziközmű-stratégia 
miért nincs? Nincsen meghatározva az, hogy milyen színvonalú hálóza-
tot akarunk elérni, milyen hatékonysággal, milyen műszaki és pénzügyi 
jellemzőkkel akarjuk működtetni, illetve hogy miként képes önfenntartó 
módon működni az ágazat. A stratégia önmagában nem garantálja a si-
kert, de legalább a „kályha” meglenne, hogy mit is akarunk kezdeni ezzel 
a vagyonnal és iparággal. 

A másik fontos kérdés a szabályozás centralizációja. Az előnyök, ami-
ket a központi szabályozás nyújthatna, bizonyos okok miatt nem tudnak 
érvényesülni, megvalósulni. Ami nekem nagyon furcsa az ágazati szabá-
lyozásban, az az ellátásért felelős vs. üzemeltető kettőssége, a párhuza-
mos felelősség. Az iparág ezt a felállást alaptézisként fogadja el, miköz-
ben én azt látom, hogy sok probléma, a transzparenciahiány a „kollektív 
felelőtlenség” intézményéből fakad. Nem lehet egyértelmű határvonalat 
húzni (nem jogilag, hanem a tényleges ellátási kötelezettségről beszélek), 
az eszközök üzemeltetése megosztott, a különböző, nem tarifán keresz-
tüli források igénybevétele sem egyértelmű (hogyan és ki pályázhat, és 
mire); és ezek gyűrűznek tovább a rekonstrukcióra, a szolgáltatás minő-
ségére és az ellátás biztonságára. Szóval, ha én valami jelentősebb módo-
sítást végeznék a szabályozásban, akkor az biztosan ennek a helyzetnek 
a rendezése lenne. A földgázszektor is küzdött ezzel a gonddal, majd 
jogszabályi kötelezettség alapján átadták az üzemeltetők tulajdonába az 
eszközöket, és egy sokkal tisztább, kezelhetőbb képet teremtettek. 
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érdekeit. Az viszont nagyon fontos, hogy a MaVíz értse, mik a lehetősé-
gei és mik a határai egy szövetségi működésnek. A szolgáltatóknak és a 
víziparnak egy bizonyos szintig vannak közös érdekeik. Ezt a szintet na-
gyon nehéz megtalálni, viszont eddig a szintig kell az érdekképviseletet 
célul kitűzni, és amikor már előjönnek az egyéni érdekekhez kapcsolódó 
témák, azt el kell engedni. Ha ezt a szintet nem találja meg a MaVíz, és 
lehetetlen célokat tűz ki maga elé, akkor abból mindig frusztráció és elé-
gedetlenség lesz. A MaVíz-nek hatalmas értéke a rendezvények, a tudás-
megosztás, a bizottsági munkák vagy azok a szakmai workshopok, mint 
ami pl. most január végén volt a műszaki vízveszteség kérdéséről. Ha va-
laki ott volt azon a workshopon, az látta, hogy egy nagy terem zsúfolásig 
megtelt emberekkel, és innovatív, kreatív megoldásokat mutattak be az 
üzemeltetők. Olyanokat például, hogy műholdas megoldással próbálják 
kiegészíteni a hálózatdiagnosztika hagyományos módját, vagy egy hol-
land céggel, holland megoldással próbálják tesztelni a hazai megoldást. 
Ez pontosan azt mutatja, hogy rengeteg elkötelezett szakember van a 
víziközmű-szolgáltatóknál, aki nyitott, dinamikus, kreatív, és kritikus ön-
magával szemben, mert igenis tudja, hogy a 3 mm-es csőrepedéssel is 
foglalkozni kell, nem csak azzal, amikor már buzog ki a föld alól a víz. Ezt 
az őszinte tudásmegosztást nagyon jó volt látni és megtapasztalni. Na-
gyon fontos, hogy a MaVíz teret ad ezeknek a kezdeményezéseknek és 
azoknak az embereknek, akik ezt szeretnék csinálni. A MaVíz jól felismer-
te, hogy nagy felelőssége van abban a Szövetségnek, hogy ezt a tudás-
megosztást generálja és ösztönözze a tagok között – ez nagy értéke a 
MaVíz-nek! 

Ha a vízről beszélünk, ugye egyre inkább hallani, hogy nemzeti kincs, 
nemzeti vagyon…
K. Cs.: Igen, mindenki úgy gondolkodik, hogy ezt óvni, gondozni és nö-
velni kell. Amikor az ágazatnak forrást biztosítanak, akkor a nemzeti va-
gyont növelik. 

Igen, ez óriási befektetés!
K. Cs.: Nehéz és összetett kérdés, de az lenne a kívánatos megközelítés, 
hogy felismerjük, az ágazatba helyezett források miként hatnak össztár-
sadalmi szinten. Mennyivel növelik a nemzeti vagyont, hogy azon keresz-
tül hogyan növekszik a társadalmi jólét, és összességében ez mennyivel 
növeli Magyarország jólétét. Az infrastruktúra finanszírozása nem egy 
lyukas vödörbe öntött pénz! És akkor még arról nem is beszéltem vízipari 
szempontból, hogy ez mennyi beszállítónak jelent további munkahelyet, 
milyen innovációkat generál, mennyire segíti a külpiacra lépést. Az ilyen 
komplex számítások kivitelezésére léteznek alkalmas modellezési mód-
szertanok és kompetenciák, a hosszú távra vonatkozó döntések előtt ér-
demes ezeket is elvégezni.

Oké, Csaba, de miért nem? Miért nem megy ez át, miért nem jut eszükbe, 
vagy miért nem akarják?
K. Cs.: Szerintem akarják. Ezt mindenki akarja. Erre igazából nincs is jó 
vagy rossz válasz. Ha bárkit megkérdezel, hogy akarsz-e egy világszínvo-
nalú víziközmű-infrastruktúrát, ami jólétet teremt az állampolgároknak, 
cégeknek és egyébként Magyarországnak, akkor arra az a válasz, hogy 
hát persze hogy akarok! Ezért dolgozunk, ez a fő prioritásunk! Amíg azon-
ban nincs egységesen elfogadott ágazati stratégia, amelyhez a rövidebb 
távú akciókat igazítani lehetne, addig mindig lesznek olyan parciális ér-
dekek, amelyek eltérítik az ágazati szabályozást. A szolgáltatás megfizet-
hetősége az üzemeltetők érdeke is. Számukra is fontos, hogy a felhasz-
nálók ki tudják fizetni a szolgáltatás árát, azzal nem lennének előrébb, ha 
hirtelen és egységesen felemelné az árakat a kormány, és a lakosság fele 

végfelhasználói áron belül nagyon magas a fix (infrastruktúra)költségek 
aránya. Az energiaszektorban a termékár ingadozása időszakonként ké-
pes enyhíteni az árszabályozási szorításon. 

Részben az eddigiekhez is kapcsolódik a külpiaci versenyképesség 
megteremtésének időhorizontja. A víziközmű-ágazatban az lenne szük-
séges, hogy az innovatív üzemeltetők a vízipari társaságokkal együtt 
közös hazai kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket csináljanak. Elő-
ször itthon. Ha ez a két oldal egymásra talál, és megvan ugyanaz a dina-
mika és innovációs igény, akkor abból jó dolgok születhetnek, amik akár 
külföldön is versenyképesek lehetnek. Most ez a fajta együtt gondolko-
dás, illetve annak látható eredménye még nincs meg. Viszont több oldal-
ról is nagy az igény, hogy menjünk ki külföldre. De az, hogy mivel, hogy 
mire van kereslet, hogy mi az, ami egy globális piacon is versenyképes le-
het… ez a kettő nem illeszkedik egymáshoz. Meglehetősen bosszantó ez 
a hatékonyságvesztés. A kormányzat több intézményt is létrehozott arra, 
viszonylag jó forrásellátottsággal, hogy felkutassa a különböző külföldi 
piaci lehetőségeket, vagy segítse a hazai vízipar szereplőit abban, hogy 
ez a külpiaci nyitás megtörténhessen. Ez a keretrendszer fontos elem, de 
nincs felmérve, hogy mire képes egyébként a magyar víziközmű-szektor, 
mennyire versenyképes, mi az, amit el tudunk adni, mi az, amiben nem 
vagyunk versenyképesek. A legjobb szándék ellenére is a különböző utak 
és delegációk abban merülnek ki, hogy a delegáció tagjai megpróbálnak 
a hazai döntéshozókkal beszélgetni a saját problémáikról. Ebben szerin-
tem hatalmas fejlődési lehetőség van…

Az én nagy szakmai álmom ebben a szektorban annak a bemutatása 
lenne, hogy a mostani színvonalon, a mostani forrásellátottság mellett mi 
az össztársadalmi értéke a víziközmű-szolgáltatásnak, és ha egy kitűzött 
magasabb műszaki színvonalon, magasabb forrásellátottsággal működő 
víziközmű-szektorunk lenne, az mekkora hozzáadott értéket adna társa-
dalmi szinten Magyarországnak. Mert akkor már egy nagyon világos dön-
tést lehetne hozni, hogy a szektorba bele kell tenni egy bizonyos összeget 
egy meghatározott időtávon, és akkor ez gazdasági, környezeti, műszaki 
és össztársadalmi szinten ennyi meg ennyi pluszt hozna Magyarország 
számára… vagy éppen ellenkezőleg. Lehet, hogy az jönne ki, hogy nem 
ad annyi pluszt egy sokkal jobb műszaki színvonalú infrastruktúra, de ak-
kor legalább tudnánk, hogy mi az értéke egy színvonalugrásnak. 

Csaba, leírjuk, aztán meglátjuk, hátha valaki lecsap rá…
K. Cs.: Tudom én, hogy aki – kis túlzással – az életéért küzd, annak na-
gyon nehéz stratégiai célokban gondolkodni, azonban mégiscsak fontos 
lenne! Itt szeretnék még valamit megjegyezni az árszabályozási logikáról. 
Azt látom, hogy az infrastruktúra-tarifaszabályozás jelentős megújításra 
szorul, mert a jelenlegi módszertannal nem igazán éri el a célját. Az ösz-
tönző árszabályozás lényege az lenne, hogy kitűzök szabályozási célokat, 
a társaságok erre végrehajtanak különböző akciókat vagy beruházásokat, 
és a beruházáshoz kapcsolódó hatékonyságjavítást bizonyos ideig a vál-
lalatnál hagyom. Jelenleg olyan rövid ideig hagyja ott az eredményt a 
szabályozás ezeknél a cégeknél, hogy tulajdonképpen nem nagyon éri 
meg hatékonynak lenni. Érdemes az is vizsgálni, hogy az innovatív, ki-
emelkedően hatékony társaságokat a szabályozás miként tudja pozitív 
ösztönzőkkel támogatni.

Vízművek, vízipar – azt hiszem, kivesézve, és most már ismerjük a szak-
mai álmaidat is. Ide kapcsolódik, és szerintem napjainkban nagyon fon-
tos kérdés – nekem személyesen is mindenképp: neked mi a véleményed 
a MaVíz-ről 2020 februárjának elején?
K. Cs.: A MaVíz-ről azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell hogy 
összefogja valaki az üzemeltetők és a tágabb értelemben vett vízipar 
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nem fizetne vízdíjszámlát. De a mostani berögzített tarifarendszernél biz-

tosan van jobb megoldás a megfizethetőség biztosítására, illetve koráb-

ban utaltam már arra, hogy a szolgáltatási paramétereket, előírásokat is 

célszerű lenne hozzáigazítani a jelenlegi árszinthez. 

Szóval lenne azért itt megoldás, úgy látom…
K. Cs.: Itt arra kell megtalálni a megoldást, hogy mindenki számára elfo-

gadható mértékű és árú legyen a vízszolgáltatás, és egyébként az üze-

meltetési költségek is megtérüljenek, szóval, hogy ez a kettő hogyan ér 

össze. Az egyensúly nem feltétlenül tarifán keresztül megoldandó kérdés. 

Ezért mondtam a szociális hálót vagy intézményrendszert. Igazából en-

nek az egésznek úgy kellene jól működnie, hogy önfenntartó legyen. 

Ez jól hangzik. Remélem, most majd messzire elhallatszik a szavunk. Jó 
lenne… Beszélgetésünk végén szeretném még megkérdezni, hogy mivel 
töltődsz fel, hogyan kapcsolódsz ki, bár, bevallom őszintén, azért valami 
olyasfajta kép alakult ki bennem rólad, hogy nem dúskálsz szabadidőben. 
K. Cs.: Jól látod, egyre kevesebb szabadidőm van. Feleségemmel két fiút 

nevelünk, 7 és 11 évesek, itt élünk Budapesten. 

Nyilván a családdal minél több időt szeretne tölteni az ember, viszont 

azt én is érzem és látom, hogy egyre nehezebb összeegyeztetni a munkát 

a családdal. Ahogy a fiúk is nőnek, egyre több programon szeretne ott 

lenni az ember, az évnyitón, a farsangon, az apás edzésen, és igazából 

nem túl támogató ebben sem az oktatási rendszer, sem a munkahely, 

hiába próbálja ebben mindenki fejleszteni magát. Ha van szabadidőm, 

motorozok, vagy a barátokkal grillezünk a kertünkben, ez az, ami igazán 

feltölt és kikapcsol. 

Zárásként azt szeretném megtudni, hogy mi az a gondolatmenet, aminek 
alapján az emberi kapcsolataidat működteted, a mindennapjaidat éled. 
Viszonylag fiatalon elég magas szintre eljutottál, és azt gondolom,  el-
mondható, hogy te egy sikeres ember vagy…
K. Cs.: Tőlem sokszor kérdezik: hogyan jöttek ezek a karrierugrások? 

Furcsa, mert én nem vagyok egy hosszú távú karriertervező típus. Azt 

látom, hogy ha szorgalmas vagy, és becsületesen beleteszed az energiát 

abba, amit éppen csinálsz, ha kitartó vagy, és még egy kis szerencséd is 

van, akkor el fogod érni a céljaidat. A környezeted ekkor támogató lesz, 

és észreveszi, hogy alkalmas vagy nagyobb feladatokra. Igazából talán 

ez a filozófiám: hogy becsületesen, szorgalmasan, energiát nem kímél-

ve csináljunk valamit, hogy amikor eljön az ideje az értékelésnek, akkor 

hátradőlhessünk, és azt mondhassuk, hogy mi mindent beletettünk. És 

persze a szerencsefaktor. Az mindig kell. Önmagában ugyan nem elég, 

de bízni kell benne! 

Értem. Jól hangzik! Köszönöm szépen a beszélgetést, kívánom, hogy vál-
janak valóra az álmaid, és csak így tovább!  
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