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Bevezetés

A vegyiparból az ivóvíz deklórozására kísérletképpen
átvett aktívszén-adagolás elfogadott, majd rendszeresített
ivóvíz-technológiai folyamattá vált. A por alakú (PAC) és
szemcsés (GAC) aktív szén egyre nagyobb szerepet kapott
a vízellátásban. Szerepe nem csökken, de a felhasználási
célok technológiai sorrendje átrendeződhet a jövőben.

Megjelent kormányrendelet
alapján kezdődő Ivóvízminőség-javító Program nyújtott újabb perspektívát az aktív szén számára
alkalmazási cél és mennyiség tekintetében. Az aktív szén többféle
speciális célú és társított vízkezelési feladatra használható. A víztechnológia progressziójának két oldala mutatkozik. Az egyik a már említett több célú, növekvő
számú és volumenű felhasználás ténye, a másik
a konkrét eset(ek)ben való létesítés elhatározási, döntési, aktívszén-típus kiválasztási, technológiatervezési, üzemeltetés-szervezési folyamatának szemlélete és szakmai megalapozása. A
teljes, soklépéses folyamat elemzése – ami több
tanulmány tárgya lehetne – nem célunk. Közleményünkben elsősorban az aktívszén-típus kiválasztásához szeretnénk támpontot nyújtani. A
Szolnoki Felszíni Vízmű nagy tisztítóképességű
technológiájának modellezése, tervezése, majd
üzemeltetése során összegyűjtött ismeretek és
tapasztalatok közreadása – reményeink szerint
– az aktív szenet alkalmazni készülők körében
hasznosulhat.

Történeti áttekintés 1,2
Az aktív szén ivóvíz-biztosítási célú felhasználása nem mai keletű. Valószínű, hogy a főníciai kereskedelmi hajókon használt szenesített
felületű fahordó ivóvíztárolók (Kr. e. 450 körül)
tekinthetők az első rendszeresített alkalmazásnak. Az ezen időből származó hindu leletek homok- és faszénszűrővel „tisztított” ivóvízre utalnak. Szenesített belsejű fahordók alkalmazása
a hosszú tengeri hajóutakon – az ivóvíz minél
hosszabb idejű megóvására – a 18. századig nyomon követhető.
K. W. Sheele 1773-ban vizsgálta a különböző
nyersanyagokból levegő kizárása melletti heví

téssel (karbonizálással) készült „porózus” szenek
gázmegkötő képességét. A gázok „elnyelt térfo
gatának” mérésével megtette az első lépést az
aktív szén és az anyagátadás számszerű jellemzésére. Lowitz 1785-ben a cukorszirup színanyagainak megkötését, a folyadékfázisban végbemenő
anyagátadást vizsgálta elsőként.
A cukorgyártás adta az első lökést az aktívszén-fejlesztés sokirányú tevékenységének, aminek eredményeiből az ivóvízellátás is részesült.
A kezdetleges elszenesítési technikával fából kinyert termék (faszén – charcoal) nem bizonyult
elég hatékonynak. Ez vonatkozik a valamivel
jobb csont-, vér- stb. eredetű anyagokra is. Az ok
elsősorban a kedvezőtlen porozitásból adódó kis
aktív felület, ami általánosítható tulajdonságuk.
Von Ostrejko 1901-ben kifejlesztett kétlépéses eljárása nagyon kedvező pórusszerkezetű
„aktív szenet” állított elő:
1. lépés: fém-klorid (ZnCl2) jelenlétében levegő
kizárásával végzett termikus dehidratálás és
karbonizáció;
2. lépés: szén-dioxiddal és vízgőzzel, a hőmérséklet lassú növelésével (600–900 oC) végzett
óvatos oxidáció
Az ipari méretű aktívszén-gyártás alapjait ez
az eljárás teremtette meg. A Chemische Werke
1911-től kezdve állított elő fából EPONIT, tőzegből NORIT és PURIT néven aktívszén-port (PAC).
Szemcsés aktív szenet (GAC) az angliai Readingben alkalmaztak először 1911-ben deklórozás-

ra (a deklórozás nem adszorpciós, hanem katalitikus kémiai folyamat). Íz-szag eltávolításra – már
működő vízművek – 1929-ben Németországban,
1932-ben az USA-ban alkalmaztak GAC-t. Az első
közvízmű, amit eleve „GAC-szűrővel” terveztek, az
USA-beli Hopwelben létesült 1961-ben.
A legelső PAC és GAC üzemi alkalmazások
célja a deklórozás, az íz-szag csökkentés volt.
Az egyes vizek természetes szerves anyagának
(NOM) kompetitív viselkedése, hatásfok és hasznos terhelés tekintetében erősen korlátozta az aktív szén üzemelését. Az ózonozást és a GAC/BAC
folyamatokat kombinálva megvalósító „Mülheim
Process” nyitotta meg a növelt tisztítóképességű
rendszerek sorát, beleértve a Szolnoki Felszíni Vízmű 1997/98. évi vízminőség-javító fejlesztését is.

1. Aktívszenes víztisztítás
1.1 Az anyag(ok) eltávolításának
folyamata
A víztisztítás célja a kifogásolt tulajdonság(ok) megszüntetése vagy legalább egy tűrési
szint alá csökkentése. A használati ivóvíz minőségét együtt határolják be a kifogásolt tulajdonságok hordozóinak „előírt” határértékei, ezeken
túlmenően pedig például az egészségügyi „elvárt” értékek és a fogyasztó „jóvíz-érzete”.
A kifogásolt tulajdonság megszüntetése
csaknem mindig valamilyen anyag(ok) eltávolítását jelenti. A kiindulási vizek – különösképpen
a felszíni víz – multikomponenses rendszerek. Az
anyageltávolítás egy célkomponens esetében is
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1. táblázat
A víztisztítási technológia anyageltávolítási lehetőségei
Folyamat

Művelet

Hatásmód

diszperzió

fáziselválasztás

destabilizálás
Lennard–Jones-hatás

redox

kémiai reakció
roncsolás, átalakítás

kémiai kötések (kötőerők)
megszüntetése

dezinfekció

életfunkció-gátlás

sejtanyag, anyagcsere
reprodukciós rendszer károsítása

szorpció

anyagátadás
(szilárd/folyadék)

diffúzió konvekció
Van der Waals-, London-erők,
egyensúlyi potenciál

szimultán, egymást követő, versengő stb. mátrix-hatás mellett történik. A folyamat tervezését
csak modellezés alapján lehet megalapozni.
Az 1. táblázat 1–3. esetében „bevitt” hatóanyagokkal megy végbe a folyamat. A hatásfok
csak az eltávolítandó anyagok meghatározott
típusának megfelelő. A reagensmennyiség és
a reakciókörülmények optimálása korlátozott.
Melléktermékek és reagensmaradék jelenlétével
számolni kell.
Az aktív szénnel elvileg nem viszünk be
vízidegen anyagot. Az eltávolítandó anyagok
transzportfolyamatok révén a szén felületére
jutnak, kötőerők közreműködésével felhalmozódnak, elhagyva a folyadékfázist (egyensúlyi
feltételek szerint). Az aktív szén felületén, versengve az aktív helyekért, számos komponens
halmozódhat fel, beleértve a kémiai folyamatokban ismert vegyületek fontos csoportjait is (PCB,
dioxin, THM stb.).
Az aktív szén működésének is megvannak a
korlátai – más tartalommal ugyan. A kémiai eljárások negatívumai helyett nagyon bonyolult
folyadék/szilárd anyagátadást kell kezelni, amit
a későbbiekben részletezünk.
A vízellátási szakmai életben elfogadott
„egyszerű”, „teljes” és „nagy tisztítóképességű”
technológiaminősítés növekvő vízminőségi teljesítőképességet takar. Másrészt – éppen a teljesítőképességgel összefüggésben – az 1-től 4-ig
felsorolt folyamatok együttes részvételének és
fáziskombinációjának mértékét fejezi ki.

A közismert PAC és GAC üzemi alkalmazásmód megkülönböztetésében nem a szén morfológiája, hanem a teljesen eltérő fázisérintkezés
a meghatározó. A fázisérintkezés intenzitása az
anyagtranszportban nagy szerepet játszik. Természetesen a szemcseméret sem elhanyagolható az átadási folyamat és szemcsén belüli transzport tekintetében.
A víz/szénszemcse anyagátvitelénél tényként fogadjuk el, hogy az egyébként hidrofób

szénfelület már vízzel „telített”. PAC esetében a
szénszemcse a beadagolás pillanatában áramlási szempontból tranziens állapotba kerül, a beadagolási sebesség és a közeg áramlási sebességétől függően – bizonyos idő után – vagy együtt
úszik egy rendelkezésre álló víztérfogattal (lamináris áram), vagy a rendelkezésre álló térfogat
állandóan felújul (turbulens áram). Feltételezhető, hogy a folyadék fő tömegében egy „ni” anyag
homogén „Co” koncentrációjú eloszlásban van.
Az elemi víz térfogatában Ge = Co• Ve komponens
tömeg található. Együttúszás esetén a határfelületi kettős réteg pillanatszerűen kialakul, amin
keresztül a Co és rD (filmellenállás)-tól függő sebességű anyagátadás történik (jF).
A térfogati elem távolabbi
részéből konvekcióval jK = A-1 •
dGe/dt áramsűrűségű transzporttal, a szemcseközeli részből
vezetéses árammal (diffúzió)
jD=-D • grad C0 (lamináris) vagy
jD= -(D+lū) • grad C (turbulens)
áramsűrűségű transzporttal kerül az anyag a film folyadékoldali részére. Ahhoz, hogy ne a jK, jD
legyen a sebességmeghatározó
folyamat, rendszerint külső keverést kell alkalmazni, amit az „l”
keveredési úthosszal lehet jellemezni. GAC-tölteten, fixált szemcsék esetében a külső transzportfolyamatok számos tényezőtől
függnek ugyan, de az áramlási
sebességnek kiemelt szerep jut.
Az aktívszén-szemcsén belüli
transzport anyagszerkezeti, morfológiai megvilágítást igényel
(lásd: Aktívszén-pórusszerkezet).

1. ábra
PAC folyamatos előadagolás
a) Blokk vázlat

b) Koncentráció függvény
C0

g
m3
Ck

1.2 Üzemi technológiai megvalósítás

t[h]

τ
c) Anyagáram, anyagmérleg

Jelmagyarázat

Q . (C0-Ck)=G . (qk-q0)
Q . (C -C )=G . q

Q : vízhozam

Q .
1 .
qk =
(C0-Ck)=
(C0-Ck)
G
D0

τ : tartózkodási idő

0

k

k

3

t : idő
C0 : kiindulási koncentráció
Ck : kilépő koncentráció
G : széntömeg
Gη : eltávolítási hatásfok
q0 : kiindulási tömeg
qk : komponens tömeg

1.2.1 PAC-adagolásos
előkezelés 3, 6
A lehetséges üzemi megoldások közül a folyamatos üzemű
a legáltalánosabb. A blokkvázlat
szerint (1. a ábra) a műveleti egységet a vízáramba szabályozható PAC-adagolás és bekeverés,
megfelelő (τ) fázisérintkeztetés
és keverés, majd fáziselválasztás
képezik. A vázolt műveleti egységben az anyag koncentrációja
(C0) a célértékre (CK) csökken (1. b
ábra, idealizált időfüggvény).
Az anyagáram állandósult
üzemállapotban (steady state) egyszerű mérlegegyenlettel
számszerűsíthető (1. c ábra).
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2. ábra
GAC-töltet folyamatos adszorpciója
a) Blokk vázlat

c) Anyagáram, anyagmérleg
Oszlopterhelés (load)
Q . (C0-Ck)=G . (qk-q0)
ti

1.2.2 GAC-töltetes utóérintkeztetés
A nyitott (vagy zárt) adszorberek rendszerint
a víztisztítási folyamat befejező fázisai. A gyakorlatban a fixágyas felülöntözött üzemelés tartja a
vezető szerepét.
A GAC-üzemelésnél új fogalmakkal találko
zunk: felületi terhelés (öntözési sűrűség m3/m2
– load), áramlási ellenállás (nyomásveszteség
Δp/m – head loss), visszamosás (backwash), áttörés (breakthrough), versengő adszorpció (competing), kiszorítás (displacement). A tartózkodási idő
(empty bed contact time) a PAC-tól eltérő értelmezést nyer.
Az eltávolítási hatásfok, az oszlopterhelés, az
áttörés részletesebb szemléltetése megvilágítja a
töltetes oszlopok tervezésének és üzemeltetésének fő kérdéseit (2. a és 2. b ábra). Az első teendő mindig az, hogy pontosan meghatározzuk az
aktív szén feladatát. Ezt követően lehet feltenni
a további kérdéseket: a szén egységnyi mennyisége az adott vízi környezetben mennyi anyagot
távolít el, milyen tartózkodási időt szükséges biztosítani, és mi a várható kimerülési terhelés (kapacitás – isoterma).4, 5
A GAC napi üzeme szempontjából az eltávolítási hatásfok, hosszú idejű üzeme szempontjából az áttörés, más szóval az összes terhelés (g/kg,
vagy m3/kg szén) a fő kérdés. A kezelendő víz természetes szervesanyag-tartalmának (NOM) versengő, kiszorító, gátló hatása kérdésessé teszi az
áttörés értelmezését és számításos alapon történő becslését. A 2. ábra a frontális oszloptelítődésről és az áttörési profilról egy komponenssel
idealizált képet ad. A PAC, GAC működés általános, elvi vonásait áttekintve érzékelhető, hogy a
folyadék/szilárd anyag forgalmán alapuló vízkezelés az aktív szén (mint média), a tisztítandó víz
és az anyagátadás „saját” tulajdonságainak és a
kölcsönhatások figyelembevétele, modellezése
nélkül az optimális megoldástól távol kerülhet.

ti

Σ Qti . (C0-Ck)= t=0
Σ (Hti. A) . ρ . qk

Üzemi tapasztalataink nem erősítik meg azt
az álláspontot, miszerint a GAC-t és PAC-t teljesen eltérő célra ajánlják. A használati területek
csaknem teljesen átfedik egymást, de a hatás
fokokban lényeges eltérés lehet.
A PAC alkalmazása dózis (5–20 g/m3), tartózkodási idő (20 perc–2 óra), fázisérintkezés
tekintetében korlátozott. A PAC adagolásával
kapcsolatban felvetődő kérdés: új létesítésnél a
tartózkodási idő (τ) és az ebből adódó berendezésméret, a már működő üzemben az adagolható PAC mennyiség, ami még elválasztható.

t=0

ti=ta

Σ Qti . (C0-Ck)=(Hti. A) . ρ . qk=G . qk

t=0

Qti . ta(C0-Ck)~
~ G . qk
Qta. ta .
(C0-Ck)~
~ qk
G
Jelmagyarázat
Q : vízhozam
A : szénágyfelület

b) Koncentráció

H : széntöltet magasság

C0

ρ : szénsűrűség
t : idő
C0 : kiindulási koncentráció

g
m3

Ck : kilépő koncentráció
G : széntömeg
GR : rendelkezésre álló széntömeg

Ck

q0 : kiindulási tömeg

ta(Qta)

3. ábra
Langmuir-izoterma

qk : komponens tömeg

t[h]

4. ábra
Freundlich-izoterma
lg q

Q

q[mg/g]

C[mg/L]
q – adszorbeált anyagmennyiség
Q – maximálisan adszorbeálható anyagmennyiség
c – egyensúlyi koncentráció
b – konstans
q
Q
1
q

=

=

bC

C

1+bC

q

1
Q

+

1
bQ

.

=

1
bQ

+

lg C
a – konstans

n – konstans

1

q=a•C

2

lgq = lga+

1
n

lgC

C
Q

1
C

1.3 Az aktív szénen megköthető
anyag mennyisége és a megkötés
sebessége7
Az adszorbeálandó komponens megoszlása
az egymással érintkező szilárd/folyadék fázisok
között nem tetszőleges. Ha elegendő idő áll rendelkezésre, egyensúlyi állapot áll be. Az egyensúly T(C°)=konstans feltétel mellett a szilárd fázis
egységnyi tömegén megkötött és a vele érintkező
folyadékfázisban maradt komponens között áll
fenn. Az egyensúlyi állapot az „izoterma” függvények, illetve ezek matematikai alakja írja le. Számos izotermaegyenlet létezik, de az aktív szén/

víz rendszerben a Langmuir és Freundlich izotermákat alkalmazzák.
A Langmuir-izoterma (3. ábra) egyenlete az
adszorbens felületen individuális, rögzített aktív
helyeket feltételez, amelyeken csak egy molekula
kötődhet, így csak monomolekuláris telítettség jöhet létre. A Freundlich-izoterma (4. ábra) empirikus
egyenlete heterogén adszorbens felületet feltételez, amelyen eltérő adszorbciós potenciálú aktív
helyek vannak, de ezeken Langmuir-típusú borítottság alakul ki. Az izoterma-egyenletek alkalmazhatók a CK célkoncentrációk (lásd: 1-2. ábra)
eléréséhez szükséges aktívszén-mennyiség számolására, továbbá a célkomponens megkötését
gátló mátrix-hatás vizsgálatára. Az anyagtranszport és -átadás időbeli lefolyásának ismerete fontos, az egyensúly beállásához, azaz a tartózkodási
idő és berendezés mérettervezéséhez.
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.

k

1
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sebességi egyenlet(ek) jó közelítéssel írják le az
adszorbciót.

2. Az aktívszén-szilárdfázis
jellemzése
Az adszorptivitás az aktív szén meghatározó
tulajdonsága. Felületein egyes kémiai elemeket,
vegyületeket és vegyületek keverékét egyidejűleg képes megkötni és felhalmozni specifikus
mikro- és makroszerkezetének és az ezeken fellépő erőhatásoknak a közreműködésével. Adott
komponens szempontjából a meghatározó tényezők a felhalmozás ténye (adszorbeálhatóság), az aktív szén egységnyi tömegén felhalmozható mennyisége (kapacitás), a rögzítés
módja (fizikai adszorpció, kemoszorpció, ioncsere), több komponens esetében az egymásra
hatások mértéke, és nem utolsósorban a komponens odaszállítása egy „aktív” felületrészhez
(transzport mechanizmus). A komponens és az
aktív szén saját tulajdonságai egyaránt szerepet
játszanak az adszorpció folyamatában.
Az aktív szén víztisztítási alkalmazását az általános törvényszerűségek érvényessége mellett
rendszerint eseti feltételek határolják be. A leginkább megfelelő szén kiválasztásához többek
között az egyes aktív szeneknek az anyagátadásban és -felhalmozásban mértékadó tulajdonságait kell a feltételekhez illeszteni. E tulajdonságok az aktív szén nyersanyagának (fa, tőzeg,
kőszén, kókuszdióhéj, mezőgazdasági hulladék
stb.) tulajdonságaitól, a gyártási eljárástól (karbonizáció, aktiválás) nagymértékben függnek.
Az aktívszén-gyártók és -forgalmazók a Termék Értesítőben (Product Bulletin) közölt szöveges információi – leírás, tulajdonságok, előírások,
tipikus tulajdonságok – és a számszerű adatok
nem elégségesek az aktív szén kiválasztásához.
Az aktív szén szerkezetének és az ezzel összefüggő tulajdonságok áttekintése támpontot nyújthat egy kiválasztási folyamat megalapozásához.

megjelenítése (5. ábra) lehetőséget ad az anyagtranszport és -átadás szemléltetésére. A pórusok
szerepe kétségtelenül a legjelentősebb az aktív
szén működésében.
Pórusok osztályozása IUPAC szerint:
• Makropórus
Sz > 50 nm
• Mezopórus
2 nm < Sz < 50 nm
• Mikropórus (ezen belül)
Sz < 2 nm
Ultramikro
Sz < 0,5 nm
Mikro
0,5 nm < Sz < 1,4 nm
Szupermikro
1,4 nm < Sz < 2,0 nm
(Sz = szélesség)

Az anyagátadás megközelítően
6. ábra
90%-a mikropórus-felületen megy
Póruseloszlás és térfogat függése a kiindulási anyagtól
végbe. A makro- és mezopórusok
16
inkább transzportszerepet játszaFa
14
nak. A mezofelületen az adszorpKókuszdió héj
12
Kőszén
ció mellett kapilláriskondenzáció
10
is fellép. A mikró, szupermikró pórusokban felületi és Fick-diffúzió,
8
az ultramikropórusokban aktivált
6
Knudsen-diffúzió a szállítófolyamat.
4
A pórusok méret szerinti elosz2
lása (6. ábra) a nyersanyag és az
0
aktiválási eljárás függvénye. Szem10
100
1000
10000
100000
betűnő a kókuszdióhéjból készült
p ó r u s s u g á r ( Å)
termék mikropórus-dominanciája. A nagy NOM- és Humin-tartalmú vízben ez nem feltétlenül jelent előnyt egy Aktív szenek jellemzése
A 2. és 3. táblázatban felsoroltak az anyagát
adott komponens (pl. endokrinroncsolók) számára.A pórusméret, a szerkezet és az egyensúlyi vitelre csak közvetett, az aktív szén üzemelési tuadszorbeált anyagmennyiség közötti összefüg- lajdonságaira közelítő információt adnak.
gés a 7. ábrán meggyőzően látható.10 A legnagyobb mikropórus-területet tartalmazó carbon
Az aktívszén/víz rendszer egymásra hatásáA egyensúlyi kloroform terhelése nagyságrend- nak jóslásához az aktív szén
del meghaladja a kisebb mikropórus-tartomá- • savas oxigéntartalmú csoportjainak
nyú szenek egyensúlyi megkötését.11
• savas és lúgos csoportjainak
A felületi erőhatások az aktívszén-felület • vizes oldatban lévő pH-értékének
kémiai és energetikai heterogenitásának követ- • a pHZPC (töltés ekvivalencia pH), illetve vizes
kezményei. Az adszorbátum két kötéstípusát –
közegben a pHIP (izoelektromos pH) értékek
fiziszorpció és/vagy kemoszorpció – a kötőerők
meghatározása ajánlott.
5. ábra
Pórusszerkezet sematikus ábrázolása

Aktív szén szerkezete 8, 9
Koherens diszperz rendszer, amelynél a meghatározott térbeli irányultság szerint rendezett
szilárdközegben szerkezeti hibahelyek, „pórusok”
találhatók. A jelenleg elfogadott felfogás szerint
a molekuláris szintű építőelem, a grafit elemi
cella polikondenzációs „elemi szerkezeti egységeket” (ESE) épít fel, közel párhuzamos síklapokkal. Az ESE-k helyi molekuláris orientációja (HMO),
majd térbeli rendeződése az aktívszén-szerkezetet hozza létre. A pórusok anyagszerkezeti részletezésétől eltekintünk. A pórusszerkezet sematikus

típusa és nagyságrendje különbözteti meg. A
kemoszorpció esetében elektronátadással járó
kémiai kötés jön létre 102-103 KJ/mol energia
átalakulással, de nem ez a cél. A fiziszorpciónál
az elektronsűrűség inhomogenitása miatt dipólos „aktív helyek” jönnek létre (vagy az adszorbátum indukál), amelyek másodlagos kötőerőkkel
(Van der Waals) 10-2 – 100 KJ/mol energiaszinten
hoznak létre kötést, ami nem jár elektronátmenettel. Reverzibilis egyensúlyi (vagy állandósult –
Steady State) felhalmozás történik. Eltérő kémiai
mechanizmus szerint történhet az oxigéntartalmú ionizált funkcionális csoportokon (karboxil,
fenol, lakton stb.) végbemenő ioncsere.

fa j l a g o s t é r f o g at n ö v e k m é n y

Az I. rendű C1=C0 . e -k t

5

A felület egyaránt elérhető
az abszorbeátum és az
oldószer számára

A felület csak az
oldószer és a kisebb
abszorbeátum
számára elérhető

A felület csak
az oldószer
számára elérhető

3. A víz folyadék fázis jellemzése
A víz kis koncentrációjú, multikomponenses
rendszer. Az aktívszén-adszorpció szempontjából elsősorban a valódi oldatot képező anyagok
jönnek számításba. Az adszorbeálandó anyagok
koncentrációja 10-4–101 mg/l tartományba esik.
Az anyagátadás kis szabadenergia-csökkenéssel
jár. Intenzív folyamatokról nem lehet szó. A kvázi kolloid humin anyagok a transzportfolyamatok
korlátozása és a felületi aktív helyek „árnyékolása”
miatt nem hagyhatók figyelmen kívül. Eltávolításuk a vízből nem tipikus aktívszén-adszorpciós
feladat. Természetesnek tekintjük a víz mint közeg jelenlétét. Az aktívszén-felület kémiájára,

6
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7. ábra
a. Aktív szenek pórusméret-eloszlása

3. táblázat
Adszorpciós paraméterek

h a l m o z o t t p ó r u s t é r f o g at
( c m 3 /g- a . c .)

8
Jellemző

7
6
carbon A

5
4

maximális megkötőképesség, felületi terhelés mértéke

Sebesség*

adszorpció sebessége (egyensúlyi állapotban)

Aktív felület

2

Pórusméret-eloszlás

1
0
10

20

30

40

50

100

p ó r u s át m é r ő

200

300

( Å)

7. ábra
b., Kloroform izotermák

rendelkezésre álló kapacitás
adszorpciós helyek, transzportcsatornák

Hőmérséklet*

optimális adszorpció

Adszorbátum
koncentráció*

adszorpciós kapacitás csökkenése
vagy még rendelkezésre álló kapacitás

Tartózkodási idő*

eltávolítási hatásfok, egyensúlyi kritérium

pH (közeg)*

104
q (μg/g- a . c .)

Kapacitás*

carbon B

3

(a) Chloroform (CHCl3)
C0=500 μg/l

3

101

kapacitás, sebességfüggés

A *-gal jelölt jellemzők információtartalma általánosítható, de a számszerű értékek csak egy adott
aktívszén/víz rendszerre vonatkozhatnak. Modellezéssel mérendők.

carbon A k=244.810. 1/n=0,543
carbon B k=166.572. 1/n=0,539
carbon C k=22.849. 1/n=0,818

10

Információtartalom

carbon C

102
f o lya d é k - fá z i s k o n c e n t r á c i ó

(μg/ l )

Az adszorbeálandó oldott anyagok törvényszerűségeit talán kön�nyebb áttekinteni, ha leszűkítjük a tárgyalást a víztisztításban leggyakoribb vegyületekre, vegyületcsoportokra, illetve vízminőségi kifogásokra.
A felsoroltak koncentrációjának csökkentésére az aktív szén önmagában (η ~
=70%), eltávolítására csak fáziskombinációban képes.

Anyagátadásban szerepet játszó tulajdonságok

Az oldott anyagok néhány tulajdonsága, például a molsúly, a molevalamint az adszorbeálandó anyagok oldatbeli állapotára gyakorolt hatása kulageometria, a töltésszimmetria az anyagátadásban szerepet játszik, de
miatt közreműködő kémiai anyagnak kell tekinteni.12 Az aktív szén oxigén- nem a vízzel kölcsönhatásban alakul ki. A hidratáció, a disszociáció, az iotartalmú funkcionális csoportjain –H– hidat képez. A további vízmolekulák nizáció, a dipólképzés a víz közreműködésével, a hidrofób, hidrofil karakter
közreműködésével „cluster” alakul ki a funkcionális csoport környezetében. és az oldhatóság a vízzel szemben lép fel. Az oldott anyagok anyagátadási
A képződött alakzat megakadályozhatja az aktívszén-felület hidrofób aktív viselkedése az aktív szénen az előbbiek szerint kialakult aktuális állapottól
helyeinek megközelítését. Hatékonyan blokkolja a mikropórus-felületet. A – és mennyiségi viszonyoktól – függ. Ezzel a kép nem teljes, mert a transzkomponens adszorpciójához a víz leszorítása szükséges a felületről. Az oldott portfolyamatokban komponens-komponens kölcsönhatások is fellépnek.
A komponens tekintetében beszélhetünk adszorpciós készségről, ami
anyagok kémiai (molekuláris) állapotára gyakorolt hatás összefüggésben áll
a közepes méretű hidrofób, dipól molekuláknál a legnagyobb, a kisebb
a hidratációval, a víz poláris karakterével és felületi szabadenergiájával.
2. táblázat
Tulajdonságok

4. táblázat
Ivóvíz-technológiai alkalmazások

Jellemző

Információtartalom

Jódszám

aktivitás mértéke, aktív felület, mikropórus-térfogat

Metilénkék-szám

mezopórus-szerkezet

Melasz-szám

makropórus-szerkezet, dekolorizáló képesség

Aktív felület

adszorpciós kapacitás

Látszólagos sűrűség

térfogatsúly, térfogati aktivitás

Szemcseméret

áramlási ellenállás, tartózkodási idő

Keménység
(kopási szám)

aprózódási hajlam

Klór félérték távolság
Hamutartalom

Vegyületcsoportok

Domináns tényezők

Íz-szag anyag

Geosmin, 2-MIB, Biológiai eredetű,
Kénhidrogének,

Klórozási termékek

Szerves kénvegyületek, Klórfenolok

Klórozási termék prekurzorai
Elsődleges szerves
mikroszennyezők
Endokrin károsítás
és gyógyszermaradványok
Növényvédő szer
Biológiai szén- és energiaforrásanyagok

THM, AOX, Haloecetsav
Fulvósav, Algasejt és anyagcseretermék(ek) stb.
Ipari szennyezők, Háttérszennyező anyagok
Nonil-oktilfenol, Biszfenol A, Triazin,
Fenoxi-származékok
PCB, HCH, DIOXIN stb.

széntöltetmélység, amelyen 5 ppm csökken 2,5 ppm-re

Összes és maradék szerves
anyag csökkentése

Rovarölő-, gyomirtószer-maradék

összaktivitás csökkentése, reaktiválási hatásosság
csökkentése

Speciális célkomponens(ek)

AOC asszimilálható szén
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7

8. ábra
A természetes oldott szerves anyag (DOC) molekulaméret szerinti frakcionálása
a)

1-3 kDa

b) 100

3-5
kDa

16%

44%

10%
6% 8% 2%
> 100 kDa

(%)

14%

< 1 kDa

60

arány

80

40

46,3

58,1
84,1

30,8

72,3

23,9

5-10
kDa

20

21,7

15,5

10-30
kDa

e lő k ló r o z o t t
víz

nyersvíz

2,6

7,8

0

2,3
2,6

ülepített
víz

szűrt víz

30-100 kDa

0,45μm–100K

100K–10K

10K–1K

1K felett

9. ábra
A természetes oldott szerves anyag (DOC) hidrofób és hidrofil frakciói
b) 100

34%
HPC

66%

HPL

f r a k c i ó k a r á n ya

(%)

a)

80

52,8

53,2

55,3

60

48,2

40
20
0
e lő k ló r o z o t t
víz

nyersvíz

Hidrofil frakció

szűrt víz

Hidrofób frakció

10. ábra
Triklóretilén adszorbciós egyensúlyi izotermái a karlsruhei csapvízzel történt
előterhelési idő függvényében16
100

(mg/g)

s z i l á r d - fá z i s k o n c e n t r á c i ó

méretű hidrofil molekuláknál a legkisebb. Készségről van szó, mely a versengés, gátlás, és kiszorítás kölcsönhatásaitól függő mértékben érvényesül.
A NOM (DOC) a jelen vélemények szerint 600-650 vegyületet jelent,
amely felöleli a tulajdonságok széles skáláját. A DOC minden vízben jelen
van. Nem tudunk olyan aktívszén-alkalmazást megjelölni, amelynél a DOC
mátrix-hatása nem lép fel.
A molekulaméret szerinti frakciók átlagos felszíni vízi (8.a. ábra) és a
karlsruhei vízműben (8.b. ábra) megállapított aránya tükrözi, hogy a <1
kDa alatti frakció közel 50%-os aránnyal dominál. Az előtisztítási fázisok
után az <1 kDa frakció gyakorlatilag változatlanul az aktívszén-adszorberre kerül.13
A hidrofób/hidrofil frakció (9.a. és 9.b. ábra) aránya kisebb mértékben
változik az előtisztítás során. Mindkét példa szerint dominánsan jelen vannak a célkomponens transzportját és az anyagátadást gátolni képes frakciók. A gátló hatások tényleges mértékét minden egyes víznél modellezéssel
kell megállapítani.14, 15
A DOC hatására gyakorlati példa „TCE (triklóretilén)” F300 aktív szénen
való megkötésére a karlsruhei csapvízből (10. ábra).
A tiszta anyaggal DOC-mentes vízben felvett izoterma (legfelső szaggatott vonal) eltolódása a 2-100 napos csapvizes előkezelés, azaz a növekvő DOC-előtelítés hatására szembetűnő. A csapvíz szervesanyag-tartalma
verseng a mikropórus-felület aktív helyeiért. A TCE számára rendelkezésre álló teljes kapacitás egyre kisebb, ha az izoterma DOC-előterhelt vízzel
készül. A szabványkörülmények között felvett, egykomponenses izoterma
csak tájékoztató értékű a tervezés számára.

ülepített
víz

Triklóretilén izothermák előterheléi idő hetekben
calgon F-100 GAC (12x40 háló)
Szűrési sebesség=10 m/h
Egy kompetens (η=3,27 C0,450)

10
7
25
50

2

34

1

70

1

100

10

100

f o lya d é k - fá z i s k o n c e n t r á c i ó

1000
(mg/m 3 )

Ajánlás
Az aktív szén ivóvízellátásban történő alkalmazásánál a tisztítandó
víz tulajdonságainak, az anyagátadás törvényszerűségének leegyszerűsített, de lehetőségeink szerint átfogó elemzésével az elvi alapokat kívántuk
rendezni a kiválasztás szakmai szemléletének erősítéséhez, beruházási és
szaktervezési vonalon.
A cikkhez felhasznált szakirodalom-jegyzék megtalálható a MaVíz honlapján: http://www.maviz.org/szakirodalom_vp2014_5
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Hatékony működésfejlesztés és integráció
Szabó Istvánné

vezérigazgató,
NYÍRSÉGVÍZ ZRT.

A kezdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
viszonylag későn, a múlt század
hatvanas éveiben kezdődött a
közműves ivóvízellátás kiépítése.
A ’70-es tiszai árvíz utáni újjáépítés
lendületet adott a munkáknak, s a
’90-es évek elejére a megye mind a
228 települése közműves ivóvízzel
ellátottá vált.

Nyíregyházára a közeli Kótaj
község mélyfúrású kútjaiból érkezett az ivóvíz, majd évtizedenként
egy-egy új víztermelő művel bővült
a rendszer, amely ma már 18 település ellátását biztosítja. A vízminőség-javító programnak köszönhetően hamarosan újabb nyolc
község csatlakozik a rendszerre. A
működési terület más településein
egyaránt előfordulnak további kistérségi vízellátó rendszerek és egy-egy települést ellátó vízművek is.
A csatornázás lassabban követte a vízellátást, viszont a 2015. évre befejeződnek az uniós támogatással indult szennyvizes projektek, s alig néhány
kistelepülés marad csatorna nélkül a cég működési területén. E működési
terület a megye nyugati részén terül el, s a cég jogelődjének átalakulását
követően folyamatosan növekedett.

Az elmúlt 15 év fejlesztései
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. a jogelőd önkormányzati közös vállalat átalakulásával jött létre 1996-ban. Alapítói 29 települési önkormányzat, valamint a
Magyar Állam. Legnagyobb tulajdonosa Nyíregyháza Megyei Jogú Városa,
50% feletti részesedéssel. A cég működési területe 2003-tól folyamatosan
bővült. Az alapítók befogadták a megye csatlakozni kívánó településeit,
2013 előtti működési terület
2013-ban csatlakozott területek

amelyeken a víziközműveket korábban néhány
település tulajdonában álló társaságok üzemeltették, de – különböző okokból – belátták,
hogy hosszú távon működésük fenntarthatatlan. Cégünk munkatársai ily módon már jóval a
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény megjelenése előtt tapasztalatot szereztek a csatlakozások lebonyolításában, amely mindenhol gördülékenyen, a felhasználók és az új tulajdonos
önkormányzatok megelégedésére ment végbe.
A csatlakozó településeknek részvényeket értékesítettünk, az üzemeltetésre átvett területeken
pedig fejlesztéseket indítottunk, hogy mind a műszaki színvonal, mind a
munkatársak felkészültsége megfeleljen a korábbi működési területen kialakított követelményrendszernek.
E követelményrendszert az átalakulást követő években alakítottuk ki.
Az ezredforduló táján cégen belül komoly vitákat folytattunk a fejlesztés
irányáról és a tervezett lépések sorrendjéről. Végül konszenzus alakult ki
abban, hogy az első lépés a teljes körű minőségbiztosítás legyen.

Minőségirányítás
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. a 2000. évben elsőként szerezte meg az ágazatban
a teljes tevékenységre és működési területre vonatkozó tanúsítást. A minőségbiztosítási rendszer bevezetése a vállalati folyamatok újjászervezését igényelte, amelyet szakértői támogatással, de teljes egészében saját
munkatársainkkal végeztünk. Így lehetett elérni,
hogy a rendszert mindenki ismerje, magáénak
érezze, és így volt biztosítható annak folyamatos
fejlesztése is.
A minőségbiztosítási rendszert később
felváltotta a minőségirányítás, és a rendszer
részévé vált a környezetirányítási, majd az élelmiszer-biztonsági rendszer is. E rendszereket az
üzemeltetésre átvett területekre szintén kiterjesztettük a bővülés során. A cég az alakulásától
kezdve rendelkezik akkreditált laboratóriummal
is, amely korszerű műszerparkkal, képzett munkatársakkal végzi feladatait.

Informatikai fejlesztések

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. működési területe 2013. év után

Az ezredforduló táján ugyancsak dönteni
kellett az informatikai fejlesztések irányáról.
Rendkívül hasznosnak bizonyult, hogy a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése kapcsán
megtörtént a vállalati folyamatok felülvizsgálata
és újjászervezése, ami elengedhetetlen az integrált irányítási rendszerek bevezetéséhez. Mind
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Ivóvíz- és csatornaszolgáltatásban részesülő települések számának alakulása
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Irányítástechnikai rendszerbe bekapcsolt objektumok (db)

A társaság stratégiájának végrehajtását a több év alatt kifejlesztett teljesítményértékelési rendszer támogatja. Évente lebontjuk az aktuálisan kitűzött célokat szervezeti egységekre, személyekre, és folyamatosan mérjük
a teljesítést. E célra kiegyensúlyozott mutatószámrendszert alkalmazunk.
A módszer lényege a folyamatos fejlesztés: a megtervezett teljesítményeket összehasonlítjuk a tényekkel, eltérés esetén elemezzük, értékeljük az
okokat, és fejlesztéseket indítunk. Az ösztönzést a teljesítmények javítása
érdekében használjuk. A működtetett rendszer nagy segítségünkre van a
felügyelő és ellenőrző hatóság részére továbbítandó adatok, eredmények

14

A szolgáltatás színvonalának növelését, a műszaki biztonságot szolgálja a mintegy másfél évtizede kifejlesztett és alkalmazott folyamatirányítási
rendszer. Kiváló mérnökeink saját fejlesztésű rendszere lefedi a cég teljes
működési területét, és egyre több objektum bekapcsolása történik meg,
köszönhetően a jelentős területi bővülésnek és a beruházásoknak. Az ágazati irányító központokból felügyelik a területen lévő létesítmények, gépek,
berendezések működését, és szükség esetén beavatkoznak a folyamatokba, vagy értesítik a helyi munkatársakat az észlelt változásokról.

Teljesítményértékelés

29

Folyamatirányítás

közmű-rekonstrukciókat. Sajnálatos, hogy az utóbbi években a beruházási
források nem növekedhettek olyan mértékben, mint azt a területi bővülés
és az üzemeltetésre átvett közművek állapota indokolná.

14

az alkalmazott gazdaságirányítási és értékesítési rendszer, mind a műszaki
információs rendszer, valamint a kapcsolódó rendszerek (HR, fuvar) magyar fejlesztésűek, megfelelő referenciák álltak mögöttük. Testreszabásuk,
bevezetésük a már bevált módszerrel, beszállítói támogatással, de saját
munkatársaink aktív, alkotó részvételével történt. Az akkori döntéseket igazolja, hogy a több mint egy évtizede – természetesen folyamatos fejlesztés
mellett – bevezetett rendszereket ma is használjuk. Az alkalmazott integrált
irányítási rendszereket mindenkor kiterjesztettük a csatlakozó területekre is.

500

9
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Szennyvízelvezetés-tisztítás

Összes objektum

előállításában, hiszen a mutatószámok alapadatait évek óta, saját fejlesztéseink érdekében gyűjtjük, és az egyes szervezeti egységek, valamint a
cég egészének teljesítményét folyamatosan értékeljük. Ehhez meg kellett
nyernünk munkatársainkat, aminek eszköze az oktatás, a képzés, a bevonás.

A vázolt fejlesztések a cég alaptevékenységének, a felhasználók egészséges ivóvízzel történő ellátásának, a szennyvizek elvezetésének, megtisztításának szolgálatában állnak. A megfelelő
A vagyonreprodukciós források aránya
Integráció 2013
szolgáltatás nyújtásához alapkövetelmény a
a szolgáltató teljes önköltségében
Az utóbbi két évben jelentős változások zajtervszerű, megelőző karbantartás, a gyors, színaz alaptevékenység ágazatainál 2014.
vonalas hibaelhárítás, valamint a közművek
lottak az ágazatban. A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. működéAmortizáció+közműsi területe tovább bővült, ma már 81 településen
szükségszerű rekonstrukciója. Mindezen feladabérleti díj+vagyontokat csak úgy lehet jól szervezetten, hatékonyan
végezzük a víziközmű-szolgáltatást. Ilyen nagy
kezelési díj
Karbanmegoldani, ha a cég valamennyi munkatársa
léptékű bővülés ilyen rövid idő alatt korábban
tartás
19,71%
ismeri a kitűzött célokat, és elkötelezett azok
nem történt, de – köszönhetően a korábbi integ25,86%
rációban szerzett tapasztalatoknak – sikerült a
megvalósításában. A fejlesztések fedezetét a
tervezett módon és időben véghezvinni a csatlajövőtudatos döntéseknek és a hatékony gazdálkodásnak köszönhetően előteremtettük. A társakozásokat. A 2013. évben, a május 31-ig beadott
ság tulajdonosai a megtermelt nyereséget nem
működésiengedély-kérelemben már szerepelt a
54,43%
vonták ki a cégből, hanem úgy döntöttek, hogy
2013. januárban, júniusban és júliusban csatlakozott 31 település minden víziközmű-rendszere,
az fejlesztésekre fordítandó. A döntés helyesnek
Üzemeltetési
költségek
a működő rendszereket természetesen beillesztbizonyult, mert a cég tőkehelyzete, likviditása a
ve a szervezetbe, kiterjesztve az új területekre is.
nehezebb gazdálkodási körülmények mellett is
(tulajdonos települések száma)
megfelelő maradt. Mind a részvényesek, mind a
A 2013. évben hat kisebb üzemeltetőtől vettünk át víziközmű-üzemelcég vezetése kiemelkedően fontosnak ítélte meg a közművek hosszú távú
vagyonbiztonságát, a hatékony működés és felelős gazdálkodás révén pe- tetést. A főbb mutatók, mint üzemeltetett hálózat, értékesítés stb., átlagodig biztosították a közművek pótlásának, felújításának forrásait. Amint mód san 20%-kal emelkedtek, a foglalkoztatottak létszáma pedig 160 fővel gyanyílt rá, a 2007. évtől az önkormányzati tulajdonú közművek működtetésé- rapodott. Bár az integráció előkészítésére nem volt sok idő, köszönhetően
nél is áttértünk a vagyonkezelési szerződésekre. Olyan költségszerkezetet a korábban szerzett rutinnak kész forgatókönyveink voltak az üzemeltetés
alakítottunk ki, ahol az összes költség egynegyede fejlesztésre fordítható. átadás-átvételére. A folyamat lebonyolításánál mindenütt figyelembe kelAz elmúlt években ennek köszönhetően évente több százmillió forint érték- lett vennünk a helyi sajátosságokat, a települési önkormányzatok igényeit,
ben végeztünk saját vállalkozásban, illetve kis részben más vállalkozásokkal és a váltást úgy véghezvinni, hogy a felhasználók azt lehetőleg észre sem
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vegyék, legfeljebb annyiban, hogy új szolgáltatási szerződést kötünk, és
más cég neve áll a számlán. Rendkívül fontos az integrációnál a tájékoztatás: az új részvényeseknek, az átvett munkavállalóknak és a felhasználóknak is változást hozott a szolgáltatóváltás, és természetesen nem hagyta
változatlanul a cég működését sem. A továbbiakban az integráció jelentős
lépéseit vesszük sorra.

Üzemeltetési szerződés
A csatlakozó önkormányzatok részesedést szereztek a társaságban, és
mint tulajdonosok kötöttek a céggel üzemeltetési szerződést. Ezek mellékleteként elkészültek a közműleltárak és a vagyonértékelés. Utóbbit – az önkormányzatok megbízásából – az előző években kialakított, egységes eszközstruktúrában előkészített közműnyilvántartás alapján végeztettük el.

Munkavállalók, szervezet
A csatlakozási döntéseket követően mindenütt tájékoztattuk a munkavállalókat, bemutatva cégünk tevékenységét, a várható feladatokat, a
munkafeltételeket, a juttatási rendszert. A munkavállalókat korábbi munkaviszonyuk elismerésével vettük
át és foglalkoztatjuk, lehetőleg
mindenkinek biztosítva a képzettségének és gyakorlatának megfelelő munkakört. Ez nem volt egyszerű
az ügyviteli alkalmazott munkatársak esetében, mivel a korábbi cégnél végzett feladatokat, mint a főkönyvi könyvelés vagy számlázás,
a társaság központjában, korszerű
informatikai támogatással végezzük. Többen vállalkoztak a cégközpontban megüresedett vagy az új
álláshelyek betöltésére, és esetenként a feladat ellátását telepítettük
Folyamatirányítás
át más munkahelyre. Utóbbira példa a folyószámla-könyvelés vagy a
call-center, ahol az elektronikus adatforgalmazás lehetővé teszi a távoli elérést, munkavégzést. Az új munkatársakat elláttuk munkaruhával, a munkavégzéshez szükségesszerszámokkal, és megszerveztük az új belépőknél
szokásos oktatásokat. A 2013-2014. évben három alkalommal, mintegy
120 főnek szerveztük meg az ún. kezdő munkavállalók napját, amikor munkatársaink átfogó tájékoztatást kaptak új munkahelyükről üzemlátogatással egybekötött szakmai nap keretében.
Az eltérő bérezési, juttatási rendszerek folytán szinte egyénenként
vizsgáltuk és rendeztük a kereseteket. Mivel cégünknél Kollektív Szerződés
van érvényben, és az az átvett munkatársakra is vonatkozik, ennek megfelelően kezeltük az eltéréseket.
A szervezetet 2012-ben felkészítettük a megnövekedett tervezési,
adatszolgáltatási, kapcsolattartási feladatokra (GFT, MEKH, önkormányzatok), az integrációt követően pedig a kibővült területnek megfelelően egységesítettük az üzemi-alközponti rendszert. E változásokat a nagy léptékű
integráción kívül a csatornázási beruházások generálták, mivel már a tervezési-kivitelezési szakaszban is szükséges az erőteljes szakmai felügyelet
és a felkészülés az üzemeltetésre.

Irányítási rendszerek
Az integrált irányítási rendszereket szinte az átvétellel egyidejűleg elérhetővé tettük a csatlakozó területeken, természetesen a munkatársak
képzését, oktatását is megszervezve. Ennek köszönhető, hogy a felhaszná-
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lói adatállomány migrációja, az értékesítés számlázása folyamatos volt. A
folyamatirányítási rendszer kiterjesztése fokozatosan történik, mivel ahhoz
jelentős beruházások szükségesek. A minőségirányítási rendszer bevezetése is folyamatos, egyes új szervezeti egységek, létesítmények már a 2014.
évi tanúsító auditon is részt vettek és megfeleltek.

Működtető eszközök
A társaság a korábbi években felkészült a nagyobb működési területen történő szolgáltatásra, de ekkora bővüléshez nem rendelkezett elég
tartalékkal. Így – a bevett gyakorlatnak megfelelően – a korábbi üzemeltetőtől megvásároltuk a számukra felesleges, a víziközmű-szolgáltatáshoz
viszont szükséges eszközöket. Ezek nem voltak elégségesek a szolgáltatás
színvonalas, hatékony ellátásához, így további beruházásokkal teremtettük
meg az elvárt teljesítéshez szükséges feltételeket.

Felzárkóztatási terv
A nagy léptékű integráció megkívánta az új területek beillesztésének
komplex kezelését. Ennek végrehajtására középtávú felzárkóztatási tervet
készítettünk, melyet a cég vezető testületei jóváhagytak, és amelynek végrehajtásáról rendszeresen beszámolunk. A terv kiterjed a közművek
beruházásaira, a foglalkoztatásra, a hatékonyság
javítására. A teljesítményértékelési rendszerben
nevesítettük a javítandó mutatókat, mint például a hálózati veszteség vagy a hibaszám. Ezek
alakulását fokozott figyelemmel követjük, és
megtesszük a javítás érdekében szükséges intézkedéseket.
A felzárkózás hosszabb folyamat, amelynek
eredményeképpen a cég teljes működési területén biztosítani kívánjuk a közművek megfelelő állapotát, továbbá növelni a felhasználók, a
munkavállalók és nem utolsósorban a hozzánk
csatlakozó önkormányzatok elégedettségét.
Ivóvíz elosztó-hálózati hibák száma a hálózat hosszára vetítve (db/km/év)
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LEFEDETTSÉGBEN
JÓK VAGYUNK...

hirdetés

...ÉS ÁT IS LÁTJUK A RENDSZERT.
Controlsoft - A szakértő rendszerintegrátor a szoftvertervezéstől a villamos
generálkivitelezésig. Több mint 60 magasan képzett mérnök, tervező
és szoftverfejlesztő dolgozik nálunk azért, hogy az Ön rendszere hibátlanul működjön
a határokon innen és túl. Teljes körű megoldásokat nyújtunk a víziközmű ágazatra,
de minden másban is otthon vagyunk, legyen szó öntöde automatizálásról vagy
autóipari rendszerek optimalizálásáról.
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A SOPRON TÉRSÉGI VÍZELLÁTÓ
RENDSZER FŐNYOMÓVEZETÉKEINEK
REKONSTRUKCIÓJÁT MEGALAPOZÓ
HIDRAULIKAI VIZSGÁLAT
Csernyi Róbert

közműfejlesztési mérnök,
Kárász Tibor

vízellátási üzemmérnökség vezető,
Soproni Vízmű Zrt.
Dr . Darabos Péter

konzulens, BME-VKKT

Bevezetés

A Sopron Térségi Vízellátó Rendszer
főnyomóvezeték-rekonstrukciójának tervezését
megelőzően elkészült a Villa-sori övezet
hálózathidraulikai modellje, melynek segítségével
megtörtént a hálózat üzemállapotainak vizsgálata
és a rekonstrukciós elképzelések ellenőrzése.

A víziközmű-rendszerek tervezése, kialakítása, fejlesztése tekintetében olyan megoldást kell előnyben részesíteni,
amely az egészséges ivóvízzel való ellátást szakmailag megalapozott ismeretek alapján, folyamatosan és hosszú távon
képes biztosítani, valamint a vízi közmű várható élettartama
során a legkisebb mértékben eredményezi a víziközmű-szolgáltatás díjainak emelkedését az üzemeltetés biztonságának
fenntartása mellett. A fenti elvekből fakadó célok elérése érdekében a
szolgáltatók számára kulcsfontosságú, hogy a rendszerelemek fejlesztése,
illetve rekonstrukciója során olyan megoldás szülessen, mely biztonsággal képes a jelenlegi és a jövőben várható igények kielégítésére. Ezen elvek figyelembevételével történt a Sopron város és a környező települések
vízellátása szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró főnyomóvezetékek
rekonstrukciójának előkészítése. Munkámban a Sopron Térségi Vízellátó
Rendszer alapját képező Villa-sori övezetet és annak főnyomóvezetékeit
vizsgáltam meg a hálózathidraulikai modellezés módszerével annak érdekében, hogy feltárjam a jelenlegi vízellátó rendszer gyengeségeit, és javaslatot tegyek a főnyomóvezetékek rekonstrukciójára.

1. ábra
A Sopron Térségi Vízellátó Rendszer átnézeti térképe

A vízellátó rendszer bemutatása
A Sopron Térségi Vízellátó Rendszer Sopron, Ágfalva, Fertőrákos, Harka és Kópháza települések vízellátását biztosítja. Az ellátási terület 225 km2, az
ellátott lakosok száma 69 ezer fő. A vízellátó rendszer vízbázisai a Fertő-tó
közelében helyezkednek el (Fertőrákos, Sopronkőhida, Kistómalom-Csalánkert), valamint Sopron területén (Főtelep). A vízellátó rendszeren 4 db
nyersvíz-tározó és 9 db ellennyomó medence került kiépítésre a szükséges ivóvízmennyiség és a hálózati nyomás biztosítása érdekében. Az ellátási területen jelentős szintkülönbségek tapasztalhatók. Belterületen a
legalacsonyabb közterületi fekvés Fertőrákoson 116 mBf-en, míg a legmagasabb terepszint Sopron Új-Hermes településen 501 mBf magasságban található, így ahhoz, hogy a jogszabályban
a szolgáltatási pontra meghatározott minimálisan 1,5 bar, maximálisan 6,0 bar nyomásérték
biztosítható legyen, 19 db nyomásövezet kialakítására volt szükség.
A Villa-sori övezet a Sopron Térségi Vízellátó Rendszer legnagyobb övezete. Hat nyomás
zóna kivételével valamennyi övezet alapzónájának számít. A Villa-sori övezetbe bekerülő víz
a sopronkőhidai gépházban kerül átemelésre,
majd innen két főnyomóvezetéken keresztül jut
el a Villa-soron található 2000 m3 + 2x 800 m3-es
ellennyomó medencébe. A Villa-sori övezet vezetékhálózatát 17 km hosszú főnyomóvezeték,
79 km elosztóvezeték és 33 km bekötővezeték
alkotja. A vízellátó hálózat jellemző csőanyaga
KPE, a jellemző névleges átmérő 110 mm. Ezenkívül jelentős arányban megtalálhatók a vezeték korától függően az adott korra jellemző
csőanyagok is. Az övezet vízhálózatának átlagos
életkora 30 év. Az övezet legrégebbi vezetéke
egy 1910-ben épült DN 100 öv vízvezeték.
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2. ábra
A Villa-sori övezet csőanyagainak megoszlása
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3. ábra
Az övezet jellemző fogyasztási adatai, valamint átlagos fogyasztási menetgörbéje
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Átlagos napi vízfogyasztás: Qd átlag= 4840 m3/nap
Legnagyobb napi vízfogyasztás: Qd min= 6580 m3/nap
Legkisebb napi vízfogyasztás: Qd max= 3610 m3/nap

Ahogy a fogyasztási menetgörbén látható, a nap folyamán a vízfogyasztásnak egy széles reggeli és egy rövidebb esti csúcsidőszaka van. A
vízfogyasztás napi maximuma 20:30 és 21:00 között jelentkezik. Ebben
az időszakban a vízelvétel intenzitása megközelíti a 300 m3/h-t.
Mivel a vízellátó rendszer legnagyobb részének ellátása közvetlenül
a Villa-sori zónáról vagy azon keresztül történik, a zónát ellátó főnyomóvezetékek kiemelt szerepet töltenek be a város vízellátásában. A főnyomóvezetékek névleges átmérője 500, 400, 300, illetve 250 mm, és
zömében azbesztcement (ac), valamint acél (a) anyagúak. Az újabb kori
rekonstrukció során cementhabarcs bevonatú gömbgrafitos öntöttvas
(göv) csövek kerültek beépítésre. Az övezet főnyomóvezetékei a nyomvonalak alapján három részre oszthatók: (4. ábra)
1. Sopronkőhidai gépház – Pozsonyi út (temető) közötti távvezeték (Főnyomó 1., 2.1, 2.2)
2. Pozsonyi út (temető) – Csatkai utca – Villa-sori medence közötti távvezeték (I. Főnyomó 1., 2.)
3. Pozsonyi út (temető) – Híd utca – Villa-sori medence közötti távvezeték
(II. Főnyomó)

23:30

22:30

21:30

20:30

19:30

18:30

17:30

16:30

15:30

14:30

13:30

12:30

11:30

9:30

10:30

8:30

7:30

6:30

5:30

4:30

3:30

2:30

1:30

0,00

0:30

0,50

hibaok az azbesztcement vezetékek Gibault-kötéseinek
meghibásodása, jellemzően a csavarok korróziója miatt.
Jelentős hibaarányt képvisel a REKA-kötések meghibásodása is. A nagy átmérőjű vezetékek javításának költségei
nagyságrendekkel magasabbak az átlagos javítási költségeknél, miközben nagyobb a valószínűsége a jelentős, akár
20-30 m3/h-s vízveszteségeknek is. Amellett, hogy a fővezetékek meghibásodása nagymértékben veszélyezteti a vízellátás üzembiztonságát, a közeli ingatlanokban is jelentős
anyagi károk keletkezhetnek.
A fentiekben felvázolt helyzet miatt a Soproni Vízmű
elkezdte a rekonstrukciós munkák előkészítését. Mivel a
főnyomóvezetékek átépítése hosszú távra meghatározza
a hálózat üzemelésének módját, különösen a hidraulikai
paramétereket, a rekonstrukciós tervek elkészítése előtt elvégeztem a meglévő hálózat hidraulikai modellezését normál és rendkívüli üzem esetére. A vizsgálatok célja az volt,
hogy pontosabb képet kapjuk a hálózat üzemeléséről, és
felderíthessük azokat a kritikus pontokat, szakaszokat, melyek problémákat okozhatnak, és hosszú távon kockázatot
jelentenek az ellátásbiztonságra. Az alábbiakban bemutatom a hidraulikai modell felépítését és a modellezés eredményeit.

Ivóvízhálózatok hálózathidraulikai
modellezése
A hidraulikai rendszerek modellezéssel történő vizsgálata során egy
matematikai modellt hozunk létre. Ebben a modellben szerepeltetjük
a rendszer valóságos elemeinek a vizsgálat szempontjából fontos tulajdonságait. A nyomás alatti hálózatok hidraulikai vizsgálatait az áramlás
jellege alapján csoportosíthatjuk állandósult (permanens) és változó viszonyokat feltételező modellek szerint. A hálózatok viselkedése – üzemzavarmentes állapotokat feltételezve – a permanens modellezéssel
megfelelő közelítéssel jellemezhető. A modellezés során három modellcsoportot kell megkülönböztetni, melyek együttese alkotja a rendszer
matematikai modelljét:
• Topológiai modell: a hálózat geometriáját és kapcsolatait írja le.
• Hidraulikai modell: az egyes elemek fizikai viselkedését jellemzi.
• Fogyasztási modell: a terhelések, vízelvételek térbeli és időbeli változásának leírására szolgál.

A Villa-sori zóna hálózathidraulikai modellezéséhez Bozóky-Szeszich
Károly munkásságára támaszkodva a HydroConsult Kft. által kifejlesztett
HCWP programot használtam. A HCWP program a térinformatikai alapú
A vízellátó rendszer egészére vonatkozó hibastatisztikák alapján a HCMIR közmű-információs rendszer egy kiegészítő eleme.
legrosszabb állapotú vezetékek a Villa-sori övezet főnyomóvezetékei. MiA hálózathidraulikai modell topológiájának elkészítéséhez az alábbi
vel ezek a vezetékek egyben a vízellátó rendszer legfontosabb vezetékei, adatok szükségesek:
felújításuk prioritási foka is ezeknek a legmagasabb. A legtöbb hibát a – a teljes csőhálózat, a hálózati szerelvények, tározók, gépházak, kutak digicsővezetékek és -idomok acélkorróziója okozta. A második leggyakoribb
tális térképi állománya (x, y, z koordinátákkal)
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A topológiai modell létrehozását követően meg kell adni az egyes rendszerelemek hidraulikai paramétereit:
– a hálózat elemeinek paraméterei (névleges átmérő, csőanyag, érdesség);
– a tározók adatai (térfogat, vízszintek abszolút magasságban, üzemi mérési adatok, szabályozási előírások);
– a szivattyúk, gépházak adatai (kapcsolási rajzok, jelleggörbék, az energiaellátás jellemzői, a gépházak; üzemeltetési szabályzata, mérési adatok)
– a szabályozott hálózati szerelvények működési feltételei, üzemi mérési
adatok.
A fogyasztási modell meghatározásánál az alábbi három kérdésre
keressük a választ:
– Mekkora a vízfogyasztás nagysága?
– Hol modellezzük a különféle vízfogyasztásokat?
– Mikor történik a vízfogyasztás?
A fogyasztási helyek modellbe való beépítésének módja a vízvételezés nagyságától függ. A vízfogyasztás nagyságát az övezetfogyasztásokból, valamint az értékesítési adatokból lehetett meghatározni. Az
értékesítési adatokból kimutathatók azok a nagyfogyasztók, melyek vízfogyasztása a település vagy az övezet összes fogyasztásához képest jelentős hányadot képez, és külön fogyasztási pontként kell szerepeltetni
a modellben. A nagyfogyasztókon kívül a vízelvétel a hálózat vezetékszakaszainak vagy csomópontjainak terhelésével történik a vezetékek
hosszának arányában. A vízfogyasztás mértékének napon belüli változása a fogyasztási menetgörbe alapján került modellezésre.
A modell futtatása során az alábbi hidraulikai vizsgálatok elvégzésére van lehetőség:
• Üzemállapot-vizsgálatok
A vízellátó rendszer folyamatos üzemű. A folyamat során azonban az
egyes rendszerelemek különböző állapotokat vehetnek fel. Az egyes állapotok a fogyasztás változásával, a szivattyúk be-ki kapcsolásával vagy
a zárak nyitásával, zárásával változnak. Az üzemállapot-vizsgálatok célja, hogy meghatározzuk és elemezzük azokat az állapotokat, melyek a
rendszer üzemelése során jellemzőek, mértékadóak lehetnek. A rendszer egy adott állapotában meghatározhatók a hálózat hidraulikai paraméterei:
– a vízszállítás mennyisége, iránya (+/- l/s);
– az áramlási sebesség nagysága (m/s);
– a nyomásveszteség a vezetéken (mvo., mvo/km);
– a terepszint feletti nyomás (mvo.), illetve az abszolút nyomás (mBf ) a
csomópontokon;
– a tározók vízforgalma ( +/- l/s), vízszintjei;
– az adott szivattyúk vízszállítása (l/s), emelőmagassága (mvo.), valamint
egyéb üzemelési paraméterei.
• Szimulációs vizsgálatok
A szimulációs vizsgálatok célja a vízellátó rendszer megfelelő működésének ellenőrzése vagy a biztonságos üzemeléshez szükséges szabályozások, irányítási előírások meghatározása. A szimulációs vizsgálatok során hosszabb időszakra vonatkozóan (általában 24 óra) meghatározzuk
az egyes rendszerelemek hidraulikai paramétereinek időbeli változását.
• Csőhálózati jelleggörbe számítása, szivattyúk ellenőrzése
A csőhálózati jelleggörbe-számításokkal az átemelési ponton a vízszállítás és a hozzá tartozó emelőmagasságok függvénye határozható meg. A jelleggörbék alapján lehet elvégezni a beépített szivattyúk
felülvizsgálatát, illetve tervezett rendszer esetén a szivattyú kiválasztását.
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A jelenlegi hálózat hidraulikai modellezése
Az elosztóhálózat és a főnyomóvezetékek hidraulikai felülvizsgálatát a felépített modell normál és szélsőséges üzemállapot-vizsgálati
eredményei alapján végeztem el (min., max. vízfogyasztás, kizárások). A
vezetékekben áramló víz hidraulikai paraméterei közül a nyomásveszteséget tekintettem a vízellátás és a hálózat elemeire a legnagyobb hatásúnak. A nyomásveszteség az áramló közeg, az áramlási sebesség, a
vezeték átmérőjének, valamint érdességének függvénye. A nyomásveszteség az elosztóhálózatban zavartalan üzem esetén a maximális
fogyasztási üzemállapotban éri el a legnagyobb értéket. A hálózaton
tapasztalható túlzott nyomásveszteség a vezetékek nem megfelelő kapacitásából adódik. Ezeken a helyeken a vezeték keresztmetszetében
található szűkület vagy anyagváltás következtében változnak meg az
áramlási viszonyok. A biztonságos üzemeltetés érdekében a kritikus vezetékszakaszok kiváltása/bővítése elengedhetetlen.
Mivel a munka elsődleges célja a Villa-sori övezet főnyomóvezetékeinek rekonstrukcióját megalapozó hidraulikai vizsgálat volt, az üzemállapotvizsgálatok eredményeit elsősorban a főnyomóvezetékek szempontjából értékelem, figyelembe véve a hálózatra kifejtett hatásokat is.
• Két főnyomóvezeték együttes üzeme (szivattyúüzem)
A főnyomóvezetékek együttes üzeme során a terhelések a vezetékek
kapacitásának függvényében megoszlanak. A Villa-sori medencéig tartó teljes hosszon összesen 13,5 mvo. nyomásveszteség keletkezik. A víz
ellátás hidraulikai szempontból biztonságos.
• I. főnyomó 1., 2. vezetékek a szivattyúzási oldalon (Pozsonyi úti temető) lezárva (szivattyúüzem)
Az I. főnyomó kizárásának következtében a II. főnyomóvezeték hidraulikai terhelése kismértékben nőtt. A teljes hosszon fellépő nyomásveszteség 15,5 mvo. A számítási eredmények alapján az I. főnyomóvezeték
szivattyúzási oldalán a lezárásából eredő terhelést a II. főnyomó és a
hálózat képes jelentős nyomásveszteség nélkül elvezetni.
• I. főnyomóvezeték a medenceoldalon (Városligeti út) lezárva (szivattyúüzem)
Az I. főnyomó medencetöltési szakaszának lezárása esetén a Villa-sori
medence töltése a Kőszegi úti körforgalomtól csak a II. főnyomóvezetéken keresztül történik. A II. főnyomó ezen szakaszán lévő vezetékek
(DN 500 ac és DN 400 göv) kapacitása elegendő a teljes vízmennyiség
szállításához.
• II. főnyomóvezeték a szivattyúzási oldalon (Pozsonyi úti temető) lezárva (szivattyúüzem)
A II. főnyomóvezeték kizárása jelentős terhelést jelent mind az elosztóhálózatra, mind az I. főnyomóvezetékekre. A teljes hosszon fellépő nyomásveszteség 19,26 mvo. Ebben az üzemállapotban különösen nagy
terhelést kapnak a kizárási pont környékén lévő elosztóvezetékek (Ókai
utca DN 80-öv, Szent Mihály utca DN 125-ac), de a fajlagos nyomásveszteség a város több elosztóvezetékén is meghaladja a 10 mvo. értéket.
• II. főnyomóvezeték a medenceoldalon
(Vadas Jenő u.) lezárva (szivattyúüzem)
A II. főnyomó medencetöltési szakaszának kizárása esetén a teljes
vízmennyiség a Csengery utca–Batsányi utca kereszteződésétől az I.
főnyomón keresztül kénytelen a Villa-sori medencéhez jutni. Ennek
következtében az övezet legnagyobb részén a csomóponti relatív
nyomás 60 mvo. fölé emelkedik. Az I. főnyomó DN 400 mm-nél kisebb

ü z e m e lt e tő k s z e m é v e l

vízmű panoráma 2014/5

15

4. ábra
A jelenlegi (bal) és a tervezett ( jobb) főnyomóvezetékek

átmérőjű vezetékei egyértelműen túlterheltek. A teljes hosszon fellépő jelentősebb terhelése nélkül. Az egyik legegyszerűbb megoldás a fennyomásveszteség 27,8 mvo. Ebben az üzemállapotban a jelenlegi szi- ti havária esetére a sopronkőhidai átemelőszivattyúk vízszállításának
vattyúzási paraméterek mellett az övezet vízellátása nem biztonságos. csökkentése. Mivel azonban a maximális vízfogyasztás időszakában a
(5. ábra)
Villa-sori övezet és az övezetből ellátott más zónák vízelvételének inA Villa-sori övezetet terhelő összes vízfogyasztás a legnagyobb óracsúcs tenzitása a 230 l/s-os értéket is elérheti, így a csökkentett vízszállítású
idején jelenleg 157,6 l/s. Ez a vízhozam medenceüzem esetén terhe- üzemállapot csak a medencék tárolókapacitásának függvényében, röli legjobban a hálózatot. A főnyomóvezetékek többletterhelése ebben vid ideig tartható fenn.
az üzemállapotban csak a medencék előtti szakaszokon jelentkezik. A
A főnyomóvezetékek átépítésével kapcsolatos hidraulikai és üzemhálózati fogyasztás révén a vízigényből eredő vízhozam a medencétől biztonsági szempontok:
távolodva folyamatosan csökken, és a terhelés megoszlik a hálózaton. – Az egyesített szakaszokon a szükséges átmérő min. DN 500 mm.
• Két főnyomóvezeték együttes üzeme (medenceüzem)
– Az I. és II. főnyomóvezetékek szükséges minimális átmérője DN 400 mm.
A kiindulási állapotnak tekintett együttes üzem esetén a főnyomóveze- – A jelenleg elérhető legjobb technológiának megfelelően cementhabarcs
tékek kapacitása megfelelő.
bevonatú gömbgrafitos öntöttvas vezetékek beépítése javasolt.
• I. főnyomóvezeték a Városligeti úton lezárva (medenceüzem)
Az I. főnyomó kizárásával a II. főnyomó terhelése megnövekszik, mivel A rekonstrukció utáni állapot
azonban a DN 400 mm átmérőjű vezeték kapacitása megfelelő, nem hidraulikai modellezése
A fenti rekonstrukciós javaslatok alapján átalakított hálózatra is elvéalakulnak ki kritikus szakaszok a hálózaton.
geztem az ellenőrzési üzemállapot-vizsgálatokat, majd az eredmények
• II. főnyomóvezeték a Vadas Jenő utcában lezárva (medenceüzem)
A II. főnyomóvezeték kizárásának következtében az I. főnyomóvezeték kiértékelése alapján összehasonlítottam a jelenlegi és a tervezett főnyoterhelése kritikus mértékben megnő. A vezetékek kapacitása ebben móvezetékek hidraulikai paramétereit.
az állapotban nem elegendő. A medence környéki DN 300 mm-es ve- • Két főnyomóvezeték együttes üzeme (szivattyúüzem)
A rekonstrukció után, a zavartalannak tekinthető együttes üzem esetén
zetékszakaszon 13,5 mvo. nyomásveszteség lép fel. A megnövekedett
medencetöltéskor a főnyomóvezetékek teljes hosszán fellépő nyomásnyomásveszteség következtében a 215 mBf. feletti csomópontokon 15
veszteség a jelenlegi állapothoz képest 18%-kal kevesebb (11,1 mvo.)
mvo.-nál alacsonyabb relatív nyomás, a magasabb csomópontokon el• I. főnyomóvezeték a szivattyúzási oldalon (Pozsonyi úti elosztóakméletileg vízhiányos állapot is kialakulhat. (6. ábra)
na) lezárva (szivattyúüzem)
Rekonstrukciós javaslat
Az I. főnyomóvezeték a Pozsonyi úti elosztóakna és a város közötti szaA Villa-sori övezet főnyomóvezetékei zavartalan üzem esetén megkaszának kizárása esetén a nyomásveszteség a II. főnyomóvezetéken
felelő kapacitással rendelkeznek, de ezek esetleges üzemből való kiekeresztül 14,6 mvo., ami 1 mvo.-val kevesebb a jelenlegi állapotnál.
sése esetén már adódnak problémák a hálózaton. Az üzemállapot-vizs- • I. főnyomóvezeték a medenceoldalon
gálati eredmények alapján a II. főnyomó medence felőli szakaszának
(Lővér krt. egyesítőakna) lezárva (szivattyúüzem)
kizárásakor jelentkezett a hálózaton a legszélsőségesebb hidraulikai
Az I. főnyomóvezeték Lővér krt.-i egyesítőaknánál történő lezárása
állapot, ami az I. főnyomóvezeték kapacitáshiányából adódik. A két veesetén kizárásra került a főnyomó medence felőli DN 400 mm átmézeték közül ez az ág a kisebb átmérőjű. Az új vezetékek méretezésének
rőjű szakasza. A medence töltése csak a II. főnyomón keresztül törtéelsődleges szempontja az, hogy kizárások esetén a két főnyomóvezeték
nik. A fellépő nyomásveszteség 16,7 mvo., ami 0,9 mvo.-val magasabb,
külön-külön biztonságosan el tudja látni a funkcióját az elosztóhálózat
mint a rekonstrukció előtti érték. A nyomásveszteség növekedését a
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5. ábra
A Villa-sori övezet hidraulikai állapota a II. főnyomó medence előtti szakaszának lezárása esetén (szivattyúüzem)

6. ábra
A Villa-sori övezet hidraulikai állapota a II. főnyomó medence előtti szakaszának lezárása esetén (medenceüzem)
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II. főnyomó medence előtti szakaszának DN
500 mm-ről DN 400 mm-re csökkentése okozza. Ennek nagysága azonban a rekonstrukció
hatásának egészéhez viszonyítva nem jelentős.
• II. főnyomóvezeték a szivattyúzási
oldalon (Pozsonyi úti elosztóakna) lezárva
(szivattyúüzem)
A rekonstrukciót követően az I. főnyomóvezeték átépített szakaszai megfelelő kapacitással rendelkeznek a II. főnyomó kizárásából
eredően megnövekedett terhelés elvezetésére. A nyomásveszteség az I. főnyomón keresztül 17,6 mvo., ami 2 mvo.-val kevesebb a
korábbi állapothoz képest. A legszembetűnőbb változás ebben az üzemállapotban a
Pozsonyi úti temető környéki elosztóhálózaton mutatható ki. Mivel a két főnyomó elágazása nem a városi szakaszokon történik, és az
I. főnyomóvezeték kapacitása megnőtt, a kizárásból eredő terhelés nem jelenik meg az
elosztó hálózati vezetékeken.
• II. főnyomóvezeték a medence oldalon
(Lővér krt.-i elosztóakna) lezárva
(szivattyúüzem)
Az I. főnyomóvezeték rekonstrukcióját erre
az üzemállapotra méreteztem. A változtatásokat követően a II. főnyomó kizárása az
előző állapottal ellentétben nem okoz túlzott terhelést a hálózaton. A hálózatban a
víz nyomása általában 1 barral csökkent,
így 60 mvo. feletti relatív nyomások csak a
város délkeleti területein tapasztalhatók (5.
ábra). A medence töltésekor jelentkező nyomásveszteség a teljes töltési szakaszon 18,6
mvo., ami a korábbi állapot 67%-a.
A rekonstrukciót követően a maximális fogyasztási időszakban a két vezeték együttes
medenceüzeme esetén nem tapasztalható lényegi változás az eredeti állapothoz képest. Az
I. főnyomó kizárásának következtében a II. főnyomó nyomásvesztesége az átmérő korábbi DN 500-ról DN 400-ra csökkentése miatt 4
mvo.-val növekedett. A II. főnyomó kizárása
esetén viszont az I. főnyomón tapasztalható
nyomásesés jelentősen csökkent (6. ábra).
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Összefoglalás, következtetések
A Villa-sori övezet főnyomóvezetékeinek rekonstrukciójára elsősorban a vezetékek műszaki állapota és üzemeltetési nehézségei miatt van
szükség. A jelenlegi terhelések mellett zavartalan üzem esetén nem alakul ki kritikus állapot a hálózaton, így elméletileg a vezetékek alkalmasak
a vízellátás fenntartásához. A II. főnyomó kizárása esetén azonban az I.
főnyomó szállítási kapacitása már a jelenlegi vízigények alapján sem elegendő. Ennek következtében az elosztóhálózat jelentős többletterhelést kap, ami a csomóponti nyomások növekedéséhez és a szerelvények,
vezetékek sérüléséhez, idő előtti tönkremeneteléhez vezet. Rövid ideig
ezek a szélsőséges üzemállapotok megfelelő üzemeltetési stratégiával
kezelhetőek. A biztonságos és fenntartható üzemeltetés szempontjából
azonban elengedhetetlen, hogy a megfelelő mennyiségű víz rendelkezésre álljon egy esetleges időben elhúzódó havária esetén is. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a vízszállítás megfelelő kapacitású vezetékeken keresztül történjen.
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Egyéves
a Donauchem
vízkezelőszer-gyára
Az évi 75 ezer tonna FECL és 30 ezer tonna
PAC előállítására alkalmas üzemünk a helyszínen működő izocianát gyárak melléktermékeként képződött sósavat dolgozza fel környezetbarát vízkezelő vegyszerekké.
A termékeket a Donauchem disztribuciós
hálozatán keresztül forgalmazzuk hazánkban,
valamint Ausztria, Horvátország, Csehország,
Lengyelország, Románia, Szerbia és Szlovákia területén. Célunk, hogy a hazai termelésre
alapozva Közép- és Kelet-Európa egyik vezető gyártójává, forgalmazójává és exportőrévé
váljunk a vízkezelő vegyszerek terén. Az ezen
vegyi anyagok iránti kereslet a közeljövőben
várhatóan egyre tovább növekszik majd, az EU
Környezetminőségi Előírásokról szóló irányelvének (EQSD/2008) köszönhetően, amely kötelezi a közép- és kelet-európai országokat a víztisztasági célok 2015-ig történő elérésére.

Közel kétmilliárd forintos
beruházással épült fel tavaly
a Donuachem új víztisztítóvegyianyag-gyára. Az Új Széchenyi
Terv keretében elnyert uniós
támogatás is nagyban hozzájárult a
projekt megvalósulásához. A 2013
októberében megnyitott FECL/
PAC üzem a Wanhua-BorsodChem,
a legnagyobb kínai tulajdonú
közép- és kelet-európai befektetés
kazincbarcikai gyárának területén
épült fel, a Berente 672. helyrajzi
számon.

A Donauchem Kft. 1994 óta
működik hazánkban, a 2013-ban
átadott üzem pedig a legújabb
szakasza a helyi vegyipari szektor
fejlesztésének. A gyártelep 2014ben kiegészült egy szociális épülettel, amely a gyárban dolgozó
kollégák mellett a külső logisztikai
szolgáltatók és beszállítók számára is megfelelő körülményeket biztosít a sikeres és biztonságos munkavégzéshez.

„Mindenki számára bizto
sítjuk
az életadó vizet.”

Vízkezelőszereket
fejlesztünk, gyártunk
és értékesítünk.
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A szennyvíztisztítás
elmúlt évszázada,
jelenlegi energiaproblémái
Fazekes Bence

tanársegéd,

Dr . Kárpáti Árpád

egyetemi docens,
Pannon Egyetem,
Környezetmérnöki Intézet

Bevezetés

A tudatos szennyvíztisztítás alig több mint
százéves. Az eleveniszapos változata, amely
jelenleg a legelterjedtebb, idén áprilisban lett
százéves. Kialakulásának oka az ipari forradalom
következményeként jelentkező robbanásszerű
népességnövekedés, az agglomerációk, a nagy
lélekszámú városok megjelenése.

Ezekkel együtt kiépült a központosított víz
ellátás, megjelentek a vízöblítéses toalettek is,
ami a szennyvízmennyiség ugrásszerű növekedését eredményezte. A befogadókba történő
közvetlen bevezetés tarthatatlanná vált. A tisztítás igénye gyorsan meghozta az ahhoz szükséges innovációt. A felismerés, hogy a tisztításhoz a szennyezést átalakító mikroorganizmus
és oxigén szükséges, a 18. század végén vált bizonyossággá a ciklikusan
elárasztott, töltetes medencék megépítésével. Ez a század fordulójára
a csepegtetőtestes tisztítás, majd mintegy 10 év múlva az eleveniszapos változat kialakításához vezetett. Az elsőben a mikroorganizmusok
nedvesített biofilmben (BF), az utóbbiban kis iszappelyhekbe tömörülve, folyadékfázisban lebegve (AS) szaporodnak, dolgoznak, alakítják át
a szennyezőket részben szén-dioxiddá, részben saját sejtanyagukká. Ez
a két szaporodási forma egymással versengve vagy éppen kombinálva
(hibrid rendszerek) eredményezte a szennyvíztisztítási technológiák fejlődését az elmúlt száz évben az alábbi időrendben:
• 18. század vége: Ipari fejlődés generálta szennyvíztisztítási igény
• 1870: Talajszűrés mint a múlt gyakorlata – befogadó is a talaj?
• 1880: Ciklikusan elárasztott töltet, majd levegőztetett változata
– folyadék- és levegőellátás
• 1890: Folyamatosan elárasztott, hordozós, levegőztetett medence
– oxigén- és mikroorganizmus-igény felismerése
• 1900: Kőágyas csepegtetőtestes és korlátjai – eltömődés/oxigénellátás
• 1914: Az eleveniszapos tisztítás felfedezése – 100 éve!
– szakaszos betáplálás és folyadékelvétel
– utóülepítő és iszaprecirkuláció bevezetése
– homogén iszapösszetétel – iszappehely és oxigénellátottsága
• 1930–1970: Eleveniszapos tisztítás fejlődése
– nitrifikáció (1930)
– denitrifikáció (1960)
– foszforeltávolítás (1960)
– biológiai többletfoszfor eltávolítás (1970)
• 1960: Műanyagtöltetes csepegtetőtestes biofilm és korlátjai
– csepegtetőtest, majd eleveniszap (TFSC)

• 1970: Anaerob iszapgranuláció
• 1970: Iszapsűrűsödés javítása
• 1980: Szakaszos betáplálás és levegőztetés újrafelfedezése – SBR
• 1980: Mikrobiális szelekció nagy felületű biofilmhordozón
• 1980: Eleveniszap és biofilm összekapcsolása – IFAS
• 1990: Elárasztott mozgóágyas biofilmes rendszerek kiépítése – MBBR
• 1990: Aerob iszapgranuláció és mikrobiális szelekció
• 1990: Anaerob ammóniumoxidáció felfedezése – anammox
• 2000: Ultraszűrős iszapszeparáció megvalósítása – MBR
• 2000: Anaerob ammóniumoxidáció üzemesítése – Anammox
• 2010: Aerob iszapgranuláció üzemesítése – NEREDA
• Napjainkban: Energiakrízis
– minimális energiafelhasználás/maximális energia-viszszanyerés
– pazarlás – A/B technológia és főági anammox B egységben

A csepegtetőtestes, majd az eleveniszapos
szennyvíztisztítás kialakulása
A tizenkilencedik század közepétől a nagyvárosokban megszületett
szennyvíz-elvezetési kötelezés a szennyvizek tisztítását égető igénnyé tette a század hetvenes éveire. Az első gondolat a tisztításra a talajokkal történő szűrés volt, ami a hely- és befogadóigény, no meg a magas telekárak
miatt kivitelezhetetlennek bizonyult. Ezt követte a valamilyen darabos
anyaggal (kövekkel, parafazúzalékkal) töltött medencékben történő tisztítás kísérlete. Az előülepített szennyvizet ciklikusan töltötték rá a biofilmhordozóra, majd távolították el arról, mintegy öt-hat órát hagyva a levegővel teli, nedves biofilmes töltet biológiai munkájának. Innováció ebben
a töltet elárasztása volt, illetve az alulról történő levegőztetéssel a jobb
oxigénellátás. Ezzel már csaknem három óra alatt megtisztult a ciklikusan
rávezetett és eltávolított szennyvíz a szerves szennyezés döntő részétől.
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Felismerték hamarosan, hogy az oxigénen túl a tisztítást végző iszaptömeg mennyiségét is növelni kell. Ez utóbbit azonban úgy, hogy a biofilm
tömegének növekedése ne okozzon eltömődéseket a biofilmes szűrőben.
Ez a felismerés vezetett a csepegtetőtestek (TF) kialakításához, amelyek legfontosabb eleme a korábbiakhoz képest az egyenletes folyadékrávezetés és ennek ellenére az állandó légtér, oxigénbevitel biztosítása
volt. Ezt a kövekkel töltött test forgókaros folyadékelosztókkal történő
locsolásával sikerült megoldani. A biofilm folyamatos nedvesítésén, szervesanyag- és oxigénellátásán túl ez biztosíthatta a keletkező biofilm megfelelő eltávolítását is. Utóbbit a csepegtetőtestek folyadékellátásának ciklikusságával, lökésszerű megnövelésével lehetett elsősorban szabályozni.

1. ábra
A múlt század fordulóján sikeresnek bizonyult zúzottkő-töltetes csepegtetőtestek

A csepegtetőtestek térfogati teljesítménye az elárasztott töltetes rendszerek kétszeresének bizonyult. Ennek megfelelően az alkalmas klímájú térségekben nagy számban építettek ilyeneket (WEF, 2010 – 1. ábra).
A eleveniszapos szennyvíztisztítás (AS) kialakulása Angliához köthető. 1914-ben publikálták az eleveniszapos tisztítás lehetőségét, amely
a keletkező iszap utóülepítésével és recirkuláltatásával vált igazán versenyképessé (Ardern és Lockett, 2014). Az első ilyen üzemek még nem
alkalmaztak utóülepítőt sem, hanem ciklikus betáplálással és az ülepített víz hasonló elvezetésével működtek (SBR üzemmód). Ezt a megoldást gyakorlatilag azonnal felváltotta a folyamatos betáplálás, levegőztetés, majd iszapülepítés és iszaprecirkuláció, mert üzemeltetése
lényegesen egyszerűbb volt. Valójában a szakaszos nyersvíz-betáplálás,
a levegőztetés, keverés és a tisztítottvíz-elvétel szabályozásához akkor
még hiányoztak az ismeretek és a szükséges technika. Az eleveniszapos
tisztítás felfedezői viszont már ekkor felhívták a figyelmet az ammónium
oxidációjának (nitrifikáció) lehetőségére, a környezet érzékenységére és
az iszapkor fontosságára is.

víz és tudomány

21

A nitrát nagyobb mértékű eltávolítása a második világháború után
vált szükségessé, amikor annak csecsemőkre gyakorolt káros hatása
egyértelművé vált. Ezzel együtt jelentkezett a nitrát növényi tápanyagként történő hasznosítása is a befogadókban. A nitrát szerves anyagot
termelt, s annak lebontása a befogadóban fokozott oxigénigényt keltett. A nitrát redukcióját oxigén hiányában a szerves anyagot fogyasztó heterotróf mikroorganizmusok döntő hányada biztosítani képes. A
denitrifikáció sebessége azonban erősen függ a redukcióhoz szükséges szerves tápanyag minőségétől, biológiai hasznosíthatóságától. Ennek felismerése vezetett az elődenitrifikáció kialakításához a hatvanas
évek elején. Ez azonban a folyamatos betáplálású eleveniszapos rendszereknél egy nem vagy ciklikusan levegőztetett medencetér biztosítását igényelte (A/O tisztítók). Folyamatos levegőztetésnél ezért még egy
medencetérre és iszaposvíz-recirkulációra is szükség lett (belső recirkuláció – nitrátos iszapos víz visszavitele az anoxikus medencébe, 1.a.
ábra, Fazekas et al, 2013).
Ezzel gyakorlatilag egy időben a műanyaggyártásban robbanásszerű fejlődés következett be. Lehetővé vált vékony lemezek készítése
és azok strukturált szerkezetté ragasztása. A méhsejtszerű szerkezettel
bíró műanyagtöltetek gyártása azután ilyen hordozóval töltött biofilmes rendszer kiépítését eredményezte (2. ábra). Ezek fajlagos felülete a
korábbi kődarabokéhoz képest (50-60 m2/m3) négy-ötszörös lett adott
térfogatban, miközben a térkitöltésük is lényegesen csökkent (80% szabad gáztérfogat). Ezzel növekedett a térfogategységben lévő biofilm
tömege, valamint annak oxigénellátása is. A beépíthető töltőanyag-magasság is két-háromszorosára nőtt. A klasszikus csepegtetőtestekhez
hasonlóan ezekre is felülről adták rá az általánosan előülepített szenny
vizet. Az előülepítés a biofilm lebegőanyag-terhelését csökkentve az
eldugulási hajlamot is csökkentette. Számos esetben így is a megnövekedett biofilmtömeg vezetett a műanyagtöltet összeroskadásához.
Egyébként a biofilm jelentős térfogati terheléssel is jó szervesanyag-eltávolítást biztosított. A nitrifikációt azonban ilyenkor egy következő, hasonló egységre kellett rábízni, melynek viszont már nem volt megfelelő
szervesanyag-ellátása a denitrifikáció biztosítására.

A szennyvíztisztítás fejlődése
A felfedezést követő két évtized az eleveniszapos tisztítás rohamos fejlődését eredményezte, miközben azért szép számmal épültek csepegtetőtestes megoldások is (WEF, 2010, Fazekas et al., 2014). Bebizonyosodott,
hogy a csepegtetőtest levegőellátása is javítható, s abban megfelelően
kis szervesanyag-terhelésnél nitrifikáció és denitrifikáció is bekövetkezhet. Pontosították, hogy a szerves anyag oxidációját heterotróf, az ammóniumét autotróf mikroorganizmusok végzik. Az első a töltött oszlop felső,
szerves anyaggal jobban terhelt, az utóbbi pedig a kevésbé terhelt alsó
részében domináns. A folyadékrecirkuláció következtében ugyanakkor a
felső részben a nitrát részleges redukciója is lejátszódhat, elemi nitrogén
keletkezhet. A folyamatosan jól levegőztetett eleveniszapos medencékben is tapasztaltak kisebb-nagyobb szimultán denitrifikációt, amely azonban a szigorodó határértékeket nem tudta kielégíteni.

2. ábra
Műanyagtöltetes csepegtetőtest ülepített szennyvíz szerves anyagának
eltávolítására, vagy utónitrifikáció biztosítására

A csepegtetőtestes megoldásnak volt még egy kellemetlen hátránya.
A leszakadó biofilmrétegeket a folyadékáram felaprította, s az így keletkező iszap finomabb részei nehezen ülepedtek ki az utóülepítőben. A ’70-es
években azután megfigyelték, ha a csepegtetőtest után egy rövid iszapkorral működtetett eleveniszapos egységet is beépítettek, az iszap ülepedése lényegesen javult, illetve a tisztított víz lebegőanyag-tartalma, és így
KOI-je is hasonlóan csökkent (TF/SC eljárás). Ez a jelenség rögtön figyelmeztethette a fejlesztőket, hogy a biofilm és az eleveniszap összekapcsolása további előnyökkel is járhat.
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Iszaprecirkuláció (RAS)

3.a. Elődenitrifikáció – Ludzack–Ettinger, 1962
Iszaprecirkuláció (RAS)

Nyers víz
Szelektor

3.b. Oxidációs árok szelektorral – Heide és Pasveer, 1973
Belső/nitrát recirkuláció
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Anaerob

Anoxikus

Aerob

Anoxikus

Iszaprecirkuláció (RAS)

3.c. Módosított ötlépcsős Bardenpho – Barnard, 1998; Nicholls 1973
Belső/nitrát recirkuláció

Nyers víz

Anoxikus

Aerob

Biofilm

Iszaprecirkuláció (RAS)

3.d. Integrált biofilm eleveniszap (IFAS) – Morper és Wildmoser, 1990; Rutt, 2006
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Membrán
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3.e. Membrán bioreaktoros rendszer – Judd, 2011
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Ülepítés
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3.f. Granulált iszapos SBR üzemi ciklusai – Loosdrecht, 2012
A – Szervesanyag-eltávolítás

B – Nitrifikáció/Denitrifikáció

Nyers víz

Tisztított

Fölösiszap

Fölösiszap

3.g. Két iszapkörös A/B technológia második körös N-eltávolítással – Watt, 2013
3. ábra
A szennyvíztisztítás eleveniszapos és hibrid technológiáinak fejlődése az utóbbi fél évszázadban
(Stensel – Makina, 2014)

A hatvanas évek közepén felismerték ugyan a foszfor valamilyen biológiai akkumulációját a szennyvíziszapban, ha
a hosszanti eleveniszapos medence bevezető részénél nem
volt vagy hiányos volt a levegőztetés. Ennek stabilizálásával a lakossági szennyvízben levő foszfor vegyszerek hozzáadása nélkül is eltávolíthatóvá vált. A technológia azonban
csak a hetvenes évek közepére született meg a Dél-afrikai
Köztársaságban. Pontosították, hogy az A/O kialakítás elé
még egy nem levegőztetett medence kell, ahova az utóülepítőből a recirkuláló iszapot be kell vezetni, hogy az friss
szennyvízzel keveredjen anaerob környezetben. Ez és a ciklikus anaerob/aerob környezet teszi lehetővé a különleges
foszforakkumuláló heterotróf mikroorganizmusok elszaporodását az iszapban (A2/O vagy UCT technológia – 3.c. ábra).
A biológiai többletfoszfor eltávolítására olyan megoldás is született, ahol a recirkuláltatott iszapból egy közbeiktatott medencetérben a foszforcserét akadályozó nitrátot
az anaerob medence előtt eltávolítják (Johannesburg-eljárás). Más megoldás a módosított UCT, ahol ezt úgy érik el,
hogy az iszap visszavitele előbb a denitrifikáló medencébe
történik, majd onnan kerül vissza a nitrátmentes iszapos víz
az anaerob medencetérbe egy további iszapkörön. A nitrát
eltávolítása akár teljessé is tehető a négy- vagy ötlépcsős
(ötmedencés) Bardenpho-megoldással (3.c. ábra), melynél
azonban az utódenitrifikálóba segédtápanyagot is adagolni kell a nitrát redukciójához. Ez kicsit drága megoldás, de
szükség esetén biztonságos.
A tisztításnál keletkező primer és szekunder iszapok
mennyiségének csökkentésére, részleges hasznosítására a
fentiekkel párhuzamosan megfelelő anaerob iszaprothasztás épült ki, üzemeltetési tapasztalat gyűlt össze. A biogázzal kezdetben csak fűtöttek, később elektromos energiát
is termeltek belőle, amit a levegőellátásnál ma is hasznosítanak.
A biológiai többletfoszfor eltávolításával egy időben
holland kutatók cukorgyári szennyvizek anaerob rothasztásával végzett vizsgálatai vezettek az intenzív anaerob
szennyvíztisztítás kialakulásához. Az anaerob lebegő iszap
hosszú idő után granulálódott. Ez a kolonizáció lényegesen
nagyobb iszapterhelést, illetőleg fajlagos gáztermelést engedett meg adott térfogatban. A stabil, nehéz, jól ülepedő
iszapgolyócskák lehetővé tették, hogy a biológiai terhelést
az eleveniszaposnak akár a tízszeresére növeljék. Ez nagy
folyadék- és gázterhelést is eredményezett a reaktorban,
amiért annak kialakításán is változtatni kellett. Magas reaktorokat építettek, amelyekben a gáz többszöri visszavezetése, és ezzel együtt a gázsebesség is hozzájárult ahhoz, hogy
mintegy expandált granulált iszapos rendszert tudtak kialakítani (Fazekas et al., 2013). Gondot jelentett persze, hogy az
anaerob tisztítás csupán részleges szervesanyag-eltávolítást
biztosítva a befogadók, s néha a közcsatorna határértékét
sem tudta kielégíteni. Továbbá a metánná és szén-dioxiddá
alakított szerves anyagok nitrogéntartalma is az így kezelt
vízbe került ammónium formájában. Ez a megoldás tehát
az ipari szennyvizek ilyen tisztításánál mindenképpen aerob
befejezésre, utótisztításra szorult. Az új tisztítás fontos felismerése volt ugyanakkor, hogy a lebegő eleveniszap granulált biofilmé is alakítható.
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A szakaszos üzemeltetés reneszánsza

Iszapduzzadás csökkentése, ultraszűrés

Lakossági szennyvíz tisztításánál egyaránt szükséges a szerves
anyag, a redukált és oxidált nitrogén, valamint a foszfát eltávolítása.
Ezeknél a szennyvizeknél ezért az eleveniszap maradt hosszú időn keresztül az egyetlen szóba jöhető megoldás. Az eleveniszapnak azonban
három eltérő környezetet is biztosítani kellett, ami növelte a rendszer
bonyolultságát, szabályozásigényét. A kutatók ezért megpróbálták a
három eltérő környezetet egyetlen medencetérben biztosítani a folyamatok időbeni ciklizálásával (SBR). Ez vezetett a szakaszos betáplálás,
üzemeltetés reneszánszához. Ennek eredményeként egyetlen reaktortérben valósulhatott meg a több anoxikus/aerob ciklusváltás, amivel
jobb denitrifikáció elérése vált lehetővé. A reaktor előtt vagy annak bevezető részében kialakított anaerob szelektor ugyanakkor jó biológiai
többletfoszfor-eltávolítást is lehetővé tett. A többszöri környezetváltás
az iszap ülepedését (SVI) is javította, így az a levegőztetés és keverés leállítását követően már mintegy 30 perc múlva megfelelő tisztítottvíz-eltávolítást engedett meg a medence felszínéről. Évtizedekkel később az
SBR műszaki kialakításának fejlesztése és a váltakozó környezet tudatos
alakítása, valamint a gyors iszapülepítés vezetett ahhoz a mikrobiális
szelekcióhoz, ami aerob granulált iszap keletkezését eredményezte. Ez
tekinthető napjaink legfejlettebb technikájának, melynek az üzemeltetési költsége és területigénye viszonylagosan nagyon kicsi, ellenben
a beruházásigénye elég számottevő (NEREDA – van Loosdrecht et al.,
2014). Jelenleg csak néhány ilyen tisztító üzemel világszerte, bár a jövő
lehet, hogy ezé a technológiáé (3.g. ábra).

Meg kell említeni a fejlődés menetében az iszapszeparációban elért változtatást is. Az iszap ülepedése korábban állandó problémája volt
az eleveniszapos rendszereknek. Ez mindig tápanyaghiány eredménye.
Kezdetben ez az oxigén hiányát jelentette, a relatív terhelés csökkenésével azonban szervesanyag-, N- és P-hiány eredménye lett. A hetvenes
évek elején ismerték fel, hogy váltakozó tápanyag-ellátottság a megoldás az iszap duzzadása ellen, amit a gyakorlat szelektorelven ismer napjainkban. A medencesor elején, vagy Carroussel kialakítás esetében a
medence előtt (3.b. ábra) célszerű egy tápanyaggal jól ellátott térrészt
kialakítani, legyen az anaerob, anoxikus vagy akár aerob. Természetesen
ezt a tápanyag-gradienst az A/O (3.a, 3.d., 3.e. ábrák), illetőleg az A2/O
kialakítás (3.c. ábra), valamint a szakaszos betáplálású tisztítók (SBR – 3.f.
ábra) eleve biztosítják.
Ezt az iszapduzzadási problémát sikerült gyökeresen kiiktatni az
utóülepítő ultraszűrővel történő helyettesítésével (3.e. ábra), ami az
utóbbi két évtizedben vált lehetségessé a membrángyártás fejlődése
eredményeként. Mivel az ultraszűrő közvetlenül a levegőztetőtérben
van, nincs szükség a nagy utóülepítő térre sem (MBR – 3.e. ábra). 1-2
század mikronos szűrésével a membrán azon túl, hogy a lebegőanyagot
és a mikroorganizmusokat teljesen eltávolítja, a fél mikron alatti szerves
molekulák, kolloidrészecskék eltávolításával jobb KOI-csökkentést is biztosít. Az ultraszűrés azonban nem jelent különösebb változást az iszap
szerkezetében az eleveniszaposéhoz képest. Pontosabban a pelyhekből
homogén iszap lesz, melyben továbbra is megvan a szimbiózis az egyes
sejtek között, azonban a filmre vagy granulumra jellemző csoportosulások nem figyelhetők meg benne. Az ultraszűrés ugyanakkor jelentősen
megnöveli a kialakítható iszapkoncentrációt, ami az utóülepítésnél elérhetőnek itt a duplája is lehet. Ez az iszap a medencéből kivéve nem ülepedik. Viszont így az eleveniszapos térben nem 4-6 g/l a lebegőanyag
(iszap), hanem akár 20 g/l is lehet. Ezzel a térfogategységben elérhető
tisztítókapacitás is a három-négyszeresére nő, hiszen az iszapkor változatlan marad.
Az ultraszűrős iszapszeparációnak azonban vannak egyéb előnyei
is. A makromolekulák, rekalcitrant anyagok szűrésével, visszatartásával
azoknak nagyobb tartózkodási időt biztosít az iszapos térben, növelve az
iszap, illetőleg a mikroorganizmusok adaptációs lehetőségét a lebontásukhoz. Még egy előnye bizonyított, hogy ilyen megoldásnál az iszaphozam lényegesen csökkenthető az iszapkörbe egy megkerülő ágat csatolva,
abban anaerob tér kialakításával vagy ózon adagolásával (Fazekas et al,
2013). Ez talán azzal magyarázható, hogy az iszap nehezen bontható poliszaharidjait az anaerob környezet, valamint az ózon hatékonyan képes
bontani. Az iszaphozam csökkenése ugyanakkor elvileg csökkenti az anaerob iszaprothasztás gázhozamát. Az ózonozás mindenképpen nagyon
energiaigényes, amiért a megoldás a gyakorlatban igen lassan terjed.

Elárasztott biofilmek
A korábbi csepegtetőtestes tapasztalatok alapján, no meg a
műanyag biofilmhordozók gyártásának fejlődésével lassan megérett a
gondolat, hogy a biofilmet elárasztott formában kell kialakítani és üzemeltetni. Ekkor is lehet szakaszos a folyadék feladása, egyszerűbb a levegőztetése, sőt akár a levegőztetés is ciklizálható. Még jobb megoldás
lehet, ha az ilyen biofilmes rendszerbe az ott keletkező iszapot is visszaforgatják. Ezzel megvalósult azután az integrált biofilmes-eleveniszapos
szennyvíztisztítás számtalan változata (IFAS – 3.d. ábra). A biofilmhordozó lehetett rögzített lemez, háló vagy mozgó szivacsszerű anyagból aprított formatest is, akár igen nagy fajlagos felülettel (MBBR). Bebizonyosodott, hogy ilyen esetekben az eleveniszap mellett a biofilmtömeg is
annak akár a fele is lehet. Ez ennek megfelelő mértékben növelte a dolgozó mikroorganizmusok tömegét, ugyanakkor annak csak kétharmada
került át a rendszer utóülepítőjére. Az IFAS–MBBR-megoldások nemcsak
a szervesanyag-eltávolítást növelték, de a nitrogéneltávolítást is javították a biofilmjük mélységi szelekciója, és azzal együtt a nitrifikálók bizonyos mértékű dominanciája révén.
Az IFAS-rendszer egy kilencvenes években elterjedt változata a Kaldnes-töltettel kialakított mozgó ágyas bioreaktor (MBBR). Ez a töltet 5001000 m2/m3 fajlagos felülete révén 300-500 m2/m3 biofilmfelületet is biztosíthat az eleveniszapos medencében. Bebizonyosodott, hogy a töltet
javítja a medencében a levegő oxigénkihasználását, különösen közepes buborékméret esetén. Ekkor a biofilmhordozó mozgatásával jobb
folyadékáramlást biztosít a biofilm felületénél, javítva annak tápanyag
ellátását. Az intenzív keverés és folyadékmozgás, hordozóütközés egyben a biofilm megvastagodását is megakadályozza. A film felületéről a
heterotróf szaporulatot így kellően eltávolítva erősíti a nitrifikációt, illetőleg a biofilm felszíne alatti nitrifikálóréteg alatt kialakuló denitrifikációt is. Az ilyen MBBR-rendszerekkel a hagyományos eleveniszaposakénál
három-négyszer nagyobb térfogati teljesítmény is elérhető (mind szerves anyag, mind TKN, mind TP tekintetében, Fazekas et al., 2014).

Az anaerob ammóniumoxidáció
felfedezése és üzemesítése
Felvetődött azonban a gondolat, hogy az ammóniumoxidáció gyorsítható lehet igen finom méretű szilárd anyagon kialakuló biofilmmel
is. Ezt a gyakorlatban egy gyógyszergyár magas ammóniumtartalmú
szennyvizével próbálták ki. Bazaltőrlemény 0,6 mm-es szűk szitafrakcióját használták hordozóként fluidágyban. Ez az üzem igen meglepő eredményt hozott 1985-ben. Bebizonyosodott, hogy egy 1977-ben megjósolt
(Broda, 1977) mikroorganizmus-tevékenység folyik benne, amely az ammónium oxidációjánál keletkező nitritet közvetlenül képes ammóniummal összekapcsolni (Anammox) és így nitrogént előállítani. A mikroorganizmusok pontosítása mintegy egy évtizedet vett igénybe. Ezt követhette
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azok gyakorlatban történő alkalmazása. A mikroorganizmusok lakossági
A múlt század legvégén svájci kutatók az anammox-folyamat kialaszennyvizek tisztításánál történő alkalmazására, elszaporítására jelenleg kulását biofilmes forgó tárcsás kontaktorokban (RBC) is kimérték. Ők
csak az anaerob iszaprothasztás melegebb és nagyobb ammóniumkon- a jelenséget RBC soron szerves anyagától döntően mentesített lakoscentrációjú iszapvizének nitrogénmentesítésénél van lehetőség.
sági szennyvíz ugyancsak RBC-s utónitrifikálásánál tapasztalták, majd
A hagyományos nitrifikáció/denitrifikáció az ammónium autot- azonosították a mikroorganizmusokat is. Német kutatók valamivel
róf szervezetekkel nitrátig történő oxidációját, majd annak szerves- később statikus biofilmes rendszerben mérték ki ugyanezt. Svéd kuanyag-felhasználásával, heterotróf mikroorganizmusokkal nitrogén- tatók elsősorban csurgalékvizek nitrifikációját vizsgálva tapasztaltak
gázzá redukálását jelenti. Az ammónium -3
anaerob ammóniumoxidációt mind elevenioxidációfokú nitrogénjét +3-as nitrit-N-é, majd
szapos, mind biofilmes rendszerekben, ha az
+5-ös nitrát-N-é alakításának összes oxigéiszapkor kellően nagy volt az ilyen mikroornigénye 4,57 g O2/g N. Eközben 7,14 g CaCO3
ganizmusok kifejlődéséhez. A nitritációt és
egyenértéknyi sav keletkezik, ami egyenéraz anaerob ammóniumoxidációt igen hamar
téknyi lúgosságot semlegesít. A denitrifikáegyetlen reaktorban is sikerült megvalósítalás ezekkel szemben 4,3 g KOI egyenértéknyi
ni. Mindenki igyekezett ezután a lehetőségeszerves anyagot oxidál el a nitrátból felszabainek megfelelően kialakítani a technológiáját
duló oxigénnel (2,86 g O2/g NO3-N), miközben
is. Egyesek a kísérleti üzemi szintnél nem ju3,6 g CaCO3 egyenértéknyi lúgosság is keletketottak tovább, mások nagyüzemi méretben is
zik. A szervesanyag-igény a mindenkori rendsikeresnek bizonyultak. Bármely iszapforma
4.a. ábra
Szeparált nitrogéneltávolítás az iszaprothasztás
szerkialakítástól is függ, rendszerint 4-6 g KOI/g
esetében alapvetőnek bizonyult a biofilmforiszapvizéből a straasi (Ausztria) előülepítőből
NO3-N. A szerves anyag oxidációjánál keletkező
ma valamint a környezet gondos szabályoátalakított SBR üzemű deammonifikálóban.
szén-dioxid egyébként fedezi a nitrifikáló szerzása, annak igények szerinti ciklizálása. Ez az
vetlen-C-igényét.
aktuális oxigénkoncentráció (levegőztetés cik5
Ha az ammóniumot csak nitritig oxidállizálása) a betáplálás szabályozását, s vele az
befolyó
vízáram
(L/s)
4
3
ják, és azt redukálják szerves anyaggal nitroammóniumés nitritkoncentráció minimalizá2
1
génné, kevesebb oxigén szükséges (a nitráttá
lását, szigorú DO-maximum és szűk pH-tarto0
alakításának a ¾-e), bár a nitritálás savtermemány tartását jelentette, mint ahogyan azt az
0,5
lése ilyenkor is ugyanakkora. A nitrit reduk4.b. ábra is mutatja.
DO (mg O2/L)
0,4
0,3
ciója ugyanakkor 40%-kal kevesebb szerves
A legelső, gyakorlatban megvalósított
0,2
0,1
anyagot (KOI) igényel. A nitrogéneltávolítás
mellékági anammox-technológia (DEMON)
0,0
lehető leggazdaságosabb útja azonban az aminnsbrucki kutatók (Wett, 2006), pontosabban
7,3
mónium és nitrit közvetlen összekapcsolása. A
a straasi szennyvíztisztító nevéhez fűződik, bár
pH
7,2
7,1
hagyományos, nitráton keresztül történő decsaknem ugyanakkor üzemelték be a hollan7,0
6,9
nitrifikáláshoz képest 62,5% oxigénmegtakadiai ANAMMOX üzemet is (van Loosdrecht, et
6,8
rítást és teljes szervesanyag-megtakarítást jeal, 2014). Mindegyik csoportnak mintegy négy
lent. A reakció az ammónium mintegy felének
esztendőre volt szüksége a tenyészet megfele1000
vízmélység (mm)
800
nitritálását, majd a másik fél rész ammóniumlő elszaporításához. Az osztrákok eleveniszap600
400
nak a nitrittel való összekapcsolását jelenti. Az
ban, a hollandok granulált iszapban alakítot200
0
ammónium eltávolítása (nitrogénmentesítés)
ták ki a nitritáló-anammox kultúrát. Mindegyik
60
120 180 240 300 360 420 480
a jelenlegi ismeretek alapján mindkét módtechnológia SBR-üzemmódban működik. Ez
szerrel megvalósítható. Ezek feltétele azonban
biztosítja az iszapgranulációt, az anammox fa4.b. ábra
Grafikonok: iszapvízfeladás, oldottoxigénaz ammóniumoxidáció befékezése nitritnél, vajok elszaporodását a granulumban. A holland
koncentráció, pH- és vízszintmagasság alakulása
lamint a nitrit-ammónium összekapcsolást véggranulált iszap esetében (speciális reaktorkia medencében a 8 órás ciklus folyamán.
ző mikroorganizmusok elszaporítása. Sajnos az
alakítás eredménye is) nem szükséges hidroutóbbiak osztódási ideje a heterotrófok fél-egy
ciklonos granulumszeparáció, mint az eleveniórájával szemben tíz nap fölött van. Ezért is nem sikerült azokat mérhető szapos DEMON-technológiánál. Ugyanakkor mindegyik üzem átoltásra
mennyiségben olyan hosszú időn keresztül megtalálni. Az ammónium kész mikroorganizmus-tenyészetet is termel, hasonlóan a granulált anaoxidációját sem egyszerű nitritnél megállítani.
erob iszapot termelőkhöz.
A nitrit oxidációját mégis viszonylag gyorsan, a kilencvenes évek véAz eddig bemutatott technológiák legnagyobb hátránya azonban
gére megoldották holland kutatók, és üzemesítették is (SHARON). Igen az, hogy az energiatakarékos ammóniumeltávolítást csak a mellékákis iszapkor és oxigénkoncentráció mellett az ammónia oxidációja a gon biztosítják, ahova az üzem nitrogénterhelésének csak a 20-25%-a
meleg szennyvízáramban nitritnél nagy hányadában megállt. Ezután a jut. A főágon a többit a hagyományos, nitráton keresztül vezető úton
denitritálást szerves anyaggal, a metanollal oldották meg. A denitritá- kell nitrogénné alakítani. Ebben jelenthet előrelépést az innsbrucki kulás egy második reaktorban történt. A denitritálás egyébként akár pri- tatók javaslata (Wett et al, 2013). Ők a granulumszeparációjuk kapcsán
mer iszappal is biztosítható, amit osztrák kutatók igazoltak ugyancsak a jutottak a javaslathoz, hogy a mellékág eleveniszap részét a főágra vis�századfordulón. Ekkor azonban már mindenki számára egyértelmű volt, szaoltva, megfelelő szabályozással erősíthető a nitritig történő ammóhogy a nagyobb nyereségért célszerű az anammox-folyamat megvalósí- niumoxidáció. Ezen túlmenően a granulum főágra történő átoltásával
tása. A kérdés csak az volt, hogy a nitritálóreaktorban vagy szeparáltan, ott anammox-átalakítások is elképzelhetők. Ezt persze a gyakorlatnak
egy azt követő reaktorban.
éppen ezekben az években kell igazolnia.
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Fazekas, B., Kárpáti, Á., Kovács, Zs. (2014) Biofilmes eleveniszapos hibrid szenny-

Az energiatakarékosság korunk égető igénye. A szennyvíztisztítás- víztisztítás. Környezetmérnöki tudástár No. 32. Pannon Egyetem. pp. 180.
Shen, L. D., He, Z. F., Zhu, Q., Lou, L. P., Xu, P. Zheng, X. Y. and Hu, B. L. (2012) Microban ez azt jelenti, hogy egyrészt minimális mennyiségű szerves anyagot oxidáljunk el a főágon, minimális mennyiségű oxigén felhasználásá- biology, ecology, and application of the nitrite-dependent anaerobic methane oxidation
val, másrészt az alig változtatott eredeti lebegő szerves anyagból és az process. Front. Microbiol., 3, 269.
Stensel, H. D. and Makinia, J. (2014) Activated sludge process development. In: Aciszappá alakított oldott szerves anyagból a maximális mennyiségű energiát állítsuk elő és használjuk fel magára a tisztítás oxigénellátására és a tivated Sludge – 100 Years and Counting. Ed. by Jenkins, D. and Wanner, J., IWA pubtisztítás egyéb lépcsőire. Ez a kettős igény csakis a kétlépcsős, két iszap- lishing 2014. 33–51.
van Loosdrecht, M. C. M., Seah, H., Wah Y. L. and Cao, Y. (2014) The next 100 years.
körös szennyvíztisztítással biztosítható (AB-technológia – Böhnke, 1977).
Az első, nagy terhelésű iszapkörben, amely nem nitrifikál, az oldott szer- Ibid. 407–424.
WEF (2010) Biofilm Reactors. WEF Manual of Practice No. 35. WEF, Alexandria, VA.
ves anyag is lebegővé alakul, s ülepítés, sűrítés után rothasztásra kerül.
Wett, B. (2007) Developement and implementation of a robust deammonification
Ilyenkor lehetőség van arra, hogy a nyers víz KOI-jének mintegy 60%-a
az iszapba épüljön be, amíg 30%-a szén-dioxiddá oxidálódik. A 60%-ból process. Water Sci. Technol., 56 (7) 81–88.
Wett, B., Omari, A., Podmirseg, S. M., Han, M., Okintayo, O., Gomez Brandon, M.,
az iszaprothasztóban biogáz lesz, míg a főágon a szennyvíz KOI-jének
10%-a kerül csak tovább a második lépcsőre. A második lépcsőben így Murthy, S., Hell, M., Takacs, I., Nyjhuis, G and O’Slaughnessy, M. (2013) Going for Maa KOI/TKN arány olyan kicsi lesz, ami a nitrifikációt bőségesen biztosítja. instream deammonification from bench to full case for maximized resorce efficiency.
Gond azonban ott a nitritálás és az anammox kialakítása. Ehhez a szen�- Water Sci. Technol. 68 (2) 283–289.
nyvíz hőmérséklete és annak ciklikus, időszakos változása adott, amihez
a korábban megadott szabályozás mellett még szükség van az anaerob
ammóniumoxidálók további adaptációjára is (Wett et al, 2013).
Talán ennek nehézségei következtében nyílhat lehetőség a főági,
egyszerűbb nitrogén- és foszforeltávolításra a granulált aerob szen�nyvíziszappal (van Loosdrecht, et
al, 2014). Mint említettem, jelenleg ennek a technológiája azonban
még fejlesztés alatt áll. Az így üzemelő néhány tisztító ellenőrzése,
optimalizálása tehát elengedhetetlen feladat. Ennek a megoldásnak
mindezeken túl hátránya, hogy
csak az üzemeltetésben energiatakarékos, miközben a szennyvíziszap a tisztítás során elveszíti energiatartalmának jó részét.
Hasonló hiányossága mutatkozik annak a nagyon újszerű főági megoldásnak is, amely a
nitrátból kívánja az iszaprothasz5. ábra
tás metánjával megoldani a deA Veszprémi szennyvíztisztító telep madártávlatból
nitrifikációt (Shen et al., 2012). Ez
is energiaveszteség, éppen a metán felhasználása miatt. A rendszerkialakítás ugyanakkor elvileg nagyon
egyszerű. A célszerű megoldást a fentiek alapján ezért mindenkor nagyon gondos gazdasági elemzés alapján lehet csak kiválasztani, amihez
a biotechnológiai ismereteken túl elengedhetetlen az üzemméret, építészet, gépészet, szabályozás, sőt az iszapmaradék-feldolgozás, -hasznosítás költségigényének figyelembevétele is.

Felhasznált irodalom
Ardern, E. and Lockett, W. T. (1914) Experiments on the oxidation of sewage without
the aid of filters. J. Soc. Chem. Industr., 33(10), 523–539.
Böhnke, B. (1977) Das Adsorptions – Belebungsverfahren, Korresp. Abwasser, 24. 121–127
Broda, E. (1977) Two kinds of lithotrophs missing in the nature. Z. Allg. Microbiologie, 17 (6) 491–93.
Fazekas, B., Kárpáti, Á., Kovács, Zs. (2013) Korszerű szennyvíztisztítási technológiák. Környezetmérnöki tudástár No. 28. Pannon Egyetem. pp. 272.
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Ipari műszerezés

A világ legpontosabb szint vezérlője
SITRANS LUT400: évtizedek és egymillió alkalmazás tapasztalatával.
Említettük már, hogy könnyen kezelhető?

– Az ipar legjobb pontossága - ±1mm
– Kényelem - grafikus LCD háttérvilágítás, belső adatgyűjtő
– Gyors üzembe helyezés - Quick Start Wizard
menüpontok
– Digitális technológia - digitális zajszűrés ipari
környezetre
– Kommunikációs kényelem - USB, HART® - SIMATIC
PDM, AMSTM, FC375/475, FDT támogatás
– Egyszerű rögzítés - falra, csőre és DIN sínre
– Diagnosztikai funkciók - visszaverődési görbe és trend
a kijelzőn
– Nyitott csatornás áramlásmérés - bármilyen csatorna
formához
– Szivattyúcsoport vezérlés - energiatakarékossági
algoritmusok az éjszakai tarifákhoz igazítva
– Hagyomány - Echomax mérőfejek

siemens.com/sitransLUT400
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Ultrahangos B200
áramlásmérők sikere a gyöngyösi
szennyvíztelepen
A mérők üzembe helyezése annak köszönhető, hogy a
szennyvíztelep csatornahálózat-üzemeltetési és szennyvíztisztítási üzletágvezetője nagymértékben törekedett az előállított biogáz mennyiségének növelésére. A szennyvíztelep
vezetése úgy döntött, hogy egy Magyarországon kifejlesztett
új módszert próbál ki. A magyar szabadalom lényegében egy,
a szennyvíztelep rothasztójába épített aprítószivattyú, amely
a rothasztó iszapját aprítja. A berendezés működtetésének
eredményeként az aprított anyag nagyobb felületén több
biogáz képződik. Ez a gyöngyösi beruházás volt a magyar újítás egyik első próbája. A szabadalommal nemrég egy innovációkat bemutató fontos rendezvényen, a Zöld Energia Szakmai Napján is foglalkoztak (Budapest, 2014. szeptember 8.),
méghozzá egy másik forradalmi magyar újdonsággal együtt,
amely nem más, mint a rothasztóból kikerülő iszap lignittel
történő bekeverése – ezzel a módszerrel az iszap könnyen felhasználhatóvá válik a mezőgazdaság számára.

Az Endress+Hauser ultrahangos B200
áramlásmérőinek pontossága segíti a
biogázmérést a gyöngyösi szennyvíztisztító telepen.
A szennyvíztelep az előállított biogáz
mennyiségének növelésére új beruházásba
fogott. Az Endress+Hauser ultrahangos
B200 áramlásmérői nagy pontosságukkal
járultak hozzá egy olyan beruházás sikerének
mérhetőségéhez, amelynek célja az előállított
biogáz mennyiségének növelése volt.

A tervezés
Kovácsné Benkó Zsuzsa, a hét éve alakult
szennyvíztelep csatornahálózat-üzemeltetési
és szennyvíztisztítási üzletágvezetője számára
egyértelmű volt, hogy amennyiben meg kívánja valósítani az előállított biogáz mennyiségének
növelésére irányuló tervet, a biogázmérés pontossága alapvetően fontos kérdés. Így már a biogázmennyiség növelését célzó beruházás tervének megvalósítása előtt nekilátott átgondolni,
hogyan is lehetséges pontosítani a mérési eredményeket. A választás végül az Endress+Hauser
B200 ultrahangos áramlásmérőire esett.

A megvalósítás
Az Endress+Hauser ultrahangos B200 mérőProline Prosonic Flow B200 biogázra kifejlesztett
Kovácsné Benkó Zsuzsa számolt be kollégánknak
áramlásmérő
az eredményekről
jét kifejezetten biogázra fejlesztették. A gáz páratartalma nem befolyásolja a mérési eredményt.
Ezenkívül mivel a hang terjedési sebessége eltérő a különböző fajta gázokban, ez alapján még a biogáz metántartalma is mérő által együttesen mért biogázmennyiség és a lenti mérő által kimutamérhető. A metántartalom mérése szintén nagyon fontos a szennyvízte- tott eredmény között jelentéktelen az eltérés – magyarázta az üzletágvezelepeken, ugyanis megmutatja, hogy a rothasztóban a rothadási folyamat tő asszony. – A régi fenti mérők eredményeit nem is használtuk, hiszen telmegfelelően zajlik-e.
jesen fals értékeket mutattak!” – tette még hozzá Kovácsné Benkó Zsuzsa.
Ugyan a megbízott tervező-kivitelező cégnek végül nem sikerült egéAz eredmények pontosságához nem fér kétség
szen elérnie az eredetileg tervezett, legalább 20%-os biogáz-növekedést,
Az új B200 ultrahangos áramlásmérőket 2013-ban üzembe helyezve ám még egy haszna volt a beruházásnak: most már pontosan mérhető az
azonnal megváltoztak a mérési eredmények: a lenti gázmotorok felhasz- előállított biogáz mennyisége és a biogáz metántartalma is.
nálása, valamint a fenti két B200 mérő által mért összes biogázmennyiség
között azóta csupán kismértékű eltérés van.
„Nagyon elégedettek vagyunk az Endress+Hauser biogáz mérőinek teljesítményével, a mérési pontosság magáért beszél. Ma a fenti két

30

kitekintő

vízmű panoráma 2014/5

Még egyszer
a vízbiztonságról
New York ivóvízellátása

Maga Manhattan sziklákra
épült, a település alatt semmilyen
jelentős vízforrásra nem számíthattak. Ezen okokból távoli mesterséges és természetes víztározókból
nyerik a nyers vizet, amely komolyabb kezelés nélkül kerül a városba, szabadeséssel. A beérkezett víz
két, sziklába vágott mély alagúton
jut el a fogyasztási központokba.

Az amerikai metropolisz
vízellátását a világ egyik
legérdekesebb rendszerével
oldották meg. Bár a város
két folyó, az East River és a
Hudson között helyezkedik
el, azok vize annyira
sós, hogy nem lehetett
ivóvíznyerésre felhasználni
– legalábbis 150 évvel
ezelőtt.

Várszegi Csaba

Magyar Vízközmű Szövetség

Nagyon rövid történelem
Hivatalosan 1799-ben lépett működésbe valamifajta közműves vízellátó rendszer
Manhattan Company néven. A hálózat hossza 25 mérföld volt, és a leggazdagabb polgárok kétezer lakását látták el ivóvízzel. A cég inkább a bankszakmában fejlődött tovább, mint a közműszolgáltatás területén. Az egyre növekvő vízigény kielégítésére a
19. század elején történtek kisebb próbálkozások ivóvíz nyerésére fúrt kutakból, de
a kis vízmennyiség és a brack víz megjelenése következtében a város vezetői belátták, hogy biztos megoldásként érintetlen, ugyanakkor New Yorktól messze fekvő vízgyűjtőkből lehetséges csak nagy mennyiségben jó minőségű vizet biztosítani. DeWitt
Clinton mérnök a New York állam északi részén átfolyó Croton folyó elzárását javasolta
a termelés forrásának. Az első, ún. Öreg Croton akvadukt 1842-re készült el, és 1965-ig
szállított vizet a városba. Az elvet követve a továbbiakban hatalmas gátrendszereket
és tározótavakat építettek ki két újabb vízgyűjtő területen, és a három tározórendszer
látja el ma is kifogástalan ivóvízzel a metropoliszt.

Termelőrendszer
New York mintegy 8,4 millió lakosának (2013) zömét öt
megkülönböztetett nevű városrész alkotja. Bronx (1,3 millió lakos), Manhattan (1,5 millió), Queens (2,2 millió), Kings
(2,5 millió) és Richmond (0,4 millió). 2009-ben a napi átlagfogyasztás 3,8 millió m3 volt, ami 476 liter/fő/nap értékével
rendkívül magas.
A víztermelés területeinek neve: Croton, Catskill és
Delaware. Az itt termelt víz klasszikus felszíni víz, később
ismertetendő minőségbiztosító intézkedésekkel. A szinte
érintetlen természetnek (ez a Croton területre ma már nem
vonatkozik) és a már 150 éve folyamatosan végrehajtott
példás vízbázisvédelmi politikának köszönhetően a rendszerek vize ivóvíz-minőségű.

1. ábra – New York város vízellátó rendszere
(forrás: New York City Department of Environmental Protection)

1. táblázat
A felszíni víztermelő egységekre jellemző néhány adat
Paraméter

Croton

Catskill

Delaware

10%

40%

50%

Max. kivehető vízmennyiség m /d

kb. 0,9 mill.

kb. 1,8 mill.

kb. 2,2 mill.

Teljes tározókapacitás, milliárd m3

kb. 0,36

kb. 0,56

kb. 1,23

Vízgyűjtő terület (km )

kb. 971

kb. 1479

kb. 2615

Lakosok száma

132 000

36 000

45 000

Népsűrűség (lakos/km )

kb. 136

kb. 24

kb. 17

Jellemző területhasználat

42% beépített
26% szabad

Teljes vízellátás hányada
3

2

2

majdnem 70% erdő
kb. 17% beépített
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Ezenkívül egy szinte alig használt talajvízműve is van New Yorknak,
Queens városrészben, melynek ellátási körzete nagyon lehatárolt. A három felszíni rendszer elhelyezkedése az 1. ábrán látható.

Croton rendszer
A Croton víztermelő rendszer a legrégebbi. A város határától mintegy 70 kilométerre fekszik északi irányban. 12 mesterséges tározóból
és 4 tóból áll. Az első, az ún. Régi Croton rendszer 1842 és 1965 között
szállította a vizet a városba. A növekvő igények miatt egyrészt 1885 és
1890 között megépítették a ma is üzemelő új Croton távvezetéket, illetve az új Croton-gátat (1906), amely a tározótérfogatot 72 millió m3-rel
növelte. Utóbbi 91 méter magasságával, 300 méter hosszával az akkori
idők egyik legnagyobb gátja volt. A távvezeték a Bronxban levő Jerome
Park szabadtéri(!) tározóban végződik, onnan az ivóvíz alagúton jut a
városba. Ami alig érthető: jelen cikk írója látta ezt a tározót. Egy elhanyagolt drótkerítés tartotta távol az embereket, a madárürüléket azonban
semmi. Igaz, ez a látogatás 2001 szeptembere előtt volt, egész pontosan
1993-ban.

Catskill rendszer
A város tovább nőtt (1910-ben 4,8 millió lakos), de új vízbeszerzési lehetőségekért már messzebb kellett menni. Megépült a várostól
mintegy 200 kilométerre lévő Catskill hegységben az Ashokan-tározótó, melynek vizét a Catskill akvadukt hozza be a Kensico-, illetve Hillview-tározóba, onnan megy tovább a városba. Az 1916-ban üzembe
helyezett rendszer hét év múlva bővítésre került. Egy újabb gáttal megépült a Schoharie-tározó, melynek vize 30 kilométeres alagúttal éri el az
Ashokan-tavat.
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szükséges korlátozások betartatásával. Csak így tudják elérni, hogy –
lásd később – ne legyen szükséges vízkezelő műveket építeni.

Talajvízmű Queensben
Egy vízhiányos időszakban 68 mélyfúrású kutat telepítettek három
vízáteresztő rétegre. A közvetlen környezet számára fontos telep utoljára
2004-ben üzemelt.

Elosztórendszer
New York ivóvízhálózata egyike a világ legérdekesebb és leghatalmasabb rendszereinek. A víz elosztása két teljesen különböző feladatú,
méretű és – annak ellenére, hogy a város lapos – különböző magasságszintű rendszerrel történik. Cikkünk csak az egyik hálózattal, az alagútrendszerrel foglalkozik. Ennek a hálózatnak a feladata a várostól északra
megépült, a víztermelő részlegek vizét fogadó két nagy tározónak a vizét a
városba, pontosabban a város alá hozni. Európában kissé hasonló megoldást Zürichben és Belgrádban találhatunk. A három alagút nyomvonala
az 1. ábrán követhető. Két alagút már régóta üzemel, a harmadik kiépítés
alatt áll. Az alagutak északról délre haladnak, mélyen az utcaszint alatt,
betonbélésűek, több tíz kilométer hosszúak, rendkívül nagy átmérőjűek.
Megépítésük technikai bravúr: az első kettőt robbantással vájták a sziklába.
A maga korában mindkettő a világ leghosszabb, vizet szállító alagútja volt.
A vízáram-szabályozást több tíz méter (bizonyos esetekben 190 méter) hosszú zárkamrák elzárószerelvényeivel oldják meg. A 10.500 kilométer hosszú városi hálózattal a kapcsolatot függőleges aknában vezetett
acélvezetékek biztosítják. New York egész vízellátási rendszere rendkívül
szerencsés áramlástani – és így egyúttal gazdasági – szempontból: a vízbeszerzést megoldó tározótavak olyan magasan helyezkednek el, hogy a

2. ábra – Az 1. és 3. alagút építése (forrás: NYC Department of Environmental Protection)

Delaware rendszer
A víznyerő terület határos Catskill-lel, attól nyugatra fekszik. A Cannonsville, a Pepacton és a Neversink tározók a Delaware folyó vízgyűjtő területének vizeit gyűjtik, míg a Rondout már a Hudson völgyében van. Az
első három tározó külön alagutakon adja a vizet a Rondout-tóba, onnan
a Delaware távvezeték a Croton területen levő közbeeső tavon keresztül
szállítja az ivóvizet a Kensico-tározóba, ahol keveredve a Catskill terület vizével folytatja útját a Nagy Alma felé. Az üzembe helyezés éve 1945.
A folyó néhány száz kilométer megtétele után keresztezi Philadelphiát, ahol a két magyar diákot pár éve halálos baleset érte.
Ezen három vízmű vízbázisterületének csak 10 százaléka New York
City tulajdona. A többi terület tulajdonosaival a város különböző hatóságok segítségével folyamatos ádáz harcot folytat a különböző, feltétlenül

víz a városba, majd az alagutakon, illetve a felszállóvezetékeken keresztül
a lakásokba gravitációs úton jut el a hatodik emeletig. Az elfogyasztott
ivóvíznek csak 5%-át szükséges energia felhasználásával eljuttatni a fogyasztókhoz. Cikkünkben részletesebben csak a 2. és a 3. alagúttal foglalkozunk.

1. alagút
Az első alagutat 1917-ben helyezték üzembe. A Hillview-tározóból
(3,4 millió m3 térfogatú, betontetővel kívánják védeni a tengeri madaraktól) indul, Bronxon, Manhattan West Side részén, az East Riveren keresztül
csatlakozik a 2. alagúthoz. A nyomvonala lényegében New York nyugati
része alatt párhuzamos a Hudson folyóval. Majdnem száz éve nem volt
leürítve.
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2. alagút

ellen. New York város több változat közül az UV sugarakkal való fertőtleA 2. alagút 1935-re készült el. Szintén a Hillview-tározóból indul, nítés mellett döntött.
Bronx, Queens és Brooklyn városrészeken keresztül haladva találkozik
Mindkét nagy rendszerbe Trojan gyártmányú, alacsony nyomású suaz 1. alagúttal, majd egy öböl alatt futva Richmondban végződik. A két gárzókat építettek be az alábbiak szerint:
alagút lényegében körülöleli a várost. Hossza 35 kilométer, átmérője 4,2 – Catskill/Delaware: 56 egység, összesen max. 7,5 millió m3/nap víz kezelésére
méter. Építésekor 2500 munkás 4 millió kilogramm dinamitot használt fel
– Croton: 20 egység, összesen max. 1,1 millió m3/nap víz kezelésére
a sziklában való robbantásokhoz.
A 2013-ban üzembe helyezett rendszer az ivóvízszektorban a legna3. alagút
gyobb teljesítményű a világon.
A 3. alagútra mindenképpen szükség volt, mind biztonsági (tartalék),
mind üzemeltetési szempontból (a két régebbi alagút időszakos kikap- New York víziközmű-szervezeti struktúrája
A vízellátást és a szennyvízelvezetést-tisztítást üzemeltető szerv neve
csolása ellenőrzés és javítás céljából). Az 1954. évi elhatározáskor azt írták az amerikai lapok: ez a nyugati civilizáció legnagyobb, nem háborús elég furcsa: „New York város környezetvédelmi igazgatósága”. Az igazgavédelmi célokra készült építménye. A teljes hossz 97 kilométer, átlagos tóság 6 ezer dolgozója három irodában dolgozik az alábbiak szerint:
mélysége 150 méter. Befejezése 2020-ban várható. A projekt négy lépVízellátási iroda
csőben készül, az első két lépcső megépült.
Egyrészt üzemelteti a várostól északra fekvő teljes víztermelő rendElső lépcső: 1970 és 1993 között épült, fúró- és helyenként robbantótechnikákkal. A teljes üzembe helyezés éve 1998. A Hillview-tározóból szert, másrészt felelős a vízbázisvédelem összes intézkedéséért.
indul, 21 kilométer után éri el Manhattant, majd az East River alatt Queenst. Átmérője 7,3 és 6,1 méter között változik. 14 függőleges aknával
csatlakozik a városi hálózathoz.
Második lépcső: A 23 kilométer hosszú szakasz Queens és Brooklyn
negyedekben épült fúrásos eljárással, átmérője 3 és 6,1 méter között váltakozik. Maga az alagút 2008-ra készült el, de a felszállóaknákkal együtt
csak 2013-ban helyezték üzembe.
Harmadik lépcső: Ez a 7,3 méter átmérőjű alagút a várostól északra a
Kensico-tározót fogja összekötni a 3. alagút legnagyobb létesítményével,
a Van Cortlandt Park zárkamrával. Ez a rendszer legnagyobb kamrája. 76
méterrel található a park alatt, 190 méter hosszú, 13 méter széles és 12
méter magas.
Negyedik lépcső: Szintén a Hillview-tározóból indul, és Queensen keresztül fut majd. Szomorú statisztikai adat: A 3. alagút építéséhez köthe3. ábra – Víztároló berendezések New York fölött
tően 24 személy halt meg 1970 és 1997 között (azóta nem).
(forrás www.businessinsider.com)

Az elosztórendszer egy érdekessége
A hat emeletnél magasabb épületekben nyomásfokozó emeli fel a
vizet a tető felett elhelyezett víztároló létesítményekbe. Ezek többsége
a szabadban áll, fából készült, cédrusból vagy mamutfenyőből (3. ábra).
Általában öt méter magasak, átmérőjük változó. Élettartamukat 25 évre
becsülik. Ma már rozsdamentes acélból készülnek. Évente kötelező a kimosásuk, javításuk, fertőtlenítésük.

Vízcsőhálózatot és szennyvízgyűjtő
rendszert üzemeltető iroda

Vízminőség

Fő feladata az átlagosan 5,7 millió m3/nap mennyiségű szennyvizet
kezelő 14 tisztítótelep és 95 szennyvízátemelő szivattyúház üzemeltetése.

A két hálózat üzemeltetése mellett felelős a Staten Island mintegy
39 km2 nagyságú vizes élővilágáért. Itt a fő feladat a csapadékvíz-csatornák karbantartása.

Szennyvíztisztítási iroda

Az a tény, miszerint a tározókban felfogott víz különösebb kezelés nélkül jut a fogyasztókhoz, 1993 óta állandó feszültséget okoz a város vezetése és az EPA között (Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség). Az EPA
Ezenkívül két grémium felel az anyagiakért. New York város közmű150 pontból álló előírást közölt, melynek be nem tartása esetén kötelezi ves vízgazdálkodási hatóságának 7 tagja gondoskodik a beruházások fia várost szűrőtelep építésére. Az előírások többsége a védterületekre vo- nanszírozásáról és egyéb gazdasági intézkedésekről. Két tagot a főpolnatkozik.
gármester nevez ki.
Bizonyos kezeléseket ma is alkalmaz a vízmű – ez különböző vegyszeNew York város vízügyi igazgatóságának 5 tagja a víz- és csatornadíj
rek adagolását jelenti:
megállapításáért felelős. A tagokat két évre a főpolgármester nevezi ki.
• klóradagolást;
Felhasznált irodalom
• fluoridadagolást fogszuvasodás ellen;
Christiana Schlotmann: „Die Wasserversorgungswirtschaft in New York – Eine
• nátrium-hidroxidot pH-beállításra;
’Stadt-Land-Symbiose’ für Millionen”. Gas und Wasserfach 2012/6
• ortofoszfátot a bekötések, házi szerelvények ólomkiválása ellen.
Wikipedia: „New York City water supply system”
A 2000 körül világszerte beindult cryptosporidium- és giardia-ijedeWikipedia: „New York City Water Tunnel No. 3”
lem megtette hatását New York vízellátására is. 2006-ban az EPA is elren„World’s Longest Water Tunnel”, Popular Science 35 December 1932
delte a felszíni vízellátó rendszerek valamilyen fajta védelmét az oociszták

A réz világpiaci árának növekedése

Hírek, események
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Földbe épített réz csőkötések korróziós problémái

A MEGOLDÁS:
Ser. 1 CSŐKÖTÉS és UNIVERZÁLIS CSŐKÖTÉS

H-2030 Érd, Aszfaltozó utca 27–29.
Telefon: +36 23 379-223, +36 23 379-224
Fax: +36 23 379-222
www.euroflow.hu
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XIII. Országos
Víziközmű
Szerelőverseny
Az országos szerelőverseny
a víziközmű-szakma egyik
legrangosabb hagyományőrző, a
tradíciókat tisztelő rendezvénye, ami
túl azon, hogy jelentős mértékben
növeli a szakma presztízsét, évről
évre nagy érdeklődésnek is örvend.

A Magyar Víziközmű Szövetség és a társ
szervező Pannon-Víz Zrt. a szövetség tagvállalatai számára 2014. október 2-3-án rendezte
meg a XIII. Országos Víziközmű Szerelőversenyt
az ország különböző részeiről érkezett húsz nevezett csapat részvételével. Az első napon tartott gyakorlati versenyrészre a Pannon-Víz Zrt.
Szőgyei Vízműtelepén, az elméleti feladatokra
pedig Győrben, a Hotel Famulusban került sor.
Az eseményt Fekete Dávid, Győr Megyei
Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg köszöntőbeszédével, amelyet követett Winkler Tamás, a MaVíz elnökének beszéde és Tőke László,
a Pannon-Víz Zrt. vezérigazgatójának köszöntője.
A versenyre cégenként háromfős csapatok
nevezhettek ebben az évben is. A feladatok
teljesítéséhez vízhálózat-szerelői tapasztalatra, valamint az ehhez kapcsolódó fontosabb
jogszabályi, munkavédelmi, környezetvédelmi
és fogyasztói kapcsolatokra vonatkozó ismeretekre volt szüksége a csapatoknak.
A szerelőversenyek története 2001-ben
kezdődött, amikor sor került az első magyarországi szerelőversenyre. Az elméleti részt akkor
a tatai edzőtáborban, a gyakorlatot pedig Dorogon rendezték, ahol egy
családi házas negyedben a meglévő vízbekötések rekonstrukcióját kellett elvégezni a versengő csapatoknak – akkor még élesben. A verseny
a kezdetek óta minden évben egy kicsit átalakult, tovább fejlődött, és

mindig a legnagyobb figyelemmel kiválasztott helyszínen és körülmények között kerül megrendezésre.
A rendezvény szervezését
a MaVíz vízipari tagszervezetei
támogatták, akik közül az Arad
Hungária Kft., a Euroflow Zrt., a
Kristály Kft. és a MOM Zrt. anyagfelajánlással
is segítette a verseny a gyakorlati versenyrész
kialakítását..
A verseny pontozásának zavartalan lebonyolítását hatfős zsűri kísérte végig, akik biztosították a résztvevő csapatok teljesítményének
egységes és objektív értékelését. A szakmai
verseny helyezettjeit a zsűri az elméleti és a
gyakorlati versenyek összesített pontszáma
alapján határozta meg. Az eredményhirdetésre
és a díjak átadására a záróünnepségen került
sor. Minden résztvevőnek gratulálunk!
I. Fejérvíz Zrt.
II. Vasivíz Zrt.
III. Szegedi Vízmű Zrt.

Ki kell emelnünk a házigazda Pannon-Víz Zrt. precíz és lelkes szervezését, amelynek eredményeként nem csak zökkenőmentesen, de családias
hangulatban is zajlott a XIII. Országos Szerelőverseny.
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vízmű panoráma 2014/5

XIII. ORSZÁGOS VÍZIKÖZMŰ

SZERELŐVERSENY
S Z P O N Z O R O K
EZÜSTFOKOZATÚ

BRONZFOKOZATÚ

TÁMOGATÓ

ZRT.
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Hírek a Magyar Hidrológiai
Társaság életéből
A nyár elején zajlott le az MHT két legnagyobb
rendezvénye. Május 27-én tartotta meg a Társaság
éves közgyűlését, július 2–4. között pedig Szeged
látta vendégül a legnagyobb szakmai esemény, az
éves vándorgyűlés részvevőit.
Közgyűlés
Elfogadásra került a 2013. évi közhasznúsági jelentés, illetve mérleg, valamint a 2014. évi
pénzügyi terv. Megállapítható, hogy a Társaság
kiválóan gazdálkodik, példamutatóan alkalmazkodik az anyagi lehetőségekhez, egy tökéletes
nonprofit szervezet.
Megválasztásra került az új főtitkár Gampel
Tamás ügyvezető igazgató személyében. Az
éves kitüntetések átvevői között az alábbi, víziközmű-szakterületen dolgozóknak gratulálhatunk:

• Központi téma volt az ivóvízhálózat állapota, a rekonstrukció igénye. Egy előadás az azbesztcement,
egy másik a feszítettbeton nyomócsövek problémáit ismertette.
A Magyar Hidrológiai Társaság Országos
• Elismerésre méltó az a törekvés,
Vándorgyűésének elnöksége
amit a Szegedi Vízművek és a FőváTiszteleti tag cím
rosi Csatornázási Művek előadása
• Bukovszky András, a Fővárosi Vízművek Zrt. nyugalmazott csoportvemutatott be: mindent el kell követni az energiamegtakarítás és az újrazetője, a Vízellátási Szakosztály titkára
termelődő környezetbarát energiák fokozott felhasználása területén.
• Egy előadás szemléletesen ismertette a vízi közműveket sújtó egyre
Schafarzik Ferenc-díj
több terhelést és annak előre látható következményét: a fejlesztések
• Németh Kálmán, a Soproni Vízmű Zrt. nyugalmazott főmérnöke
és felújítások elmaradását.
• Dr. Szilágyi Mihály, az FCSM Zrt. nyugalmazott igazgatója, a CsatornáA rendezvény harmadik napján a nemrég felújított Szent István téri vízzási és Szennyvíztisztítási Szakosztály elnöke
tornyot, illetve a tápéi szivattyútelepet látogathatták meg a vándorgyűlés
résztvevői.
Bogdánfy Ödön-emlékérem
A rendezvény záró plenáris ülésén egy nagyon szellemes, a helyi víz• Tóth Mária, az ÉDV Zrt. szolgáltatás-környezetvédelem vezetője,
gazdálkodást bemutató film kíséretében Nádor István, a Nyugat-dunántúli
a Komárom-Esztergom megyei területi szervezet titkára
Területi Szervezet elnöke hívta meg az MHT tagságát a 2015-ben tartandó
XXXIII. vándorgyűlésre.

Pro Aqua-emlékérem

• Gampel Tamás, a Zenner&Becker Kft. ügyvezetője, az MHT főtitkára
• Dr. Jelen Tamás, az ÉDV Zrt. vezérigazgatója, a Komárom-Esztergom
megyei területi szervezet elnöke
• Kálmán Éva, a Soproni Vízmű Zrt. korábbi osztályvezetője
• Pintér Csaba, a Kristály Kft. főmérnöke

MaVíz új belépők

XXXII. Országos Vándorgyűlés, Szeged

D-TECH Kft., Budapest

A rendezvényre a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Karának tantermeiben került sor július 2–4 között. A nyitó
plenáris ülésen Dr. Váradi József, a Vízügyi Tudományos Tanács elnöke „Súlypontok a hazai vízgazdálkodás fejlesztésében”, majd Dr. Kozák Péter vízügyi
igazgató „Az alsó-tiszai vízgyűjtők sajátosságai” címmel tartott nagyon érdekes előadást. Az egy híján 140 előadást 11 szekcióban hallgathatta meg a
350 résztvevő. A vízi közművekkel kapcsolatos 16 előadásra két szekcióban
került sor. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb kérdés:

Az 1992-ben alakult kft. ipari szivattyúgyárak képviseletét, termékeik forgalmazását és szervizét látja el korábbi szervezetekben megszerzett tapasztalatok alapján. Fő partnerük a 2000-ben alapított FLOWSERVE cégcsoport, mely 18 ország mintegy 50 nagy hagyományú, főleg
centrifugálszivattyúkat gyártó vállalatának egyesülése. Magyarországon nagy hagyománya van pl. a Worthington (nagy teljesítményű centrifugálszivattyúk), a Pleuger (búvárszivattyúk), a MONO (csigaszivattyúk)
alkalmazásának.

HAWLE-GOLYÓS
VISSZACSAPÓSZELEP
A hazai fejlesztésű és gyártású Hawle
golyós visszacsapószelep a nyomott szennyvízrendszerek, szennyvízátemelők
visszaáramlásgátló
szerelvénye. A GSK-nak megfelelő
szinterbevonatnak köszönhetően a
szelep 100%-os korrózióvédelemmel
van ellátva, a szabad fémfelületek pedig rozsdamentes acélból készültek.

A névleges méretnek megfelelő
(DN 50-300) szabad keresztmetszetű
átáramlás a lehető legkisebb hidraulikai
ellenállást eredményezi. Az egyik oldali
laza karima szavatolja az egyszerű cserét meglévő- és új hálózatok építésénél
is. A beépíthetőséget és karbantartást
megkönnyítő további megoldás többek
között a csuklós szelepfedél radiális tömítéssel, melyhez saválló közdarabbal
készült ürítő-/öblítőnyílás is rendelhető.

UNIVERZÁLIS GOLYÓSCSAPOK
... UNOKÁINK IS HASZNÁLNI FOGJÁK ...

POLIETILÉN CSŐ, VAGY FÉM?
NEM KÉRDÉS! ITT A MEGOLDÁS!
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MEZŐ LÁSZLÓ (NYÍRSÉGVÍZ)
hálózati karbantartó ötlete alapján
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A német környezetvédelmi hivatal
higiéniai rézötvözetekre vonatkozó
összetételjegyzéke (hcacl) pozitív
listáján jóváhagyott greiner
anyagösszetétel

SGÁLA

KIVÁLÓ

HÁZI BEKÖTÉSI ANYAG
MA ÉS A JÖVŐBEN IS!

• Kisebb raktárkészlet
• Rövidebb szerelési idő
• Szolgáltató költségei csökkennek



CSATLAKOZÁS POLIETILÉN
ÉS FÉM CSŐRE EGYARÁNT

INTEREX-WAGA KFT
8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b, +36 22 500 051
info@interex-waga.hu | www.interex-waga.hu
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