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A GE Water and Process Technologies célul tűz
te ki a vízkezelési technológiák fejlesztését. A 
portfolió 2006ban a Zenonmembránokkal és 
technológiákkal egészült ki a globális GEak
vizíció következtében, ami megalapozta a 
membrántechnológiára épülő vízkezelések to
vábbfejlesztését.

2012ben a GE Water and Process Techno
logies oroszlányi termelési központjának 10. születésnapja egybeesett 
a GE iparágvezető ZeeWeed membránbioreaktoros vízkezelési techno
lógiájának 20. születésnapjával, továbbá a membránbioreaktoros tech
nológia kereskedelmi bevezetésének 30. évfordulójával. 2013 újabb 
évfordulót hozott: a GE Water UF/MBR Európai Kutató Központja a tata
bányai Membránfejlesztési Laboratórium fennállásának 10. évfordulóját 
ünnepli.

A 2013. július 1i névváltást követően a Zenon új neve GE Water and 
Process Technologies Hungary Kft. lett (GE WPTH Kft.). A névváltozás 
is jelzi a GE Waterrel együttes tevékenységünket, ahol a Zenonban ki
fejlesztett technológiákat továbbfejlesztve és új technológiákkal kiegé
szítve tervezzük és építjük a membrántechnológián alapuló vízkezelési 
létesítményeket. A GE WPT Kft. székhelyén, az oroszlányi globális ter
melési központban és a tatabányai telephelyen összesen 850 dolgozót 
foglalkoztat.

Az oroszlányi globális termelési központ a vízkezelési technológi
ák membránjait előállító korszerű létesítmény – egyben az egyik legna
gyobb ilyen jellegű üzem a világon –, amely 2002 óta megtízszerezte 
gyártókapacitását. Új membránok gyártására is sor került: az MBRtech
nológia meghatározó részét képező ZW500d ultraszűrő vákuummemb
ránon kívül itt készül az ivóvíztisztításnál vagy utószűrésnél alkalmazott 

ZW1000 típusú vákuumos és a ZW1500 típusú nyomásalatti 
szűrőcsalád, valamint a vizek továbbtisztításának – pl. sóta
lanításnak – ROmembránjai is. A fejlesztéseink eredményeit 

– az első tesztmembrántól az új LEAP MBR modellig – a gyár 
membránmúzeumában mutatjuk meg a látogatóknak.

A tatabányai telephelyen a Membrán Fejlesztési Labo
ratóriumon kívül a mérnöki tevékenység a meghatározó: 
a középeurópai értékesítés, a technológiai tervezés és pi
lotmunkák, az ajánlatkészítés, a projektek menedzselése 
és tervezése, az anyagbeszerzés, valamint az egész Európát 
kiszolgáló szerviz.

A középkeleteurópai ivóvíztisztítási, illetve fokozott 
vízminőséget követelő szennyvíztisztítási referenciák közül 
néhány hazai példa:
•	 A	 lázbérci	 vízmű	 rekonstrukciója	 két	 ütemben	

ZW1000, illetve ZW500 típusú ultraszűrőkkel, az ivóvíztermelés ösz
szesen 24.000 m3/d kapacitással üzemel 2011től. 

•	 Veresegyházi	 szennyvíztisztító	 telep	 rekonstrukciója	MBR-technoló
giával, 5.000 m3/d kapacitással, horgász és fürdőtavakat tartalmazó 
patakbefogadóval határértékek alatt üzemel 2012 óta.

A nagyobb mérnöki munkákban a tatabányai projektmenedzsment, 
a technológus és projekttervező team együtt dolgozik a GE Water milá
nói irodájának mérnökeivel. Így fejeztük be az elmúlt években az izraeli 
Har Homa város szennyvíztisztító telepét, aminek beüzemelése és pró
baüzeme is elkészült idén. Jelenleg is együtt tervezünk egy oroszországi, 
az Ural közelében lévő olajfinomító szennyvíztisztítóját, vízújrahaszno
sítással az MBRtechnológiát követő EDR+ICRtechnológiával, illetve ré
száramú kation és anioncserés vízkezeléssel. A telep kapacitása 84.000 
m3/d, amiből 2.000 m3/h sótalanított víz a gyárban újrahasznosul. A ma
radék 1.500 m3/h mennyiségű, az orosz „halászati normáknak” megfelelő 
vízminőségű tisztított víz bevezethető a folyóba. A vízminőségi normák 
megkövetelték az MBRtechnológia intenzifikálását aktívszénpor (PAC) 
adagolással. A technológiai tervezést három és fél hónapos helyszíni pi
lotkísérlet előzte meg, ahol az MBRpilot beüzemelése után minden to
vábbi technológia tesztelését elvégeztük.

A GE Water and Process Technologies termékeivel és technológiái
val kapcsolatos további információért látogasson el a cég weboldalára: 
www.ge.com
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