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kialakításában, elhelyezésében (pl. 
funkciók tömbösítésének mérté-
ke), az alkalmazott irányítástech-
nikai rendszerek fejlettségében és 
nem utolsósorban a mechanikai 
előkezelés és a képződő iszap ke-
zelésének módjában. 

A hagyományos folyamatos 
átfolyású rendszerekben (ábraje-
löléseken AS – Activated Sludge) 
az egyes fázisok (anoxikus, ana-

erob, aerob) térben elválasztva (külön meden-
cében) követik egymást, így a technológia az 
egyes terek méretezésével adaptálható a hely-
színi követelményeknek megfelelően. A folya-
matos rendszerekben általában minőségi és 
mennyiségi kiegyenlítéssel nem élnek, így a 
csatornáról érkező változó mennyiségű és mi-
nőségű szennyvíz kezelése érdekében a funk-
cionális terek (levegőztetett és kevert terek, 
utóülepítő) méretét vagy számát igazítják a 
maximális tervezési értékekhez.  

Amennyiben a szennyvíz mennyisége sze-
zonálisan eltérő, vagy a szennyvíztisztító mű 
méretének meghatározása jövőbeni kapaci-
tásigény alapján történik, akkor kizárólag a 
technológiai sorok számának helyes megvá-
lasztásával van lehetőség a létesítmény rugal-
masságának növelésére. A telepek azon tulaj-
donsága, miszerint milyen mértékben képesek 
alkalmazkodni a változó mennyiséghez és mi-
nőséghez, alapvetően befolyásolja az üzemel-
tetés nehézségi fokát és közvetlenül az üze-
meltetési költségek alakulását. A túlméretezett 
technológiai sorok üzemeltetése nagyobb ki-
hívást jelent alulterhelési viszonyok mellett, 
így csökken(het) a rendszer üzembiztonsága, 
illetve a nagyobb kapacitásra beépített egy-
ségek nagy fajlagos energiafelhasználása ront-
ja az üzemeltetés költséghatékonyságát. Ez a 

megközelítés alapvetően mindegyik szennyvízkezelési technológiára 
igaz, az SBR-rendszerek esetében azonban rugalmasabban lehet alkal-
mazkodni a változásokhoz a kezelési fázisok időbeni elválasztásával (egy 
térben valósulnak meg a különböző fázisok), az esetek többségében al-
kalmazott mennyiségi és minőségi kiegyenlítéssel, automata mérési 
rendszerek installálásával, továbbá fejlettebb és több változóval műkö-
dő irányítástechnikai rendszer segítségével.  

Míg az elmúlt tíz évben viszonylag 
kis számban indult meg a szenny-
víztisztítási infrastruktúra kiépíté-
se a kis- és közepes méretű telepü-
léseken, jelenleg 1000–10000 LE 
méretű szennyvíztisztító telepek 
létesítése zajlik. A területi hatások 
folytán a befolyó szennyvíz mind 
mennyiségében, mind minőségé-
ben jelentős eltéréseket mutat az 
ország egyes területein, illetve ter-
mészetesen az elfolyó víz iránt támasztott kö-
vetelmények is nagymértékben különböznek. 
Így gyakorlatilag nincs két azonos szennyvíz-
tisztítási feladat, az alkalmazott technológiá-
kat mindig az alapkövetelményeknek megfe-
lelően kell egyrészt megválasztani, másrészt 
a helyszínre adaptálni. Ebben a folyamatban 
különösen lényeges, ha az érintett szerveze-
teknek a tervezés gyakorlatán felül tapaszta-
latuk van a kivitelezés és az üzemeltetés terén 
is, mivel csak így állhatnak rendelkezésre azon 
fontos visszacsatolások, amelyek figyelembe-
vételével elkészülhet az adott körülményeknek 
pontosan megfelelő szennyvíztisztító telep. 
Mivel életpályám során tapasztalatot szerez-
hettem mindegyik fent felsorolt területen, így 
vettem a bátorságot jelen cikk megírására.

Elsősorban az aerob biológiai szennyvíz-
tisztítási technológiák alkalmazása jellemző, 
amelyek közül a hagyományos eleveniszapos 
rendszerek mellett kis számban képviseltetik 
magukat a fixfilmes és a membrántechnológi-
án alapuló technológiák is (IFAS – Integrated 
Fixed Film Activated Sludge; MBBR – Moving 
Bed Biofilm Reactor stb., illetve MBR – Memb-
rane Bioreactor). Kialakításukat tekintve az 
egyes technológiai megoldások jelentősen 
eltérhetnek, illetve egyedi jellemzőik alapján 
alkalmasak speciális feladatok ellátására is. A 
működésüket meghatározó műszaki részleteken felül jelentős különb-
ségek mutatkoznak az üzemeltetési költségeket befolyásoló fő tényezők 
terén is (energiafelhasználás, iszaptermelés, élőmunka-ráfordítás).

A hagyományos eleveniszapos rendszereken belül a folyamatos át-
folyásúak és a szakaszos működésűek (SBR – Sequencing Batch Reac-
tor) számos változata jelen van. Ezek alapvetően ugyanarra a koncep-
cióra épülnek, jelentős mértékben különböznek azonban a medencék 

kis- és közepes méretű települési 
szennyvíztisztító telepek 
Fejlesztésének tapasztalatai

Magyarországon a települési 
szennyvíztisztítás fejlesztése kiemelt 
jelentőséggel bír, és a vonatkozó területen 
elvégzett beruházások száma az elmúlt 
három évben robbanásszerűen megnőtt az 
európai uniós támogatások alapján kiírt 
pályázati lehetőségeknek köszönhetően. 

toMosi Károly
vezérigazgató,

VWS Magyarország Zrt.

2. ábra
A bemutatott négy technológiai változat 
elektro mosenergia-felhasználása (100–1000 m3/d 
kapacitású telepekre számított átlagos energia-
igény alapján)

AS SBR MBBR MBR

e l e k t r o m o s e n e r g i a  f e l h a s z n á l á s

+30%/AS

-10%/AS

+20%/AS

1. ábra
A bemutatott négy technológiai változat 
levegőigénye (100–1000 m3/d kapacitású 
telepekre számított átlagos levegőigény alapján)

AS SBR

+25%/AS

+65%/AS

MBBR MBR

l e v e g ő b e v i t e l

+75%/AS
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meglévő telepek további fixfilmes fokozatokkal 
bővíthetők a kiépítettség mértékétől függően, 
például szerves anyag eltávolítására, nitrifikáci-
óra vagy akár denitrifikációs egységként.

Az MBBR-rendszerek esetében a fázissze-
parációra hagyományos utóülepítők, flotáló-
berendezések vagy akár szűrőberendezések is 
alkalmazhatók. A képződő iszap mennyisége 
változó, az eleveniszapos rendszerekhez ké-
pest általában magasabb iszaphozammal lehet 
kalkulálni, nincsen szükség azonban iszapre-
cirkuláció kiépítésére, illetve nem kell számol-
ni a hagyományos rendszereknél jelentkező, 
iszappal kapcsolatos üzemeltetési problémák-
kal (iszapduzzadás, iszapfelúszás, iszapelúszás 
stb.). Flotálóberendezések üzemeltetése során 
gyakran van szükség koaguláló és flokkuláló 
vegyszerek alkalmazására, így az elevenisza-
pos rendszerekhez képest többletköltségek 
jelentkezhetnek a vegyszerek felhasználása te-
rén. A technológia további sajátossága a maga-
sabb levegőszükséglet, ami egyrészt a kevésbé 
hatékony, nem finombuborékos levegőztetőe-
lemek használatának, másrészt annak köszön-
hető, hogy a töltetek miatt a keverés is levegő 
bevitelével történik. Mindezek következtében 
az MBBR üzemeltetési költségei magasabbak, 
elsősorban a légbefúvás magas energiaigénye 
folytán. 

További alternatívaként jelennek meg a 
membrán bioreaktorok, amelyek tulajdon-
képpen az eleveniszapos rendszerek egy vál-
tozatának tekinthetők azáltal, hogy a fázisz-
szétválasztás membránon keresztül történik. A 
hagyományos eleveniszapos technológiákkal 
szemben az MBR-ben jelentősen magasabb 
iszapkoncentráció tartható fenn (> 10-12 g/l), 
mivel nem áll fenn a veszélye iszapelúszásnak, 
illetve ülepítési problémáknak, amelyek a ter-
helési viszonyok következtében kialakuló ked-
vezőtlen iszapszerkezetből adódnak. Ennek 
eredményeként az MBR-rendszerek térfogat- 
és területigénye jóval kisebb, a hagyományos 
rendszerekhez képest a levegőztetett reak-
torok térfogata egyharmad-egynegyedére, a 
szennyvíztisztító telep teljes területigénye pe-
dig akár 15-20%-kal is csökkenthető. 

A membránszűrés lehetővé teszi, hogy a 
kezelt víz minősége további kezelési lépcsők beiktatása nélkül is kielé-
gítse a legszigorúbb előírásokat, így a tisztított szennyvíz közvetlenül 
újrahasznosítható. Mivel a kezelt víz minősége meghaladja a befoga-
dókra jogszabályilag előírt követelményeket, magasabb beruházási és 
üzemeltetési költségeinél fogva a technológiának elsősorban olyan te-
rületeken lehet létjogosultsága, ahol a víz újrahasznosítására is lehető-
ség van (szürke víz, ipari víz stb.). 

A településeken megvalósított szennyvíztisztítási beruházások lé-
nyeges eleme a technológia megválasztása, valamint a helyi viszonyok-
nak megfelelő követelmények megfogalmazása, enélkül ugyanis nem 

A dinamikus fixfilmes rendszerek alapvető 
jellemzője, hogy a biomassza nagyobb hánya-
da valamilyen hordozóhoz rögzülve végzi el 
feladatát, miközben a hordozó változó közeg-
ben vagy folyamatosan vízben mozog. A forgó 
kontaktorok (RBC – Rotating Biological Contac-
tors) esetében a változó közeg (víz és légköri le-
vegő) biztosítja azt, hogy a rögzült biomassza 
oxikus és anoxikus körülmények között válta-
kozva végezze el feladatát. Technológiai alkal-
mazási köre a bizonytalan nitrogéneltávolítási 
hatásfok következtében szűk, a lebegésben tar-
tott, speciális műanyag elemeken rögzült bio-
massza azonban akár folyamatosan alacsony 
vízhőmérséklet mellett is (8-10 °C) képes stabil 
nitrogéneltávolításra az MBBR-rendszerek által 
biztosított kontrollált körülmények között (a 
technológia a skandináv országokból szárma-
zik, és ott számos referencia kötődik hozzá). A 
hagyományos eleveniszapos rendszerekkel el-
lentétben a helyhez rögzült biomassza tartóz-
kodási ideje teljes mértékben független a hid-
raulikai tartózkodási időtől, ezért nincs szükség 
iszaprecirkulációra sem. Az egymással sorba 
kapcsolt technológiai terekben a szerves anya-
gok és a nitrogén eltávolítására specializált bio-
massza a lehető legmegfelelőbb körülmények 
között alakulhat ki. A biomasszára jellemző 
iszapkor jelentősen magasabb, illetve a fent 
leírt differenciálódásnak köszönhetően a fixfil-
mes rendszerek működése stabilabb, kevésbé 
érzékeny a toxikus vegyületekre és a változó 
terhelési viszonyokra. A technológia kevés spe-
ciális eleme utólag is beépíthető, így megfelelő 
állékonyságú és méretű meglévő műtárgyak esetén teljes szennyvíztisz-
tító telepek újíthatók fel utólagos építőipari munkálatok nélkül, illetve 
fejleszthetők a fixfilmes rendszer alkalmazásával. A technológia így a jö-
vőbeli rekonstrukciók, fejlesztések egyik meghatározó technológiai meg-
oldása lehet. További előnyeként említhető meg, hogy a biofilmhordozó 
mennyisége üzem közben is növelhető, így a tápelem-eltávolítási kapa-
citás bizonyos keretek között rugalmasan fokozható. Természetesen ez 
csak abban az esetben igaz, ha a kiszolgáló gépészeti egységek terén is 
a megfelelő kapacitáslépcsők kiépítésével kalkulálunk. A fixfilmes tech-
nológia jellegzetessége, a már említett differenciálódás folytán a már 

3. ábra
A bemutatott négy technológiai változat iszap-
termelése (100–1000 m3/d kapacitású telepekre 
számított átlagos fölösiszap-mennyiség alapján)

AS SBR

+0%/AS +5%/AS

MBBR MBR

i s z a p t e r m e l é s

-15%/AS

4. ábra
A bemutatott négy technológiai változat teljes 
területigénye (100–1000 m3/d kapacitású 
telepekre számított átlagos területigény alapján)

AS SBR MBBR MBR

a s z e n n y v í z t i s z t í tó t e l e p e k  t e r ü l e t i g é n y e

-15%/AS-10%/AS -12%/AS

Új utóülepítő

Tisztított szennyvízbukóvályú
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működést megalapozó tényezők alapos felmérésével és összefoglalásá-
val. A tervezési feltételek esetében a szennyvíz jellemzői mellett min-
denképpen figyelembe kell venni a helyi adottságokat (például ipari víz 
aránya, turizmus okozta szezonális fluktuáció), a csatornahálózat álla-
potából adódó befolyásoló tényezőket (például magas idegenvíz-arány 
mellett a szennyvíz hidegebb, a tervezési minimumhőmérséklet pedig 
alapvetően befolyásolja a szennyvíztisztító telep működését; vagy a csa-
tornahálózatra jellemző hosszú tartózkodási idő a szennyvíz berotha-
dását válthatja ki). A mérnöki munka megkezdése előtt tanácsos figye-
lembe venni mindezen egyedi jellemzőket annak érdekében, hogy az 
alkalmazott műszaki megoldásoknak köszönhetően a létesítmény üze-
meltetése hosszú távon is gazdaságos és fenntartható legyen.

garantálható az átadott létesítmények hosszú távon is gazdaságos mű-
ködése. Ehhez a legfontosabb lépés az engedélyes terv elkészítése, il-
letve a műszaki tartalom meghatározása a pályázatokban és később a 
közbeszerzési kiírásokban. A műszaki tartalom azon műszaki tényezőket 
és követelményeket foglalja össze, amelyek alapvetően határozzák meg 
a későbbi beruházás sikerességét. A kis- és közepes méretű szennyvíz-
tisztító telepek esetében elsődleges szempont az üzembiztonság (elvá-
rás általában a minimális kezelői jelenlét a telepeken), amely a tervezési 
értékek és feltételek pontos megadásával alapozható meg, továbbá a 
technológia helyes megválasztásával és műszaki feltételekkel támaszt-
ható alá (pl. technológiai sorok száma, beépített meleg tartalékok, irá-
nyítástechnikai rendszer felépítése, online ellenőrző mérések stb.). 

A szennyvíztisztító telepek létesítése és fejlesztése szerencsés eset-
ben nem a technológia kiválasztásával kezdődik, hanem a jövőbeni 

1. táblázat
Biológiai szennyvíztisztítási technológiák összehasonlító táblázata

Tényezők

Hagyományos 
folyamatos

eleveniszapos
rendszerek

SBR
(szakaszos 

eleveniszapos 
rendszerek)

MBBR
(fixfilmes

rendszerek)

MBR 
(membrán-

technológiai 
rendszerek)

A kezelt víz 
minősége

jó/kiváló
utókezeléssel a 
legmagasabb 
elvárásoknak is 
megfelel

jó/kiváló
utókezeléssel a 
legmagasabb 
elvárásoknak is 
megfelel

jó/kiváló
utókezeléssel a 
legmagasabb 
elvárásoknak is 
megfelel

kiváló
utókezelés nélkül 
a legmagasabb 
elvárásoknak is 
megfelel (kezelt 
víz újrahasznosítása, 
alacsony oldott-
anyag-igény esetén 
a legjobb választás)

Alkalmazkodó-
képesség változó 
befolyómennyiség-
hez és -minőséghez

átlagos/rossz 
(a technológiai 
sorok számának 
növelésével 
fokozható)

jó nagyon jó nagyon jó

Igényelt előkezelés 
(mechanikai, egyéb)

előkezelés a 
nagyobb méretű 
lebegő szennyező-
dés, ill. zsír 
eltávolítására

előkezelés a 
nagyobb méretű 
lebegő szennyező-
dés, ill. zsír 
eltávolítására

előkezelés a 
nagyobb méretű 
lebegő szennyező-
dés, ill. zsír 
eltávolítására

előkezelés 
finomszűréssel 
és a zsír teljes 
eltávolításával

Ipari eredetű 
vizek kezelése

magas ipari 
hányad esetén 
speciális 
előkezeléssel 
alkalmas

magas ipari 
hányad esetén 
speciális 
előkezeléssel 
alkalmas

magas ipari 
hányad esetén 
speciális 
előkezeléssel 
alkalmas

magas ipari 
hányad esetén 
speciális 
előkezeléssel 
alkalmas

Meglévő telepek 
fejlesztése

kizárólag meglévő 
műtárgyak 
bővítésével

meglévő műtárgyak 
bővítésével és 
funkcióváltásával

meglévő műtárgyak 
funkcióváltásával, 
intenzifikálásával, 
akár műtárgyépítés 
nélkül

limitált a
meglévő egységek 
hasznosíthatósága, 
akár műtárgyépítés 
nélkül

Fázisszeparáció 
utóülepítéssel

szükséges, 
a technológia 
része

a levegőztetett/
kevert terekben 
történik a 
fázisszeparáció

fázisszeparáció 
utóülepítéssel 
és/vagy 
utószűréssel/
flotálással

nem szükséges, 
a fázisszeparáció 
membránon 
keresztül történik

Az üzemeltetés 
nehézségi foka

egyszerű, de nem 
„felhasználóbarát”

egyszerű és 
„felhasználóbarát”

egyszerű és 
„felhasználóbarát”

képzett kezelő-
személyzetet igényel

A technológia 
megbízhatósága, 
bizonyítottsága

nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó

Létesítési költségek alacsony alacsony magas nagyon magas

Üzemeltetési
költségek alacsony alacsony magas nagyon magas

Területigény nagy kicsi átlagos – kicsi kicsi

Utóülepítő kotróhíd

A biológiai tisztítás kiszolgáló épülete 
(vegyszer és hulladéktároló helyiségek, mechanikai 
előtisztítás) és az utóülepítő

Tömbösített biológiai műtárgy 
és az utóülepítő látképe
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• ÁRAMLÁSMÉRŐK 

• MINTAVEVŐK, MÉRŐÁLLOMÁSOK 

• ANALITIKAI ESZKÖZÖK, ANALIZÁTOROK 

• HŐMÉRŐK, NYOMÁSMÉRŐK 

• BIOGÁZ MÉRŐK ÉS ELEMZŐK 

• ADATGYŰJTŐK, REGISZTRÁLÓK 

Partnerei vagyunk a víz– és szennyvízkezelésben is 

Endress+Hauser Magyarország  
Folyamatműszerezési K. 
1139 Budapest, Forgách u. 9/b. 
Telefon: +36 1 412 0421 
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Hogyan született meg a PLASSON 
cég?
A PLASSON cég, mely a múlt század 60-as évei-
nek elején alakult Izraelben, először az akkor fej-
lődésnek induló izraeli mezőgazdaság és öntözés 
számára gyártott műanyagipari termékeket. A 
gyökeres termékstruktúra váltást a sorra jelent-
kező ipari kihívások váltották ki: a polietilén cső-
gyártás fejlődésével együtt egyre nagyobb igény 
jelentkezett a biztos csőkötések kifejlesztésére.
A „hagyományos” mechanikus kötések mellett 
kialakult az annál jóval fejlettebb elektrofúziós 
csőkötés-technológia, mely a mai napig biz-
tonságosabb kötésnek számít, mint a tompa-, a 
tokos-, vagy egyéb hegesztésfajták.
Az elektrofúziós kötések biztonságát az ott 
felhalmozott kétszeres anyagmennyiség és a 
szinte elronthatatlan hegesztéstechnológia 
adja. Ezért alkalmazzák az elektro� ttingeket a 
mai napig a víz- és szennyvíz, valamint a gázhá-
lózatokban, világszerte mindenhol.

Ma a PLASSON 1200 szakemberrel dolgozik és 
Európában, az USA-ban, valamint Ázsiában szá-
mos képviselettel rendelkezik. Világszerte több 
mint 8000 féle terméket gyártanak.

Hogyan kezdődött a PLASSON és az 
EUROFLOW kapcsolata?
A 2000-es évek elejére datálható az első kapcso-
latfelvétel. A polietilén csőanyag elterjedése a 
gáziparból indult hazánkban és csak később lett 
szerves része a víz- és szennyvízhálózatoknak. 
Ezt a fejlődési ütemet követte a PLASSON hazai 
karrierje is. Az első nagy vízipari beruházásként 
például az Észak-Alföldi ivóvízminőség-javító 
programot említhetném meg.

Milyen egyedülálló különlegessé ge-
ket, műszaki érdekességeket nyújt 
a PLASSON elektrofúziós csőkötés-
technológia?
Több világszabadalomról is beszélhetünk. Az 
egyik például az az önfelismerő hegesztési 
rendszer, mely szükségtelenné teszi a vonalkód, 
mágneskártya, vagy egyéb adatbeviteli mód-
szer alkalmazását, mivel az elektrofúziós idomok 
csatlakozója egyben az idomra jellemző és a he-
gesztés tökéletes elvégzéséhez kellő információ-
csomagot is továbbítja az azt fogadni képes he-
gesztőgép számára. („SMART-FUSE” hegesztés)

PLASSON – 
TÖBB MINT TÍZ ÉVE MAGYARORSZÁGON
Riport a PLASSON magyarországi képviselete – az EUROFLOW Zrt vezetőjével – Bojkó Gáborral

A másik világszabadalom a csőkötéseket telje-
sen mechanikai feszültségmentessé tevő állítha-
tó könyök, mely 2014-ben MAVÍZ NÍVÓDÍJBAN 
részesült. E termék kiválóságát (a szakmai elis-
merésen túl) vevőink sorozatos pozitív visszajel-
zései is alátámasztják.

Milyen egyéb újdonságokkal szolgál 
még a folyamatos PLASSON ter-
mékfejlesztés?
Néhány éve jelent meg a nemzetközi piacon a 
Series 1 mechanikus csőkötés család, mely sem-
milyen szerelést, idom-lazítást, vagy meghúzást 
nem igényel. A PE csöveket egyszerűen be kell 
dugni a kötésbe, és kész a húzásbiztos csőkap-
csolat! Elronthatatlan!

Mivel e termék továbbfejlesztett változata a cső-
kötés kombinálása elzárószeleppel, ezért a házi 
vízmérő-bekötések terén is egyre több hazai 
szolgáltató illeszti be ezt az új rendszert saját 
technológiájába.

Összefoglalóan tehát elmondhatjuk, hogy a 
PLASSON világszerte 50 éve, Magyarországon 
pedig több mint 10 éve élen jár a polietilén cső-
kötés-technológiában.

EuroflowPR.indd   1 5/27/14   10:19 AM
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továBBi Fejlesztések 
és kapaCitásBővítés 
a donauChem kazinCBarCikai 
gyáráBan

A Donauchem Kft. tavaly októberben nyitot-
ta meg a Wanhua- BorsodChem kazincbarcikai 
gyártóbázisán felépült vas-klorid- és polialumí-
nium-klorid-gyárát (FeCl3 és PAC). 

A hazai piacon 1994 óta jelen lévő vállalat 
életében különleges mérföldkőnek számító 
ünnepélyes gyáravatót megtisztelte jelenlé-
tével Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési mi-
niszter, Horváth Attila Imre, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium államtitkára, Czomba Sándor, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 
és Murányiné Krempels Gabriella, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium főosztályvezetője, továb-
bá több helyi politikus és számos vízgazdálko-
dási szakember.

A gyár a Wanhua-BorsodChem izocianát- 
előállítása során keletkező sósavat használja 
fel víztisztító vegyi anyagok, nevezetesen évi 
75 kilo tonna vas-klorid és évi 30 kilotonna poli-
alumínium-klorid előállítására. Ezzel a projekttel 
Kelet-Magyarország a víztisztító vegyi anyagok 
exportjának fontos központjává vált.

A gyár megnyitása óta eltelt időszakban a 
Donauchem közúton juttatta el termékeit a ve-
vőkhöz, júniustól pedig vasúti szállításokkal is 
ügyfelei rendelkezésére áll.

Az új gyár az Új Széchenyi Terv keretében 
uniós támogatást is nyert, ami hozzájárult a 
projekt megvalósulásához. A környezetbarát 

gyártó bázis a csúcsüzemű működés elérése 
után 20-25 főnek teremt majd új munkahelyet 
Magyarország egyik gazdaságilag hátrányos 
helyzetű régiójában. 

A vas-klorid és a 
polialumínium-klo-
rid kereskedelmi célú 
gyártása röviddel a 
hivatalos gyáravató 
után megindult, és 
az elsőként gyártott 
PAC-termékek Szerbi-
ában találtak vevőre. 
A gyártás beindulása 
óta a Donauchem Ma-
gyarországon, Auszt-

riában, Horvátországban, Lengyelországban, 
Romániában, Szerbiában és Szlovákiában érté-
kesíti termékeit ipari és önkormányzati ügyfelek 
számára. Összesített volumeneket tekintve a két 
fő termékből Magyarországon, Lengyelország-
ban és Szerbiában vásárolnak a legtöbbet, ám 
PAC-ból jelenleg Lengyelországban kel el a leg-
nagyobb mennyiség.

Ahogy az új gyárak esetében megszokott, 
a Donauchem is jelenleg a gyártási folyamatok 
műszaki finomhangolásán dolgozik. A műszaki 
személyzet is folyamatos továbbképzésen vesz 
részt, és a legjobb üzemeltetési gyakorlatot és 
ismereteket alkalmazza. A vállalat további mun-
kavállalókkal bővíti jelenlegi üzemeltetői lét-
számát annak érdekében, hogy szükség esetén 
helyettesítő személyzet végezhesse a zökkenő-
mentes termelést.

A víztisztító vegyi anyagok kelet-közép-eu-
rópai gyártóközpontjaként a Donauchemnek 
egyedülálló helyzetből nyílik rálátása a térség 
országainak piacára. Mint ilyen tökéletesen tisz-
tában van ennek a szerepnek a jelentőségével 
és az ezzel járó felelősséggel. 

A Donauchem ezért szigorú minőség-el-
lenőrzési gyakorlatot folytat annak érdekben, 
hogy a Magyarországon előállított vízkezelé-
si vegyi anyagok megfeleljenek a nemzetközi 
szabványoknak és előírásoknak, így például az 
Európai Unió 2015-ös Víz Keretirányelveinek.

Közel kétmilliárd forintos 
beruházással épült fel 
tavaly Kazincbarcikán a 
Donauchem új víztisztító- 
vegyianyag-gyára. 
A termelés beindulása 
után jelenleg a kiegészítő 
létesítmények felépítését 
és a kapacitások fokozatos 
feltöltését végzik. A kazincbarcikai gyár

Keretes szűrőprés

Franz Geiger, Németh Lászlóné, dr. Mengyi Roland 
és Patrick Lu avatta fel az új üzemet
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A-HÍD Építő Zrt.

H-1138 BUDAPEST,

KARIKÁS FRIGYES U. 20.

E-MAIL: INFO@HID.HU w w w . a h i d . h u

A JÖVŐT ÉPÍTJÜK
Több mint száz éve folyamatosan 
jelen vagyunk a hazai építőiparban.

Hagyományainkra és korszerű 
szaktudásunkra épülő megbízható, 
minőségi munkát kínálunk.

Modern technológiát alkalmazunk, 
kiemelt figyelmet fordítunk a kör-
nyezetvédelemre. Maradéktalanul  
megfelelünk a hazai és európai 
 előírásoknak

Főbb tevékenységeink:

hidak és egyéb közlekedésépítési
műtárgyak építése és felújítása

autópályák, közutak építése
kommunális létesítmények építése

városi villamos vonalak építése
katonai létesítmények építése

ipari létesítmények építése
környezetvédelmi munkák

vízépítési munkák
metróépítés
vasútépítés

magasépítés
tervezés

Várjuk Tisztelt Partnereink megrendelését! 

Pannon-Víz Zrt., 9025 Győr, Országút u. 4., Tel.: 96/522-600
www.pannon-viz.hu • iktato@pannon-viz.hu • www.facebook.com/Pannonviz

Hálózatdiagnosztikai felszereltsé-
günk a magyarországi élvonalat 
képviseli. Csatornakamerával, 500 
méter mélységig használható kút-
kameránkkal, csőtörés bemérő és 
nyomvonalkereső műszereinkkel 
állunk ügyfeleink rendelkezésére. 

Győri vízmérőjavító és -hitelesítő 
laboratóriumunkban évente tíz-
ezer vízmérőt hitelesítünk. Szárny-
kerekes típusú vízmérők felújítá-
sát megrendelésre is vállaljuk.

Laboratóriumunk ivóvíz, szenny-
víz-, szennyvíziszap-, fürdővíz-, 
talaj- és növényvizsgálatokra ren-
delkezik akkreditációval. A preci-
zitást a Nemzeti Akkreditációs 
Testület évenkénti felülvizsgálata 
garantálja. Megrendelésre is vég-
zünk vizsgálatokat.

A szigetközi parti szűrésű kutak 
kiváló minőségű vizét 19 literes 
palackokba töltjük, és italadagoló 
automatával együtt forgalmazzuk. 
A Pannon-Víz ideális munkahe-
lyi védőitalként is. Vállalkozások 
jelentkezését kedvező bérleti 
konstrukcióval várjuk.
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Danfoss Kft., H-1139 Budapest, Váci út 91.
Tel.: +36 1 450 2531, Fax: +36 1 450 2539

E-mail: danfoss.hu@danfoss.comwww.danfoss.hu/vlt

A VLT® AQUA Drive az alapvető 
megoldás víz- és szennyvízkeléshez, 
valamint öntözéshez
A Danfoss a VLT® AQUA Drive frekvenciaváltót 
kifejezetten víz- és szennyvízkezelési 
alkalmazásokhoz fejlesztette ki. A beépített és az 
opcionális funkciók széles választékával a VLT® AQUA 
Drive a legkisebb költséggel teszi lehetővé a víz- és 
szennyvízkezelési alkalmazások üzemeltetését. 
Egyedülálló rétegvastagságú, az EN 61721-3-3 
3C3 környezeti kategóriának megfelelő áramköri 
védőlakkozással különösen alkalmas szennyvíztelepi 
alkalmazások hajtására. A VLT® AQUA Drive 0,37 
kW és 1,4 MW közötti teljesítménytartományban, a 
hagyományos 400 Voltos kivitelek mellett 690 Voltos 

hálózati feszültségre alkalmas kivitelekben érhető el. 
A klasszikus IP 20, IP 21 vagy IP 54 védettségeken túl 
IP 55, sőt IP 66 védettségben is rendelkezésre állnak 
készülékeink. 

A hagyományos kialakítás mellett elérhető 12-pulzusú 
és alacsony harmonikus tartalmú kivitelekben is. 
Villamos hálózatokon jelen lévő felharmonikus 
torzítást vagy akár kapacitív meddő áramokat 
Danfoss aktív szűrőkkel kompenzálhatnak.

További információért keresse fel honlapunkat!”

98%
Hatásfok

Takarítson meg energiát 
és csökkentse költségeit 
a >98%-os hatásfokú 
VLT® frekvenciaváltókkal

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE


