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pichler: a linzi vízellátás teljesen automatikus
A Linzi Vízművek 29 kútját, 31 tározómedencéjét és 60 szivattyúhá-

zát 1993 óta a Scharlinz Vízműben található irányító központból üzemel-
tették. Több fontos adat még nem érkezett be, ezért 24 órás szolgálat 
kellett a döntések meghozatalához.

2007-ben határozták el a teljes automatizálást. Első lépcsőben kor-
szerűsítették az eddigi folyamatfigyelő rendszert, új berendezéseket te-
lepítettek. 2011-ben indult a második fázis: a cél a felügyelet nélküli éjjeli 
és hétvégi üzem volt. Több hónapos próbaüzem után 2013. november 
végén beindult a teljesen automatizált üzem. A linzi vízmű három adata: 
a város mellett 21 települést látnak el ivóvízzel, 22,4 millió m3/év mennyi-
séggel. Összesen  négyszázezer lakos vízellátását biztosítja (a szerkesztő).

gottschall: zöld lámpa európa legnagyobb 
csatornaprojektjének

2013 októberében láttak hozzá, és 2016-ra tervezik befejezni egy ha-
talmas föld alatti esővíztározó medence és a hozzá tartozó két csatorna 
építését Bécsben. A 7 méter mély medence 28.500 m3 tározótérfogatú, az 
egyenként 1,9 km hosszú és 2 méter átmérőjű csatorna további 6 ezer m3 
tározást biztosít. A projekt lehetőséget teremt a Simmering körzet kétórá-
nyi csapadékának visszatartására, és így a nagy szennyvízkezelő telep át-
meneti tehermentesítésére.

laber: kérdőjel: korszerű díjszámítás 
a szennyvíziparban

Ausztriában is eltérőek a szennyvízdíjak a különböző régiókban. Ér-
dekes, hogy a településeknek csak 40%-a képez díjat az elfogyasztott 
ivóvízmennyiség alapján. A többi más elveket alkalmaz. Egy megbízás 
alapján az egyik konzultációs iroda átvilágította az alkalmazott megol-
dásokat. A vélemény: ez a sokfajta elv és sokfajta díj nem egészséges. 
Szükséges egy új rendszer kialakítása. Az iroda három pillért javasol: a 
bekötés elkészítésének fedezése, egy éves alapdíj és egy díjrész az elfo-
gyasztott víz alapján számolva.

személyi hírek
Helmut Kroiss bécsi egyetemi tanárt választották meg az IWA elnö-

kének 2016-ig. 
2013. 08. 13-án baleset következtében elhunyt Vasile Ciomos, a MaVíz 

román testvérszövetsége, az ARA elnöke. 2008 és 2012 között az IWA 
igazgatóságának volt a tagja.
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hahn: a Bécsi központi szennyvízkezelő 
néhány energiaprogramja
A nagy szennyvíz kezelő néhány újabb fejlesztése:
• Egy 13,5 méter hosszú „vízerőműcsiga” évi 50 MWh energiát termel, 

melyen tisztított szennyvíz ömlik át rajta.
• A levegőztetőrendszer korszerűsítésével 11%-kal csökkentették 
 az áramfelvételt.
• A meglévő elektromos autók mellé 2014-ben 2 darab „0 Emission” 
 autót vásárolnak.
• 2015-ben elkezdik az iszaprothasztó és a blokkerőmű építését.
Fentiekkel elérik, hogy 2020-tól csak saját energiát fognak felhasználni.

zunabovic-rosner-mayr-perfler:
átáramlási citometria a vízellátásban

A gyógyszeriparban már harminc éve használt módszer előnye, 
hogy nincs szükség baktériumtenyésztésre ahhoz, hogy a baktériumok 
számát megkapjuk egy mintából. Egy lézersugár világítja át az áramló 
folyadékot, és a kapott színképből megállapítható a kórokozók száma. 
Különösen az ivóvízkezelés egyes technológiai lépcsőinek hatásosságát 
lehet könnyen megállapítani citometriával. A bécsi Talajkultúra Egye-
tem egyik intézete már használja az eljárást.
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Borer: irányítástechnika a felhőkből
A kisebb és a közepes vízművek anyagi okokból nem mindig képe-

sek lépést tartani az irányítástechnika fejlődésével. Már életképesnek 
számító javaslat, hogy több vízmű közös szervert hozzon létre. A „cloud 
computing” néven futó megoldás technikailag megoldott, és lényeges 
megtakarítással jár.

gebhard: a zürichi vízmű felújítja folyamatirányító 
rendszerét, elektromos kapcsolóberendezéseit

A központi irányítórendszer automatikusan működteti a 4 víztermelő 
egységet, a 21 medencét és a 29 szivattyúházat. A rendszer avulását már 
tíz éve felmérték, és 2004-ben megkezdték a felújítás tervezését. A projekt 
nemcsak az irányítórendszert, hanem a kapcsolószekrényeket és az egyéb 
villamos berendezéseket is érinti, átépítésre került a diszpécserközpont is 
Hardhofban. A teljes költség durván 12 milliárd forint. A hatalmas fejlesztés 
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 ⇒ könnyű kezelhetőség
 ⇒ felhasználóbarát, színes kijelző
 ⇒ folyamatos energiaoptimalizálás
 ⇒ kommunikáció és felügyelet
 ⇒ felhasználáshoz optimalizált funkciók

A szivattyúzás optimalizálásának 
holisztikus és intelligens megközelítése.
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jó része már működik, a teljes befejezés 2015 tavaszára tervezett. Néhány 
adat: 730 villamoskapcsoló szekrény cseréje, 24 ezer adatpont, 436 monitor, 
70 munkahely adatainak gyűjtése. 25 kivitelező cég vett részt a munkában.
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müller, meier: ivóvízellátás vészhelyzetben. 
mobil víztisztító berendezések

Svájcban rendelet van érvényben vészesetekre – azaz, ha a vízellátás 
valamilyen okból veszélyeztetett, korlátozott, vagy lehetetlen –, mely 
szerint a biztosítandó vízmennyiség:
• A 3. napig: annyi, amennyi lehetséges
• A 4. naptól: 4 l/fő/nap
• A 6. naptól: 15 l/fő/nap
• Állatokra, kórházakra egyéb előírások léteznek
• A svájci vízszövetség különböző megoldásokat javasol, 
 ezek közül a cikk Basel kanton gyakorlatát ismerteti: mobil víztisztítók. 
• Kétfajta berendezést használnak: TWA 15 hagyományos szűrővel, 
 TWA 15 UF-ultraszűrővel. Teljesítmény 200 m3/nap
• Darabszámról nincs tájékoztató

von roll-hír
A svájci gyár Vario2.0 néven kifejlesztett egy állítható magasságú 

polimerbeton lábazatot, ami lehetővé teszi a tűzcsap pontos magassági 
előszerelését a beépítés előtt. 
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pauli, reichert: a biogáz mint sikertörténet
Svájcban eddig 2005 óta 15 biogáztelep épült meg, és jelenleg to-

vábbi 11 van tervezési stádiumban. Csak hulladékot használnak felfel (pl. 
sem kukoricát, sem repcét), a termelt biogázt pedig betáplálják a háló-
zatba. Legújabb innováció: power-to-gas. A szél- és naperőművek feles-
leges és a villamos hálózatba már nem betáplálható energiájával (kedve-
ző időjárási körülmények esetén pl.) szintetikus gázt állítanának elő, és 
azt a gázhálózatba táplálnák.  Svájcban a kísérletek beindultak, 2020-ra 
várják az első ipari alkalmazásokat.

vetter, schläpfer: Biogáz biohulladékból 
és szennyvíziszapból

Zürich város már 2008-ban rothasztóművet tervezett a kerti és nö-
vényi hulladékok, valamint a gasztronómiai maradékok hasznosításá-
ra. Ugyanakkor Svájcban megtiltották a szennyvíziszap mezőgazdasági 
felhasználását. Kialakult az együttes koncepció: a hulladékrothasztót és 
a zürichi szennyvíziszap hasznosítását összekombinálni. Svájc legna-
gyobb szennyvízkezelője (670.000 LE), a Werdhölzli telep már korábban 
is fedezte saját hőigényét az iszaprothasztójából. A biorothasztó a te-
lep mellé épült, és 2015-ig odáig jut el a projekt, hogy a biorothasztó 
és a szennyvíziszap-rothasztó maradék biogáza megfelelő kezelés után 
együttesen a városi hálózatba kerül betáplálásra.

Water21 2013. december

rövid hír
2013 szeptemberében felavatták Orhei település szennyvízkezelőjét. A 

moldovai város telepe kiépített nedves élőhelyre (wetland) vezeti rá a tisztí-
tandó szennyvizet. Ez az első ilyen technológiájú létesítmény Kelet-Európá-
ban, és mindjárt a legnagyobb a kontinensen. Az egész város szennyvizét 
tisztítja, 40% energiát takarít meg a hagyományos technológiához képest.

papa-radul: kanada élen jár a szivattyúk 
energia-benchmarkingjának létrehozásában

150 szivattyút ellenőriztek Ontario tartományban 2011-ben és 2012-
ben. Vegyesen hagyományos és termodinamikus mérést alkalmaztak. 
Az utóbbit (itt lényegében a folyadékba átmenő hő veszteségét mérték) 
találták legcélravezetőbbnek. A vizsgált gépek kora 1 és 61 év között 
volt, a motorteljesítmény 30 és 4000 LE között. A hajtómotorok 15%-a 
volt változtatható fordulatszámú. Két fontos eredmény:
• A gyárban mért maximális hatásfoktól a használt szivattyúk átlagos 

maximális hatásfoka 9,3%-kal alacsonyabb volt. Ezen a gép felújítása 
vagy cseréje segíthet.

• A gyárban mért maximális hatásfoktól a beépített és valamilyen munka-
ponton üzemelő szivattyúk hatásfoka közötti rés már 12,7% volt átlagosan. 
Javítás: felújítás, gépcsere plusz az üzemeltetési körülmények ellenőrzése.

A szivattyú nagysága és az éves kihasználtság aránya alapján javaslatot tesz-
nek a gép tesztelésének gyakoriságára. Egy példa: egy 1500 lóerős gépet 36 
és 70% közötti kihasználtság esetén kétévenként kellene ellenőrizni.

Choi: innovációk a világ legnagyobb felszín 
alatti membránszűrésű szennyvízkezelőjében

Busan (Dél-Korea) 1988-ban üzembe helyezett szennyvíz-kezelőjét 
bővíteni és korszerűsíteni kellett. A környék beépítettsége miatt nem volt 
mód a felszínen nagyobb területet igénybe venni. Technológia: előszűrés, 
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biológiai lépcső, membrántelep. Nemcsak nem bővítették az alapterüle-
tet, hanem az eddigi felszíni nagyságot a harmadával csökkentették, par-
kot építettek az új létesítmények fölé. A terv: 10 éven belül az egész telep a 
föld alá kerül.

petrusevszki-slokar: arzéneltávolítás 
ihe-adart-eljárással: melléktermékből hatásos 
adszorbens

Az UNESCO-IHE intézet és a Vitens (legnagyobb holland vízmű, a szer-
kesztő) kifejlesztett egy arzéneltávolítási technológiát: a hulladéknak szá-
mító vas-oxiddal bevont homok az adszorbens. A vas-oxid a vaseltávolítás 
mellékterméke. A Hollandiában kikísérletezett eljárást több közép-ke-
let-európai országban (Görögország, Magyarország, Románia, Szerbia) 
helyi körülmények között is kipróbálták. A legutolsó teszt a Szabadka mel-
letti Bácska-Vinográd helységben rendkívül sikeres volt: az 5 m3/h teljesít-
ményű, átlagosan 200 µg/l terheltségű talajvíz arzéntartalmát 0-ra csök-
kentette. Egy holland alapítvány és egy delfti cég finanszírozta a tesztet. A 
9 hónapig tartó próbaüzem után a Szabadkai Vízmű a telepet üzemszerű 
felhasználásra építi át.

Water21 2014. február

roshan és mások: sótalanított víz szállítása 
az ausztrál szárazság ellen – a viktória 
vízszállító projekt

Melbourne-től 135 km távolságban, a tengerparti Wonthaggi tele-
pülés mellett létesült a 450 millió m3/év kapacitású, jelenleg Ausztrália 
legnagyobbjának számító tengervíz-sótalanító telep (technológia: szű-
rőrács – előszűrés kétrétegű nyomás alatti szűrőkkel – fordított ozmózis 

– remineralizáció). 84 km megtétele után jut el az ivóvíz a Cardinia-táro-
zóba, ahol elosztásra kerül a tartomány fővárosa, illetve más települések 
felé. Befejezés: 2013.

rövid hír 1 
Egy izraeli–jordániai–palesztin, hatóságok közötti egyezmény értel-

mében belátható közelségbe került egy régi elképzelés. Izrael épít egy só-
talanító telepet épít az Akabai-öböl mellett, és innen egy távvezetékkel 
töltenék az egyre jobban kiszáradó Holt-tengert.

Los Angeles nagy tisztítótelepén (szűrés+ózonos kezelés; kapacitás: 
2,28 millió m3/d) üzembe helyezték az USA második legnagyobb UV-fer-
tőtlenítőjét. Mellette meghagyták időnkénti adagolás céljából a klórozó-
berendezést is.

Water21 2014. április

skambraks és mások: hamburg összekapcsolja 
a vizet és az energiát

A Hamburgi Víz- és Csatornaművek évek óta mindent elkövet az 
energiatakarékosság területén. Cél: 2018-ra energia-önellátóvá válni. 
A 2,4 millió LE kapacitású szennyvízkezelő 35 millió m3 biogázt állít elő, 
amivel megoldja a telep teljes hőigényét, villamosenergia-igényét, a fe-
lesleges gázt a városi földgázhálózatba juttatja, és emellett 120 gépko-
csiját is saját gázzal üzemelteti. 2011 óta két szélturbinát is kezel a Ham-
burg Wasser.

Most egy teljesen új lépésre szánta el magát a közmű. A 610 lakásos 
(mintegy kétezer lakosú) Jenfelder Au nevű új lakótelepen a szennyvíz 
teljes mennyiségét felhasználják. A szürke szennyvíz tisztítás után nem www.rrsoftware.hu | facebook.com/rrsoftware | info@rrsoftware.hu

Vállalatirányítás

Ügyfélkapcsolat-kezelés

Szolgáltatás- és termékkezelés

Tömeges számlázás

Bevételbiztosítás, követeléskezelés

Energiamenedzsment
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döbler: egy fűtőhálózat ellátása
szennyvízből nyert hővel

A szennyvizeknél alkalmazott lemezes hőcserélők egyik problémája, 
hogy a szállított anyagdarabok, a kialakult biofilm nagyon hamar csök-
kenteni kezdi a hőátadás hatásfokát. A Huber cég kifejlesztett egy be-
rendezést a lerakódások folyamatos eltávolítására. Egy brémai szenny-
víztelepen sikerrel debütált az újdonság.

treskatis-tholen-klaus: gyakorlati 
összehasonlító vizsgálatok ivóvízkutak 
szűrőkavicsos és üveggolyós kialakításánál

Mind laboratóriumi körülmények, mind üzemelő kút esetében ala-
posan megvizsgálták a kérdést. A kutaknál mesterségesen alakították 
ki az üveggolyós (1-3 mm átmérő) szűrőréteget 6–8,30 méter hosszú-
ságban. Mind a vízadó képesség, mind az eltömődés szempontjából az 
üveggolyós kialakítás volt a kedvezőbb.

GWF 2014/2

Wilke-platschek-krause: egy megelőző 
eljárás kifejlesztése kútban levő szivattyúk 
energiahatékonyságának mérésére

Kisebb vízművek általában nem rendelkeznek, vagy ha igen, csak 
nagyon egyszerű folyamatvezérlő rendszerrel. Ezért nincsenek mért jel-
lemzők a szivattyúkról. A szerzők egy egyszerű, olcsó és üzem közben 
mérhető adatokból kiinduló eljárást ismertetnek, melynek segítségével 
ki lehet számolni, milyen hatékonysággal dolgozik a beépített szivattyú, 
és milyen gyorsan térülne meg egy új gép (egy bemutatott konkrét pél-
dán 1,5 év alatt), mely ezután már csak hasznot hozna.

Nemzetközi és fontosabb hazai események

2014. 07. 02–04. szeged          
MHT XXXII. Országos vándorgyűlés

2014. 08. 31–09.05. stockholm
World Water Week

2014. 09. 16–18.  novoszibirszk
SibAqua 2014

2014. 09. 21–26. lisszabon
IWA Világkongresszus

2014. 11. 04–07. kiev
XII. Nemzetközi Víz Fórum és Kiállítás

2014. 11. 05–07.  tirana
Water and Energy Konferencia

2015. 04. 12–17. daegu-gyeongbuk (korea)                                                    
7. Világ Víz Fórum

ivóvízcélokra kerül felhasználásra. A fekete vizet (toalettvíz) vákuumos 
rendszer gyűjti. Tisztítás után a keletkező gázokkal fűtik, illetve egy ge-
nerátor segítségével árammal látják el a lakótelepet. A vákuumos rend-
szer üzemeltetésétől kissé fél a vízmű, mert idáig csak gravitációs, illetve 
nyomott rendszerei voltak.

pittock: globálisan növekszik a talajvíz-kitermelés.
Fenntartható megoldások 

A világ talajvíz-felhasználása az elmúlt 50 év alatt a háromszoro-
sára nőtt. Különösen az ázsiai megacityk problémásak. A cikk próbálja 
összefoglalni, mit lehet nemzetközi, nemzeti, illetve városi szinten ten-
ni. Bemutatja néhány ázsiai nagyváros talajvíz-felhasználását ivóvízel-
látás céljára. 

ausztrália első együtt rothasztó telepe
Melbourne víziközmű-szolgáltatója, a Yarra Valley Water európai és 

USA-beli példákat követve, Aurora nevű nagy tisztítótelepén – saját és 
egy szomszéd szennyvízkezelő iszapjának anaerob rothasztásával – bio-
gáztermelő rendszert épít. A nagyobb gázmennyiség céljából szerves 
hulladékot is rothasztanak: zsírt, használt étolajat, gyümölcs- és zöld-
séghulladékot, sörfőzdei és tejgyári maradékot. Ez az első ilyen jellegű 
beruházás a kontinensen.

GWF 2013/12

Bolesta: ásványi bevonatok tartóssága 
agresszív vizek esetében

Németországban az ivóvíztározók döntő többsége vasbeton szerke-
zettel készült. Ezek esetében 40-50 év vagy még hosszabb, javítás nélkü-
li élettartam reális. Problémát csak a beton-malter esetleges megtáma-
dása okozhat. Ha a víz meszet oldó szénsav tartalma magas (15-45 mg/l), 
megtámadja a betont, és puhulásokat, leválásokat okoz. Bár a hidrolízis 
folyamata elméletileg ismert, a medencék üzeme közbeni változások 
(víz-levegő hatás, nyomásváltozás, áramlás a fal mellett stb.) azt lénye-
gesen és nem ismerten befolyásolják. 

A Koblenzi Főiskola 2012-ben három, különböző körülmények kö-
zött üzemelő oszlopban végzett alapos kísérleteket. A vizsgált anyag 
sima beton és ásványi bevonat volt. Az öt hónapos kísérletek eredmé-
nye: jó minőségű ivóvíznél nem volt probléma, de 35 mg/l mészoldó 
szénsav koncentrációjú, 6,9 pH-értékű, ún. nyersvíznél igen. A megol-
dás: ilyen esetekben utólag, ellenálló bevonattal kell a medencét ellátni, 
mert a vízmozgás (hol víz, hol levegő érinti a falakat) az elméletnél na-
gyobb károkat okoz.
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A Collin Center Plusz Kft az Ön felkészült és 
tapasztalt együttműködő partnere  szennyvíz-

szivattyúzással kapcsolatos javítás-karbantartási, 
beszerzési és szakértői tevékenységében.

A Collin Center Plusz Kft az Ön felkészült és 
tapasztalt együttműködő partnere  szennyvíz-

szivattyúzással kapcsolatos javítás-karbantartási, 
beszerzési és szakértői tevékenységében.

Szolgáltatásaink
o Szennyvízszivattyúk javítása, helyszíni 

karbantartása
o Szivattyúk és alkatrészeinek forgalmazása
o Átemelő karbantartás, tisztítás, dugulás 

elhárítás víziközmű szolgáltatók részére
o Gépészeti és villamos szerelési munkák 
o Villanymotorok javítása, tekercselése, 

diagnosztizálása 400kW-ig
o Fazonhuzalos tekercselés, 

vákuumimpregnálás
o Tartó és csatlakozóelemek gyártása
o Forgó tömegek dinamikus 

kiegyensúlyozása 2500 kg-ig
o Sb-Rb berendezések javítása, minősítése
o Szivattyúk bérbeadása

o Rendszerelemzés, 
alkalmazástechnikai szaktanácsadás 

Együttműködés
Együttgondolkodó és együttműködő partner kapcsolatot
kínálunk, ahol cégünk megszerzett szakmai tudását és
tapasztalatát megbízóink szolgálatába állítjuk. Az egyszerű
gépjavításon túl rendszerelemzések és alkalmazástechnikai
kérdések területén nyújtunk segítséget az optimális
üzemeltetés biztosítása érdekében.

Tények 
A magyar tulajdonban lévő vállalkozásunk 1995 évi alapítása
óta kínálja szolgáltatásait és gyűjti referenciáit a közüzemi és
ipari szivattyúzás területén. Kiemelkedően felszerelt szerviz- és
tekercselőüzeme, villamos diagnosztikai műszaki háttere és
szakember gárdája révén önállóan képes széleskörű és
komplex feladatok elvégzésére.

Célunk 
A ránk bízott feladatokkal megrendelőink hosszú távú érdekeit
szolgáljuk a műszaki megfontolásokon túli gazdaságossági
szempontok egyidejű figyelembevételével. A komplex
gondolkodással és munkavégzéssel vevőink elégedettségének
növelését célozzuk meg.

Collin Center Plusz Kft.
H-2840 Oroszlány, Szent Borbála út 2.

Tel./fax: 34/311-648, 510-310
Email: info@collin.hu


