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Bevezetés
A lakossági vízmérők bevezetésével a víz

mérők mennyisége az elmúlt években jelen
tősen megszaporodott. Ugyanakkor ezzel 
egy időben a lakásonkénti vízfogyasztás lé
nyegesen csökkent, így az egyre alacsonyabb 
fogyasztást egyre több mérővel mérik. A mé
rőcsere összköltsége tetemes, amit az egyes 
felhasználóknak, végső soron a fogyasztóknak 
nem lehet többé a mérési pontosság gazdasá
gi jelentőségével indokolni. Egy nemzetközi összehasonlítás kimutatta, 
hogy bár ugyanazokat a mérőket építik be Európaszerte, a kontinens 
túlnyomó részén ezek lényegesen tovább használhatók. Az így jelent
kező gazdasági hátrány mindenekelőtt a nagyszámú, kis mérővel mért, 
keveset fogyasztó lakások tulajdonosait érinti.

1. Vízmérők hitelesítési előírása
A német hitelesítési előírás[1] megkülönbözteti a hideg és meleg vi

zet mérő vízmérőket, másmás hitelességi idővel. Hideg vizet mérőknél 
a hitelesítés hat évig érvényes, míg a meleg vizet mérőknél csak öt évig. 
Az európai uniós méréstechnikai előírás (MID)[2] által előírt hitelesítési 
hibahatárok hasonlóképpen különbözőek. Így a felső terhelési zónában 

– a jól méretezett vízmérők többsége ebben az intervallumban mér – a 
hideg vizet mérő mérőknél a hibahatár 2%, a meleg vizet mérőknél 3%. 
A MID szerint az alsó terhelési zónában a megengedett hibahatár 5%, 
míg a mozgatási hibahatár, azaz a beépítés utáni tolerált pontatlanság 
mindig a hitelesítési hibahatár kétszerese.

Hidegvízmérőknél az általános hitelesítési időszak az ún. szúrópró
bás eljárással három évvel meghosszabbítható[3]. Ugyanolyan méretű, 
metrológiai osztályú és típusengedélyű mérőkből nagyobb darabszámú 
csomagokat állítanak össze. Az egyes csomagokból szúrópróbaszerűen 
(0,55%) emelnek ki mérőket, melyeket egy meghatározott eljárással el
lenőriznek. Amennyiben a megvizsgált mérők kevesebb mint 15%a (a 
csomag nagyságától függően) mutat több mint 3% mérési eltérést a fel
ső terhelési tartományban, illetve több mint 8%ot az alsó terhelési tar
tományban, úgy az egész csomag összes mérője kiállta a próbát.

A szúrópróbás eljárás rendkívül hatékony megoldás a gazdaságos 
vízmérőcsere megvalósítására, a jelenlegi gyakorlat azonban rámutat 
néhány lényeges hátrányra:
1) Annak ellenére, hogy a hideg és a meleg vizet mérők ugyanolyan ki

alakításúak (szárnykerekes mérők), illetve az előbbinél átlagos esetben 
lényegesen nagyobb mennyiségek mérése (és számlázása) történik, a 
meleg víz mérői esetében nem megengedett a szúrópróbás eljárás[4]. 
Javaslat: ezt az eljárást a melegvízmérőkre is ki kell terjeszteni.
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2) Hamburgban a lakossági mellékvízmérők kötelezővé tétele óta azok 
száma lényegesen megnőtt. A mellékvízmérők nagy részét (becsül
ten 5070%) a szolgáltató üzemelteti, ami a HAMBURG WASSERnél 
mintegy ötszörösére emelte a vízmérők összes mennyiségét (1. ábra, 
zöld görbe).

Ki lehet tehát indulni abból – főképp a 
városi területeken –, hogy a mellékvízmérők 
száma lassan erős túlsúlyba kerül. A mellék
vízmérők általában süllyesztett kivitelű mé
rők, melyeknél mérőcsere esetén csak a mé
rőművet cserélik ki. A szúrópróbás hitelességi 
vizsgálatnál a jelenlegi szabályozás szerint az 
egész vízmérőt (nem csak a mérőművet) kell 
kicserélni, aminek értelmében a süllyesztet
ten beépített mellékvízmérők, annak ellenére, 
hogy hideg vizet mérnek, gyakorlatilag ki van
nak zárva a szúrópróbás eljárásból. Tekintettel 
arra, hogy a szúrópróbás eljárásnál – ugyan
úgy, mint az első hitelesítésnél – a mérőmű 
pontossága kerül bizonyításra, a mérőművek 
kizárása a szúrópróbás eljárásból nem kon
zekvens, érthetetlen.

3) A szúrópróbás eljárás a vízmérőcsere folya
matos, egyenletes folyamatát egy lökéssze
rű terheléssé alakítja, ami hátrányosan érinti 
az állandó alkalmazottak gazdaságos mun
kaszervezését. Amennyiben ez technikailag 
mégis megoldható, úgy a rendszeres szúrópróbás eljárás mindenkép
pen javaslandó a többi mérőre kiterjeszthető hitelességi idő meghosz
szabbítása céljából.

Az említett indokok alapján a HAMBURG 
WASSER esetében a vízmérők 75%a jelenleg 
kizárásra kerül a szúrópróbás eljárásból, és to
vábbi 10%nál üzemi, illetve gazdasági okok
ból értelmetlen lenne az eljárás alkalmazása.

2. Vízmérők és vízfogyasztás
A gyakorlatban bekötési vízmérők (HWZ) 

és mellékvízmérők (WWZ) különböztethetők 
meg. Hamburgban a bekötési mérők mintegy 
90%a kis vízmérő, Q3 4, illetve Qn 2,5, míg a 
mellékvízmérők majdnem teljes mértékben 

(99%ban) kis teljesítményű, süllyesztett kivitelű mérők cserélhető mé
rőművel, Q3 2,5, illetve Qn 1,5. Alkalmanként – például kisüzemek eseté
ben – Q3 4, illetve Qn 2,5 méretű mérőket is használnak mellékvízmérő 
minőségben.

A bekötési mérők az ellátó utcai vezeték csatlakozószerelvénye és az 
ingatlan belső hálózata között helyezkednek el, így az építmény teljes 

felhasznált vízmennyisége átfolyik rajtuk. A bekötési mérőket a szolgál
tató különböző méretekben ajánlja, így az átlagos fogyasztó és a nagyfo
gyasztó is a kért mennyiségnek megfelelő vízmérőt kapja (Hamburgban 

A HAMBURG WASSER székháza

1. ábra
A vízmérők számának százalékos növekedése Hamburgban
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vízmérőcsere idején. A fogyasztók idejét pénzben is meg le
het becsülni, ha tudjuk, hogy az erre fordított időt nem dol
gozóknál 310 euró/mérő[6], dolgozóknál 27,92 euró/mérő[7] 
nagyságra értékeljük. A két fenti értékből, vegyünk például 
egy átlagos 15 euró/mérő értéket és 4 alkalomra a fogyasztó 
munkakorlátozását, úgy kiszámíthatjuk a 60 euró fogyasztói 
költséget, ami évente 10 euró a mérőcseréhez.

Egy bekötési vízmérő cseréje (anyag, munkaelőkészí
tés, időbeosztás, maga a csere, dokumentáció stb.) üze
mi szempontból Hamburgban átlagosan 63 eurót tesz ki 
(1. táblázat). Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a fo
gyasztók mintegy 15%át nem találják otthon, és így egy 

következő időpontban is ki kell szállni, az átlagos fogyasztói költség 
75 euró nagyságúra növekszik, azaz a hatévenkénti csere miatt több 
mint 10 euróra. Hasonló az eset a mellékvízmérőknél. Egy mérőcsere 
(15% ismételt kiszállást is beleszámítva) ugyancsak 32 euróba kerül víz
mérőnként, de egy lakás átlagosan 1,8 mérővel rendelkezik, így a csere 
lakásonként 57 euróba kerül. Ráadásul a lakásokban rendszerint a meleg
vízmérők miatt ötévenként kell mérőt cserélni, így az évenkénti kiadás 
több mint 10 euróra becsülhető. 

Mivel végső soron a csere költségei a fogyasztót terhelik, ő mind
két	mérő	alapján	20	euró	kifizetésével	számolhat.	Németországban	több	
mint negyvenmillió háztartás van. Amennyiben a hamburgi gyakorla
tot kiterjesztjük az egész országra, megbecsülhető, hogy minden évben 
800 millió euró a vízmérőcserék költsége. A hitelesítési kötelezettség ki
terjesztése ezt a kiadást körülbelül 12 évre elfelezné.

3.2 A fogyasztó védelme
Az 1969ben megfogalmazott hitelesítési törvény[8] kiemelt helyen 

szól a hitelesítéssel kapcsolatos motivációról: „A törvény célja (1.), hogy 
védje a fogyasztókat a mérhető javak és szolgáltatások igénybevételé
nél…”. A hiteleséggel kapcsolatos törvény tehát a fogyasztót óhajtja vé
deni attól, hogy az ő hátrányára pontatlanok legyenek a mérések, és a 
hitelességi határidő általános meghosszabbítása – egy lehetséges féle
lem – nehogy mérési pontatlanságot eredményezzen. Hamburg példá
ján most bemutatjuk, hogy milyen nagy a várható pontatlanság, és mi
lyen gazdasági hátrányok érhetnék a fogyasztókat.

Az aktuálisan érvényes szúrópróbás eljárás esetén 3% pontosság 
az előírás, amit a vízmérők többsége teljesít. A fogyasztó védelmé
nek érdekében egy nagyon ritka, de elképzelhető 10%os hibát felté
telezünk, mint a hitelességmeghosszabbítás feltételét. A 10% messze 
van a mérések gyakorlati eredményeitől, és egyértelműen nagyon ma
gasnak számít. Egy ilyen pontatlanság – ha egyáltalán előáll – legfel
jebb az eszköz élettartamának legvégén jelentkezhet, és nem a teljes 
üzemi idejében, azonban hogy érthetően képviseljük a fogyasztó ér
dekeit, végig ezzel az értékkel számolunk.

például három különböző méretű mérőt ajánlanak). Versenykiírások alap
ján különbözők a gyártók, ezért összesen hét különböző gyártmány en
gedélyezett. A fogyasztóknak ugyan előnyös a választási lehetőség, de a 
szúrópróbás eljárás tekintetében hátrányos, mert így néha ugyanazon vá
rosrészben több kisebb, különböző szúrópróbás csomag jelentkezik.

A mellékvízmérők a ház valamely részének a fogyasztását mérik, így 
egy lakóegység az épületgépészeti kialakítás során több hidegvíz és me
legvízmérőt is kaphat. A mellékvízmérők teljes körű, kötelező bevezeté
se mindenekelőtt a növekvő környezeti tudatosság és „jogossági igény” 
következménye, ugyanis a lakásonként érkező számlák víztakarékosság
ra ösztönöznek, és megoldást jelentenek azokra az elszámolási egyen
lőtlenségekre, melyeket a szomszédok eltérő vízfogyasztása okoz. A régi, 

lakásalapterület vagy személyek száma alapján megállapított díj esetén 
a valós fogyasztástól való eltérési pontatlanság 50100%, vagy annál na
gyobb is lehetett. Bajorországot kivéve a mellékvízmérők beszerelését 
lassan minden tartományban előírják[5]. Az üzemeltetést ingatlangazdál
kodó vagy szolgáltató cégek, helyenként maguk a vízművek végzik. Egy 
városi többcsaládos házban nemritkán 1030 darab mellékvízmérő is be
építésre kerül, ami ahhoz vezethet, hogy a városi jellegű beépítési terüle
teken több mellékvízmérő van, mint bekötési vízmérő. 

Ha megnézzük a vízmérők számának alakulását, például Hamburg
ban (1. ábra), megállapítható, hogy a mellékvízmérők bevezetése óta a 
vízmérők	száma	majdnem	az	ötszörösére	nőtt.	Ugyanezen	idő	alatt	Né
metországban a fogyasztás és a lakások mérete csökkent, aminek kö
vetkeztében az egy háztartásra vonatkozó vízigény 1990 óta körülbelül 
25%kal mérséklődött. Az érvényes hitelességi idő eközben nyolc évről 
hat	évre	csökkent,	amiből	levonható	a	következtetés:	Németországban	
egyre alacsonyabb vízmennyiséget mérnek egyre több vízmérővel, és 
azok rövidebb időtartamú hitelességével számolnak.

3. A hitelesség ideje különböző
megközelítésekben

Az említett tényezők – mint a rövidebb idejű hitelesség, a kisebb fo
gyasztás és az emelkedő vízmérődarabszám – gyaníthatóan oda vezet
nek, hogy egy dramatikusan fals fejlődésre kell számítanunk. Ezen okból 
szükséges a következőkben a német hitelességi időt különböző megkö
zelítésekben körüljárni.

3.1 A vízmérőcsere költsége
A vízmérőcsere költségei két szempont alapján oszthatók fel: a fo

gyasztók közvetlen költségei és a csere üzemi költségei. Hamburg ese
tében ez az alábbiak szerint alakul.

A városokban manapság akár az 50%ot is elérheti az egyszemélyes 
háztartások aránya, de egy többszemélyes háztartásban is gyakran egész 
nap a lakáson kívül tartózkodnak a lakók. Ennek következtében nagyon 
sok kellemetlenséget okoz, ha valakinek otthon kell tartózkodnia a 

1. táblázat
Egy mérőcsere közepes költsége Hamburgban

Bekötési mérő (6 évenként) Mellékvízmérő (5 évenként)

Első kiszállás Újabb kiszállás Első kiszállás Újabb kiszállás

63€/mérő 83€/mérő 25€/mérő 46€/mérő

45€/lakás 83€/lakás

75€/bekötés, újabb út beszámítva 57€/lakás, újabb út beszámítva
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Megállapítható tehát, hogy a gyakori csere a fogyasztó számára 
költségesebb, mint az a kiadás, amit a lehetséges pontatlanság okozhat. 
Ehhez adódik hozzá az is, hogy a legtöbb fogyasztónak külön kellemet
lenség is a mérőcsere akkor, amikor a vízmérője még nagyon jó pontos
sággal mér. A fogyasztóvédelem szempontjából tehát – főleg a kis mé
rőknél – egy hosszabb hitelességi időszak volna kedvezőbb. A jelenlegi 
szabályozás gazdasági hátrányait mindenekelőtt a kisméretű, alacsony 
fogyasztású mérőkkel rendelkező nagy fogyasztói csoport viseli.
3.3 Nemzetközi összehasonlítás

A vízmérők közepes használati idejének nemzetközi összehasonlí
tása azt mutatja, hogy az általános érték 1217 év (Óceánia, Észak és 
DélAmerika) vagy annál is több[9] (lásd 2. ábra). Csak Indiában és Afriká
ban tapasztalhatók a németországihoz hasonló alacsonyközepes hasz
nálati időtartamok.

Az európai értékek még érdekesebbek. Az európai uniós mérés
technikai előírásban egységes szabályozásban egyeztek meg a vízmé
rők forgalomba hozásával kapcsolatban. Minden mérőt ugyanazon vizs
gálatnak kell alávetni, és érvényesek az egyforma hitelesítési határok. A 
nemzeti hitelesítési rendeletekkel szabályozott hitelességi időtartamok 
ezzel	 szemben	különbözőek.	Olyan	országok,	mint	 Franciaország,	Nor
végia, Dánia, Belgium, Portugália és mások 916 év hitelességi idővel 
számolnak.	Nagy-Britanniában	nincs	szabályozva	a	hiteleség	hosszúsága.	
Felmerül a kérdés, hogy ugyanazok a mérők, ugyanazon keretfeltételek 
mellett	más	európai	országokban	miért	jók	hosszabb	ideig,	mint	Német
országban?

3.4 Ökológiai szempontok és innovációk
Nem	mindig	előnyös	a	nemzetközi	átlaghoz	ragaszkodni.	Hátrányos	

lehet akkor, ha a saját gazdaság a kívánalmakat magasabb szintre kívánja 

A HAMBURG WASSER összesen körülbelül 1,1 millió vízmérőt kezel. 
Egy önkényesen kiválasztott szúrópróba során 183 ezer darab kiszerelt 
mérő átlagos állapotát elemezték. Az mérők 98%a kis teljesítményű 
Qn 2,5 vagy Qn 1,5 (hideg vagy meleg vízre). A kiszereléskor az átlagos 
mérőállások 47 és 637 m3 között voltak (lásd 2. táblázat).

A mért vízmennyiségadatokból kiadódik a teljesítés átlagos ér
téke (81€–1096€). Tételezzük fel most az extrém nagyra becsült és 
legfeljebb egész ritka, kivételes esetekben előforduló 10%os pon
tatlanságot. Megállapítható, hogy a maximálisan elképzelhető pontat
lanságból fakadó érték még mindig alatta van a vízmérőcsere árának 
(levezetve a 3.1 fejezet alapján). Különösen a mellékvízmérőknél drasz
tikus a különbség.

2. ábra
Vízmérők átlagos használati ideje (IMS-kutatás 2011)

2. táblázat
Átlagos mérőállások a kiszereléskor, 
valamint a maximálisan elképzelhető pontatlanságok gazdasági 
jelentősége összehasonlítva a csere költségével

Vízmérőtípus
Mutató állása 
kiszereléskor 
(átlagosan)

A mért 
mennyiség 

értéke

Becsült max. 
pontatlanság 
(10%) értéke

Csere 
költsége

HWZ* Qn 2,5 637 m3 1096 € 110 € 135 €

WWZ* Qn 1,5 
(hideg) 124 m3 213 € 21 € 112 €

WWZ* Qn 1,5 
(meleg) 47 m3 81 € 8 € 117 €

* HWZ: bekötési vízmérő; WWZ: mellékvízmérő
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emelni, mint ami a nemzetközi szokás. Ilyen hátsó gondolattal az alábbi
akat is megfogalmazhatnánk: „A rövid hitelességi idők költségeket okoz
nak ugyan, de kell annyi önbecsüléssel rendelkeznünk, hogy belássuk, 
ezek	a	szigorítások	innovációkat	szülnek,	melyek	Németország	helyzetét	
tovább emelik”. A gyakorlat alapján megállapítható, hogy a hatás éppen 
az ellenkezője. A nagy értékű vízmérők, esetleg például az elektronikus 
mérők semmilyen eséllyel sem bírnak az egyszerű szerkezetű vízmérőkkel 
szemben. A rövid hitelességi turnusok egyáltalán nem ösztönöznek nagy 
teljesítményű vízmérők használatára. Inkább innovációgátló hatásúak.

A múltban a mellékvízmérőket többek között ökológiai szempontok 
alapján is vezették be. Az volt az alapgondolat, hogy ha a fogyasztó látja a 
saját vízfogyasztását, látja, mit fizet, majd takarékoskodni fog. Időközben 
olyan sok mellékvízmérőt vezettek be, hogy a HAMBURG WASSER üzem
anyagfogyasztásának körülbelül 10%a csak a vízmérőcseréket szolgálja. 
Ehhez jön még, hogy csak a Hamburgi Vízműveknek évenként 200 ezer 
darab egyszer használható mérő megsemmisítéséről kell gondoskodnia. A 
meghosszabbított hitelességi idő egyszerűbb és hatékonyabb út lenne a 
környezetterhelések csökkentése 
céljából. Egy nem kicserélt vízmé
rő verhetetlen lenne a CO2mérleg 
javításában.

4. Alternatív
megfontolások

Az említett fogyatékosságok 
kijavítására vagy legalábbis sze
lídítésére további lehetőségek 
is rendelkezésre állnak. Meg le
hetne például vizsgálni, és vala
milyen módon megoldást találni 
arra, hogy a szúrópróbás eljárásba 
a mellékvízmérőket és a meleg
vízmérőket is be lehessen von
ni. Érdekes lenne az az Európában 
már nem új gondolat, miszerint a 
kis mérők tovább működhetné
nek, mint a nagy teljesítményűek. 
A szolgáltatót a fogyasztó minden 
évben tájékoztatja az elfogyasz
tott vízmennyiségről. Ennek alapján 
elképzelhető egy, az átfolyt meny
nyiséget alapul vevő hitelességi feltétel. Emellett felvetődik az a kérdés is, 
hogy a szúrópróbák során való többszörös megfelelés nem jogosítanae 
fel egyegy mérőtípust a hosszabb átalányhitelességi időre. 

A fogyasztó védelmének értelmében a szúrópróbás eljárást úgy is 
fel lehetne fogni, mint egy széleskörű vizsgálatot, melynek eredmény
képpen statisztikailag megerősítve ki lehetne jelenteni egyes vízmérőtí
pusokra a hitelességi idő hosszabbá tételét. Meg kell vizsgálni, vane 
mód arra, hogy az ismételten jó szúrópróbaeredmények alapján meg
határozhatók legyenek speciális hitelességi idők is.

Jelenleg az általános hitességi idők minden vízmérőre vonatkoznak, 
függetlenül a mérő anyagától, szerkezeti kialakításától. Vízminőségi 
megkülönböztetés sincs. Ugyanakkor műszaki szempontból nyilvánva
lónak tűnik, hogy a nagy technikai értékű mérők jó vízminőség esetén 
tovább használhatók, mint az egyszerű szerkezetű, ún. egyszer használ
ható termékek. Ezen összefüggésekkel kapcsolatosan a jobb hozzáállás 
lehetőséget kínálna a műszakilag megalapozott, gazdaságos hitelességi 
idők megállapításához.

5. Összefoglaló megállapítások
Németországban	 egyre	 keve	sebb	 vizet	 számláznak	 egyre	 költsége

sebben. A hitelességi időhosszok különböző szempontok alapján való át
gondolása nyilvánvalóvá tette, hogy:

•	 Németországban	minden	évben	800	millió	euróba	kerül	a	vízmérők	
cseréje;

•	 a	jelenlegi	szabályozás	gazdasági	hátránya,	hogy	a	fogyasztók	legna
gyobb csoportja kis vízmérőkkel kevés vízmennyiséget mér;

•	 a	 fogyasztóvédelem	szempontjából	egy	hosszabb	hitelességi	 idő	 fo
gyasztóbarátabb lenne (legalább a kis átmérőjű vízmérőknél);

•	 a	rövid	hitelességi	idők	kőbe	vésése	innovációgátlón	hat;
•	 egy	 nem	 kicserélt	 mérő	 verhetetlen	 a	 CO2kibocsátás mérséklése 

szempontjából.

A hosszabb hitelességi idő tehát jelentős előnnyel bír, és feltehetjük 
a kérdést: miként lehetséges, hogy ugyanazok a mérők, ugyanazon ke

retfeltételek mellett Európa más országaiban tovább üzemel
hetnek,	mint	Németországban?

Összességében a szerzők arra a zárógondolatra jutottak, 
hogy a jelenlegi hitelességi idők nem felelnek meg a kor el
várásainak, és ennek megoldására több tárgyalási alterna
tíva is létezik, melyet még részletesebben ki kell dolgozni. 
A jelenleg folyamatban levő szabályozási folyamatokat úgy 
kell alakítani, hogy azok nyíltak legyenek a hosszabb hite
lességi idő akceptálására.
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Magyarország szennyvíztisztító telepeinek többsége hidraulikailag és szer
vesanyagtartalom szempontjából a méretezési állapot felett üzemel. Az 
átemelőszivattyúk elavult szabályozása nem teszi lehetővé az új igények
hez alkalmazkodó, rendszerelvű méretezést használó szabályozás alkalma
zását. A matematikai rendszerelmélet és a hálózat bioreaktorként történő 
felhasználásával célunk a telepek üzemét újra a 
méretezési állapotra vagy az alá csökkenteni.

A szennyvízátemelők számítógéppel tör
ténő szabályozása általánosnak nevezhető. Ez
zel szemben a szabályozásukhoz használt cél
függvények és átviteli függvények nem kellően 
szerteágazóak a rendszer optimumon történő 
szabályozásához, rendszerként történő kezelé
séhez. Célunk egy olyan új vezérlés kifejleszté
se, amelynek segítségével a szennyvízátemelők 
szabályozása rendszerelvűvé tehető.

Az enzim alapú baktériumkészítmények 
használata csökkenti a szagterhelést, karban
tartja a csatornarendszert, mivel olyan specifi
kus enzimeket és mikroorganizmusokat tartal
maz, amelyek a dugulásokat előidéző zsírokat, 
olajokat, fehérjéket, keményítőket és a cellulózt lebontják. A biológiai 
kultúra univerzális, és bármely csatornázási technológiával kompatibilis. 
Problémamentes a bevitel, külön beruházást nem igényel. Használatával 
a természetes biológiai lebomlás látványosan felgyorsul. Lebontja a rossz 
szagú gázokat és a káros ammóniát, míg további hatásként hasznos ásvá
nyi anyagokat bocsát ki. Ezek az enzimek fénytől elzárt hálózatban is élet
képesek, ezáltal lehetővé teszik a csatornahálózat bioreaktorként történő 
használatát. Ezzel a módszerrel lényegében már a hálózatban el tudjuk 
kezdeni a szennyvíz tisztítását, így a szennyvíztisztító telepre érkezve már 
a telep méretezési állapotára vagy az alá csökkenhet a szervesanyagtar
talom, ami egyedülálló a világon. 

Az	egyik	kutatási	irányban	a	KwakLab	NKft.	bevonásával	mikrobioló
giai kísérleteket végeztünk háromféle liofilizált mikrobakultúrával, hogy 
melyik alkalmazható a leghatékonyabban már a csatornarendszerben 
adagolva, az abban folyó szennyvíz előkezelésére, szervesanyagtartal
mának szignifikáns csökkentésére. A három mikrobakultúra fantáziane
vei: Granulátum, Oxigén, Stypor. Mivel a szerves anyag felhasználása 
arányos a szaporodás sebességével, ezért azt telepszámlálásos mód
szerrel mérték a hőmérséklet, a táptalaj összetétele és az inkubációs idő 
paramétereinek változtatásával. Megállapítást nyert, hogy a „Granulá
tum” kultúra szaporodik a leggyorsabban 15–25°Con, 5–10°Con pedig 
a „Oxigén” kultúra. Alacsonyabb hőmérsékleti feltételek mellett az „Oxi
gén”, magasabb hőmérsékleten pedig a „Granulátum” por alkalmazása a 
leghatékonyabb.

A DAKÖV Kft. dolgozói kitenyésztették a KwakLab által vizsgált mik
robakultúrákat, és izolálták az azokban előforduló legjellemzőbb mik
roorganizmusokat. Ezekkel az izolált fajokkal kolorimetriás enzimaktivi
tásméréseket végeztek, melyek során a színes termék képződését lehet 
nyomon követni fotométerrel, megfelelő hullámhosszt beállítva. A kö

vetkező lebontó kulcsenzimek ak
tivitásának meghatározása volt a 
cél: cellulázok, lipázok, peptidá
zok, nukleázok. A vizsgálatok egy
bevágnak a KwakLab eredménye
ivel, melyek szerint alacsonyabb 
hőmérsékleten az „Oxigén”, ma
gasabb hőmérsékleten a „Granulá
tum” kultúra rendelkezik nagyobb 
átlagos enzimaktivitással.

A másik kutatási irány a szenny
vizet továbbító hidraulikai rendszer 
működésének optimalizálá sá ra irá
nyul, ami a BME Épületgépészeti és 
Gépészeti Eljárástechnika Tanszé
kének feladata. Az eljárással össze

hangolható az átemelőszivattyúk üzeme úgy, hogy a hálózat tárolóképes
ségét felhasználva a telepre beérkező térfogatáram soha ne haladja meg 
a méretezési térfogatáramot. 

Másik lényeges szempont, hogy a baktériummal történő befertő
zés után a szennyvíz elegendő időt tartózkodjon a hálózatban ahhoz, 
hogy szervesanyagtartalma a méretezési állapotra vagy az alá csök
kenjen. E két paraméter összehangolásával elérhetjük a szennyvíztisztí
tó telep optimális üzemét mind hidraulikai szempontból, mind szerves
anyagtartalommal.

A BME tanszékén a gráfokat morfológiailag osztályozták, a szenny
vízhálózatot leképezték az összeágazó fa struktúrájú gráfok osztályába. 
Megállapítást nyert, hogy a szennyvízhálózat egy húsz tárolópontú, húsz 
feladóhellyel rendelkező egy gyűjtőpontos (szennyvíztisztító telep), szál
lítási feladatot ellátó hálózat. A szállítási feladat lényege, hogy az időben 
sztochasztikusan keletkező szennyvízáramokat minimális költséggel és 
időben kiegyenlítetten juttassuk el a szennyvíztisztító műbe. 

DAKÖV Kft.
www.bioreaktor.hu
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