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a szennyvízátemelőből, lerakódások és fenék-
iszap eltávolítása, szivattyúk tisztítása, dugulás-
mentesítése stb.). Az üzemeltetést kezdetben a 
próbaüzem tapasztalatai alapján kiadott recep-
túrákkal, később kisebb szoftverprogramokkal 
segítették. Ezek hatékonysága azonban nem 
volt kielégítő, s emiatt a legtöbb helyen inkább 

„üzemeltetői rutinból” üzemeltették a rendszere-
ket. Mindez rángatott üzemmódhoz, alul- vagy 
túladagoláshoz vezetett, ami vagy pazarolta a 
vegyszert, és a szennyvízből fölöslegesen hasz-
nálta el a könnyen bontható szerves anyagok 
egy részét, vagy aluladagolás esetén gyakran 
jelentek meg szagpanaszok és korróziós károk.

hol tart ma a szakmai élvonal 
ezen a területen?
A fent említett hazai módszerekhez hasonló elve-
ken működő rendszereket fejlesztettek ki külföl-
dön a szagtalanításra, főleg Nyugat-Európában 
és az Egyesült Államokban, azzal a különbséggel, 
hogy jobban kihasználják a modern biokémia 
és számítástechnika adta lehetőségeket. A leg-
több esetben a rendszergazdák a know-how-t 
megtartják maguknak, és ha helyi irányítóberen-
dezéssel dolgoznak, azt is „fekete dobozként” ki-
vonják az üzemeltető hatásköréből, és saját szak-
embereikkel üzemeltetik hírközlési rendszereken 
vagy újabban az interneten keresztül. A legtöbb 
esetben saját vegyszerüket használják, azt is 

lehetett cél, ha figyelembe vesszük, hogy az 
anaerobitás létrejöttét jórészt megelőzően kép-
ződő illósavak is rendkívül kellemetlen szagúak.

A nehézséget mindig az adagolás vezérlése 
okozta, mivel a vegyszer túladagolása is kocká-
zattal járhat a szennyvíz további biológiai tisztí-
tására, továbbá a folyamat összköltségére nézve.

Szabályozásként a kén-hidrogén koncent-
rációjának mérése merült fel, de ezzel is sok 
probléma akadt (nehéz és költséges az „in-situ” 
mérést végrehajtani; a nyomócsövek végén 
általában nem lehet mérőhelyet létesíteni; a 
gravitációs szakaszon pedig felhígul, illetve 
csökken a kén-hidrogén-tartalom, így a mérés 
eredménye már nem minden esetben jellemző). 
A rendszer tehetetlensége rendkívül nagy, így – 
a trendek ismerete nélkül – csak a mért kén-hid-
rogénre hagyatkozva már elkésetté válik a be-
avatkozás, hiszen annak pozitív hatása szintén 
csak jó néhány óra elteltével érzékelhető. 

Emellett, hogy elkerüljük az alul-, illetve 
túladagolást, figyelembe kellett még venni a 
vízhozamok időszakos és szezonális változását, 
a hőmérséklet gyors csökkenését, illetve emel-
kedését is. Mindez túlságosan sok paraméter 
figyelemmel tartását tette szükségessé az üze-
meltető részéről (amellett, hogy voltak egyéb 
kívánalmak is), amelyeket mindenképpen 
neki kellett végrehajtania (csatornák mosatása, 
biofilmrétegek, uszadékok, kérgek eltávolítása 

Bevezetés
Amint az a szakmában általánosan elfogadott, 
az átlagos minőségű települési szennyvíz – nyári 
időjárási viszonyok között – már kevesebb mint 
6 óra rendszerbeli tartózkodás után elveszíti 
oldottoxigén-tartalmát (a benne lévő baktéri-
umok az oxigént elfogyasztják). Ezt követően 
anoxikus, majd anaerob viszonyok alkulnak ki. 
Míg az anoxikus reakció terméke az inert nitro-
géngáz, anaerobia esetén már káros és veszélyes 
szulfidképződéssel kell számolnunk. Az erősen 
savas pH-n képződő kén-hidrogén-gáz a beton-
ra és fémekre káros biogén kénsav korróziójának 
forrása, míg a szabadba jutva – már néhány ppm 
koncentrációban is – kellemetlen bűzt áraszt, 
nagyobb koncentrációban pedig az élővilágra 
és az emberre is veszélyes. A szulfidképződés 
gátlása tehát elsődlegesen fontos érdeke a 
szennyvízelvezető rendszerek üzemeltetőinek, 
hiszen panaszokat, illetve a rendszerek idő előtti 
tönkremenetelét okozhatja az időben nem ke-
zelt szagprobléma amellett, hogy a dolgozók 
egészségére nézve is komoly veszélyt hordoz. 

mit tettünk eddig?
Az utóbbi húsz év során kialakult egy rendszer, 
amely deklarálta, hogy az elsődleges beavat-
kozás mindig valamilyen aktív vagy passzív 
oxigénpótlás legyen, vagyis meg kell kísérelni 
a rendszer aerob (oxikus) állapotának helyre-
állítását vagy legalább anoxikus állapotának 
fenntartását. Ezen a területen a leginkább elfo-
gadott gyakorlat valamely nitráttartalmú vegy-
szer szabályozott adagolása volt, leginkább 
ammóniumot nem tartalmazó kalcium-nitrát- 
vagy magnézium-nitrát-oldat. Kiegészítésként 
biofiltereket használtak, mivel a teljes szag-
mentesség elérése csupán vegyszerezéssel nem 

szennyvízCsatorna-
hálózataink szaGtalanítása 
és korrózió elleni védelme

hol tartunk ma, és hová kellene elJutnunk

Hazánkban meglehetősen magas a regionális és 
kisregionális szennyvízelvezető rendszerek aránya, 
köszönhetően többek között a domborzati viszonyoknak, 
a regionális vízművek magas arányának, illetve 
legújabban az európai uniós fejlesztéspolitika sajátos 
igényeinek és követelményeinek. Mindez egyrészt 
hatékonyabb rendszerüzemeltetést tesz lehetővé, de 
egyúttal problémák forrása is lehet, különösen ha a 
hosszan utaztatott szennyvíz berothadásából eredő káros 
hatásokra gondolunk.
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szakértelmet igényel, megoldása jog szabályi kö-
telezettség, sok esetben egy-egy terület lakható-
ságát, ingatlanok értékét, a turisztikai bevételek 
mértékét is érinti, állami vízművek esetében vég-
ső soron akár politikai kérdéssé is válhat. A víz- és 
csatornadíj megállapításánál ez a tétel egyelőre 
csak közvetve jelenik meg, de több helyütt mint 

„környezetvédelmi többletköltség” már látványos 
részt hasít ki a díjstruktúrából. Lehet, hogy ezen 
érdemes lenne a jövőben változtatni, különös fi-
gyelmet for dítva a díjak szintjének megőrzésére. 

A 2013-ban megrendezett Budapesti Víz 
Világ találkozó, a bajai Eötvös József Főiskola 
2014-ben második alkalommal megrendezett 
Nemzetközi Innovációs Napja és a 2015 tava-
szán megrendezésre kerülő Fenntarthatósági 
Konferencia mind Áder János köztársasági 
elnök úr nevéhez köthető. Noha az ivóvízhez 
képest kevésbé elegáns téma, a csatornarend-
szerek szagtalanítása is a tisztázatlan üzemelte-
tői terü letek közé tartozik annak ellenére, hogy 
Magyarországon is megvannak azok a felkészült 
szakemberek, akik az elmúlt 20 év tapasztalatai 
alapján nemcsak a hazai üzemeltetők számára, 
de nemzetközi viszonylatban is versenyképes 
megoldást képesek nyújtani. 

Ennek hiányában a lelkiismeretes és gondos üze-
meltetés is nehezen hozhat kielégítő eredményt. 
Legjobb esetben a szag megszűnik, de jellemző-
en indokolatlanul magas lesz a vegyszerfelhasz-
nálás, illetve nehezen mérhető járulékos több-
letköltségek keletkeznek a tisztítóműben. Egy 
előzetesen megtervezett, a modern biokémia és 
számítástechnika adta lehetőségeket jól alkalma-
zó adagolási rendszernek ma már képesnek kel-
lene lennie levenni a más felkészültséget igénylő 
járulékos munkák terhét az üzemeltetők válláról, 
hogy ők csak a hagyományos csatornarendszer 
üzemeltetésére és fenntartási munkáinak elvég-
zésére koncentrálhassanak. Így a szagtalanítási 
rendszerben csak haváriahelyzet esetén végez-
nének hibaelhárítást, és akkor is csak a szakem-
berek megérkezéséig. 

Nem várható el egyetlen üzemeltetőtől 
sem, hogy erre a területre specializált informa-
tikusokat, illetve biokémiai szakembereket fog-
lalkoztasson. Hasonlóan az átemelőszivattyúk 
üzemeltetéséhez, ebben az esetben is hatékony-
sági okok indokolhatják a magas hozzáadott 
értékű külső szolgáltatói segítség igénybevé-
telét, akár a terület teljes kiszervezését. A csa-
tornarendszerek szagtalanítása pro fesszionális 

gyakran a rendszer sajátosságaihoz igazítva. A 
legfontosabb cél a szerződésben meghatározott, 
szaghatás- és korrózió prekurzor paraméterek 
határérték alatt tartása, mert a szerződések sze-
rint csak ebben az esetben tekintik eredményes-
nek a beavatkozást. Szinte minden járulékos, de 
szagtalanításhoz kapcsolódó munkát a szerződé-
ses cég szakemberei végeznek el. Az üzemeltető 
a hagyományos csatornarendszer-üzemeltetést 
és -fenntartást végzi, a szagtalanítási rendszer 
tekintetében csak havária esetén, és akkor is 
csak a szakemberek megérkezéséig végez hiba-
elhárítást. Így a felelősségi viszonyok határozot-
tan elválnak, mindenki a saját feladatát végzi, és 
azért felel. Ha az adott ellenőrzési ponton mért 
kontrollparaméterek határérték alá esnek, úgy a 
beavatkozás sikeresnek minősül, és jár a szerző-
dés szerinti üzemeltetési díj, ellenkező esetben 
nem, sőt esetleg szerződésben foglalt szankciók 
is sújthatják a vállalkozót, kivéve, ha rajta kívül 
álló okból következett be az esemény.

hová kellene eljutnunk?
A csatornarendszerek hatékony szagtala-
nításának kialakítása mérnöki feladat, mely előze-
tes adatgyűjtést, számítást és tervezést feltételez. 

h i r d e t é s
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Csurgalékvíz Tisztító Konténer

MAGYAR INNOVÁCIÓ A HULLADÉKLERAKÓK
AKUT PROBLÉMÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE
• magas hatékonyságú membrántechnológia
• 100% környezet- és üzembiztonság
• költséghatékony, kompakt megoldás kulcsrakész csurgalékvíz-tisztító konténerben
• igény esetén a konténer bérlésére is van lehetőség


