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Temmler–Gulde: Aktív szén a vízműveknél.
Aktív szenek kiválasztása azok hidraulikai 
tulajdonságainak figyelembevételével
Az aktív szenet főleg szerves nyomelemek eltávolítására használják. A 
tervezők és az üzemeltetők általában csak az eltávolítás szempontjából 
vizsgálják a megfelelőségét. Ugyanakkor az öblítéseknél nagyon fontos a 
hidraulikai tulajdonságokat is figyelembe venni. A Bázeli Vízművek, mely 
régóta alkalmaz aktív szenes szűrőt, egy főiskolával közösen három szén-
fajta öblítő és felúszási tulajdonságait vizsgálta meg. 

Enzmann és tsai: AOP Svájcban.
Idegen anyagok lebontása az ivóvízben 
továbbfejlesztett oxidációval
Svájcban nagyon sok felszíni vízmű üzemel (az ivóvíztermelés 20%-a fel-
színi nyers vízből származik – a szerk.). Az 1990-es években merült fel az 
a probléma, hogy az egyszeri oxidáció nem volt mindig elég a teljes tisz-
tításhoz. A multi barrier (többakadályos) rendszerek szaporodni kezdtek. 
Az egyik megoldás a továbbfejlesztett oxidáció. Az irodalomban AOP 
(Advanced Oxidation Process) néven ismertté vált eljárások lényege: 
szabad oxigéngyököket juttatnak a vízbe. Svájcban ezt általában ózon 
és hidrogén-peroxid együttes adagolásával érik el. A cikk bemutatja két 
létező AOP-technológiájú kis telep tapasztalatait (Le Betteraz-karsztvíz, 
valamint Le Locle-talajvíz). Végül a korszerűsítés előtt álló, Bázelnek is 
vizet szolgáltató, több tízezer m3/nap kapacitású Muttenz vízmű kísérle-
teiről számol be a cikk. A parti szűrésű kutak ipari környezetben vannak, 
veszélyeztetettek. A kísérletek alapján javasolt mindkét technológiai 
változatban szerepel az AOP-eljárás.

Layec és tsai: Öblítési tervek vészhelyzetre
Számítógéppel támogatott öblítési terv megvalósítása Zürich város pél-
dája alapján.

A csőhálózat hirtelen szennyeződése esetén az egyetlen segítség a 
fertőzött csőszakaszban levő víz gyors kiöblítése. Ügyelni kell eközben 
arra, hogy a szennyeződés ne terjedjen tovább, ugyanakkor minél keve-
sebb fogyasztónál szűnjön meg az öblítés idején a vízszolgáltatás. Szem-
pont még, hogy ez a művelet ne ad hoc módon, több hibalehetőséggel 

menjen végbe. A Zürichi Vízművek számítógépes programot fejlesztett 
ki a 783 km hosszú hálózatra. A korábbi három nagy zónát újabb öblí-
tési övezetre osztották fel. Például a legnagyobbat, a Limmat zónát 10 
öblítési övezetre bontották. A szennyeződési hely függvényében a prog-
ram jelzi a lezárandó zárakat, és kijelöli az öblítési tűzcsapokat. A szerzők 
ábrákkal és táblázatokkal mutatják be az elvégzett modellszámításokat. 
Ebből számos érdekes adatot tudhatunk meg, például, hogy a 97%-os 
térfogatkiöblítéshez (amit az öblítés befejezésének tekintenek) szüksé-
ges időnek már a felénél 85% kiürült, tehát az utolsó időszak már nem 
igazán hatékony.

Kläusli: Hidrotermikus karbonizálás. 
A jövő szennyvíziszap-értékesítése?
Európa-szerte irányzat – a cikk szerint –, hogy mezőgazdasági felhasz-
nálás helyett valamilyen termikus eljárással hasznosítsák a szennyvízisza-
pot. A monoégetés rendkívül beruházásigényes, és lehetetlenné teszi a 
foszforvisszanyerést. Az AVA CO2 cég kifejlesztett egy eljárást, a hidroter-
mikus szén (HTC) előállítását, mely eljárás gazdaságos, és lehetővé teszi 
a foszforvisszanyerést. Az eljárással 100% biomasszából 89%-nyi biosze-
net tudnak előállítani. A módszer előnyeit egy zürichi főiskola kísérletei 
alapján ismerteti a szerző. Már tervezés alatt állnak a HTC-technológiájú 
iszapfeldolgozó berendezések.
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Tennhardt: Ivóvízhálózatok értékelése 
– új jellemző adatok: ivóvíz-hálózati rendszerindex 
(SIT) és fenntarthatósági index (IN)
A rendkívül alapos cikk ismerteti a két index kiszámítási módszerét, és 
az azokból levonható, általában beruházást igénylő következtetéseket.

A SIT-et például hat részmutatóból határozhatjuk meg.
a) Vízveszteség ILI-ben;Meghibásodási arány az elosztóvezetékeken;
b) Meghibásodási arány a bekötővezetékeken;
c) Meghibásodási arány szerelvényeknél;
d) Színesvíz-arány (zavarosvíz-jelzések/100 km);
e) Ivóvíz-minőségi rendelet határértékeinek túllépése.
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Ezen mutatókhoz számokat rendelnek, és a számok összege plusz egy 
súlyozási arány segítségével határozzák meg a SIT-et.

Ismeretlen szerző: Az INAR mindent megtisztít Önnek
A cikk egy érdekes német kezdeményezésről számol be. 2014-ben 14 
alapító céggel megalakult egy „Innovációs hálózat a szennyvíz újra-
hasznosítására” elnevezésű szövetség (a német név rövidítése: INAR). 
Első célja 30, a piacon még nem elterjedt innovatív berendezés vala-
milyen módon való együtt működtetése. Az alapgondolat a következő: 
Németországban jelenleg a szennyvíziszap 55%-át termikusan, 29%-át 
a mezőgazdaságban (trágya formájában) értékesítik. A mezőgazdasági 
kihelyezést a szigorító szabályok egyre nehezebbé teszik, az arány az 
égetés felé tolódik. 

Az égetés két fő problémája, hogy drága a beruházás, csak nagy 
kapacitásra gazdaságos kiépíteni, és hogy elvész a foszfor. Az új szö-
vetség három fő célja: a) decentralizált égetés, amihez gazdaságos, 
7500–25.000 LEÉ nagyságú tisztítótelepek esetén is megfelelő rend-
szert kell megtervezni; b) foszfátkinyerés tökéletesítése; c) a cikkben 
is bemutatott meglévő kezelési elemekből egy értékesítési lánc össze-
állítása. 2015 közepére tervezik egy vízműnél egy pilot lánc üzembe 
helyezését.

Jardin: 100 éves az eleven iszapos eljárás. 
Jubileumi konferencia Essenben
Egy manchesteri szennyvíztisztítóban olyan kísérletsorozatot végez-
tek 1913-ban eleven iszapos eljárással kapcsolatban, melynek sikeres 
eredményeit egy konferencián ismertették a kutatók 1914. április 3-án. 
Az első eleven iszapos technológiát nagyüzemben két év múlva Wor-
cesterben indították be. A kontinensen elsőként Essen Rellinghausen 
nevű városrészében használták az eljárást 1925-ben, ezért tartották ott 
az IWA által is támogatott jubileumi konferenciát. A 35 országból érkező 
több mint 200 szakember 20 előadást hallgathatott meg 2014. június 
12. és 14. között.
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Büntig: Az új DVGW W 2013-5 előírás 
egy integritástesztet ír elő
A membrántechnológia elterjedtsége szükségessé tette a membránmo-
dul sértetlenségének folyamatos ellenőrzését. A tavaly megjelent előírás 
szerint az ultraszűrési lépcsőnek minimálisan ki kell szűrnie a 3µm-nél 
nagyobb elemeket. Ennek biztosítására havonta, illetve évente integri-
tástesztet (sértetlenségtesztet) kell elvégezni. A Seccua cég kifejlesztett 
egy olyan mérési eljárást, mely azonnal kimutatja a membrán megsérü-
lését (általában a kilyukadását). Beépítve a vízkezelési technológia sorá-
ba sérülés esetén azonnal leállítja a vízkezelést a hibás egységben. Az 
alsó sérülést jelző határ 1,6 µm méretű.

Hasselbach és tsai: Két levegőztetést biztosító 
berendezés teljesítmény-összehasonlítása 
üzemi méretű párhuzamos üzemben
Az Illingen-Wustweiler telepen (41.000 LEÉ) 2010-2011-ben az eleven 
iszapos fokozat energiafelvételének csökkentésére racionalizálást haj-
tottak végre. Ennek során három változtatást hajtottak végre:
•		 korszerűsítették	az	oxigénbevivő	rendszer	vezérlését;
•		 a	forgódugattyús	fúvókat	kicserélték	forgódugattyús	kompesszo	rokra;
•		 átépítették	a	levegőbevezető	rendszert.

A három fúvóból csak kettőt cseréltek ki, a harmadik megmaradt tarta-
léknak. A csere utáni mérések kimutatták, hogy az új gépek 22%-kal ke-
vesebb energiát igényelnek, mint a fúvók. 

Az intézkedések eredményeképpen a telep energiamutatói kb. 10%-
kal jobbak, mint az energiaszakkönyvek ajánlott mutatói.

Sitzenfrei és tsai: Vízellátó rendszerek hosszú 
idejű szimulációja ivóvizes erőművek méretezéséhez
A szerzők csőhálózati szimulációs rendszert ismertetnek gazdaságos, 
nyomóhálózatra beépített turbinákhoz. Esettanulmányt mutatnak be: 
karsztforrásból vizet kapó ráfolyásos medencéből szivattyúzás nélkül 
kerül a fogyasztókhoz a víz. Az erőművet a medence és a felhasználók 
közé építették.
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Rödel és tsai: A vízveszteségek csökkentése 
energiafüggetlen mérő- és vezérlőegységekkel
A Smart Water Power program keretében a mikroelektronika és az infor-
matika segítségével olyan mérő- és vezérlőegységeket fejlesztettek ki, 
melyek nem igényelnek külső energiaellátást, a víz nyomása, áramlása 
(pl. mikroturbina segítségével) szolgáltatja a működéshez szükséges 
energiát. Ezek a megoldások óriási lehetőségeket nyitnak meg a háló-
zat-ellenőrzés területén. Jelenleg a teljesítmény fokozásán dolgoznak 
(pl. indukciós áramlásmérőkhöz).

Ripl és tsai: Ivóvízhálózatok modellalapú 
öblítési tervének bemutatása egy alsó 
szászországi szövetség példán keresztül
Először egy kiválasztott kisebb hálózatszakaszon próbaöblítést végez-
tek. Az öblített vizet egy, a Drezdai Műegyetem által kifejlesztett mobil 
berendezéssel folyamatosan vizsgálták sebesség, zavarosság szempont-
jából, mintavételekkel együtt. Egy dinamikus, részecskeszállítási modell-
vizsgálat alapján az egész hálózatra meghatározták az öblítések szüksé-
gességének időpontjait, így minimalizálták az öblítések számát.

Imber, Jreisat: 
Egy energiamenedzsment-rendszer bevezetése: 
hatékony és klímabarát 
Németország egyik legnagyobb regionális vízműve, a Hessenwasser 
(Frankfurt és Wiesbaden és környéke – a szerk.) 2011-ben vezette be a 
rendszert. Első lépcsőben három hónap alatt a 124 energiafelvevő hely 
áramfelvételét dokumentálták. Utána a 100.000 kWh/év feletti felhasz-
nálókat sorba állították, és egyenként értékelték. A munkába a külsősök 
mellett szinte az összes műszaki dolgozót bevonták. 2014 közepére az 
energiafelhasználás 7,7%-kal csökkent 2010-hez képest. A cikk bemutat 
három példát: egy nyomásfokozó gépház átalakítását, két különböző 
magasságú medence együtt járatását gyűrűs zárszabályozással, vala-
mint egy ún. „száraz” csápos kutat (elkészült utóbbi megoldás részletes 
fordítása).

Kivitelezői hír: Európa legnagyobb 
szennyvízcsatornája félúton
A Ruhr-vidéken egy nyílt csatorna kiváltása érdekében a Colack cég 51 
km hosszon fektet/fúr csatornát, melynek átmérője 1600 és 2800 mm át-
mérő között változik. Az 51 km-ből 37 km a sajtolt szakasz hossza. 26 km 
már készen van, a befejezés 2016-ra várható.
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Austermann-Haun, Meier: Mikroszennyezők 
eltávolítása ózon alkalmazásával
Az antropogén mikroszennyezők (többek között  gyógyszermaradványok, 
háztartásivegyszer-maradványok) szennyvízből történő eltávolítása nap-
jaink problémája. Jelenlegi technikai szinten a szennyvíztisztítás 4. foko-
zataként beépítendő granulált aktív szenes vagy ózonos kezelés látszik 
a legcélszerűbbnek. Detmond város tanácsa megbízott egy német ter-
vezőirodát annak vizsgálatára, hogy megvalósítható-e a város 135.000 
LEÉ teljesítményű szennyvíztisztítójának ózonos lépcsővel való bővítése 
a mikroszennyezők visszatartása céljából. Az Ozonia gyártmányú beren-
dezéssel 4 hónapon keresztül végeztek kísérleteket különböző adagolási 
helyeken és mennyiségekkel. Az eredmények 7,5 mg/l O3 adagolásnál 
voltak a legkedvezőbbek. Végeredmény: a szennyezéseltávolítás hatá-
sos volt, javasolják az üzemi megvalósítást, de megvizsgálandó még egy 
aktív szenes szűrő esetleges utánkapcsolása is. Hamburgi Vízművek híre: 
Szélerőművel energiasemleges lett a tisztítómű

A Hamburgi Vízművek Dradenau/Köhlbrandhoft telepén 2014 nyara 
óta már a 3. szélerőmű üzemel. Teljesítménye 3 MW. A 200 méter magas 
erőmű rotorja 117 méter (!) átmérőjű. Ugyanezen a telepen üzemel 1997 
óta egy saját iszapot és idegen hulladékokat is feldolgozó égetőmű. Ma 
már a tisztítómű a hálózatba is termel áramot.

GWF 2015/1

Harro Bode: A 4. tisztítási lépcső előnyei 
és hátrányai
Régóta beszédtéma Németországban: kell-e egy újabb tisztítási lépcsőt 
beépíteni a mikroszennyezők ellen. Ha beindulna egy ilyen folyamat, Né-
metország lenne a második a világon. Az első Svájc, ahol előírás, hogy 
2031-ig a szennyvíztisztítók felénél be kell vezetni. A hatalmas beruházási 
igény mellett jelentős üzemeltetési költséggel is számolni kell. A cikk is-
merteti a pro és kontra véleményeket. Németországban a felszíni vizek 
minősége lényegesen jobb, mint 20-30 évvel ezelőtt, ennek ellenére a 
fejlődés azt követeli meg, hogy a mikroszennyezők elleni fellépést ügyét 
napirenden kell tartani.
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Roskosch, Rechenberg: Foszforvisszanyerés 
mint vízbázisvédelem
Az utóbbi időben Németországban folyamatosan téma a szennyvíz-
iszappal való trágyázás. A növénytermesztés szempontjából hasznos 
foszfor mellett ugyanis számos, a környezetre káros anyag is a talajba 
kerül. A cél a foszfor elválasztása a káros anyagoktól. Több minisztéri-
um összefogásával 2005-ben innovatív kutatási program indult be egy 
nagyüzemi technológia kialakítása céljából. 2011-ben lényeges ered-
mény nélkül lezárult a kutatás. Ma Németországban a szennyvíziszap 
30%-a trágyázásra, 14%-a a benne levő káros anyagokra való tekintet 
nélkül tájalakításra, és több mint 50%-a a magas károsanyag-tartalom 
miatt elégetésre kerül. A hamu csak akkor használható foszforvissza-
nyerésre, ha monoégetés történt. Az így visszanyerhető foszfor mennyi-
ségét évi 19.000 tonnára becsülik. Ma az országban 9 szennyvíztisztító 
(köztük az egyik berlini) végez pilot és félüzemi kísérleteket foszforvisz-
szanyerés céljából. 

Korth és tsai: Mlada Boleslav leállította a klórozást
A 45.000 lakost ellátó szolgáltató egyik vízműve 100 méter mélyből veszi 
a vizet, amit megszűrnek, ez adja a szolgáltatott mennyiség 90%-át, míg 
a maradék 10% 30 méter mély kutakból nyert kezeletlen ivóvizet  je lent. 
Egy drezdai kutatóintézet alapos vizsgálatok után kimutatta, hogy 
amennyiben a két tárolómedence födémét vízzáróvá teszik, tehát csapa-
dékkal nem juthat be szennyeződés a medencékbe, felesleges az eddigi 
klórozás. A két műtárgy rendbehozatala óta leállították a klórozást. Ez a 
szolgáltató a legnagyobb Csehországban, mely nem fertőtlenít.
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Klingel, Knobloch: Vízveszteségek 
automatizált meghatározása és értékelése
A zónák vízmérlegének elkészítése hagyományos módon rendkívül idő- 
és munkaigényes, ezért kidolgoztak egy automatika által támogatott 
megoldást. A cikk egyenként elemezi mind a valós, mind a látszólagos 
veszteség egyes elemeit. Bemutatja a Pforzheim városban végrehajtott, 
16 zónára terjedő pilot esettanulmányt.
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Hunkeler és tsai: Klímabefolyások 
a felszín alatti vizek mennyiségére
A cikk általában a száraz periódusok hatását tárgyalja. Nagyon különbö-
zőek a helyi viszonyoktól függően. Függ az emberi befolyástól, pl. az ön-
tözéstől is. Végigmegy a cikk a vízmérleg összes tényezőjén (kilencen): a 
folyók infiltrációjától a tározásig.
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Gabriel, Meier: Aktívszén-szűrő. 
A Hardwasser Rt. új berendezése
A Hardwasser Rt. Bázelt és környékét látja el ivóvízzel. A technológia ér-
dekes: a vizet kiemelik a Rajnából, ülepítőkkel és gyors szűrőkkel meg-
tisztítják, majd ezzel a vízzel a Hard-erdőben talajvízdúsítást alkalmaz-
nak a kútmezők környezetében. A beszikkasztott víz lényegesen több, 
mint a kutakkal kitermelt, így egy vízdomb alakul ki, mely a vízbázisvé-
delmet szolgálja. A Rajna vize így nem tud a kutak közelébe jutni, mert a 
talajvíz szintje magasabb a folyó szintjénél. A 30 db csőkút átlagosan 40 
méter mély, a vízadó réteg vastagsága kb. 25 méter. A kutak által kiszí-
vott víz ez idáig egyenesen a fogyasztókhoz jutott. Néhány nyomelem, 
különösen a klór-butadienek megjelenése miatt a vízmű elhatározta 
aktív szenes szűrőlépcső beállítását. A karlsruhei Technologiezentrum 
Wasser egyéves kísérleti időszak után, 2009-ben jóváhagyta az aktív sze-
nes szűrést mint megoldást. 

A 70.000 m3/nap kapacitású telepet 2013 decemberében helyezték 
üzembe. A szűrő vastagsága 2,5 méter. A csírátlanítást UV-berendezés 
biztosítja.

A cikk nagyon részletesen ismerteti az aktív szenes új technológiai 
lépcső építését, kialakítását.

Rieder: Csővezetékek öregedése
Az SVGW (svájci víz-gáz szövetség) Kutatási Bizottsága megbízásából 
készült tanulmány 14 vízmű állapot- és hibastatisztikáját  használja 
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fel, hangsúlyozva, hogy minden tevékenység alapja a megbízható 
 adatszolgáltatás. A cikk ismertet néhány példát, pl. az első generációs 
duktilcsövek hibastatisztikáját 12 nagyváros adatai alapján. Javasolt el-
járás a hálózat öregedésével kapcsolatban:
1) Alapismeretek feldolgozása
•		 A	meglévő	hibastatisztika	(legalább	5	év	alapján)	megítélése	és	fel-

dolgozása;
•		 A	csőhálózat	hosszúságára	vonatkozó	öregedési	struktúra	kiértékelése.
2) A hibagörbe (függvény) felrajzolása
•		 A	tapasztalati,	korra	vonatkozó	hibaszázalékok	megállapítása	anyag-

fajtánként;
•		 Különböző	közelítő	függvények	felállítása.
3) Javaslatok a felújításra és forrásszerzésre
•		 A	különböző,	csőanyag-specifikus	műszaki	használhatósági	kor	leve-

zetése a határhibaadatok figyelembevételével;
•		 Az	eredmények	átvezetése	a	rehabilitációs	tervezésbe	és	költségjel-

zésbe.

AQUA & GAS 2015/1

Frenz: Ivóvíztárolók. A felújítás elvei
A cikk szerint a német ivóvíztároló medencék jó része a kora miatt már 
nem felel meg a mai követelményeknek. Mind a DVGW két szabályzata, 
mind az ezeket kiegészítő két EN kitér a felújítás követelményeire építé-
szeti nézőpontból és anyagbevonat szempontjából. 

A cikk részletesen tárgyalja a medence állékonyságának, a vasalás és 
a beton kötésének és a szükséges korrózióvédelmi vastagság vizsgálatait, 
illetve kitér a különböző bevonatfajtákra.

Steiger: Nemesacél tartályok mint közbeeső tározók
A cikk röviden ismerteti St. Gallen város vízellátási rendszerét. A Bo-
den-tó partján a tó vizét tisztító telep és a nagy nyomású szivattyúk közé 
üzembiztonsági okokból 2 db 850 m3 méretű tározót terveztek, melyek a 
magas talajvízszint miatt viszonylag sekélyek. Az elvégzett költség-ösz-
szehasonlítás eredményeként a rozsdamentes acél lényegesen olcsóbb 
megoldásnak bizonyult, mint a vasbeton. A cikk ismerteti az első 5 év 
tapasztalatait.

Haas: Medencefelújítás
A felújítás lehetőségei: felhordás vagy bélelés?
Svájcban új medencéket nem építenek, de a régiek már nem mindig 
felelnek meg minden követelménynek, ezért ezeket felújítják. 
A felújítás előtti fontos meggondolások:
•	 Vízminőség.	Főleg	a	kevert	vizeknél	kell	vigyázni	a	betonnal	való	kap-

csolatra;
•		 Hiányosságok	és	károk	fajtáinak	és	okainak	feltárása	(csőpince,	üzem-

biztonság, bejáratok stb.);
•		 A	 kamrák	 felületeinek	optikai	 és	 vegyi	 elemzése	 (tömítetlenségek,	

benövések, elszíneződések, lerakódások, kavicsfészkek stb.);
•		 Állapotvizsgálat:	a	beton-	és	tartóelemek	állapotának	elemzése.

A cikk ismerteti a különböző bevonatanyagokat előnyeikkel, hátrá-
nyaikkal, így röviden bemutatja a bélelési megoldásokat: PE-lapok, 
műanyag fóliák, nemesacél burkolatok, csempe-, illetve üveglapfel-
hordás.

Három esettanulmányon keresztül kisméretű (néhány száz m3-es) 
medencék felújításával ismerkedhetünk meg.

Eicher: Medencebélelés műanyag fóliákkal
Egy svájci vízmű tárolórendszere 2 db, 1974-ben épített, keramikus 
csempékkel bélelt 2000 m3-es és két kisebb, 1951-ben épített, ásvány-
bevonatú, 1000 m3-es betonmedencéből tevődik össze. A két kisebb 
medence falát 2013-ban felújították. Leírják két felszórásos és három 
burkolatos megoldás előnyét, hátrányát, költségkihatásait. A vízmű 
egyértelműen a műanyag fóliás bélelés mellett döntött. A két év tapasz-
talatai alapján a többi medence felújítását is ezzel az anyaggal tervezik 
(bár a megoldások ismertetésénél ezen megoldás legnagyobb hiányos-
ságaként a medencék építésétől számított mindössze 20 éves tapaszta-
latot említik).

AQUA & GAS 2015/2

Obrecht és mások: Por alakú aktívszén-adagolás 
az eleven iszapos lépcsőben
Alternatíva utólagos PAK-adszorpcióval. Egy Zürich közeli, közepes nagysá-
gú szennyvíztisztítóban (Flos) másfél éven keresztül végezték a kísérleteket. 
A beérkező szennyvíz kétharmadát az eredeti technológiai sor (rács – ho-
mokfogó – előülepítő – biológiai medence – utóülepítő – dyna-homokszű-
rő – befogadó), egyharmadát pedig a módosított technika kezelte. A módo-
sítás: a biológiai medencébe 11 és 18 mg/l mennyiségek között por alakú 
aktív szenet adagoltak. Már az aktív szén gyártmányát is kétlépcsős labora-
tóriumi kísérlettel választották ki 6 fajta közül. A cikk elemzi az eltávolítási 
teljesítményeket külön száraz és külön esős időszakokra. Az új módszerrel 
lényegesen nagyobb a mikroszennyeződések eltávolítási hányada.

AQUA & GAS 2015/3

Freiburghaus: Vízigények
Csökkenő vízfelhasználás a svájci háztartásokban.
Svájcban 1992 óta negyedével csökkent az ivóvíz-felhasználás. 1980 és 
1997 után tavaly ismét készült egy tanulmány a háztartási vízigény ala-
kulásáról 110 vízszolgáltató bevonásával (Svájcban kb. 2700 vízmű van 
– a szerk.). A rendkívül alapos és nagyon érdekes cikk szerint az 1997. 
évi 162 l/fő/d érték tavalyra 142 l/fő/d-ra csökkent. A csökkenésnek nyolc 
okát elemzik, nagyon meglepően. Csak egy példa: a készételek terjedése 
következtében a háziasszonynak nem szükséges az étel egyes elemeit 
egészségügyi, tisztítási okokból felhasználás előtt megmosni. 
Jóslat 2030-ig (ez már csak Svájcra vonatkozik): a csökkenés üteme ki-
sebb lesz, várhatóan 130 l/fő/d értékig.

Néhány nemzetközi adat a fajlagos fogyasztásra

Ország Háztartási fogy.l/fő/d Adat éve

Svájc 142 2014

Ausztria 137 2012

Hollandia 119 2013

Németország (csak a volt NSZK) 118 2010

Belgium 681** 2012

Anglia és Wales* 148 2007/2008

* A szerző megjegyzése: Angliában mára az érték csökkent
** Az adat a forrásanyagból származik, az egyéb forrásból származó érték 120-130.



32 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 5 / 3V Í Z I K Ö Z M Ű  V I L Á G H Í R A D Ó H Í R E K ,  E S E M É N Y E K

Ebneter, Niebel: Rothasztók belső szigetelése
Javított energiamérleg az Altenrhein szennyvíztisztítóban rothasztóto-
rony-szigetelés beépítésével. A régebbi rothasztóberendezések 35-40 °C-
os belső hőmérséklet mellett szigetelés nélkül állnak a talajon, vagy néha 
félig besüllyesztve a 10-12 fokos talajvizes környezetbe. A tárgyalt üzem 
3 rothasztója (egyenként 2600 m3) belső szigetelés nélküli volt. A modell-
kísérletek szerint szigeteléssel a hőveszteség 80%-kal csökkenthető. 

A cikk ismerteti a 8 cm vastag habüveg lapok felvitelének technikáját 
(ezt a szigetelést kísérletek alapján választották ki). Tekintettel arra, hogy 
még csak egy torony szigetelése készült el, végleges eredmény 2-3 év 
múlva, a két másik torony átalakítása után állapítható meg.

World Water 2014. november-december

Olsen: Filtralite anyagra cserélik 
a homokszűrőket cseh vízműveknél
Az észak-csehországi Bedrichov vízműve egy éven át vizsgálta egy pi-
lot berendezéssel a Saint Gobain Weber cég által gyártott anyagot. Az 
 eredmény: a szűrők csökkentett visszamosási igényének köszönhetően 
lényegesen kisebb az energiaigény, és megkettőződött a fajlagos teljesít-
mény. Az új szűrőanyagnak nagy a belső felülete. A 100.000 lakost ellátó 
telep technológiája: nyersvíz-kivétel egy mesterséges tározóból – pelyhe-
sítés – szűrés – UV-fertőtlenítés – agyagos keményítés – enyhe klórozás. A 
csere megtörtént, a beruházás számításaik szerint 3 éven belül megtérül.

Johansson: Az EU akcióba lép 
a mikroszennyezők csökkentése céljából
Az EU előírja 2015 szeptemberétől, hogy a befogadókba történő szeny-
nyezőbeömléseknél vizsgálni kell a mikroszennyező-tartalmat. Svájc már 
az EU előtt kezdi korszerűsíteni a szennyvízkezelőket, Svédország kuta-
tásokat végez (főként ózon és por alakú aktív szenes megoldásokkal) a 
hatékony védekezés céljából. A cikk ismerteti a mikroszennyezők fajtáit, 
majd kitér az említett két eljárás előnyeire és hátrányaira.

World Water 2015. január-február

Egyoldalas hír: A portlandi vízmű (USA) 4 db 42 inch (1070 mm) átmérőjű 
turbinát épített be egy gravitációs vízvezetékébe. A nyert energiát egy 
20 éves szerződés keretében szolgáltatja a helyi elektromos műveknek. 
Üzembe helyezés 2 hónap múlva.

Otten: A Nereda® technológiát lassan megismeri a világ
Az új holland szennyvízkezelési technológia 2014-ben három díjat is 
nyert. Előnyök: a hagyományos technológiákhoz képest negyedannyi 
terület, feleannyi energia, és nem kell vegyszer. Az első nagyüzemi alkal-
mazás (Epe holland város 1500 m3/h kapacitású telepe) négy éve üzemel 
tökéletes eredménnyel. Jelenleg épül vagy már üzemel Nereda technoló-
gia Hollandiában (most épül a második), Portugáliában, Lengyelország-
ban, Dél-Afrikában, Brazíliában, az Egyesült Királyságban, Írországban, 
Ausztráliában és Svájcban. 

Water21 2014. december

Stedman: Szanitációs Biztonsági Tervek: egy 
sürgető keretelképzelés a szennyvízkérdés javítására
Nemzetközi vélemények szerint a vízbiztonsági terv lényegében világszer-
te elterjedt, polgárjogot nyert, megvalósult vagy megvalósulóban van. 
Az ENSZ, az IWA lisszaboni világkonferenciája és a WHO köreiben egyre 

nagyobb hangsúlyt kap egy Sanitation Safety Plan (SSP) program beindí-
tásának gondolata. Lisszabonban egy workshop foglalkozott a  té mával. 
Portugáliában a 9200 lakosú Benavente város (Lisszabon közelében, a Tajo 
folyó mellett – a szerk.) készített már egy próba-SSP-t. A cikk ismerteti a 
hasonlóságokat és a különbségeket a WSP és az SSP között. Legfőbb elté-
rés, hogy a szanitációs terv kilép a közmű határain túlra.

Water21 2015. február

Stedman: Kitáruló horizontok 
a kerámiamembránok előtt
A kerámiamembránok nagy előnye, hogy alacsonyabb nyomással üze-
melnek, mint a polimermembránok, hosszú élettartamúak, hőállóak, 
nagy a mechanikai szilárdságuk. Jelenleg azonban drágák, áruk a poli-
mermegoldásokénak a többszöröse. Viszont az áteresztő fluxus három-
szor nagyobb, tehát érdemes a gazdaságosságot megvizsgálni. 

Japán úttörő a kerámiamembránokkal kapcsolatos kutatások terü-
letén. Legismertebb szereplő a Metawater cég. Referenciáik száma vi-
lágszerte már több mint 140. A legnagyobb teljesítményű felhasználó 
a japán Kawai ivóvízkezelő telep (172.800 m3/d). Az első telep 1998 óta 
üzemel, semmit sem kellett még kicserélni.

Farley: Vízveszteségtrendek 2015-ben: 
a vízveszteség-kezelés arculatot vált
A cikk kicsit rendszertelenül, de nagyon érdekes példákat mutat be a vi-
lág minden tájáról. 

Néhány szemelvény
•	 Van-e	 0	 szivárgás?	 Elérhető-e?	 Bemutatja	 Tokió	 példáját,	 ahol	 két	

fontos intézkedéssel (1960-tól mára 100% duktil elosztórendszer, 
1983-tól mára 100% rozsdamentes acél házi bekötések) az 1978. évi 
17%-ról 3%-ra csökkentették az NRW-t (értékesítési különbözetet). 
Hasonlóan csak néhány százalék a mutató Szingapúrban vagy a leg-
nagyobb holland vízműnél, a Vitensnél.

•	 Szemléletváltás.	 Egyrészt	 a	 fejletlenebb	 országokban,	 de	még	 Íror-
szágban is (ahol ez idáig nem volt vízdíj – a szerk.) központi kérdéssé 
vált a veszteségcsökkentés.

•	 A	 smart	 rendszerek	bevezetése	óriási	 ismerethalmazzal	 segíti	 a	 szi-
várgás elleni küzdelmet.

Nemzetközi és fontosabb hazai események
2015. 06. 15–17. Bukarest  

IWA regionális vízveszteség-konferencia
2015. 07. 1–3. Szombathely, MHT vándorgyűlés
2015. 08. 23–28. Stockholm, Víz Világhét
2015. 09. 17–19. Belgrád
 7. Kelet-európai fiatal vízügyi szakemberek konferencia
2015. 10. 13–15. Mumbai, IFAT India
2015. 10. 15–16. Miskolc, Főmérnöki Értekezlet
2015. 10. 18–22. Jordánia
 Vízbiztonság – Fenntartható növekedés
2015. 11. 3–6. Amszterdam, Aquatech 2015
2016. 05. 30.–06. 03. München, IFAT 2016
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