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Idézet a Bécsi Vízművek igazgatójának (aki 2015. január 1. óta az osztrák 
testvérszövetség, az ÖVGW elnöke) 2015 januárjában, a „Vízellátás szimpó-
zium” című rendezvényen elhangzott előadásából: „…hasonlóan elgon-
dolkodtatóak a Bécsben történt vízcsőtörések legutóbbi sajtóvisszhangjai. 
A karbantartás és a fenntartás minden vízműnél elsődleges jelentőségű 
kell, hogy legyen”. Utalt a 2014. évi, Megelőző gondoskodás elnevezésű 
érzékenyítőkampányra, melyet a kormány is támogatott. Tekintettel arra, 
hogy a hálózat fenntartása nemcsak hosszú távú gondolkodást igényel, 
de különösen költségigényes is, Wolfgang Zerobin a továbbiakban is jog-
gal épít a kormány támogatására, mivel jelenleg is folynak tárgyalások a 
következő költségvetési időszakra vonatkozóan. Zerobin: „A jelek biztató-
ak, ismét évi 100 millió euró kormányzati támogatásra számíthatunk”.

Babic: szerbia elemzi a 2014. évi árvízkatasztrófát
A hosszú cikk kitér a Fővárosi Vízművek önfeláldozó segítségére az ivó-
vízellátás területén.
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hahn: a 3. duna vízminőségi expedíció 
(Joint danube survey) 
2001 és 2007 után 2013. augusztus 13. és szeptember 26. között 14 orszá-
gon keresztül, 2375 folyamkilométer mentén vizsgálta a Duna különböző 
paramétereit az ICPDR 3. Duna Vízminőségi Expedíciója. A 20 szakember 
800 különféle jellemzőt mért meg a hidrológiai tulajdonságok, a biológia 
és mikrobiológia, a vízkémia és az üledék, valamint a lebegő anyagok vo-
natkozásában. A vizsgálatok jó részét már a hajón elvégezték. A világ leg-
nagyobb tudományos folyami expedíciója 2 millió euróba került, amit az 
érintett államok adtak össze. Ausztria 300.000 euróval és többféle szakmai 
szolgáltatással vette ki a részét. A vizsgálat szerint 1300 élőlényfaj, ebből 
67 halfaj él a Dunában. A szakemberek szerint a Duna a világ többi nagy 
folyamához képest jó vízminőségűnek számít.

lederer: „Fali virágcsokrok” lobbiminőségben
A cikk részletesen és nagyon pozitív hangon számol be az Európai Víz Szövet-
ség (EWA) márciusi rendezvényéről, a budapesti EWA Tavaszi Napokról. 

hahn: a bécsi fő szennyvíztisztító ökoerőmű lesz
A jelentős energiaigény-csökkentő intézkedések ellenére (egy napener-
gia-egység, egy szélkerék, a tisztított szennyvíz egy turbinán  keresztül 
jut a befogadóba) a tisztítómű energiafogyasztása még mindig egy 
százalékát teszi ki Bécs energiafelhasználásának. Ez év áprilisában a pol-
gármester egy új rothasztóegység alapkövét tette le. A 6 darab  30 méter 
magas, összesen 75.000 m3 térfogatú rothasztó egy új, a Bécsi Műegye-
temmel együtt kifejlesztett energiatermelő technológiával 2020-ra bizto-
sítja majd, hogy a telep energiafüggetlen legyen.

Rövid hír: A Linzi Vízmű (400.000 ellátott lakos) felújítja Pleisching termelőte-
lepét, 6 telepének egyikét. A teljes fogyasztás 8%-át adó telep 40 éves kútjai 
és épületei elöregedtek. A beruházás 3,8 millió euróba kerül, és 2016 novem-
berére lesz kész. A 6 vízmű 29 kúttal látja el az 1000 km hosszú hálózatot.
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Borer és mások: arzén- és uráneltávolítás
A WHO által ajánlott szigorúbb arzénhatárérték (10 µg/l) és a most elő-
ször előírt uránhatárérték (30 µg/l) Svájcban is foglalkoztatja a szakmát, 
annak ellenére, hogy a veszélyeztetett területek nem kiterjedtek. Svájc-
ban 2019-ig szól a türelmi idő. Az EAWAG kutatóintézet egy Wallis tar-
tománybeli falut ellátó forrásvízzel végzett kísérleteket. Zárójelentésük 
alapján az SVGW (Svájci Víz- és Gázszövetség) ajánlást adott ki. Az aján-
lás a víz keménységétől és az arzén-urán tartalom egymáshoz való vi-
szonyától függően több megoldást tartalmaz. Az alapmódszer azonban 
minden esetben egy ioncserét követő, vas-hidroxiddal bedolgozott, fix 
ágyas szűréstechnológia.

helbing és mások: mikroszennyezők a rajna vizében
Nagy a valószínűsége annak, hogy a Bázelt és környékét ellátó vízmű 
parti szűrésű kútjaiba mikroszennyeződések szivárognak a szennyezett 
Rajnából. A Zürichi Vízművel közösen először laborkörülmények, majd 
Zürichben pilotméretben vizsgálták az egyik eltávolítási megoldást. A 
vízhez ózon adagoltak önmagában, illetve hidrogén-peroxiddal kombi-
nálva. Az O3 és a H2O2  ún. kiterjesztett oxidációs eljárás (AOP) formá-
jában való adagolása kitűnő lebontási arányokat eredményezett. Külön 
vizsgálták a bromátképződés veszélyét.
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Az egész folyóiratszám svájci jogi kérdésekkel foglalkozik.
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Rövid hír: A Zürichi Vízmű megkapta a nemrég bevezetett ISO 50001 ener-
giamenedzsment minősítést. A független auditálók véleménye szerint a 
közmű minden elvárhatót megtesz az energiaigények csökkentése céljából.

gerdes: megelőző koncepció ivóvíztározókhoz
A beton előállítása több mint 100 éve nem változott: portlandcement, 
kavics és víz. A cementet tartalmazó anyagok vízzel érintkezve különbö-
zőképpen reagálnak. A szerző szerint négy lépésben szükséges elvégez-
ni egy medence kockázatelemzését:
1.	A	leürült	medence	szemrevételezése	hibakeresés	céljából;
2. Az építmény fizikai-kémiai vizsgálata a helyszínen és laborban. Így a 

hibatípusok	és	azok	előrehaladott	állapota	megállapítható;
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3. A víz összetételének megítélése annak betonmegtámadási tulajdon-
ságai	szempontjából;

4. Az összes adat integrált értékelése, a műszaki és gazdasági kockázati 
tényezők megállapítása.

A cikk végigmegy az egyes eljárásokon.

kosonen: ivóvíztározók katódos védelme
A ásványi bevonatú medencék falán már néhány év elteltével is barna 
foltok alakulhatnak ki, és anyagpuhulás jelentkezhet. Egy svájci vizsgá-
lat szerint a medencék 40%-ánál ez a helyzet. Az ok: ionáramok. 1994 
óta 150 svájci medencét láttak el katódos védelemmel. Figyelmet kell 
fordítani az érintésvédelemre.

turkovic: elosztóhálózat korróziós hibái
Német előírások szerint a csőanyag tervezési élettartama minimum 50 
év. A cikk két anyaggal foglalkozik.

Szürkeöntvény: A két káros jelenség a lyukkorrózió és a szelektív 
korrózió. Utóbbi szén-dioxid jelenlétében gyakori: a ferrites rétegek ki-
oldódnak, és porózus grafit marad vissza. A szerző javaslata: korróziós 
meghibásodás esetében azt kell kideríteni, hogy helyi véletlenről van-e 
szó, vagy kiterjedtebb a veszély. Rá kell ásni hasonló korú, hasonló gyárt-
mányú öv. szakaszra, és részletesen meg kell vizsgálni egy kivágott dara-
bot. Ha a korrózió itt is előrehaladott, javasolt a csőcsere.

AC cső: Szénsavtartalmú környezetben (szállított víz vagy talaj) kalci-
um-karbonát keletkezik, ami kimosódik az anyagból, és gyengül a cső. Ellen-
őrzés: kivágott darab vágási felületén a karbonátképződés pl. fenolftalein- 
indikátorral kimutatható. Ilyen esetben csőcserét szükséges tervbe venni.

A cikk ezenkívül az armatúrák vizsgálatával is foglalkozik.

Brugger: ivóvíztárolók rozsdamentes acélból
15 éve egyre gyakrabban építenek acélból tárolókat Európában. A cikk 
számos specialitást ismertet a hegesztési varratok utólagos vegyszeres 
kezelésétől a tisztításig és a fertőtlenítésig.
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Fux és mások: a Bázeli szennyvíztisztító telep 
4. fokozatának megépítése
A ProRheno Rt. két szennyvíztisztítót üzemeltet: az egyik Bázel kommu-
nális szennyvizét, a másik különböző vegyi üzemekét tisztítja és engedi 
be a Rajnába. Tekintettel arra, hogy 2040-ig mindkét telepet el kell látni 
mikroszennyezőket eltávolító vagy semlegesítő fokozattal, egy konzorci-
um két éve kísérleteket folytat pilot méretben a  kommunális szennyvizet 
tisztító telepen. A megvizsgált eljárások: (a) por alakú aktív szén adago-
lása, (b) ózonadagolás, (c) ózonadagolás + örvényágy. Az eredményeket 
táblázatban hasonlítják össze 3 másik svájci kísérlet eredményeivel. A leg-
nagyobb eltávolításokat az ózon + örvényágy lépcső mutatta (84–90%). To-
vábbi kísérlettel az (a) és (c) eljárások sorba kapcsolását kívánják vizsgálni.

kienle és mások: ökotoxikus biotesztek
Az eljárásokat mikroszennyezők eltávolítására kialakított technológiák 
eredményeinek vizsgálatára használják.

Wunderlin és mások: szennyvíz ózonnal való 
kezelhetősége 
A kutatás azt vizsgálja, az ózonizálás mennyiben okozhatja toxikus anya-
gok keletkezését. Az első négy lépcsőt laboratóriumi, az ötödiket pilot 
telepen (ProReno Basel) fogják elvégezni.

müller–dietler: szennyvíz mint energiahordozó
A cikk csak a hőenergia felhasználásával foglalkozik. Eljárások: hőcse-
rélők	házon	belül;	hőcserélők	a	csatornában;	hőcserélők	a	csatorna	mel-
lett;	hőcserélő	a	tisztított	szennyvízben.	
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világrekord las vegasban: gépi alagutas sajtolás 
nagy nyomás alatt
Egy Herrenknecht gép világrekordot ért el: 7,2 méter átmérőjű, 15 bar víz-
nyomást elviselő alagutat fúrt a nagyváros vízellátásának biztosítására. Las 
Vegas ivóvízkezelő telepe a Mead-tóból (a Hoover-gát tározója) kapja a 
nyers vizet. A tó vízszintje az utóbbi években alacsony, ezért egy mélyebb 
vízkivételi művet építettek, az új alagút ennek vizét szállítja 2015 nyarától.

174 km kőagyag cső nowy sącz számára
A 83.000 lakosú sziléziai város új és felújított csatornákat épít, 113,5 km 
cső már a földben van. Többségük NÁ 150 és NÁ 300 méret közötti, de 
több km NÁ 400–NÁ 600 mm nagyságú.
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Nincs érdekes cikk.
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Basler: tiszta víz 150 000 embernek
A 350.000 lakosú Lublin (Lengyelország) hatalmas csőrekonstrukciós 
programba fogott. Az elöregedett acélcsövek felét PE vezetékre cseréli 
mind nyitott, mind roncsolásmentes kivitelezéssel. Az elektrofittingeket 
a GF szállítja.

GWF 2015/5

Rövid hír: A 4 millió lakost ellátó Boden-tavi regionális vízellátó rendszer 
új szükségáram-fejlesztőt kapott. Az eddigi 8,8 MW teljesítményű gép 
mellé egy 6,5 MW teljesítményű dízelgenerátor-egység került a Sipplin-
ger Berg telepre.

Walter–thaler: kutatás és innovációk a 
vízkörforgásban: a dWa–dvgW innovációs kör
A német szennyvíztechnikai és a német víz-gáz egyesülés egyezményt 
írt alá egymás kölcsönös tájékoztatásáról, közös kutatásokról.

Fontosabb hazai és nemzetközi események
2015. 10. 15-16. Miskolc, Főmérnöki értekezlet
2015. 10. 13–15. Tel-Aviv, WATEC 2015 nemzetközi vízellátási 
   konferencia és kiállítás
2015. 10. 18–22. Jordánia, Vízbiztonság – Fenntartható növekedés
2015. 11. 3–6. Amsterdam, Aquatech 2015
2015. 11. 16-17. Brüsszel, EWA konferencia: Water Challenges 
    in Europe
2016. 05. 30.–06. 03. München, IFAT 2016
2016. 06. 9–11. Belgrád, IWA felszín alatti víz konferencia 
2016. 06. 28.–07. 01. Lyon, NOVATECH konferencia




