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4. Milyen gazdasági előnyökkel és hátrányokkal jár mindez, illetve milye-
nek lesznek a kezelés várható gazdasági mutatói?

2. Az együttrothasztás fontosabb kísérleti adatai
A rothasztás általános jellemzői

•	 A	rothasztók	hasznos	térfogata:	2	x	2.250	m3

•	 A	rothasztók	hőmérséklete:	35–38	ºC
•	 Az	 iszap-hulladék	 keverék	 szárazanyag-tar-

talma: 4,0–5,5%.
•	 A	betáplált	 hulladék	napi	maximális	meny-

nyisége 15–45 m3/d, napi átlagos mennyi-
sége pedig 10,4 m3/d volt. Munkaszüneti 
napokon nem volt hulladékbeszállítás.

•	 A	sűrített	szennyvíziszap	napi	mennyisége:	
110–150 m3/d.

•	 A	 hulladékbetáplálás	 módja:	 összekeverés	
a friss szennyvíziszappal, majd a keverék a 
rothasztóból elszívott, részáramú rothasz-
tásban lévő iszappal keveredve hőcserélőn 
keresztül kerül a rothasztóba.

Az állateledelgyári hulladék jellemzői
•	 Jellege,	 eredete:	 szobahőmérsékleten	 kocsonyás	 állagú,	 zsíros	 tapin-

tású, szippantóautóval szállítható, a gyártásból és/vagy szennyvíz-elő-
tisztításból eredő hulladék.

•	 Szárazanyag-tartalom:	7,4–18,0%,	átlag:	13,5%.
•	 Hamutartalom:	10,0–22,0%,	átlag:	14,0%.
•	 SZOE-	(zsír-)	tartalom:	2.000–15.000,	átlag:	6.600	g/m3.
•	 Fajlagos	biogázképződési	potenciál:	átlag	34,1	m3 biogáz/m3 hulladék

Az együttrothasztás hatása a rothasztott 
iszap összetételére
•	 Az	 iszapban	 korábban	 jellemzően	nem	volt	 SZOE,	mely	 az	 együttrot-

hasztás hatására 100–600 g/m3-ra nőtt.
•	 A	rothasztott	iszap	NH4-N-koncentrációja	a	korábbi	700–800	g/m3-ról 

1.100–1.270 g/m3-ra nőtt.

Az együttrothasztás következményei:
•	 Átlagosan	400	m3/d-vel nőtt a napi biogázképződés, amiből átlagosan 

907 kWh/d többlet-villamosenergia képződött.

1. Bevezetés
A Soproni Szennyvíztisztító Telepen (1. ábra) a szennyvíz tisztítása mel-
lett teljes körű iszapkezelés is történik. A tisztítás során keletkező, előze-
tesen sűrített iszapokat rothasztással stabilizáljuk, a keletkező biogázt 
gázmotorban hasznosítjuk, a rothasztott kevert iszapot pedig víztelení-
tést követően komposztáljuk.

A telep tervezett 165.000 
LEÉ terheléséből jelentős részt 
képviselt a sörgyári szennyvíz. 
A sörgyári eredetű szennyezés 
a gyár saját biológiai előtisz-
títójának az elkészülte után 
mintegy 75–85%-kal csökkent. 
Jelenleg a telep tényleges szer-
vesanyag-terhelése (KOI, BOI) 
csak 55–60%-a, az összesnitro-
gén-terhelés (TN) 90%-a, a valós 
iszapképződés pedig 60–65%-a 
a tervezettnek.

A jól bontható, sörgyári ere-
detű szerves anyagok elmaradása miatt a C, N, P eltávolítására alkalmas 
eleven iszapos tisztítóban lényegesen kedvezőtlenebbé váltak a de-
nitrifikálás és a biológiai foszforeltávolítás feltételei, valamint a keletke-
ző kevert iszap anaerob stabilizálására szolgáló két rothasztótorony is 
jelentősen alulterheltté vált.

A telep teljes villamosenergia-felhasználása 6.500–8.500 kWh/d, a 
gázmotorban termelt energiamennyiség 3.000–4.250 kWh/d, az előállít-
ható biogáz mennyisége pedig 1.900–2.100 m3/d között változik.

A rothasztók kapacitásának jobb kihasználása, s ezáltal az üzemel-
tetés gazdaságosságának fokozása érdekében egy két évig tartó, ipari 
léptékű kísérletet indítottunk, amellyel a következőket akartuk tisztázni:
1. A környéken jelentős mennyiségben rendelkezésre álló állateledelgyá-

ri hulladék és a tisztítótelepi eredetű kevert iszap együttrothasztása 
milyen mennyiségi arányok és terhelési feltételek mellett valósítható 
meg? Mennyi biogáztöbbletet lehet előállítani? Mennyi lesz a többleti-
szap-képződés? Milyen lesz a kevert iszap vízteleníthetősége?

2. Milyen hatása lesz az együttrothasztásnak az eleven iszapos tisztítóvo-
nal terhelésére és működtetésére?

3. Milyen műszaki fejlesztések szükségesek a hulladékfogadás és -kezelés 
iparszerű megvalósításához?

ÁLLATELEDELGyÁRI 
HuLLADéK éS SZENNyVÍZ-
ISZAP EGyÜTTROTHASZTÁSA 
A SOPRONI SZENNyVÍZ-
TISZTÍTó TELEPEN
ESETTANuLMÁNy

Dr. czakó lajos
Aquinno Kft.

Mészáros iMre
Soproni Vízmű Zrt.

varGa ákos
Soproni Vízmű Zrt.

1. ábra: A telep látképe
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4. A fejlesztési koncepciót megalapozó gondolatok
A fogadható hulladék mennyisége (és minősége) tekintetében alapvető 
elvárásként a szennyvíztisztítás kockázatmentes elvégezhetőségét kell 
szem előtt tartani. Ezen belül elérendő célként a telep valósan kimuta-
tott tartalékainak teljes kihasználása, vagy az alaptevékenységi beru-
házásnál lényegesen kisebb kiegészítő beruházással megvalósítható, a 
meglévő rothasztótérfogat által meghatározott lehetséges legnagyobb 
hulladékmennyiség fogadása, az előállított biogázmennyiség növelése, 
végső soron a villamosenergia-termelés fokozása fogalmazható meg.

A komplex optimalizálási feladatot két kézenfekvő alternatíva be-
mutatásával lehet számszerűsíteni, illetve ipari léptékű kísérlet alapján 

a következő anyag- és energiamérleg-adatokat lehetett prognosztizálni:
•	 	„A”	A	rothasztók	névleges	terhelése	a	hulladékbeszállítás	után	se	lépje	

túl a korábban tervezett 1,5 kgVSS/m3/d értékeket (1. táblázat).

•	„B”	A	rothasztók	lehetséges	maximális	terhelhetőségéhez	(2,5	kgVSS/m3/d) 
igazodjon a beszállítható hulladék mennyisége (2. táblázat).

•	 Átlagosan	 76	 kg/d-vel	 nőtt	 a	 biológiai	 szennyvíztisztító	 csurgalék-
víz-eredetű NH4-N-terhelése.

•	 Aránytalanul	megnőtt	a	keletkező	víztelenített	rothasztott	iszap	meny-
nyisége, ami főleg a vízteleníthetőség jelentős romlása miatt követke-
zett be.

Az iszap vízteleníthetőségének romlását az adagolt polielektrolit mi-
nőségének és mennyiségének a változtatásával, valamint a víztelenítő 
centrifugák üzemi beállításainak korrekciójával sem lehetett kompen-
zálni. A víztelenített iszap kísérlet előtti és utáni, jellemzően 22-23%-os 
szárazanyag-tartalma a hulladékadagolás hatására 16,5–18,0%-ra csök-
kent (2. ábra).

3. A fejlesztés lehetőségeinek értékelése
A kísérleti eredmények és a szennyvíztisztító telep meglévő adottságai-
nak összevetése a következő megállapításokhoz vezetett:
1. Lehetséges a rothasztók terhelésének növelése: a hulladékbetáplálás 

nem okozott zavart a rothasztók üzemében. A szennyvíziszap-erede-
tű 4.213 kg/d valós szerves anyag (VSS) mellett, a rothasztók terhelé-
sét konzervatívan (1,5 kgVSS/m3/d) tervezve mintegy további 2.438 
kgVSS/d mennyiségű szerves anyagot lehet a rothasztókba táplálni. Ha 
azonban a rothasztók fajlagos terhelését az általánosan elfogadott 2,5 
kgVSS/m3/d-ben állapítjuk meg, akkor az iszaperedetű terhelés mellett 
további 6.870 kgVSS/d külső eredetű szerves anyag feldolgozása is le-
hetséges.

2. A hulladékbeszállítás/kezelés határait leginkább a szennyvíztisztító te-
lep egyéb adottságai korlátozzák. A korlátozó tényezők a következők: 
•	A	hulladékkezelés	miatt	megnövekedő	ammóniaterhelés.	A	sörgyári	

szerves anyag nagy részének elmaradása már alapesetben is rontot-
ta a telep nitrogéneltávolítását, azon belül a denitrifikálást. Mindezt 
tovább nehezítette a rothasztóeredetű plusznitrogén-terhelés. 

•	 Az	 együttrothasztásnak	 a	 rothasztott	 iszap	 víztelenítésére	gyakorolt	
negatív hatása miatt a víztelenített iszap további kezelése (komposz-
tálása), esetleg elhelyezése csak a mennyiségi növekedéssel arányo-
san vagy akár annál gyorsabban romló gazdasági és technológiai 
feltételek mellett lehetséges. A komposztálás a víztelenített iszap 
szárazanyag-tartalmának kisebb értéke miatt már alapesetben is 
csak további komposztálókapacitás építésével teljesíthető, vagy a 
hiányzó komposztálókapacitáshoz tartozó víztelenítettiszap-meny-
nyiséget további kezelés nélkül kell elszállítani és elhelyezni.

•	A	 rothasztók	 terhelésnövelésétől	 függően	esetleg	növelni	 kell	 a	bio-
gáztárolás és -hasznosítás eszközeinek kapacitását. 

1. táblázat – A rothasztók névleges terhelése a hulladékbeszállítás után 
se lépje túl a korábban tervezett 1,5 kgVSS/m3/d értékeket

1. táblázat Növekedés (%)

Beszállítható napi hulladékmennyiség 2.438 kgVSS/d

Várható biogáztöbblet 800 m3/d 42

Várható villamosenergiatermelés-többlet 1.800 kWh/d 42

Várható NH4-N-képződési többlet 126 kg/d 21

Várható iszapképződési többlet 1.947 kgTS/d 47

Várható víztelenítettiszap-képződési többlet 17,5 m3/d 98

2. ábra: A víztelenített iszap koncentrációjának változása
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2. táblázat – A rothasztók lehetséges maximális terhelhetőségéhez 
(2,5 kgVSS/m3/d) igazodjon a beszállítható hulladék mennyisége

2. táblázat Növekedés (%)

Beszállítható napi hulladékmennyiség 6.870 kgVSS/d

Várható biogáztöbblet 2.250 m3/d 118

Várható villamosenergiatermelés-többlet 5.072 kWh/d 118

Várható NH4-N-képződési többlet 355 kg/d 58

Várható iszapképződési többlet 5.486 kgTS/d 132

Várható víztelenítettiszap-képződési többlet 32 m3/d 315
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 drasztikusan a telep kialakult üzemeltetési gyakorlatát, valamint ne 
fokozza a szennyvíztisztításban rejlő, amúgy is meglévő sokféle függő-
séget (időjárás, terhelésváltozás stb.). 

2. A hulladékkezelés csak stabil, megbízható beszállítói háttér és nem túl 
vegyes összetételű hulladék esetén lehet ésszerű. 

3. A fogadott hulladék nem tartalmazhat mérgező anyagokat vagy olyan 
mechanikai jellegű szennyeződéseket, amelyek a rothasztóba táplálás 
előtt nem vagy csak aránytalanul drágán távolíthatók el a hulladékból. 

4. A hulladékfogadás ára magába kell, hogy foglalja a hulladék maradé-
kának (víztelenített iszap) kezelési és elhelyezési költségeit, vagyis a 
hulladékfogadásból származó többletiszap, illetve a vízteleníthetőség 
romlásából adódó általános iszaptérfogat-növekedés miatti elhelyezé-
siköltség-növekedést az árnak tartalmaznia kell. 

5. A hulladék kezelése során nem keletkezhetnek olyan plusz szeny-
nyezőanyag-áramok, amelyek felboríthatják a szennyvíztisztító telep 
egyensúlyát, vagy amelyeknek a kockázatmentes kezelésére a telep 
nem rendelkezik megfelelő technológiával.

6. A hulladékkezeléssel összefüggő szennyvíztisztítási feladat(ok) vagy 
már a meglévő technológiai eszköztárral teljesíthetők, vagy azok nem 
túl nagy – esetlegesen pályázati forrásból finanszírozható – fejlesztésé-
vel létrehozhatók.

7. A biogáztöbblet hasznosításához megbízhatóan üzemelő és megfelelő 
kapacitású eszközök, valamint a gazdaságosságot érvényesíteni képes 
üzemeltetési gyakorlat kialakítása szükséges. A biogáz-hasznosításnak 
villamosenergia-oldali korlátai nincsenek ugyan, de a keletkező hő 
hasznosításának lehetőségei korlátozottak. A rothasztók fűtésén kívül 
csak a telepi létesítmények fűtése, energiaigénye lehet reális többlet-
igény, illetve a meleg időszakokban a keletkező hőenergia csak a kör-
nyezetbe juttatható ki.

8. A biogáz-hasznosítás technikai eszközállománya mindkét fejlesztési 
variáns esetén megerősítésre szorul, de a fejlesztés mértéke különböző.

A fenti szempontokat, a korábban bemutatott gazdasági, technikai le-
hetőségeket, a tapasztalatok korlátozott voltát és a hulladékforrások 
esetleges jövőbeli változásait is figyelembe véve a Soproni Vízmű Zrt. 
szempontjából az „A” variáns feltételei szerinti döntést tartottuk opti-
málisnak.

6. A fejlesztés várható gazdasági adatai
Ahhoz, hogy a hulladékkezelés rentábilis legyen, nem elég a többletbio-
gázból előállítható villamos energia értékesítési hozadéka. Az együttrot-
hasztás csak úgy lehet gazdaságos, ha a hulladék előállítója a beszállítás-
sal arányosan hozzájárul a kezelés költségeihez. A kérdés az, hogy ezeket 
a költségeket milyen, a beszállító(k) által fizetendő ár tudja kompenzálni.

A költségek közül a rothasztás, a biogáztárolás, a nagy ammóniatar-
talmú iszapvíz tisztítása, valamint az iszap kezelése és elhelyezése csak 
a hulladékkezeléssel arányos részben terhelendő a hulladék kezelésére, 
de a fogadás kiegészítő beruházási és üzemeltetési költsége teljes egé-
szében ezen a soron számolandó el. 

A beruházás vízjogi létesítési engedélyének szinten kidolgozott ter-
vei alapján a fogadó/pasztőröző létesítmény beruházási költsége nettó 
148 millió HUF-nak adódott. 

A gázmotoros biogáz-hasznosítás esetében az üzemi költség ará-
nyos része szintén a hulladékkezelés költségei közé sorolandó. Tapaszta-
lati adatok alapján ez jelenleg nettó 10 HUF/kWh-ra becsülhető.

Jelentős tételt képvisel a rothasztott iszap víztelenítésének, majd 
elhelyezésének költsége. Ilyen tekintetben a hulladék kezelésének az 
iszap vízteleníthetőségét rontó hatását még a szennyvíziszap  vonatkozó 

A két variánshoz tartozó adatok alapján megállapítható, hogy a hul-
ladékbeszállítás 42–118%-kal növelheti az előállítható biogáz és a ter-
melhető villamos energia mennyiségét, de közben:
1. 47 vagy 132%-kal növekszik a száraz anyagban mért, illetve az iszapvíz-

telenítés hatásfokának romlása következtében 98 vagy 315%-kal nő a 
komposztálandó és/vagy deponálandó víztelenítettiszap-mennyiség. 

2. A hulladék kezelése 21 vagy 58%-kal növeli a biológiai szennyvíztisztító 
jelenlegi valós NH4-N-terhelését.

3. A külső hulladék mennyiségének növelése fokozza a rothasztott iszap 
víztelenítésének fajlagos polielektrolit-igényét, valamint a víztelenítő 
centrifugák üzemidejét.

A pozitív és negatív hatásokat alapvetően gazdasági alapon és a 
meglévő technológiai lehetőségeket figyelembe véve vetettük össze.

Pénzügyi értelemben a hulladék beszállításának bevételi oldala 
•	 egyrészt	a	hulladékfogadásból	származó	árbevételt,
•	 másrészt	a	biogázból	nyerhető	villamos	energia	eladásából	származó	

árbevételt (napszaktól függően 20–34 HUF/kWh), esetleg a hasznosít-
ható hőenergia-termelés hozadékát

foglalja magában. 
A hulladék fogadásának és kezelésének költségoldala az alábbi tevé-

kenységek üzemi és amortizációs költségeit foglalja magában:
•	 a	hulladékfogadás,	puffer	 tárolás,	 előkezelés	 (pld.	pasztőrözés)	és	 rot-

hasztóba táplálás,
•	 a	hulladék rothasztása és a biogáz tárolása (beleértve az esetleges ki-

egészítő beruházásokat is),
•	 a	többletgáz	gázmotoros	hasznosítása,
•	 a	többletiszap	kezelése	és	elhelyezése,	valamint	
•	 a	nagy	ammóniatartalmú	iszapvíz	tisztítása.

A meglévő gázmotor 85%-os rendelkezésre állás esetén mértékadóan 
napi nettó 200.000 HUF-ért értékesíthető villamos energiát (6.600 kWh/d) 
tudna termelni, ha lenne elegendő mennyiségű biogáz (kb. 2.900 m3/d). 
Megállapítható, hogy a fenti mennyiségű biogáz megközelítőleg már az 

„A” variáns esetében is keletkezhet, illetve a „B” variáns esetében egy újabb 
gázmotor telepítése válna szükségessé.

A hulladékfogadás és előkezelés tekintetében mindkét variánshoz 
tartozóan egy olyan új létesítményre lenne szükség, amelyben biztosít-
ható a hulladék fogadása, tárolása, ellenőrzése, homogenizálása, esetle-
ges hígítása, pasztőrözése, rothasztóba táplálása.

A hulladék biogázosításának egyik legnagyobb problémája a rot-
hasztás során keletkező többlet-NH4+ megsemmisítése. A technológiai 
számítások alapján meg kellett állapítani, hogy a „B” variáns esetén ke-
letkező többletammóniát csak egy külön erre a célra épített, speciális 
biológiai tisztítóban lehetne megsemmisíteni, az „A” variáns esetén pe-
dig a telep eleven iszapos tisztítóegységét egy külön fejlesztéssel kell 
a feladatra alkalmassá tenni. A módosítás lényege, hogy az eddigi elő-
denitrifikáláson alapuló tisztítási technológiát szimultán denitrifikálásal 
kell kiegészíteni. Ehhez keverők beépítésével intermittáló üzeművé kell 
átalakítani a levegőztetőmedencék levegőztetését.

5. A preferált megoldás kiválasztása
Az előzőekben bemutatott adatok és ismeretek alapján a tisztítótelep 
alapvető célját, a beérkező szennyvizek megfelelő megtisztítását maxi-
málisan figyelembe véve a preferálható hulladékkezelési kapacitás kivá-
lasztásának szempontjait a következők szerint lehet sorrendbe állítani:
1. A hulladék fogadása csak olyan mértékű lehet, hogy az hozzájáruljon 

a szennyvíztisztító telep lehető leggazdaságosabb üzemeltetéséhez, 
a létesítmények optimális kihasználásához, de ne változtassa meg 
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részénél is figyelembe kell venni. A víztelenítést tekintve a meglévő 
víztelenítő centrifugák elegendőek lesznek a megnövelt rothasztotti-
szap-mennyiség víztelenítésére, de a hosszabb üzemidő, ezáltal a na-
gyobb villamosenergia- és munkaerőigény, a berendezés megnövekedő 
karbantartási költségei, valamint a szintén megnövekedő polielektro-
lit-költség a hulladékkezelés számláját fogja terhelni. 

A hulladékkezeléssel összefüggésben keletkező iszaptöbblet elhelye-
zésének költsége nettó 93.625 HUF/d költséget képvisel. Ehhez adandó 
még a többlet polielektrolit-felhasználás és a víz telenítő rendszer többlet-
üzemideje, valamint a vonatkozó amortizációs hányad, ami naponta 
30.600 HUF költséget jelent.

Az állateledelgyári hulladék biogázosításakor ke-
letkező nagy mennyiségű NH4+ megsemmisítéséhez 
szükséges kiegészítő beruházás nettó 95 millió HUF. 
Ehhez további költségként a keverés és pluszleve-
gő-bevitel kb. napi 450 kWh villamosenergia-többle-
te mintegy nettó 11.250 HUF költséget képvisel.

A hulladékfogadás további költségeként kell te-
kinteni a plusz laboratóriumi költségeket és bizonyos 
mértékű bérköltséget is (közvetlen üzemeltetési költ-
ség, adminisztrációs költség stb.). Ezt a két költséget 
együttesen évi 3,5 millió HUF-ra lehet prognosztizálni.

A fenti költségek alapján egy m3 hulladék foga-
dásának, kezelésének, valamint a folyamatot esetleg 
nyereségessé tevő villamosenergia-termelésnek és 
a hulladékfogadás legalacsonyabb árának együttes 
összege a következő részösszegekből adható meg (3. 
táblázat):

A 3. táblázat adataiból látható, hogy a biogázter-
meléssel járó haszon sokkal kevésbé (csak 18,3%-ban) 
befolyásolja a bevételt, mint a költségtérítés. A bio-
gáz- és villamosenergia-termelés szinte csak „alibi”, a 
valóságos hasznot a fogadással kapcsolatos költség-
térítés és esetleg a nehezen számszerűsíthető PR-érték határozza meg.

A fenti költségek csak a hulladékkezeléssel arányos részben tar-
talmazzák a szennyvíztisztító telep létesítményeinek amortizációs és 
üzemeltetési költségeit. Ha minden tételt üzleti alapon, a finanszíro-
zás pályázati formáinak kihagyásával, a befektetett tőke és a munka 
alapján számolnánk, akkor a jelenlegi energiaárak mellett a hulladék-
kezelés fent bemutatott módszerének gazdaságosságát nehéz lenne 
biztosítani.

3. táblázat – A hulladékfogadás, -kezelés várható fajlagos költségei. 
A felsorolt költségek között nem szerepelnek a rothasztás és a biogáztárolás 
hulladékkezeléssel arányos amortizációs és üzemeltetési költségei.

Költségtétel
Fajlagos költség
(HUF/m3 kezelt 

hulladék)

Hulladékfogadó, -pasztőröző létesítmény üzemeltetési, 
fenntartási és amortizációs költsége: - 3.290

A gázmotor üzemeltetési, fenntartási és amortizációs költsége: - 840

A többletiszap kezelésének és elhelyezésének költsége: - 5.923

A többletammónia-kezelés üzemeltetési, valamint a szükséges 
kiegészítő beruházás fenntartási és amortizációs költsége: - 2.400

Laboratóriumi és munkaköltségek: - 457

Költségtartalék (10%): - 1.290

Összesen: - 14.200

A hulladékból képződő biogázból előállított villamos energia 
eladási ára: + 2.610

A legalacsonyabb fogadási ár: + 11.590

Horváth Péter víz világnapi rajza

Kovács Sára Kata víz világnapi rajza
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A kopásálló Flygt Hard-Iron™ hidraulika

Miért fontos a kopás kockázatát csökkentenünk?

A kopás a definíció szerint a felület anyagvesztését jelenti. 
Általában egyidejűleg több kopási mechanizmus érvényesül, 
melyek közül általában egy domináns.

Az abrazív részecskék miatti kopás általános a szennyvíz-
ben. Ha a szivattyúházban nagy a sebesség, a víz okozta eró-
zió felgyorsul. A szivattyúzott közeggel közvetlenül érintkező 
alkatrészeket, például a járókerekeket és szivattyúházakat éri 
elsődlegesen a víz okozta erózió. A kopás nem egyenesen 
arányos a szivattyúzott közeg sebességével, fémes anyagok 
esetében a kopás mértéke általában a sebesség több mint 
négyzetével arányos. A tesztek szerint 2,4 kitevő használandó 
(kopás = c*V2,4). Másképp kifejezve, ha a sebesség 50%-kal 
emelkedik, a kopás 2,6-szorosára nő.

A kopás következtében a szivattyú szállítási kapacitásának 
visszaesése megnövekedett üzemidőt okoz, melynek követ-
keztében ez magasabb energiaigényt és folyamatosan nö-
vekvő üzemeltetési költségeket eredményez. Miután a kopás 
folyamatos, ez már akár rövid távon is leállásokat és üzemszü-
neteket jelenthet, amely egyfelől megnövekedett javítási és 
karbantartási költségeket, másfelől a szivattyú hasznos élettar-
tamának csökkenését eredményezi.

Egyes földrajzi területeken megnövekedett a városokban az utcákról elvezetett vízmennyiség, a nagyobb arányú 
burkolt felület következtében.  Ezen okok eredményeként egyre több homok kerül a rendszerbe, ami viszont a 
szivattyúk hidraulikájának fokozott kopását eredményezi.
Ennek megfelelően nagyobb körültekintéssel kell kiválasztani a szivattyú anyagát és védelmét, az op-
timális hosszú távú teljesítmény elérése érdekében, ami hosszabb élettartamot és hosszan tartó hid-
raulikus teljesítményt biztosít. Erre kínál megoldást a 25% krómtartalmú, magas kopásállóságú Flygt  
Hard-Iron™ hidraulika, amely már rövid távon is energia-megtakarítást és alacsonyabb fenntartási költséget ered-
ményez.

Flygt Hard IronTM kopásálló hidraulika

Különböző anyagminőségek relatív élettartama

A Flygt Hard-Iron™ a korróziónak ellenálló és nagyon jó 
kopásállósági jellemzőkkel rendelkezik a beépített kemény 
króm-karbidoknak köszönhetően. A kopásállósági vizsgálatok 
azt mutatják, hogy a Flygt Hard-Iron™ -ból készült hidraulika 
élettartama több mint háromszorosa lehet a hagyományos 
edzett öntöttvasból készült hidraulikának.

A Flygt Hard-Iron™ egy nagyszilárdságú öntöttvas ötvözet, 
amely 25% krómot és 3% szenet tartalmaz. A keményítési fo-
lyamat során a króm és a szén nagyon kemény karbidokká 
alakul át. Ez teszi a Flygt Hard-Iron™ -t erősen ellenállóvá a 
kopással és az eróziós-korrózióval szemben.

Hasonlóan a hagyományos öntöttvas járókerékhez, a Flygt 
Hard-Iron™ anyagminőségű járókerék is Flygt svédországi 
központjában került kifejlesztésre és a többi szivattyúhoz ha-
sonlóan itt kerülnek gyártásra.

A laboratóriumi tesztek eredményeként került kifejlesztésre 
a Flygt Hard-Iron™ anyagminőség, amely így a dugulásmen-
tes hidraulikán túl az erősített anyagminőség következtében 
tartósan magas hatásfokon biztonságos üzemeltetést tesz 
lehetővé. A gyorsított kopásteszt eredményei bizonyították, 
hogy a szürkeöntvényhez képest a Flygt Hard-Iron™ anyag-
minőséggel ellátott szivattyúk esetén háromszorosára nö-
vekedett a kopásállóság. Így a megnövekedő élettartamnak 
köszönhetően csökken a javítási és karbantartási költségeken 
túl az energiafelhasználás, amely összességében hosszú távú 
megtakarítást biztosít a felhasználó számára.

A világban már több ezer Flygt Hard-Iron™ szivattyú bizo-
nyítja létjogosultságát és nyújt megoldást a nehezebb üze-
meltetési körülményekre is. Bevezetése óta már hazánkban 
is öt üzemeltető élvezi a bemutatott kopásálló hidraulika elő-
nyét, amellyel a költségek csökkenésén túl egy hosszú távú 
biztos megoldást tudhat a kezében.

A kopásálló Flygt Hard-Iron™ technológia

A szivattyú anyagának kiválasztása elsődleges szempont a 
szivattyú élettartamának szempontjából. A hidraulika anyaga 
a legfontosabb tényező, mert a szivattyúk hidraulikáját erősen 
érinti a kopás és az eróziós korrózió, a folyadékhoz viszonyí-
tott nagy sebessége miatt. 
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