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Karl Ludwig Imhoff német építőmérnök, a kor-
szerű csatornázás és szennyvíztisztítás egyik 
úttörője. Érettségit 1894-ben szülővárosában, 
Mannheimben szerzett. Egyetemi tanulmányait, 
amelyeket katonai szolgálatának idejére ideig-
lenesen megszakított, a nagy hírnevű Münche-
ni és Karlsruhei Műszaki Egyetemeken végezte. 
Ezek befejeztével 1899-ben a Rajna szabályozá-
si munkáiért felelős „Rheinbauinspektion”-nál 
helyezkedett el. Fiatal életkora ellenére hamaro-
san „a Baden-Württemberg tartományi kormány 
által certifikált építőmesterré” nevezik ki („Regi-
erungsbaumeister”). Később ebben a minősé-
gében áthelyezik a porosz tartományi vízügyi 
igazgatósághoz. 1902-ben a berlini víz- és csa-
tornaművekhez kerül. 1902-ben Drezdában sze-
rez mérnökdoktori (Dr.-Ing.) fokozatot.

1906-ban kinevezik az akkor megalakuló Emscher-
genossenschaft vezetőjévé. Ebben a minőségben a 
Ruhr-vidéki vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztí-
tás kiépítésének és üzemeltetésének első számú ve-
zetője. 1913-ban elkészítette Európa és a világ egyik 
legszennyezettebb vízfolyásának, a Ruhr folyónak a 
vízminőség-javító programját, amelyben javasolta a 

„Ruhrverband” létrehozását, amely mindmáig a világ 
egyik innovációkban legaktívabb vízgyűjtő-gazdálko-
dó és víziközmű-üzemeltető szerve-
zete. 

Ennek 1922-től főállású vezető-
je lett. 1934-ben politikai okokból 
eltávolítják hivatalából, széles körű 
és nélkülözhetetlen tudása miatt 
azonban szakértőként tovább alkal-
mazzák.

A II. világháborút követően a 
Német Szennyvíztechnikai Szövet-
ség (egykor ATV, ma DWA) életre 
hívója. 

Többek között a nevéhez fűző-
dik a csepegtetőtestes és az eleve-
niszapos szennyvíztisztítás alapjai-
nak a kidolgozása. így például a ma 
közepes és kis szennyvíztisztító te-
lepeken alkalmazott kétszintes üle-
pítők (Imhoff-medence) és a hideg-

rothasztás kifejlesztése, valamint azon tervezési 
irányelvek kidolgozása, amelyek a világ minden 
táján például és útmutatásul szolgáltak.

 A nevéhez fűződik a szennyvíz analitiká-
jának egyik legősibb és legismertebb eszköze, 
az Imhoff-kehely. A szennyvízben található le-
begő anyagok térfogatarányát mérjük vele. Az 
üvegkelyhet, ami tulajdonképpen egy meredek 
falú tölcsér, állványra állítjuk (esetleg saját tal-
ppal rendelkezik), a szennyvízmintát az 1000 
ml beosztásig töltjük, és a lebegőanyag-tartal-
mát ülepedni hagyjuk. Az ülepedés során ki-
alakuló iszapszintet 2 órás ülepedési időt kö-
vetően olvassuk le. Mivel a tölcsér oldalfalán az 
iszap megül, a leolvasás előtt kb. negyedórával 
a tölcsért jobbra és balra csavaró mozdulattal 
enyhén megmozgatjuk, hogy beálljon a valódi, 

falhatástól mentes iszapszint a tölcsérben. A leüle-
pedő anyagok térfogathányada átlagos kommunális 
szennyvizekben 2 és 15 ml/l között van. Utóülepített 
szennyvízben hatékony ülepítés esetén ez az érték 
0,3 ml/l alatt van.

Pályafutása alatt mintegy 400 publikációt készí-
tett. Ezek egy részét különböző nyelveken, külföldön 
is kiadták. Tevékenységével világhírnévre tett szert.

Leghíresebb műve a „Taschenbuch der Stadtent-
wässerung” (A településvíztelenítés 
zsebkönyve), amely a csatornázás 
és szennyvíztisztítás tervezésének 
alapismereteit foglalja össze. A mű-
vet 100 éve folyamatosan kiadják 
javított, aktualizált formában. Ez 
alatt az idő alatt 40 nyelvre fordítot-
ták le, és világszerte használják.          

A „Karl Imhoff-díjat” a Német 
Szennyvíztechnikai Szövetség a 
csatornázás és szennyvíztisztítás 
témakörében kifejtett legkiemelke-
dőbb tudományos munkákért ítéli 
oda évről évre.
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