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máció a hőállóságuk tekintetében, ezért feltételezhető a rendsze-
relemek hőkárosodása. A feltételek megteremtésének beruházási 
igénye a technológia építési költségéhez képest nem jelentős, de 
a vegyszeres eljárások minimális feltételeihez képest jelentős érté-
ket képez. A termikus fertőtlenítési eljárás előnyei közé sorolható a 
vegyszeres eljárásokkal szemben, hogy a GAC-töltet szemszerkeze-
tét az adszorbciós felületet nem károsítja, a megfelelő hőmérséklet 
elérését követően jól kontrollálható, és a fertőtlenítési mechaniz-
mus felépülése garantált. A termikus fertőtlenítés alacsony kör-
nyezeti emisszióval jár, mivel csak a hőenergia előállítása vehető 
számításba, és munkavédelmi szempontból is biztonságosabb a 
vegyszeres eljárásokhoz képest. A vegyszeres eljárások esetében 
viszont alacsony kiépítési költséggel és gyorsan lehet elvégezni 
a fertőtlenítést, amelynek hatékonysága nem szavatolható teljes 
mértékben. További problémát jelent a fertőtlenítéshez használt 
nagy mennyiségű vegyszer közömbösítése, ártalmatlanítása.

Az építés során az átlagos költségszinthez képest magasabb 
beruházási igényt jelent ugyan, hogy a megépülő technológia 
termikus zónájába olyan anyagok, bevonatok, szerelvények 
és eszközök építhetők be, amelyek a termikus fertőtlenítésnél 
felmerülő hőtűrési követelményeknek megfelelnek. De ez nem 
jelent extra magas beruházási költséget, mert elsősorban körül-
tekintő anyagválasztást, és nem extra berendezések alkalmazá-
sát teszi szükségessé. Az ilyen szintű beruházásiköltség-növelés 
a teljes technológia építési költségeire kivetítve jellemzően 
2-3% költségnövekedést jelent. A beruházás azonban megtérül 
a vegyszerfelhasználás és -ártalmatlanítás, illetve a környezet 
terhelésének csökkenése tekintetében. A termikus fertőtlenítés 
alkalmazásakor felhasznált energia (villamos vagy gázenergia) 
költsége jóval alacsonyabb, mint a hatásos koncentráció eléré-
séhez szükséges vegyszerek és azok járulékos költségei.

A gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével megállapít-
ható, hogy a termikus fertőtlenítés mint az aktívszén-adszorber 
fertőtlenítésére alkalmazott eljárás a magas kiépítési költség 
ellenére a megfelelő üzemállapotban – amennyiben a techno-
lógiai elemek alkalmasak a hőkezelésre – hatékony és környe-
zetbarát fertőtlenítési eljárás. 

 fázisában, a felfűtésre kerülő és a forró vízzel érintkező szerelvények, anyagok 
hőtani tulajdonságaira figyelmet kell fordítani a kiválasztásukkor. A hőállóság 
tekintetében nemcsak az adszorbertartályt és annak szerelvényeit (gyertyates-
tek, szelepek, elzárók, érzékelők, tömítések), de a korrózióvédő bevonatok hőta-
ni tulajdonságait is ellenőrizni kell. Kiemelt fontosságú a megfelelő hőszigetelés 
kivitelezése, amely a hőveszteség csökkentésével – a termikus zóna hőmérsékleti 
homogenitásának biztosítása mellett – munkavédelmi feladatokat is ellát. 

Az első felfűtést követően célszerű a hőszigetelést és a teljes termikus zónát 
hőkamerás felvételekkel és pontos hőmérsékleti mérésekkel ellenőrizni.

A termikus fertőtlenítés önmagában nem oldhatja meg a technológián kolo-
nizálódott biológiai szennyezettséget, kizárólag a fertőtlenítési folyamat utolsó 

– egyben legnehezebb – fázisára, az adszorber 
fertőtlenítésére jelenthet megoldást. Az eljárás 
hatékonytalanná válik, ha a technológiai fertőtle-
nítés során nem biztosított a biológiailag megfe-
lelő tisztaságú öblítővíz, és az adszorber felülete 
visszaszennyeződik már az első visszaöblítéskor. 
A termikus hőkezelést lehetővé tevő és jelenleg 
is működő technológia 10 db településen épült 
ki és üzemel jelenleg is az ALFÖLDVÍZ Zrt. üze-
meltetési területén. Az üzemeltetési gyakorlat 
részévé vált a termikus fertőtlenítés rendszeres 
alkalmazása. A fertőtlenítési ciklust a technológia 
és a nyers víz adottságai határozzák meg alapve-
tően, kedvezőtlen körülmények között akár a 
havi rendszeresség is indokolt lehet, az általános 
gyakorlat azonban a féléves-éves periódus.

Az előnyök és a hátrányok
Annak megítélése, hogy mely fertőtlenítési eljá-
rás hatékonyabb a biológiailag szennyeződött aktívszén-adszorberen, nagymérték-
ben függ az adszorber beépítési körülményeitől, a technológia helyi adottságaitól, a 
technológiában alkalmazott anyagoktól, a rendelkezésre álló fertőtlenítőeszközök-
től és a személyzet képzettségétől. Amennyiben a technológia olyan beépített ele-
meket tartalmaz, amelyek nem kellően hőállóak, akkor nem kivitelezhető a termikus 
fertőtlenítés, és kizárólag vegyszeres beavatkozás lehetséges. Az utólagos kiépítést 
limitálhatja az is, ha a technológia olyan elemeket tartalmaz, amelyekről nincs infor-

A Bakonykarszt Zrt.-nél az elmúlt évek során 
megfogalmazódott az az igény, miszerint a ha-
tékony és viszonylagosan olcsó, ámde veszélyes 
klórgáz adagolása helyett olyan fertőtlenítőre-
ndszereket vagy olyan módszertant alakítsunk 
ki, amivel gazdaságosan, jó hatásfokkal és nagy 
biztonsággal elvégezhetők a kívánt fertőtleníté-
si munkák. Nagyon fontos volt, hogy gondoljuk 

végig és vegyük számba az összes lehetőséget, 
és keressük meg az egész élettartamára vonat-
koztatva a leggazdaságosabb technológiát.

Mindenekelőtt ahhoz, hogy átláthassuk a 
fertőtlenítést, át kellett vizsgálnunk a  komplett 
veszprémi vízellátó rendszert. A veszprémi víz-
ellátó rendszer alapvetően négy vízbázisra tá-
maszkodik, mely három betáplálási irányból jut 

el a veszprémi felhasználókhoz. Ezen három fő 
irány az Aranyosvölgyi, a Sédvölgyi és a Gyulafi-
rátót-Kádártai betáplálás. A Kádártai víztároló és 
nyomásfokozó telep hagyományosan Veszprém 
egyik fő vízellátási iránya. A Veszprém városának 
északkeleti részénél elhelyezkedő fúrt kutakból 
kapott nyers vizet és az ettől valamelyest délre 
elhelyezkedő galériás forrásfoglalásból kapott 

AZ IVÓVÍZ-FERTŐTLENÍTÉS ÚJ ÚTJA

kivonat A Bakonykarszt Zrt. a hagyományos fertőtlenítési technológia (klórgázadagolás) helyett egy az ivóvíz-szolgál-
tatásban még viszonylag újnak mondható fertőtlenítési technológiát (konyhasó elektrolitikus bontása nátrium-hipoklo-
rittá) vezetett be, és ennek műszaki döntési hátterét és alkalmazási tapasztalatait írja le a cikk.
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3. ábra: Aktívszénadszor-
ber-tartály hőfényképe, ahol 
megfigyelhető a szigeteletlen 
tartályláb hőelvonása
fotó: ALFÖLDVÍZ Zrt.
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nyers vizet fogja össze és juttatja be Veszprémbe. 
Méghozzá úgy, hogy ebből a vízbázisból Veszp-
rém két  nyomászónáját is meg tudjuk táplálni. 
Az I. zónai nyomóvezeték mintegy 6 km hosszú, 
és 9-10 bar nyomású. Átlagos napi üzemben 500 
és 1000 m3/nap közötti vízhozamot szállít, míg 
a másik, II. zónai vezeték egy picivel hosszabb, 
8,5 km hosszú, átlagosan 12-13 bar nyomású, és 
mintegy 3500-4500 m3/nap kapacitással üzemel.

 Erre a meglehetősen összetett rendszer-
re próbáltunk technológiát találni, mely a vi-
szonylag nagy és ingadozó vízhozamok esetén 
is képes a megfelelő hatásfokú fertőtlenítési 
igényeket kielégíteni.

A hajdanán alkalmazott technológia egy 
klasszikus metódus, a klórgázadagolás, ami 
akkortájt megfelelt a kor színvonalának. Ez a 
fél évszázaddal ezelőtti technológiák közül egy 
meglehetősen fejlett módszer volt. Két klórpa-
lack volt beállítva egy klórozóhelyiségben, és 
egy palackváltó, ami természetesen mindig 
leváltotta az üres palackot, és a telire kapcsolt. 
Hagyományos, Advance típusú klóradagoló ké-
szülékek és egy vízsugárszivattyú táplálta be a 
fertőtlenítőszeres vizet a hálózatba. Természe-
tesen a helyiség megfelelt minden biztonság-
technikai előírásnak, klórgázérzékelővel volt 

ellátva, szellőztetőberendezéssel volt kialakítva, 
és légmentesen zárható helyiség is volt. Tehát 
minden technikai feltételnek megfelelt.

De azt is hozzá kell tenni, hogy 50 évvel ez-
előtt, mikor ezt az építményt mint vízbázist lét-
rehozták, ez még képletesen szólva a település 
legszélén volt. Kiállhattunk az épület tetejére, 
körbenéztünk, és semerre nem láttunk háza-
kat. Az eltelt 50 év alatt ez a helyzet alapvető-
en megváltozott, a város természetes fejlődése 
folytán az ingatlan körül minden földterületet 
beépítettek, sőt, a vele szemben lévő ingatla-
non egy óvodát is kialakítottak.

A hagyományos klórgázadagolási technoló-
giának megvoltak az előnyei: széles spektrumú 
fertőtlenítő hatása volt, erős oxidálószerként 
a távolhatása is jelentős, és erős a csővezetéki 
hatása is. A vízből nem illékony, ionosan diszp-
roporcionálódik, viszonylag egyszerű, könnyen 
adagolható, jól műszerezhető technológia, és 
saját biztonságtechnikája is megfelelően kezel-
hető. Természetesen a technológiának hátrá-
nyai is vannak: trihalometán- és halogénezett 
szerves vegyületek, klóraminok keletkezhetnek, 
ami a nyers vízben azért annyira nem jellemző, 
hiszen annak szervesanyag-tartama viszonylag 
alacsony. Viszont a másodlagos vízminőség-
romlással az 50 éves csővezetékek falán kép-
ződő biológiai hártya miatt már számolnunk 
kell a képződésükkel. Klór marad a vízben, ami 
erős csővezetéki korróziós hatást okozhat, mert 
Veszprémnek még mindig vannak acél csőve-
zetékkel ellátott területei, és az acél csővezeté-
kek korrózióval reagálnak a klórra. A környezet 
biztonsága is kérdéses volt, sőt, talán ez volt 
az egyik elsődleges dolog, amiért elhatároztuk, 
hogy technológiát váltunk. Amikor az ember el-
határozza, hogy technológiát vált, akkor termé-
szetesen az az első, hogy végiggondolja, mik a 
lehetőségei. Itt nekünk át kellett gondolnunk a 
különböző fizikai és kémiai módszereket, tehát 
az UV-technológiát, a különböző szűréseket és 
a fordított ozmózist, a kémiai módszereket, más 
klóralapú fertőtlenítést, ózonalapú fertőtlenítést 
vagy például egyéb oxidálószer használatát. És 
minden technológiánál azt is végig kellett gon-
dolnunk, hogy mik az előnyei és a hátrányai. 

Az UV-besugárzás egy egyszerű, könnyen 
kezelhető vegyszermentes eljárás, ahol semmi-
féle vegyszermaradék nincsen. Viszont növeli a 
víz másodlagos szennyeződésre való hajlamát, 
a nitrition-képződés lehetősége is fennáll, csak 
helyi hatása van, mint a legtöbb fizikai módszer-
nek, és a fejlettebb patogén szervezetek esetén 
a fellépő öngyógyító mechanizmus csökkenti a 
hatékonyságát. A kezelt víz fizikai paramétereit 
elsődlegesen is figyelembe kell venni, hiszen itt, 
délről a betáplálás egy  galériás forrásfoglalás, 

aminek sekély mivolta miatt a lebegőanyag-tar-
talom változhat. És bizony költséges mind beru-
házási, mind pedig üzemeltetési oldalról.

A szűrés, az ultraszűrés és a fordított ozmó-
zis esetében megállapítható, hogy egyszerű 
részegységekből álló, könnyen kezelhető, jól au-
tomatizálható eljárások, mint a fizikai eljárások 
zöme. Nincs vegyszermaradék, és mivel az ipar-
ban ezek elterjedt eljárások, kiterjedt technikai 
háttér áll mögöttük. Helyi hatásuk van, ugyan-
úgy, mint az előzően ismertetett eljárásnak, vi-
szont felettébb költségesek.  Természetesen egy 
fordított ozmózis beruházási és üzemeltetési 
költségei nagyságrendekkel múlják felül a vízmű 
jelenlegi lehetőségeit. Ráadásul ezek alapvetően 
nem fertőtlenítő technológiák. Előkezelés szük-
séges, és az ionerősséget erősen befolyásolják, 
így általában visszasózást kell utánuk alkalmazni.

Az ózonizálás már egy kémiai megoldás, ami-
nél előnyös, hogy nem képez THM-vegyületeket, 
viszont egyéb oxidálható kémiai összetevőket is 
eltávolít. Ezzel szemben magas energiafelhasz-
nálású, növeli a víz másodlagos szennyeződé-
sekre való hajlamát (pl. bromát képződése), és a 
távolhatása is meglehetősen limitált.

A klór-dioxid előállítása és adagolása az 
elmúlt években előretört, valószínűleg azért, 
mert relatív kevés THM képződik, erős oxidáló-
szer, és egyéb, oxidálható kémiai tényezőket is 
eltávolít. Kiterjedt technikai háttere van, és az 
ipari, valamint a víztisztítási alkalmazások mi-
att is meglehetősen elterjedt. Viszont magas 
beruházási igényű technológia, feleslegben 
kell adagolni, mivelhogy illékony, és nagyon 
kell figyelni, nehogy túladagoljuk, mert klorát 
és klorit keletkezhet, ami erősen ellenjavallt, 
mert mindkettőnek meglehetősen alacsony 
az ivóvízben engedélyezett határértéke. Az 
alapanyaga, a nátrium-klorit drága, veszélyes, 
és a bomlása során (gyökösen is bomlik) sza-
bad gyökök keletkezhetnek, amik szintén nem 
tesznek jót a vízminőségnek.

Az egyéb klóralapú vegyszerek, mint pél-
dául a nátrium-hipoklorit és a klórmész is szó-
ba jöhetnek. A klórmeszet viszonylag gyorsan 
elvetettük, mert a cél elérésére nem igazából 
alkalmas, de a nátrium-hipoklorit egy egyszerű, 
könnyen kezelhető, biztonságos, jól automati-
zálható és egyszerű adagolási technikájú tech-
nológia. Mindazonáltal magával hozza a klóros 
szagot és ízt, nagyobb dózis kell belőle, a víz 
nátriumtartalma és a pH-értéke is megnőhet. 
És amit minden takarító hölgy (vagy úr) tud Ma-
gyarországon (legalábbis reményeim szerint), 
hogy sósavval keverve kiváltképp veszélyes.

Amikor végiggondoltuk ezeket a lehetősé-
geket, akkor összeült a műszaki kupaktanács, 
hogy meghozzuk a megfelelő döntést.  Általában 

1. ábra: A Kádárta–Veszprém távvezetékek nyom-
vonalai

2. ábra: A hagyományos fertőtlenítési technológia
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arra a következtetésre jutottunk, hogy a kombi-
nált módszerek a legjobbak, tehát a fizikai és a 
kémiai módszerek együttes alkalmazása lehet az 
üdvözítő. Viszont nagyon nehéz ehhez a környe-
zethez, a két nyomászónához, a helyigényhez, a 
különböző vezetékekhez illeszteni a tervezett 
technológiát. Az első körben a már máshol is be-
vált UV- és nátrium-hipoklorit-adagolás együt-
tes alkalmazását preferáltuk, de nagyon nehéz 
volt a nyomások és a helyigény miatt a fellépő 
műszaki problémákra egzakt választ találni. A 
viszonylag nagy hozamok okán nagyon komoly 
beruházási  igénye lett volna ennek a berende-
zésnek. Mivel ezeket a beruházási és üzemelte-
tési költségeket együttesen és hosszú távra kell 
vizsgálni, hogy az alkalmazott eljárás fenntartha-
tó és jól üzemeltethető legyen, el kellett vetnünk 
ezt az ötletet.

Alapvetően fontos, hogy a választott tech-
nológia viszonylag könnyen adaptálható legyen. 
Ha az ember elmegy a boltba akármit vásárolni, 
az első reakciója minden forgalmazónak és ke-
reskedőnek, hogy természetesen tud megoldást 
az adott problémára, de mihelyt elsoroljuk neki 
a helyi adottságokat, meglepően gyorsan visz-
szavonulót szoktak fújni. Így meg kellett keresni 
azt a technológiát és azt a forgalmazót, amely az 
igényeinket megfelelő módon tudja kiszolgálni. 
A technológiai piacon körültekintve leltünk rá 
egy németországi, víztechnológiákat fejlesztő 
és forgalmazó cég által kifejlesztett berendezés-
re, melynek magyarországi forgalmazója is volt. 
A telepítést megelőzően a magyar forgalmazói 
és támogatói feladatokat ellátó kft. munkatársa-
ival felmértük a területet, majd a német gyártó-
val közös helyszíni szemle során próbáltuk előre 
tisztázni az összes felmerülő részletet. Vizsgáljuk 
meg, hogy az alkalmazott berendezés milyen 
stációkon keresztül végzi el magát a fertőtlení-
tés műveletét. Először kell egy betápvíz-előkeze-
lés, ami egy szűrésből, egy aktívszén-szűrésből, 
és ami a leglényegesebb, egy vízlágyításból áll. 
Utána a nyersanyagot, a sót (ami effektíve nát-
rium-klorid) beoldjuk, és utána ezt az oldatot 
elektródákkal nátronlúggá és klórgázzá bontjuk, 
majd közvetlenül ezután a közbenső termékek 
egyesülnek, és nátrium-hipoklorit és hidrogén-
gáz keletkezik. Ezt a nátrium-hipokloritot utána 
tárolnunk kell, és be kell adagolnunk a hálóza-
tunkba. Maga a berendezés viszonylag egyszerű, 
kis helyen elfér, jól követhető részegységekből 
áll. Egészen konkrétan a szállítás során egy vízlá-
gyító egységet, egy sóbeoldó tartályt, egy falra 
szerelhető, viszonylag kis méretű hipógyártó 
egységet és a legnagyobb tartályt, a készter-
méktároló és -adagoló berendezést kaptuk. Ezek 
megfelelően kis helyen elférnek, és nem igényel-
tek különösebb beruházást, jól telepíthetőek.

A hidrogéngáz, mivel a levegőnél könnyebb 
anyag, viszonylag egyszerűen kiszellőzik, majd 
a késztermék gravitációs úton a hordóba jut. 
Maga az elektrolízis egy látványos folyamat, jól 
követhető, és a helyszíni tasztatúrán látható. 
Maga a készülék egy burkolattal ellátott be-
rendezés, de mivelhogy semmi nem indokolja 
a burkolat állandó fölhelyezését, mi szabadon 
hagyjuk, hogy az egész folyamatot követni 
tudjuk, és azért is, hogy az összes létező hiba-
jelenséget a beüzemelés időszaka alatt már rá-
tekintéssel ki tudjuk szűrni.

A késztermék tárolása egy teljesen stan-
dard, általánosságban is felhasznált műanyag 
tartály, és az ennek a tetején elhelyezett 
 ada golószivattyúval történik a hipó beadago-
lása. Ez a szivattyú a bekapcsolás óta külö-
nö sebb hibajelenséget nem produkált, és 
 zökkenőmentesen adagolta a legyártott, 5-6 
g/l töménységű nátrium-hipoklorit-oldatot. Mi-

 Magának a helyiségnek az installációját 
meg kellett változtatni, mert minden alkalma-
zott tartálynak van egy betápja, van egy túlfo-
lyója. A vizet valamilyen módon kezelni kell, és 
kellett a falon egy olyan hely, ahova fel tudjuk 
tenni magát a berendezést és a berendezésnek 
a különböző mérőegységeit. Ezt viszonylag 
egyszerűen meg tudtuk oldani.

Az alkalmazott berendezés első lépése 
a vízkezelés. Amikor a nyers vizet kivesszük 
a hálózatból, természetesen alapvető, hogy 
megmérjük, majd kap egy szűrést és egy aktív 
szénszűrést (a későbbiekben közöljük, hogy ez 
miért szükséges), és kap egy vízlágyítást. A víz-
lágyító berendezés egy a kereskedelemben is 
kapható, viszonylag egyszerű, ioncserélőgyan-
ta-töltetű vízlágyító berendezés, amin keresz-
tül megy a sóbeoldó tartályba a víz.

 A sóbeoldó tartályban ezzel a lágy vízzel 
beoldásra kerülnek a sótabletták. A sótabletta 
egy kb. 10-15 g-os vegytiszta sópasztilla, amit 
a gyártó 25 kg-os zsákokban bocsát a rendel-
kezésünkre.Amikor a só beoldása megtörtént, 
akkor jön a tulajdonképpeni gyártási folyamat. 
A gyártási folyamat mozgatórugója egy pe-
risztaltikus szivattyú, ami az egész folyamaton 
keresztül áramoltatja a nátrium-klorid-oldatot. 
Ez a szivattyú először egy elektródán vezeti 
keresztül az oldatot, ahol lezajlik a bomlási 
folyamat és az egyesülési folyamat is. Ezután 
eltávolítjuk ebből az anyagból a hidrogéngázt. 

3. ábra: Az újonnan elhelyezett berendezés 
részegységei

4. ábra: A vezetékes víz előkezelése

6. ábra: A berendezés lelke, a NaCl-oldat-bontó, 
hipó-előállító és vezérlő részegység

5. ábra: A berendezés gyártója által forgalmazott 
NaCl-tabletta
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lyen üzemeltetési tapasztalataink vannak erről 
a rendszerről? Amikor tavaly nyáron megkap-
tuk, akkor természetesen a gyártó meggyőzött 
minket arról, hogy ezt a berendezést ő most be-
üzemeli, és míg világ a világ, ez hibamentesen 
fog működni. A valóságban ez nem teljesen így 
történt. Mi az elsődleges hibaforrás?

Legfontosabb a megfelelő betápvíz hiá-
nya! A vízbázis elhelyezkedésénél fogva egy 
sajátosság, hogy a fúrt kutakból érkező, nyo-
más alatti nyers víz a Bakonykarszt Zrt. által 
birtokolt ingatlanra beérve rögtön a tározóme-
dencébe kerül. Ha az ingatlanon keresztülhala-
dó másik irányú, gravitációs vezetéken érkező 
nyers vízből szeretnénk kivenni a működtetés-
hez szükséges vizet, akkor azt csak a megfelelő 
mértékű nyomásfokozás után tudnánk meg-
tenni, hiszen a víznek nincs megfelelő nyomá-
sa. Ráadásul mivel ez galériás forrásfoglalásból 
származik, a minősége is felettébb változékony. 
Ez azt jelenti, hogy magát a betápvizet a városi 
hálózatból kell kivenni, és akkor már van ben-
ne szabad aktív klór. Ez komoly problémákat 
okozott a beüzemelés folyamán.

A betápvíz hőmérséklete sem volt megfe-
lelő. Nyilvánvaló, hogy az elektródánál, a nát-
rium-klorid-oldat bontása során hő keletkezik. 
Ha ez a nyári melegben már eleve meleg nyers 
víz hőfokát tovább emeli, akkor ez nagyon ked-
vezőtlenül befolyásolja a bontás folyamatát. 
Ezt a problémát a beüzemelést irányító német 
mérnök kolléga kreatív módon úgy oldotta 
meg, hogy a nyers víz betápvezetéket több 
menetben rácsévélte az alagsori helyiségben 
húzódó, nyersvíz-bevezető gravitációs öntött-
vas csőre, ami hőmérsékleténél fogva lehűtöt-
te a betápvizet.

A hidrogéngáz-kivezetés is nehézségeket 
okozott. Kezdetben a hidrogéngázt a meglévő 
klórkivezető nyíláson távolítottuk el, aminél 
sajnos kondenzvíz-kicsapódást észleltünk, és 
az összegyülekezett kondenzvíz a hidrogén-
gáz szabad eltávozását megakadályozta. Ekkor 
egy másik kivezető helyet találtunk neki, ami 
egészen jól üzemelt addig, amíg meg nem jöt-
tek a téli fagyok. Ugyanis a kondenzvíz a nagy 
hidegben a cső falára fagyott vékony rétegek-
ben, ami azt eredményezte, hogy dugaszolta 
magát a hidrogéngáz-kivezető nyílást. Ezt az 
állapotot természetesen érzékelte a berende-
zés, mivel nagyon jól szenzorozott készülékről 
van szó. A hidrogénkivezetési problémát ész-
lelve az automatika leállította a technológiát. 
Amint rájöttünk a problémára, csőfűtéssel lát-
tuk el a külterületi vezetékdarabot, ami jó meg-
oldásnak bizonyult.

Apróbb anyaghasználati bakik is voltak az 
installációban. Példának okáért észrevettük, 

mozását, és nagy büszkeségemre meg tudták 
oldani a rendszer működtetésével kapcsolatos 
feladatokat.

A legnagyobb derültséget azért a szoftve-
rünk magyar változata okozta! Természetesen 
a vezérlésnek német nyelvű alapszoftvere van, 
és a német feliratok láthatóak mind a mai na-
pig. Már az angol fordítás is elég érdekes, de 
a magyar fordítás roppant megmosolyogtató. 
Véleményünk szerint a fordítás a Google For-
dítóval készült, ami szinte érthetetlenné tette 
a hibaüzeneteket. Sajnálatos módon a szoftver 
néha visszaállt az alapbeállítási értékekre, és 
újra kellett paraméterezni, ami bosszantó és 
időrabló tevékenység volt.

A helyiség elektromos installációját is fel 
kellett újítani, hogy stabil áramellátást tudjunk 
biztosítani, mivel a szomszédos helyiségekben 
nagy teljesítményű szivattyúk és hozzájuk tar-
tozó frekvenciaváltók üzemelnek, amik azért 
okozhatnak olyan távolhatásokat, amik káro-
san hatnak a berendezés vezérlésére.

A legegyszerűbb dolgok is produkáltak 
meghibásodásokat, hiszen Murphy szerint 
ami tönkremehet, az tönkre is megy. Éppen 
erre való véleményünk szerint a próbaüzem. 
Példának okáért a tartályok hidraulikai bekö-
tései nem voltak megfelelőek, a lefolyók picit 
eresztettek, a túlfolyók szigetelése nem volt 
jó. És amikor szenzorhibák miatt túlfolyások 
keletkeztek, akkor különböző folyadékok je-
lentek meg a helyiség padlóján. Nagyon érde-
kes belépni egy olyan helyiségbe, ahol nem 
tudható, hogy a padlón található tócsa a lágy-
víz-tartályból folyt-e ki, a nyersvíz-tömítésből 
szivárog-e, a késztermékből került a padlatra, 
vagy a köztes termékből folyt-e ki. Az is eltar-
tott egy darabig, mire túltettük magunkat ezen, 
és minden egyes tömítést kicseréltünk, illetve 
utánahúztunk. A tisztítónyílások nem voltak 
rendesen leszigetelve, és mint fent már jelez-
tem, csapadék képződött a készterméktartály-
ban, amit többször is ki kellett tisztítani emiatt.

Mindezek dacára ez a készülék a mai na-
pon is stabilan és jól üzemel. Azért az infor-
matikai rendszerünkbe való illesztésnél látszik, 
hogy vannak apróbb hibák, de már jól követ-
hető és távolról is konstatálható az üzem és 
annak hibajelenségei. Úgy gondoljuk, hogy a 
beüzemelési időszakon és a kezdeti gyermek-
betegségeken már átvergődtünk. A készülék 
a kezdeti zökkenők után jól üzemel, stabil, és 
ami a legfontosabb, egyenletes szabadaktívk-
lór-szintet produkál.

Az üzemeltetési költségek számításaink 
szerint még a viszonylag olcsó klórgázadago-
lással is összevethetőek, nagyságrendi különb-
séget nem tartalmaznak. Valamennyivel drá-

hogy a német kollégák a készterméktároló, te-
hát a hipótartályra a szivattyút rézcsavarokkal 
rögzítették. Aki dolgozott már klórral, illetve 
hipóval, az tudja, hogy a klór és a réz nem jó 
barátok, mondhatni ellenségek, és ebből az 
ellenségeskedésből mindig a réz jön ki veszte-
sen. Magyarul a csavar oldódott, és furcsa csa-
padék csöpögött a vízbe. Egész sokáig tartott, 
mire rájöttünk, hogy ez a csapadék vajon mitől 
lehet.

A vízlágyító berendezés kezdeti hibái miatt 
rengeteg másodlagos meghibásodás keletke-
zett. Mint fentebb említettem, a vízlágyító be-
rendezés egy kereskedelemben is általánosan 
kapható, teljesen standard vízlágyító beren-
dezés. Viszont kezdetben olyan töltettel szállí-
totta a gyártó cég, ami nem volt alkalmas arra, 
hogy a szabad aktív klórt tartalmazó betápvi-
zet is megfelelő módon lágyítsa. Gyantaelhor-
dás keletkezett benne. Nagyságrendekkel rom-
lott a vízlágyítás hatásfoka, és vízkőlerakódás is 
keletkezett a berendezésben. Ez a vízkőlerakó-
dás szenzorhibákhoz vezetett, a szenzorhibák 
pedig leálláshoz. Természetesen a cellahaté-
konyság gyorsan és látványosan romlott. Eltar-
tott egy darabig, míg rájöttünk, hogy a kész-
termékben található furcsa csapadék vajon 
milyen összetételű, és vajon honnan eredhet. 
Utána ezt a hibát már gyorsan orvosolni tud-
tuk, úgy, hogy kaptunk egy más töltetű beren-
dezést, és elhelyeztünk egy aktívszén-szűrőt a 
betápvezetéknél, ami a szabadaktívklór-tartal-
mat viszonylag jól szinten tudja tartani.

Más dolog, hogy a berendezést gyártó cég 
alapvetően uszodatechnikára gyárt szabad 
aktív klórt előállító berendezést, ami nagyság-
rendekkel nagyobb szabadaktívklór-tartalmat 
követel. A miáltalunk megfogalmazott 0,1-0,2 
g/m3 szabadaktívklór-tartalom őket meglepe-
tésszerűen érte, mindezek ellenére meg tudták 
oldani, viszont az összes műszerüket, a mérési 
és beszabályozási eljáráshoz szükséges beren-
dezésüket újra kellett installálni.

A gyártó a nagyobb távolságok miatt meg-
lehetősen nehezen volt képes szolgáltatni a 
termékkövetést, dacára annak, hogy manap-
ság már videókonferenciákat, videókat, fotókat 
tudtunk közölni online, és telefonon keresztül 
is tudtunk kommunikálni. Fölszereltek ők egy 
saját online berendezést, ami a berendezés pa-
ramétereit közvetítette, amelyek az interneten 
is elérhetők voltak, de a nagy távolságokból 
levont következtetések sajnálatos módon nem 
mindig voltak helyénvalóak. Mind a forgalma-
zó cég, mind pedig a Bakonykarszt Zrt. szak-
emberei meglepően gyorsan interpretálták ezt 
a technológiát, átlátták magát a módszert, a 
berendezés elvi alapjait, a berendezés progra-
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gább sajnos ez a technológia, de véleményünk 
szerint kezelhető az árkülönbözet. A bizton-
ságtechnikai szabályai sokkal egyszerűbbek. 
Itt még a klasszikus, iparban alkalmazott 90 g/
literes nátrium-hipoklorit-koncentrációnál is 
lényegesen kisebb, 5-6 g/liter koncentrációjú 
hipóval dolgozunk. A közeli épületekben lakók 

is remekül követhető. A tapasztalatunk alapján 
bátran ajánljuk ezt a technológiát, ameny-
nyiben annak minden aspektusát a jövőbeni 
alkalmazó végiggondolja, és technológiailag, 
technikailag a megfelelő helyre, helyszínre és 
technológiai sorrendben illeszteni tudja ezt a 
berendezést.

sokkal nagyobb biztonságban vannak, külö-
nös tekintettel az óvodásokra. Maga a készülék 
minimális felügyeletet igényel. 

Hetente egyszer meg szoktunk jelenni nála 
a sópasztillákat pótolni és elvégezni az esetle-
gesen szükséges karbantartási, takarítási mű-
veleteket. Egyébként az üzem távfelügyelettel 

A telepeken egy kivételével a foszforeltávolítás beren-
dezései ki vannak építve, több mint felükön a biológiai fosz-
foreltávolítás műtárgyai és berendezései is rendelkezésre 
állnak és működnek. 

Működési területünkön nincs a rendelet szerinti érzékeny 
terület, azonban a befogadók többsége időszakos vízfolyás, 
ami miatt szigorú határértékeknek megfelelni képes tisztí-
tótelepek épültek ki. A jelenlegi jogszabályok szerint viszont 
még ezeknek a szigorú határértékeknek a betartásával sem 

biztosítható az időszakosan kiszáradó medrekben a 219/2004. (VII. 21.) 
KvVM-rendelet szerinti vízminőség. A határérték-módosítás társaságunk-
nál három paraméter – lebegő anyag, nitrogén, foszfor – tekintetében 
jelent szigorítást. A lebegőanyag-tartalom határértéke időszakos vízfolyás 
esetén jelenleg 50 mg/l, ami 2000 LE terhelés fölött módosul 35 mg/l-re. 
Ennek a paraméternek a teljesítése nem okoz problémát, eddig is a mó-
dosítani kívánt érték alatt volt a tisztított szennyvíz lebegőanyag-tartalma.

A tervezett nitrogén-határérték betartása 12 °C hőmérséklet alatt 
100 000 LE terhelésig különösebb költségemelkedés nélkül teljesíthető.

Jelentős beruházási költség szükséges a 100 000 LE fölötti nyíregy-
házi szennyvíztisztító telep 15 mg/l ÖN határérték alatti kibocsátásának 

megvalósításához, aminek költsége központi támogatás 
nélkül, saját erőből nem biztosítható. A foszforeltávolítás 
mértékének szigorítása társaságunknál nem jelent a je-
lenlegihez képest többletköltséget, mert a vízterhelési díj 
minimalizálása miatt jelenleg is a tervezett határértékek 
körüli mértékű a tisztított szennyvizek foszfortartalma.

Összességében tehát a tervezett változások alapvetően 
nem növelik a jelenlegi költségeinket, viszont az elvárt mér-
tékű nitrogéneltávolítás kiépítéséhez Nyíregyházán százmil-
lió forintos nagyságrendű műtárgybővítés szükséges.

A tervezett határérték-módosítás bevezetése egyrészt 
sürgős lenne a kis szennyvíztisztító telepek téli üzemében 
a reális üzemeltetési viszonyok elfogadása miatt, másrészt 
a bevezetéshez hozzá kell rendelni az elérhető forrásokat 
azokon a helyeken, ahol az elvárt határértékek teljesítése 

csak jelentős fejlesztésekkel valósítható meg!
A fentiekből következik, hogy a határérték-táblázat módosítása ön-

magában nem elegendő, a kapcsolódó jogszabályokat is módosítani 
kell ahhoz, hogy a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervekben megfogalmazott 
célok érvényesülhessenek.

A Vízmű Panoráma előző száma foglalkozott a települési 
szennyvízkibocsátásra vonatkozó felszíni vízminőség-vé-
delmi jogszabályok felülvizsgálatának előkészítésével, illet-
ve annak megalapozásával.

A témával kapcsolatban a MaVíz szervezésében több 
egyeztetés és megbeszélés történt a felülvizsgálatot végző és az üze-
meltetőket képviselő szervezetek között, tehát az előkészítés alatt levő 
határérték-módosítások mértéke várhatóan a szakmai konzultációkon 
kialakult konszenzus eredménye lesz.

Jelentős előrelépésként értékelhető, hogy a határérték-rendeletek 
sorában először végre a tisztított szennyvíz hőmérsékletét veszi figye-
lembe a nitrogéneltávolítás előírásainál.

Az alábbiakban röviden azt mutatom be, hogy a módosításoknak 
milyen hatásuk lesz a társaságunknál működő szennyvíztisztító tele-
pek üzemeltetésére, jelentenek-e ezek beruházási, illetve üzemeltetési 
többletköltséget.

A társaság működési területén található szennyvíztisztító telepek száma, 
kapacitás szerinti megoszlása, kiépítettsége, jellemző befogadótípus:
A szennyvíztisztító telepek közül harmincegynek az építése vagy korsze-
rűsítése 2004 után történt, ezek nitrogén- és foszforeltávolítással kerül-
tek kialakításra. Jelenleg két telep korszerűsítése van folyamatban.

A 28/2004. (XII. 24.) KORMÁNYRENDELET TECHNOLÓGIAI
HATÁRÉRTÉKEI MÓDOSÍTÁSÁNAK VÁRHATÓ HATÁSA 
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT SZENNYVÍZ-
TISZTÍTÓ TELEPEK MŰKÖDTETÉSÉRE

MÉSZÁROS JÓZSEF
NYÍRSÉGVÍZ Zrt., csatornázási 
ágazati műszaki vezető

 Kapacitás
Szennyvíz-
tisztító tele-
pek száma

Tápanyag-
eltávolítással 

kiépítve

Biológiai 
foszforeltávolítás 

kiépítve

Befogadó idő-
szakos vízfolyás

<2000 4 1 1 0

2001–5000 9 9 5 6

5001–10000 11 11 6 8

10001–
100000

9 9 7 5

>100000 1 1 0 0

Összesen 34 31 19 19


