
11V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 2A H O G Y  É N  L Á T O M A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

1. Célkitűzés
Az elmúlt néhány évben a víziközmű-szektort 
ért megszorítások miatt különösen fontos 
szempont a szolgáltatók számára, hogy az 
egyes vízkivételi műveknél milyen fajlagos ön-
költséggel számolhatnak az elosztóhálózatba 
kiadott ivóvíz esetében. A fent említett szem-
pont miatt megvizsgáltuk, hogy szolgáltatási 
területünkön mely vízműveknél van lehetőség 
a technológia intenzifikálására.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. jelenleg 37 vízműtelep 
üzemeltetését látja el, melyek közül Tiszalök 
vízmű esetében a korábban működő techno-
lógia módosítása mellett döntöttünk. A munka 
során célul tűztük ki a biológiai ammóniamen-
tesítés folyamatának elindítását, melytől a faj-
lagos költségek csökkentése mellett a vízminő-
ség javulását vártuk.

2. Adottságok
A mélységi vízbázis jellegéből adódóan a nyers 
víz vas-, mangán-, ammóniumparaméterek 
tekintetében kifogásolható. A vas és mangán 
eltávolítása légoxidációt és kálium-permanga-
náttal történő oxidációt, majd koagulációt 
követően négy darab kétrétegű, kvarchomok 
töltetű szűrőn történt. A tisztítási technológia 
kifogásolható volt ammónium- és mangán-
paraméterek tekintetében (1. ábra). A techno-
lógiának a fentebb említett paramétereken 
kívül gáztalanításra is alkalmasnak kellett len-
nie, mivel a víztermelésben részt vevő kutak 
gáztartalom szerinti fokozata „B” besorolású 
(0,8–10 L/m3 oldottmetán-tartalom). Az oldott 
metán eltávolítása – a venturi idomnál levegő 
kompresszorral történő adagolását követően 

– a légkiválasztó tartályban történik. A bemu-
tatott technológia alkalmasnak tűnt arra, hogy 

kisebb átalakításokat követően elindulhasson 
a biológiai ammóniamentesítés folyamata a 
kétrétegű szűrőkön.

Amennyiben a technológia nem alkalmas a 
határértékek betartására, lehetőség van egyes 
indikátor-vízminőségjellemzők esetében úgy-
nevezett „puha határérték” kérésére. Ezt a me-
gyei kormányhivatal népegészségügyi aktuális 
szerve állapíthatja meg a szolgáltató kérelmé-
re, egyéves időtartamra, az előző évi vizsgálati 
eredmények alapján.

Tiszalök vízmű esetében ammóniumpa-
raméterre 1,5 mg/L, mangánparaméterre 0,3 
mg/L volt a hatóság által meghatározott „puha 
határérték”. Bár mentesültünk az azonnali jelen-
tési kötelezettség alól, az ivóvíz kifogásolt mi-
nőségű volt, így mindkét paraméter határérték 
alá csökkentését fontos feladatnak tekintettük, 
mivel ezek az anyagok a hálózaton jelentősen 
hozzájárulhatnak a másodlagos vízminőség-
romlás kialakulásához. A magasabb mangán-
koncentráció a hálózati biofilm kialakulásához, 
valamint az ivóvíz elszíneződéséhez, illetve za-

varosodásához is vezethet. A határérték feletti 
ammónium pedig egyrészt jelentősen csökken-
ti a klóralapú fertőtlenítőszerek hatékonyságát, 
ezzel növelve a szükséges vegyszer mennyisé-
gét, másrészt fennáll a magas nitritkoncentráció 
kialakulásának veszélye a hálózaton!

3. Beavatkozások, változások
A tervezett beavatkozások első lépéseként 
leállítottuk a segéd-oxidálószerként alkalma-
zott kálium-permanganát-oldat adagolását, és 
megvizsgáltuk a légoxidáció hatékonyságát. 
Mivel azt tapasztaltuk, hogy a légoxidáció nem 
megfelelő, ezért megpróbáltuk a beadagolási 
pontot máshol kialakítani, a venturi idomot 
átalakítani, illetve megemelni az adagolt le-
vegő mennyiségét. Sajnos az ammóniumion 
eltávolításában nem állt be változás, ugyan-
akkor a leállított vegyszer hatására a szűrőkön 
kialakult korábbi egyensúlyi állapot felbomlott, 
így rövid ideig a nyers vízre jellemző mangán-
koncentrációnál magasabb érték volt mérhető 
a kimenő vízben (2. ábra). 
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1. ábra: Kémiai paraméterek változása



12 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 2A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

Ezt követően a korábbi venturi idom he-
lyén két idom került kialakításra (3. ábra) a 
nyersvíz-vezeték két ágra osztásával egyide-
jűleg, mivel azt tapasztaltuk, hogy a szükséges 
bekeverési hatékonyság érdekében annyira le 
kell szűkíteni az idom keresztmetszetét, hogy 
az már lefojtja a nyersvíz-ágat, így az nem ké-
pes kielégíteni a technológiai igényt. Átalakí-
tásokat végeztünk a légkiválasztó tartályban 
is, aminek hatására a bejövő levegős nyers víz 
esőszerűen bukik ki, segítve a levegő kiválását.

 
4. Eredmények
A beavatkozások hatására javult a légoxidáció 
hatásfoka, mivel az „iker” venturi idomok már 
nem fojtották le a bejövő nyers vizet. A légkivá-
lasztó tartály után a nyers víz oldottoxigén-kon-
centrációja 8–8,5 mg/L között volt mérhető, ami 
egy olyan tapasztalati érték, melynek elérésére 
mindenhol törekszünk. Az üzemeltetési gyakor-
lat alapján ez a koncentráció már elegendő a 
szolgáltatási területünkre jellemző ammóniumi-
on (maximum 2,5 mg/L) biológiai nitrifikációval 
történő eltávolítására, amennyiben a folyamat-
hoz szükséges további feltételek (hőmérséklet, 
tartózkodási idő) adottak. A bemutatott változ-
tatások hatására két héten belül kialakult a bio-
lógiai nitrifikáció folyamata, és jelentősen javult 
a kimenő víz minősége mind mangán, mind 
ammónium tekintetében (2. ábra).

A vízminőség javulása mellett a vízműte-
lep fajlagos költségei is kedvezően alakultak 
(4. ábra). A pozitív változás oka egyrészt az 
adagolt vegyszerek mennyiségének csökken-
tése, mivel a kálium-permanganátot teljesen 

 sikerült kiváltanunk légoxidációval, ugyanak-
kor mérséklődött a kimenő víz klórigénye a 
megoldott ammóniamentesítés miatt. Emel-
lett a szűrők terhelésének visszaesése, vala-
mint a hálózati zavarosodások megszűnése 
mind a technológiai vízigény, mind a többlet-
munkavégzés csökkenését eredményezte.

5. Visszajelzések a felhasználóktól
A szolgáltatók megítélését nagyban befolyá-
solja a szolgáltatás ára mellett annak minősége, 
jelen esetben az ivóvíz minősége is. Felhaszná-
lóink részéről a beavatkozásokra adott pozitív 
visszajelzésként értékelhetjük, hogy jelentősen 
csökkent a vízminőséggel kapcsolatos pana-
szok, bejelentések száma. Míg 2016-ban 28, 
elsősorban a víz zavarosságával kapcsolatos pa-
nasz érkezett, addig 2017-ben csupán 2, vízmi-
nőséggel kapcsolatos panasz érkezett. Szintén 
pozitívan értékeljük, hogy a minden évben el-
végzett Felhasználói Elégedettség Vizsgálaton 
mind a víz minőségével (a víz íze, a víz szaga), 
mind a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megítélésével kapcso-
latban javultak a 2017. évre adott válaszok ered-
ményei az egy évvel korábbiakhoz képest.

6. Biológia a hálózaton a 
bioló giai nitrifikáció után
Sajnos gyakori negatív üzemeltetői tapasztalat 
és ellenérv a biológiai ammóniamentesítés-
sel szemben, hogy az ilyen típusú víztisztítási 
technológia esetén a hálózaton nem vagy csak 
nagyon nehezen lehet határérték alatt tartani 
a biológiai szervezetekre vonatkozó szigorú 
határértékeket. Az alábbi diagramon (5. ábra) 
az elmúlt nyolc év hálózati kifogásoltságát tün-
tettem fel mikroszkópos biológiai szempontból, 
feltüntetve a kifogásolt minták, valamint kifogá-
solt paraméterek számát. 

Jól látható, hogy 2012-ben kiugróan magas 
volt a kifogásolt minták, illetve paraméterek 
száma. A megoldást ebben az esetben végül az 
elöregedett, nehezen vagy nem megfelelően 
tisztítható közkifolyók cseréje jelentette – ezt 
követően drasztikusan csökkent a kifogásolt-
ság. 2017-ben, a beavatkozásokat követő évben 
ismét romlott kismértékben a vízminőség bio-
lógiai szempontból, azonban ebben az esetben 
is egy közkifolyó elszennyeződése volt a prob-
léma forrása. A fertőtlenítést, tisztítást követően 
megszűnt a kifogásoltság. 2018-ban nem volt 
határérték feletti mikroszkópos biológiai para-
méter a hálózaton. 

Összességében elmondható, hogy ugyan 
jelentősen csökkent az adagolt fertőtlenítősze-
rek mennyisége, mégsem figyelhető meg vízmi-
nőségromlás a hálózaton.

7. Összefoglalás
A bemutatott intézkedéseket saját erőforrás-
ból, az üzemeltetési tapasztalatok alapján vé-
geztük el, melyek az alaptechnológia elemeit 
nem vagy csak kismértékben változtatták meg. 
A beavatkozások hatására javult a vízminő-
ség, valamint a felhasználóink szolgáltatással 
kapcsolatos elégedettsége, illetve jelentősen 
csökkent a technológia fajlagos költsége. Ezek 
alapján, úgy gondolom, érdemes volt belevág-
ni a technológia átalakításába, és nem félni a 
változástól!

 2. ábra: Kémiai paraméterek változása a beavatkozásokat követően

4. ábra: A fajlagos költségek változása egy év alatt, azonos időszakra 
vonatkoztatva

5. ábra: Kifogásolt mikroszkópos biológiai minták, illetve paraméterek száma 
a hálózaton 

3. ábra: Az „iker” venturi idomok


