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Magyarországon csatornahasználati kultúra helyett csatornahasználati 
kulturálatlanság van. A szennyvízcsatorna a világ szemetese, mely min-
dent elnyel, ami méreténél fogva belefér. A lakosok többsége bizonyára 
megfelelően használja a közművet, de sajnos vannak renitens honpol-
gárok, akiknek csak az a fontos, hogy a hulladékuk eltűnjön a szem elől, 
onnantól nincs vele probléma (legalábbis annak, aki beledobta), de hogy 
mi lesz vele, az senkit sem érdekel. 

Az utóbbi évtizedben megváltoztak a személyi higiéniai szokások, 
széles körben elterjedt a nedves törlőkendő, amely nemcsak babapopsik 
törlésére használatos, hanem bizonyára ott lapul a legtöbb női táskában 
is. Ezzel önmagában nincs is baj, ha használat után oda kerülne, ahova 
való, a szemetesbe. Általában a csomagoláson is fel van tüntetve, hogy 
tilos a WC-be dobni. Már amelyiket, ugyanis vannak olyan nedves törlő-
kendők, amelyek szétfoszlanak, így elméletileg beledobhatóak a WC-be, 
tovább bonyolítva ezzel a helyzetet.

Ennek a praktikus anyagnak a kitalálója díjat érdemelne, mert remek 
terméket alkotott. Jó illatú, puha, nedves, nem dörzsöl, még különböző 
színű és mintájú is van belőle. A törlőkendő ezen tulajdonságai azonban 
a szivattyúba kerülve már kevésbé érvényesülnek, sokkal inkább annak 
egy másik jellemzője kerül előtérbe: hogy hihetetlenül erős, szinte eltép-
hetetlen, ezért a csatornába kerülve szivattyúdugulást előidéző anyag-
gá válik. Nagyobb mennyiségben némi zsírral kiegészülve olyan masszív 
anyaggá áll össze, amit még csatornatisztító géppel és szippantóval is 
kihívás eltávolítani.

Egyesek szerint a nedves törlőkendőt be kellene tiltani. Az én véle-
ményem az, hogy inkább csak be kellene tartani a játékszabályokat, és a 
WC helyett a hulladékgyűjtőben elhelyezni. Hogy hulladékként lebom-
lik-e, az egy másik kérdés, de a szemetesben biztosan nem fog dugulást 
okozni. Egyébként a törlőkendő mint hulladék sem kerülheti el a sorsát, 
az is a hulladéklerakón végzi, csak a szemetesbe dobva rövidebb, míg a 
csatornán keresztül hosszabb és kalandosabb utat tesz meg addig. 

A nedves törlőkendő előfordulása nemcsak hazánkban, de a fejlet-
tebb nyugat-európai országokban is problémákat okoz, bizonyítja ezt a 
GWF német szakfolyóirat 2018/9. száma, ami több oldalas cikkben fog-
lalkozott a törlőkendő összetételével és öblíthetőségével. A cikk szerint 
a felhasználók megfelelő tájékoztatása és a megelőzés (hogy az anyag 
ne kerüljön a csatornába) lenne a megoldás.

A szivattyúdugulások előfordulása sok szempontból nemkívánatos. 
Egy váratlan szivattyúdugulásos hiba felborítja a tervezett és ütemezett 
munkavégzést. A rendszeresen visszatérő meghibásodások növelik a 
dolgozói stresszt. Azokban az átemelőkben, ahova be kell szállni, a hiba-
elhárítás veszélyes munkavégzésnek számít, ezért ezt lehetőség szerint 

kerülni kell. A gyakran visszatérő szivattyúdugulás azért is bosszantó 
hiba, mert megelőzhető volna, ha nagyobb lenne a csatornahasználók-
ban az odafigyelés és a fegyelem. 

A kiskunfélegyházi csatornaszolgáltatási üzem területén 13 db köz-
területi szennyvízátemelő található. A többségükkel nincs is komolyabb 
probléma, a csatornahasználók ezeken a területeken betartják a szabá-
lyokat. Volt azonban két olyan átemelő, amiben a szivattyúdugulások 
száma túlzott mértéket öltött, és a tűrhetetlen állapot megszüntetése 
érdekében be kellett avatkozni.  

Mivel a GWF-cikk szerint fontosnak tartott megelőzésre kevés a 
ráhatásunk, azon egyszerű elvet tartottuk szem előtt, hogy a dugulást 
okozó anyagok lehetőleg ne jussanak el a szivattyúhoz. Ennek megfele-
lően többféle módszert próbáltunk ki. Nem találtuk fel a spanyolviaszt, 
csak bátran alkalmaztunk különböző megoldásokat, illetve azokat kom-
binációit, így eljutottunk a gyakorlatilag hibamentes üzemeltetéshez.

Szivattyúzás
A korábbi szivattyú- és járókeréktípusok kevésbé alkalmasak a mai kor 
szennyvizének továbbítására, legalábbis bizonyos átömlő-keresztmet-
szet alatt. Ezzel tisztában vannak a szivattyúgyártók is, és gőzerővel fej-
lesztik a dugulásmentes szivattyúkat, melyek általában megbízhatóan 
üzemelnek, amíg a hézagok megfelelőek. A megjelenő kopással a szi-
vattyúzás hatékonysága csökken, és a dugulás előfordulása nő. Napja-
inkban egyre több az okos, intelligens eszköz, igaz ez a szivattyúkra is. 
Több gyártó alkalmaz már ilyen, önmagát vezérlő szivattyúkat és eltérő 
járókerék-kialakításokat a dugulások visszaszorítása érdekében. A szi-
vattyúkkal kapcsolatban elmondható, hogy dugulásmentes szivattyú 
bizonyára nem létezik, pontosabban bizonyos méret, teljesítmény alatt 
nincs ilyen. Nagyobb méret és keresztmetszet, valamint teljesítmény al-
kalmazása eredményes lehet, ahol ez technikailag megoldható.

Szűrés
A kiskunfélegyházi Liget utcai 
szennyvízátemelőnél kezdődött 
a kísérletezés, ahol eleinte egy 
betonvasból készített, durva rá-
csszerű szűrőkosarat alkalmaz-
tunk, amelyet az átemelő befo-
lyócsonkjánál helyeztünk el. Ez 
rendszeresen megtelt különbö-
ző csatornaidegen anyagokkal 
(nedves törlőkendő, rongy, állati 

HOGYAN TEGYÜK HIBAMENTESSÉ 
SZENNYVÍZÁTEMELŐINKET?

kivonat A szennyvízátemelőket üzemeltető szakemberek számára mindennaposak a szivattyúdugulásos meghibáso-
dások, melyeket a helytelen csatornahasználat és csatornaidegen anyagok okoznak. Ezek a meghibásodások nagyban 
megnehezítik az üzemeltetést és a tervszerű munkavégzést. A szivattyúdugulások ellen többféle hatékony megoldás 
is létezik, sikeres alkalmazásukat jelen cikk taglalja. 
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belsőségek, fadarabok stb.), azonban a kiürítése nehézkes és problémás 
volt (több ember, kiszállás, beszállás, kiemelés, szállítás stb.), és nem 
biztosított kellő védelmet a szivattyúknak, mert gyakran túlbukott. De 
mivel az elv jó volt, kerestük a lehetőségét a folyamat gépesítésének. 
Találtunk egy hazai gyártó vállalkozást, amely lehetőséget biztosított a 
célberendezése kipróbálására, így az egyik legproblémásabb átemelőbe 
2016-ban beépítésre került egy függőleges tengelyű rács. 

Az átemelőnél alkalmazott folyamat lényegében azonos a szeny-
nyvíztisztító telepen történő rácsszemét-leválasztással. A berendezés 
működési elve az, hogy a befolyó szennyvíz egy koracélanyagú perfo-
rált szűrőkosárba kerül, ahol a nagyobb méretű anyagok fennakadnak, 
azokat egy függőlegesen elhelyezett szállítócsiga kihordja, a megszűrt 
szennyvíz pedig az átemelőbe folyik. A csiga által függőlegesen kihor-
dott szemét a garaton kihullik, bele egy végtelenített fóliatömlővel 
ellátott, 110 literes hulladékgyűjtő edénybe. A gyűjtés így viszonylag 
zárt rendszerben valósul meg, csak annyi szaghatás van, amit a fólia át-
enged. Ez télen kevésbé érzékelhető, melegebb időben, amikor a szer-
vesanyag-bomlás gyorsabban elkezdődik, a szaghatás erőteljesebb, de 
talán nem zavaró. Mivel ez egy kísérleti berendezés volt, eleinte nem 
volt teljesen kiforrott, több módosítás is történt, mire beállt a megfelelő 
működés. A kísérletezés során többféle perforációt és szűrődobot kipró-
báltunk, végül egy olyan megoldás vált be, ahol 10 mm-es perforációjú 
forgódob végzi a szűrést. Szűrés közben a felület folyamatosan eltömő-
dik, ami a vízszint visszaduzzadását okozza. A dob belsejében elhelye-
zett nyomástávadó érzékeli a vízszintemelkedést, és annak jelére indul 
a kihordócsiga, ami így szakaszosan üzemel. A nyomástávadó időnkénti 
hibája, hogy képes berakódni zsírral, ilyenkor vagy folyamatosan üze-
mel a rács, vagy egyáltalán el sem indul. Utóbbi esetben nagyobb a baj, 
mert a vízvisszatorlasztás és vészátbukás miatt a kiszűrendő anyagok 
bekerülnek az átemelőbe.  Ezt a berendezést olyan átemelőben célszerű 
alkalmazni, ami viszonylag közel van az üzemeltető központhoz, hogy 
a rendszeres ellenőrzés, szemétbeszállítás ne okozzon nagy időkiesést. 
Továbbá olyan, kevésbé frekventált helyen, amely ritkábban lakott, vagy 
ahol a lakók kevésbé érzékenyek a szaghatásokra és a látványra. Kimon-
dottan célszerű olyan átemelőben elhelyezni, ahol az átemelőt követő-
en hosszabb nyomóvezeték található, mert ezzel megakadályozható az 
idegen anyagok nyomóvezetékbe kerülése és a későbbi dugulásprob-
lémák. A berendezés hátránya, hogy mivel a szivattyú feletti térben 
helyezkedik el, elfoglalja az egyik szivattyúállást, így az adott szivattyú 
felvétele komplikált. Hátrány még a fagyveszélynek kitett kültéri elhe-
lyezés, ez esetben a berendezés fűtőkábeles temperálását biztosítani 
kell, ami némi többletvillamosenergia-fogyasztással jár.

Ennél a berendezésnél beszédes adat a napi üzemidő, ami egy idő 
után általában beáll, 
és attól eltérő napi 
üzemóra esetén már 
gyanítható, hogy 
valamilyen rendel-
lenes dolog fordult 
elő. A napi üzemidő 
mellett rendszere-
sen ellenőrizendő 
a kihordott szemét 
mennyisége is, mert 
előfordulhat olyan 
állapot, hogy az üzemidő normális, de szemét nem keletkezik a gyűj-
tőedényben. Ez egy viszonylag ritkán előforduló hibára utal, arra, hogy 
a csiga végénél a szemét feltömörödött, és nem hullik ki a garaton. Ez 

oda vezet, hogy a garat lebontása után kézi erővel, különböző, penge 
jellegű célszerszámok használatával és a csiga szakaszos előre-hátra 
forgatásával lehet a feltömörödött anyagot eltávolítani. A függőleges 
rács megtérülésének számításához a berendezés árát (kb. 3,5 M Ft) és a 
hibaelhárítások költségét (kb. 35.000 Ft/alkalom) vetettem össze, egyéb 
költségekkel nem számoltam. Ebből az kalkulálható, hogy a berende-
zés ára kb. 100 db szivattyúdugulás-elhárítás alkalmával térül meg, ami 
a korábbi évek tendenciájára (kb. 35 szivattyúdugulás/év) vetítve kb. 3 
éves megtérülésnek felel meg. Fentiek alapján megállapítható, hogy a 
függőleges rács hatékony berendezés a szivattyúdugulások elkerülése 
tekintetében, azonban nem mondható bombabiztosnak. Egy áramszü-
net vagy nagyobb esőzés esetén a szennyvíz átbukhat, és a dugulást 
okozó anyagok bekerülhetnek az átemelőbe. Ezért az üzembiztonság 
növelése érdekében a szennyvíz szűrését kombináltuk egy saját fej-
lesztésű szivattyúvezérléssel, melyet a programot kitaláló munkatársak 
HEPHAESTUS-nak (Héphaisztosz, görögül Ἥφαιστος) neveztek el. Hép-
haisztosz a görög mitológiában védelmezője minden mesterember-
nek, jelen esetben a szivattyúknak és azoknak a kollégáknak, akiknek a 
szivattyúdugulást meg kellene szüntetni, ha előfordulna ilyen. De erre 
csak ritkán kerül sor. A vezérlésnek a lényege, hogy a szivattyúk felváltva 
kapcsolnak be, és minden szivattyúinduláskor történik egy rövid vissza-
forgatás, a szivattyú ezután indul el üzemszerűen. Ezenkívül ha üzem 
közben megnő a szivattyú-áramfelvétel, akkor is történik visszaforgatás, 
ami elősegíti a kialakuló dugulás megszűnését.

Aprítás
Mivel a függőleges rács kevésbé alkalmas frekventált helyekre, a kiskunfé-
legyházi Kőrösi utcai átemelőnél, ami a másik problémás szennyvízáteme-
lő volt, a konkurens berendezést, az aprítót alkalmaztuk, amely 2018-ban 
került beépítésre. Az aprító működési elve egyszerű: az egymással szem-
ben forgó késsorra ráfolyik a szennyvíz, a darabos anyagok fennakadnak, 
a víz visszatorlódik, a beállított kapcsolási szintnek megfelelően az aprító 
elindul, és a kések szétaprítják a fennakadt hulladékot, ami az átemelőbe 
jut, ahol a szivattyúk a kis méretből adódóan el tudják szállítani, dugulás 
nélkül. Erről a berendezésről is elmondható azonban, hogy nem bomba-
biztos, mert ugyanaz jellemző rá, mint a rácsra, egy áramszünet vagy na-
gyobb esőzés esetén sor kerül az átbukásra. A berendezést tartó kaloda 
két oldalán durva pálcaközű rács található az átbukó anyagok leválasz-
tására, ami egy jó megoldás. Azonban az üzembiztonság növelése érde-
kében az aprítót kiegészítettük egy, az előzőhöz elviekben hasonló, de 
valamelyest bonyolultabb szivattyú-visszaforgatási rendszerrel. A vissza-
forgatást itt nem PLC-program, hanem a szivattyúkhoz rendelt frekvencia-
váltók végzik. Ennek a szerepe hasonló az előző visszaforgatási megoldás-
hoz, azaz ha a berendezésen mégis átjutnak a dugulást okozó anyagok, 

Liget utcai átemelő, szivattyú dugulások száma
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abban az esetben ez a megoldás valame-
lyest védelmet nyújt.  Az aprító előnyei kö-
zött megemlíthető, hogy nagy biztonság-
gal felaprítja a dugulást okozó anyagokat, 
kis energiafogyasztású, a beépítés miatt 
a fagyra nem érzékeny, a rácshoz képest 
nincs rendszeresen elszállítandó hulladék, 
és valamivel ritkább ellenőrzést igényel a 
helyszínen. Távbejelzéssel azonban igenis 
szükséges a kontroll, hogy az előforduló 
meghibásodásokra gyorsan lehessen reagálni. Ezenkívül segíti a jó műkö-
dést, ha havi rendszerességgel tisztításra kerül az átemelő, és megtörténik 
a leaprított részek eltávolítása, elkerülve ezzel az összesűrűsödést, az iszap- 
vagy kéregkialakulást. A berendezés hátránya, hogy drágább a rácsnál, és 
a szennyvíz visszatorlasztása miatt jelentősebb zsírosodás alakulhat ki a 
csatornahálózatban, valamint kevésbé alkalmazható olyan átemelőknél, 
melyek esetében hosszú nyomóvezeték van, mert nemkívánatos a leap-
rított anyagok bejutása a zárt csőrendszerekbe. Az aprító megtérülésének 
számításához a berendezés árát (kb. 7 M Ft) és a hibaelhárítások költsé-
gét (kb. 35.000 Ft/alkalom) vetettem össze, 
egyéb költségekkel nem számoltam. Ebből 
az kalkulálható, hogy a berendezés ára kb. 
200 db szivattyúdugulás-elhárítás alkalmával 
térül meg, ami a korábbi évek tendenciájá-
ra (kb. 50 szivattyúdugulás/év) vetítve kb. 4 
éves megtérülésnek felel meg.

Összefoglalás
A csatornahasználati szokások megváltozása 
miatt a szennyvíz továbbítására már kevésbé 
alkalmasak a korábbi szivattyú- és járókerék-

típusok. A szivattyúgyártók próbálják felvenni a versenyt a konkurenci-
ával és a csatornaidegen anyagokkal, több-kevesebb sikerrel. A külön-
böző, új fejlesztésű szivattyúk mellett további gépészeti berendezések 

alkalmazására lehet szükség az igazán problémás 
szennyvízátemelőknél. A cikkben ismertetett 
füg gőleges ráccsal és aprítóberendezéssel, vala-
mint szivattyúvezérlési megoldásokkal elértük a 
célt, hogy néhány esettől eltekintve ennél a két 
szennyvízátemelőnél gyakorlatilag megszűntek 
a szivattyúdugulásos meghibásodások. Ahol 
ezek a berendezések anyagi vagy technikai okok-
ból nem alkalmazhatóak, ott marad a különböző 
szivattyútípusok tesztelése, illetve a csatorna-
használati kultúra fejlesztése, a fogyasztói szem-
léletformálás.

Kőrösi átemelő, szivattyú dugulások száma

A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPOKBÓL 
ÉS SZENNYVÍZISZAPKOMPOSZTOKBÓL SZÁRMAZÓ 
SZERVETLEN SZENNYEZŐK VÁRHATÓ TALAJ-
KÉMIAI REAKCIÓI 

kivonat A kommunális szennyvíziszapok és szennyvíziszapkomposztok termésfokozó és talajjavító hatással bírnak, 
alkalmazásukkor azonban a bennük található szennyezők okán körültekintően kell eljárni. A szennyezők lehetnek 
szervesek és szervetlenek egyaránt. A szervetlen szennyezők mobilitását és biológiai hozzáférhetőségét befolyásolják 
a talajban lejátszódó kémiai folyamatok, azaz az ioncsere-reakciók, a fém-szerves kötésekben való részvétel, a specifi-
kus ionadszorpció, a csapadékképződési reakciók, a redox folyamatok. Ezen kémiai reakciókat a talaj fizikai és biológi-
ai állapota is meghatározza, így az eltérő tulajdonságú talajokban a szervetlen szennyezők másképpen viselkednek. A 
kommunális szennyvíziszapok és szennyvíziszapkomposztok mezőgazdasági hasznosításából eredő szervetlen szeny-
nyezők talajbani viselkedésének felmérése különböző talajtípusokon – a várható tendenciák mellett – is indokolt vol-
na, hogy pontosabb információ álljon rendelkezésre ezen anyagok kockázatáról a szervetlen szennyezők tekintetében.
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A kommunális szennyvíziszapok és szennyvíziszapkomposztok szer-
vesanyag-, makro- és mikrotápanyag-tartalmuk miatt termésfokozó és 
talajjavító hatásúak, azonban a bennük található szennyezők okán kö-

rültekintően kell eljárni az alkalmazásukkor, és törekedni kell a környe-
zeti kockázatuk minimalizálására. A szennyezők lehetnek szervesek és 
szervetlenek egyaránt. Az utóbbiakat gyakran hívják nehézfémeknek is. 


