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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.

kulcsszavak potenciálisan toxikus szervetlen szennyezők, környezeti kockázat, elemmobilitás, talajtulajdonságok
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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. 
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Fontos tudni azonban, hogy a nehézfém megfogalmazás gyakran nem 
következetes. Általánosságban az az elfogadott, hogy azon fémeket, félfé-
meket tekintik nehézfémeknek, melyeknek a sűrűsége nagyobb mint 4,5 
g/cm3 (egyes források szerint 5 g/cm3). A kommunális szennyvíziszapok 
és szennyvíziszapkomposztok mezőgazdasági hasznosítása tekintetében 
a jogszabály által meghatározott szervetlen szennyezők közül (arzén, kad-
mium, kobalt, króm, réz, higany, molibdén, nikkel, ólom, szelén, cink) a 
nehézfémek csoportjába nem tartozik például a nemfémes szelén. Fon-
tos azzal is tisztában lenni, hogy a felsorolt elemek jelentős része nélkü-
lözhetetlen a bióta számára, és csak bizonyos koncentráció felett válnak 
toxikussá, azaz a szervetlen szennyezőket érdemes inkább potenciálisan 
toxikus szervetlen szennyezőknek tekinteni.  

A kommunális szennyvíziszapok és az azokból készült komposztok 
mezőgazdasági hasznosítása kapcsán a szervetlen szennyezők szeny-
nyező mivoltának azonosítására a hazai jogszabályok a királyvíz oldható, 
kvázi összes elemtartalmat veszik alapul, ami nem mutatja az elemek 
valós környezeti kockázatát, hiszen nem ad információt azok mobilitá-
sáról, biológiai hozzáférhetőségéről, de kellő biztonsággal jelzi a talajt 
ért terhelést. 

A szervetlen szennyezők mobilitását és biológiai hozzáférhetőségét 
nagyban befolyásolja a szennyező ion formája, oxidációs foka, kémiai 
természete, valamint a közeg tulajdonságai, azaz jelen esetben a talaj 
kémhatása, redoxviszonyai, ásványi és szerves frakciójának minősége. 
A szervetlen szennyezők talajbani folyamatait és azok kezdeti hatását 
meghatározhatja az is, hogy azokat milyen minőségű szerves anyag 
hordozza. Általánosságban megfogalmazható, hogy a stabilabb szer-
vesanyag-frakciót tartalmazó komposzttal kijuttatott szervetlen szeny-
nyezők környezeti kockázata kezdetben kisebb, mint az iszappal kijutta-
tottaké, viszont ahogy a komposzt szerves frakciója a talajban átalakul, 
az elemek feltáródhatnak a növények számára. A szervetlen szennyezők 
környezeti kockázatának megítéléséhez lényeges ismerni, hogy azok mi-
lyen kémiai folyamatokban vehetnek részt a talajban:

a.) Ioncsere-reakció: ennek a feltétele az, hogy az elem rendelkezzen töl-
téssel, és legyen töltéssel bíró felület (adszorbens) is. A töltéssel ren-
delkező ionok megkötődését az oldatból a szilárd alkotórészen vagy 
éppen azok szilárd alkotórészről való oldatba kerülését az ellentétes 
töltések között kialakuló elektrosztatikus erők határozzák meg. Ez a 
folyamat reverzibilis, diffúzió által szabályozott, sztöchiometrikus (tö-
meg- és térfogatviszonyok), és a legtöbb esetben bizonyos szelektivi-
tás érvényesül az elemek között. Az így megkötött ionokat kicserélhe-
tő ionoknak is szokás nevezni. 

  Minél több vegyértékű egy ion, annál inkább képes kicserélni 
a már eleve adszorbeált iont a felületről, és minél erősebb a hidratált-
sági foka az ionnak, annál kisebb az ionkicserélő képessége. A talajok 
kationcserélő kapacitása többszörösen meghaladja az anioncserélő 
kapacitásukat, mivel a talajkolloidok túlnyomórészt negatív töltésűek. 
A vizsgált szervetlen szennyezők java része kationos formában van 
jelen a talajban. Az így megkötött ionok könnyen hozzáférhetővé vál-
hatnak a növények számára. 

b.) Fém-szerves kötések: a valódi és nem valódi humuszanyagokból 
álló szerves frakció jóval kevesebb a talajban, mint az ásványi frakció, 
mégis rendkívüli a jelentősége, mivel a talaj szerkezetének kialakí-
tásában, víz-, hő- és tápanyag-gazdálkodásában betöltött szerepe 
igen meghatározó. A valódi humuszanyagok bonyolult szerkeze-
tű, savkarakterű polimerek. Mivel a humuszsavak nagy számban 
tartalmaznak komplex kötést létrehozó csoportokat, a fontosabb 

2 és 3 vegyértékű fémionokkal különböző stabilitású kelátkomple-
xeket képeznek. A valódi humuszanyagok csoportjai a fulvosavak, 
a huminsavak és a humin. A fulvosavakkal létrejött fémkomplexek 
vízben oldódnak, a huminsavak és a huminagyagok komplexei 
azonban kevésbé vagy egyáltalán nem. A vízoldható komplexek 
képződése növeli a fémionok oldatba jutását és oldatban maradá-
sát, a kevésbé vagy nem oldódó fázis általi komplexálás viszont a 
helyben maradásukat segíti elő. 

c.) Specifikus ionadszorpció: az ilyen módon kötött ionokat nem, illet-
ve nem csupán elektrosztatikus erők kötik az adszorbenshez, így 
ezek másként viselkednek, mint a kicserélhető ionok. A specifikus 
 adszorpció általában koordinatív kötések kialakulásakor ligandum-
csere révén vagy meghatározott geometriai feltételek esetén (szer-
kezeti okokból) következhet be. A specifikus adszorpció az ásványi 
kolloidok felületén gyakori. A specifikus adszorpcióval kötött ionok 
kevésbé mobilisak, és biológiai hozzáférhetőségük is kicsi.

d.) Csapadékképződés: amikor az ionok koncentrációja a talajoldatban 
megfelelően nagy, bizonyos kationok és anionok stabil kémiai ve-
gyületeket képeznek, melyeknek oldékonysága csekély. Az a kon-
centráció, amelynél a csapadékképződés elkezdődik, vegyületen-
ként más és más. Ameddig az oldékonysági állandónál nagyobb a 
koncentráció, a szilárd fázis kicsapódása folytatódik, csökkentve az 
oldatban lévő ionok koncentrációját. Ha például hígulás, ionadszor-
pció révén az oldatban lévő ionok koncentrációja a kritikus érték alá 
süllyed, szilárd fázisból való oldódás valósul meg az egyensúlyi álla-
pot létrejöttéig.

e.) Oxidáció-redukció: az oxidáció elektronleadással, a redukció elektron-
felvétellel jár. Redoxreakció akkor játszódhat le, ha elektronfelvételre 
és elektronleadásra képes anyag egyidejűleg van jelen. A redoxirend-
szerek jellemzésére a redoxipotenciál szolgál. A talaj redoxipotenciálja 
gyakran változik, amit alapvetően a talaj levegőellátottsága szab meg, 
de módosíthatja a közeg kémhatása is. Bizonyos szervetlen szennye-
zők több oxidációs állapottal is bírhatnak, ami kihat a tulajdonságukra 
is. Például az As5+ vegyértékű formája, amely jól levegőzött talajok-
ban fordul elő, kevésbé toxikus, mint az As vegyértékű alakja. A Cr ke-
vésbé toxikus és jóval stabilabb, mint a Cr6+.

A fenti kémiai reakciókat a talaj fizikai és biológiai állapota nagyban 
meghatározza, így az eltérő tulajdonságú talajokban a szervetlen szeny-
nyezők másképpen viselkednek. 

Egy szerkezet nélküli, kis humusztartalmú homoktalajban a szer-
vetlen szennyezők sokkal reaktívabbak, mint egy szerkezetes, jó humu-
szellátottságúban. Ha a talaj mikrobiológiai aktivitása nagy, az elősegít-
heti a szerves anyagok lebomlását, átalakulását, ami eredményezheti a 
szervetlen szennyezők szerves komplexekből való feltáródását, növényi 
felvehetőségét, ugyanakkor bizonyos elemeket átmenetileg a mikrobák 
akkumulálhatnak a saját szervezetükbe. 

A kommunális szennyvíziszapok és szennyvíziszapkomposztok mező-
gazdasági hasznosításából eredő szervetlen szennyezők talajban történő 
viselkedésének felmérése különböző talajtípusokon a várható tendenciák 
mellett is indokolt volna, hogy pontosabb információ álljon rendelkezésre 
ezen anyagok kockázatáról a szervetlen szennyezők tekintetében. Jelen-
leg hazánkban kevés megfelelően kivitelezett, tartamhatást is vizsgáló 
szabadföldi kísérlet van ezen anyagok tekintetében. A szabadföldi kísér-
letekből származó következtések részben kiválthatók hatásvizsgálatokkal, 
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olyan helyszínek bevonásával, ahol évek óta történik szennyvíziszap- vagy 
szennyvíziszapkomposzt-hasznosítás. Átfogó, a jogszabályokban rögzí-
tett paramétereken túli vizsgálatok alkalmazásával vonhatók le valós és 
lokális konzekvenciák a kommunális szennyvíziszapokból és szennyvízi-
szapkomposztokból származó szervetlen szennyezők talajra és természe-
tesen a rajta élő, termő növényekre gyakorolt hatásáról.  
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1. A hálózatállapot-értékelés célja
A vízellátó hálózat állapotértékelésének célja a vezetékek pillanatnyi ál-
lapotának megismerése, a jövőbeli állapotváltozások és a maradék hasz-
nos élettartam becslése, az egyes csőszakaszokra vonatkozó kockázat 
értékelése és ennek kiterjesztése az egész rendszerre.

A vízellátó hálózat állapotértékelésének definiált, számszerűsített 
eredménye megalapozza az elvárt hatékony és célirányos beavatkozá-
sokat, az üzemtani beavatkozástól a felújításon át a rekonstrukcióig.

Az állapotértékelés során feltárt, jellemző helyi és általános tönk-
remeneteli mechanizmusok figyelembevételével optimalizálható a 
rekonstrukciós technológia kiválasztása, a várható hasznos élettartam 
becslése pedig a rekonstrukció célszerű ütemezését támogatja.

A kockázatelemzés alapján meghatározhatók azok a beavatkozások, 
amikkel a kockázat csökkenthető, akár a meghibásodásvalószínűség, 
akár a következmény tekintetében.

A vízi közművek állapotértékelése a víziközmű-szolgáltatásról szó-
ló 2011. évi CCIX. törvény által előírt közművagyon-értékelés és pótlási 
terv, valamint a gördülő fejlesztési terv hatékony, szakszerű elkészítésé-
hez elengedhetetlen. 

A roncsolásmentes vizsgálatok (NDT) kifejlesztésének célja olyan 
eszközpark, módszer és adatkezelés létrehozása, ami a hagyományos hi-
bastatisztikán alapuló és roncsolásos csőanyagvizsgálatok mellett, akár 

a historikus adatok pótlásaként is, lehetőséget nyújt a csőszakaszok pa-
raméterekkel leírt állapotának meghatározására és a várható maradék 
élettartam becslésére.

A szerkezeti állapotértékelés lehetővé teszi az adott csőszakaszra 
legalkalmasabb rekonstrukciós technológia kiválasztását, míg az állapot 
időbeli változásának ismerete kockázatelemzéssel a prioritások megha-
tározását, a rekonstrukció időbeli tervezését támogatja.

A hálózatállapot-értékelés és ezen belül a roncsolásmentes csővizs-
gálatok a vízművek eszközgazdálkodási stratégiájának fontos pillérei-
ként, megalapozóiként szolgálnak.

2. Az állapotértékelési program előkészítése, 
a végrehajtás támogatása
A hatékony állapotértékelési program végrehajtásához elengedhetetle-
nül szükséges a megfelelő élőkészítés és a döntéshozói támogatás.

A támogatás megszerzésének általános lépcsőfokai a következők:
– Üzleti tervbe építés, a célok és költségkeret meghatározásával;
– Az állapotértékelés költségének elszámolására hatékony módszer 

kialakítása; 
– Megfelelő költségkeret biztosítása;
– Megfelelő kommunikációval a politikai döntéshozók, a lakosság és 

egyéb érintettek támogatásának elnyerése.

RONCSOLÁSMENTES CSŐ-
VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK 
A VÍZIKÖZMŰ-HÁLÓZATOKON 

kivonat A cikk bemutatja a víziközmű-hálózatok állapotértékelésének jelentőségét, fontosságát, felhasználási terüle-
teit és módszereit. A roncsolásmentes csőanyagvizsgálati technológiák rendszerbe foglalásával segít áttekinteni azok 
alkalmazhatóságát. Számba veszi a legfontosabb megoldandó kérdéseket és a már bevált megoldásokat, emellett 
felvillantja a folyamatban levő fejlesztéseket, és kiemeli a még megoldásra várókat. A roncsolásmentes csővizsgálati 
eljárások az adott technológiára jellemző pontossággal számszerűsíthető információt adnak a hálózat elemeinek álla-
potáról, megfelelő módszertan alkalmazásával azok várható maradék élettartamáról, a meghibásodásaik kockázatáról, 
ezzel szakszerűen megalapozható a közművagyon-értékelés és a gördülő fejlesztési terv is. A hálózatok statisztikai, 
szolgáltatási és szivárgási szempontú értékelésén túl fontos a szerkezeti hálózatdiagnosztika. A roncsolásmentes 
csőanyagvizsgálatok alkalmasak nyilvántartási hiányok pótlására és döntés-előkészítésre is.

kulcsszavak Roncsolásmentes csődiagnosztika, az üzemeltetés zavarása nélküli vizsgálatok, hálózatállapot-értékelés, 
kockázatelemzés, költséghatékonyság-növelés, célirányos és hatékony GFT, hálózativeszteség-csökkentés.
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