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mérési elvet lehessen találni. Megfelelő csőhossz, megfelelő áramlási kép. 
Ez a mostani, ill. az eddigi állapot.  (5. ábra)

„Rendes ember nem szemetel, a többinek tilos” – hirdette a felirat a Vo-
lánbusz egyik járatán a ’90-es évek elején. Pedig akkor még csak tanultuk 
az „igazi” szemetelést. Ma már a homo consumatoris eldobható pelenkát, 
intimbetétet, egészségügyi betétet, törlőkendőt, felmosórongyot dobál a 
vécébe, ami jó esetben az elkövetőnél okoz dugulást, de inkább a szeny-
nyvízcsatorna-hálózatban. Ott, ahol a legnagyobb kárt okozhatja, például 
a szivattyúk garatjában. Ezt kell nekünk megakadályozni a címbéli beren-
dezéssel. Prototípusa 3 éve jól működik Kiskunfélegyházán a Liget utcai 
átemelőben. Herédi Szabó Péter üzemvezető az üzemeltetői tapasztala-
tokról beszámolt a Vízmű Panoráma 2020/2. számában. 

Nincsen megfelelő csőhossz, azonban megfelelő az áramlási kép és mérés. 
(6. ábra) A mérő beépítési helyigénye kicsi, azonban a szűkítés miatt a ko-
rábbi megoldásnál magasabb áramlási veszteséget jelent(het).

Nincs megfelelő csőhossz, azonban megfelelő az áramlási kép és mérés. 
A mérő beépítési helyigénye kicsi. A mérés teljes keresztmetszetű pontos 
mérés, áramlási veszteség nincsen. (7. ábra)

A 6. és 7. ábrán szereplő mérőket úgy alakították ki, hogy a két mé-
rőelektróda helyett a mérőcsőben 6 db mérőelektróda van elhelyezve 
egymással szemben, így a mérőcső keresztmetszetének 3 síkjában lehet 
az átlagsebességet meghatározni, és abból megfelelő szoftverrel a térfo-
gatáramot számítani. A mérőt több európai kalibrációs laboratóriumban 
vizsgálták extrém kialakítások mellett. A végeredmény az lett, hogy 0,2–
0,5%-os mérési hiba mellett megfelel a MID MI-001 előírásoknak. A mérő 
természetesen rendelkezik önellenőrző szoftverrel, ill. jelzi, ha az áramlás 
nem teltszelvényű. 

Függőleges, állókosaras finomrácsok eddig is voltak (pl. a 
KR101133112 B1 lejárt szabadalom), én magam is terveztem ilyet. Több 
hónapos kísérletezés, módosítgatás, erőlködés után sajnos be kellett lát-
nunk, hogy ez a megoldás nem alkalmas szennyvízszűrésére. Az történik 
ugyanis, hogy a szennyvíz, miután a szűrőkosárba jutott, igyekszik a leg-
rövidebb úton távozni, és amíg szabad utat talál, meg is teszi. A vízben ta-
lálható szemét, ha a mérete nagyobb a perforációnál, elakad, és elzár egy 
utat. Az idő múlásával egyre több ilyen út lezárul, és a vízszint emelkedni 
kezd. Mivel a puffertérfogat kevés, a szintkapcsoló sűrűn indítja a tisztítást. 
Ekkor a kosár felülete annyira tisztul meg, hogy megfelelő keresztmetszet 

5. ábra: Jelenlegi állapot, megfelelő csőhossz és áramlási kép

6. ábra: Nincsen megfelelő csőhossz, szűkített átmérő

7. ábra: Nincsen megfelelő csőhossz, azonos átmérő
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szabadul fel a víz szökéséhez, de a szűrőfelület nagy része eltömődött ma-
rad. Ennek következtében a víz nem oldja fel és viszi el a szerves anyagot. 
Ezt aztán a spirál felkeni a kosár belső oldalára, majd elszállítja. Emiatt a 
kidobócsonknál nagy mennyiségű bűzös rácsszemét hull ki. Meglepő 
módon a lyukméret növelése sem hozott eredményt, annak ellenére, 
hogy ezzel rontottuk a szivattyúk védelmét. 20 mm-es átmérőnél is sok, 
bűzös szemét gyűlt a kukában. Sokkal rosszabb volt a szemét állaga és 
mennyisége, mint a 35°/Ø6-os fekvő finomrácsoknál. Ekkor döntöttünk 
úgy, hogy a tartózkodási időt kell növelni, továbbá hatékony átforgatás 
és mosás szükséges. Így került előtérbe a szűrődob, amiből viszont nem 
volt eddig függőleges kialakítású. Két megoldást találtunk a függőleges 
működéshez: a ferde fenék, tangenciális terelő, illetve lapos fenék, Arc-
kimédész-spirál alakú terelő beépítését. Az első a nagy kapacitású be-
rendezéseknél (q=100–250 l/s), a második a kisebbeknél (q=20–100 l/s) 
használható. A forgódob palástja és fenéklemeze előtt egy kés helyezke-
dik el, amely a perforációban elakadt szálas szemetet levágja, hogy az ne 
akadályozza a szűrést.

A kiskunfélegyházi átemelőnél 40 l/s a befolyó víz mennyisége, ezért 
lapos fenekű dob és Arckimédész-spirál került beépítésre (ld. 1. ábra). A 
lyukméret 10 mm-es, ennek ellenére kb. 1/3-a, 1/4-e szemét gyűlik össze 
az állókosaras, 20 mm-es perforációjú berendezéshez képest. A szemét jó 
állagú, mosott, szinte teljesen száraz (ld. 2. ábra). A későbbi berendezések 
része lesz az a kombinált csigás megoldás is, amely teljesen kizárja a kido-
bócsonknál a szálas szemét tengelyre tekeredését. Szabadalmi bejelentés 
száma: P200164. A megoldás régi rácsokon, utólag is alkalmazható.

Mindkét szűrődobos megoldásra szabadalmi bejelentést tettünk 
(P1700261 és P1700538) szerzőtársaimmal: Szabó András Bélával és Ta-
nos Gyulával. Az eredeti berendezéseket Fazi néven forgalmazzuk. Mind-
két megoldás alkalmas aknába vagy tartályba telepítésre. Aknába kétféle 
módon telepíthetők: födém alatti (ld. 3. ábra) és födém fölötti szemétgyűj-
téssel. Előbbinél a gyűjtőedény a fedlap nyílásán át könnyen kiemelhető 
egy egyszerű szerkezettel, utóbbinál az edény az akna tetején van, de a 
szállítócsövet télen fűteni kell, és fóliatárra van szükség a szag miatt. A 
berendezést úgy helyezzük el, hogy a 
szivattyúk, kiemelhetők maradjanak 
(ábra). A tartályos megoldás előnye a 
hagyományos tartályos rácsokhoz ké-
pest a csekély helyigény, a tisztább és 
kevesebb rácsszemét.

Mivel a meglévő átemelők tervezésénél nem volt szempont egy ké-
sőbbi berendezés elhelyezése, minden esetben meg kell vizsgálni a tele-
pítés lehetőségét. Tekintettel arra, hogy minden telepítés egyedi megol-
dást igényel, ezért minden alkalommal egyedi tervezési feladat is felmerül 
a telepítés részeként.

1. ábra: Függőleges, forgódobos finomrács 
telepítése 3. ábra: Szűrődobos finomrács kialakítás födém alatti szemétgyűjtő megoldással

2. ábra: Kihozott mosott rácsszemét


