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Tallózás a víziközmű világsajtóban  

Várszegi Csaba összeállítása 

Áttekintési időszak: 2015. 12. 10  -  2016. 03. 16. 

 

  1. Nemzetközi és fontosabb hazai események 

     2016. 04. 6-8.            Kuala Lumpur  ASIAWATER 2016 

     2016. 05. 16-18.        Bukarest  EXPOAPA Nemzetközi Vízügyi Kiállítás 

     2016. 05.30 - 06.03.   München  IFAT 2016 

     2016. 06.8 -10.          Eger  ÖKOAQUA 

     2016. 06. 9-11.          Belgrád   Belgrádi talajvíz konferencia(IWA) 

     2016. 06. 27-29.       Velence  Urban Water 2016. III. Városi vízrendszerek  
                                        tervezése, építése, karbantartása és ellenőrzése konf. 

     2016. 06.28 -07.03.  Lyon  9. NOVATECH  konferencia 

     2016. 07. 6-8.             Debrecen   MHT vándorgyűlés 

     2016. 08. 21-24.        Szeged   Biogas Science nemzetközi konferencia 

     2016. 10. 3-7.             Brno   ENVIBRNO Környezetvédelmi és technológiai    
                                       szakkiállítás 
 
     2016.11.29-12.2     Lyon  Pollutec 
 
     2017.03.28-31        Berlin Wasser Berlin International 
 

 

GWF 2015/12 

Az egész példány szivattyúkkal és azok üzemével foglalkozik. A folyóirat elején több szivattyúgyár 
(Abel, Jung-Pumpen, Homa, Allweiler, Caprari, KSB, BBA, Landia, Tsurumi, Grundfos, Xylem) rövid, 
1-2 oldalas cikkekben mutatja be legújabb fejlesztéseit. 

Loderer: Tisztítóműből erőmű 
„A szennyvíz energiatartalma ez idáig kevésbé követett energiaforrás, pedig fel kellene használni”. 
Ennek a mottónak az értelmében 2015 júliusában a Kompetenciaközpont Víz Berlin szervezet 
vezetésével megalakult  POWERSTEP európai kutató intézet. 15 vezető kutatóközpont illetve 
vállalat célja: az eddig energiát felhasználó szennyvíz tisztítóműveket energiát termelőkké 
átalakítani. 
Bevált, illetve újólag kialakított technológiákat nagy tisztítóműveknél kell bevezetni 2016 közepétől 
Németországban, Svédországban, Dániában, Ausztriában és Svájcban.  
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Helmreich, Huber, Drewes: Nehézfémek a fémtetőkről lefolyó vízben, lehetőségek azok 
decentralizált kezelésére 
 
A réz illetve horgany-tetőkről 1,3 g/m2 réz illetve 3,0 g/m2 cink mosódik le évente. Bár semmilyen 
előírás nem foglalkozik a jelenséggel, szükséges lenne ennek a csapadéknak valamilyen kezelése. 
Bajorországban időleges ellenőrzési feltételeket alakítottak ki. Három gyártómű öt helyen próbál 
megoldást találni. Számos kérdés (pl. ellenőrzés, karbantartás) még tisztázatlan. A cikk részletesen 
bemutatja az öt példát, az eddigi tapasztalatokat. 
 
Klawitter és mások: Oltóvíz az ivóvíz hálózatokból miként lehet a többlet költségeket 
megállapítani? 
 
30 különböző nagyságú (39 és 985 km hálózathossz között) vízmű adatait vizsgálták. A cikk 
részletesen taglalja a válaszokat. Eredmény: nagyon változó, a többletköltség a hálózat 
kialakításának függvényében. 
 
Dettmar és mások: Az Ottweiler tisztítómű egy eleveniszapos medencéjének áramlási 
viszonyainak numerikus szimulációja 
 

GWF 2016/1 

Loderer: PowerStep-a tiszítómű mint erőmű 
 
A cikk részletesen leírja az 5,2 millió euróba kerülő, 2020-ig tartó projekt lépéseit. Öt országban 
hat nagyobb (100 000-350 000 LE között) tisztítóművet alakítanak át erőművé. Mindegyik telepen 
más-más lesz a kutatási cél. 
 
Knopp, Yang, Cornel: Mikroszennyeződések eltávolítása biológiailag megtisztított 
kommunális szennyvízből kombinált membrán-aktívszenes adszorpció eljárással 
 
Kutató laboratórium méretben 3 eljárást vizsgáltak: 
 
1/ Por alakú aktívszén (PAK) adagolás→mikroszűrés 
2/ Aktívszén szűrés 
3/ Mikroszűrés→aktívszén szűrés 
 
Megállapítások: 
 

 5 mg/l aktívszén adagolással és ≤ 2nap PAK tartózkodási idővel csak a jól adszorbeálható 
elemeket (pl. atenolol, bisoprolol, metoprolol) lehetett 80% felett eltávolítani. A nem jól 
adszorbeálható elemekhez (pl. szulfametoxazol, amidotrizoesav) magasabb PAK adagolás 
és több tartózkodási idő szükséges.  

 
 A megelőző membránszűrés mindig előnyös volt. 

 
 Fontos az aktív szén fajtája is. A reaktívált szén jobban bevált, mint a friss szén. 
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Gnirss, Lüdicke: Biológiailag megtisztított szennyvíz vegyi fertőtlenítése performic 
savakkal a Ruhrleben tisztítóműben 
 
A két berlini folyó minősége rendkívül fontos, fürdési szempontból is. A barnaszén bányászat 
visszaesése következtében lassult a Havel és a Spree áramlása. Egy pilot berendezésen 
összehasonlították a vegyi és az UV fertőtlenítést. Néhány megállapítás: 
 
- a vegyi fertőtlenítés alig hat a vírusokra 
- sokkal több behatási időt igényel, mint az UV 
- a beruházási költség kisebb, mint az UV, de a vegyszer miatt az üzemeltetés drágább. Döntés 
előtt tehát egy gazdasági számítás szükséges. 
 
König: Oldenburg régi kikötője: hő visszanyerés szennyvízcsatornából 
Németország legnagyobb ilyen jellegű projektje. Az első 52 lakást 2015 szeptemberében 
kapcsolták a rendszerre, 2018 végére 20 000 m2 lakfelület kap „ingyen” energiát, az 1,5 m 
átmérőjű csatornából. A cikk részletesen ismerteti a beruházást. 
 
GWF 2016/2 

Az IFAT 2016 rendezvény mottója: Szennyvíz, mint energiahordozó 
A 10 000 német szennyvíztisztítóból  1252 fejleszt biogázt.  

Liehr és mások: Hamburg 2045-ig szóló integrált vízigény becslésének aktualizálása 
 
1.rész: Alapok és módszer 
A részletes cikk nagyon jó útmutató egy prognózis készítéshez. A 30 év folyamán még mindig 
enyhe csökkenés várható 2030-ig, utána nem várnak változást.  
 
Grossmann-Meinzinger: Hamburg 2045-ig szóló integrált vízigény becslésének 
aktualizálása 
 
2.rész: Eredmények 
A cikk az elmúlt hatvan év (háború utáni időszak) adatait elemzi, mint a további prognózis alapját. 
1975-ig folyamatos emelkedés volt, azóta mintegy 35%-kal csökkent az igény. 
 
AQUA&GAS 2016/1 
 
Dominguez és mások: Nyomelemek csökkentése felszíni vizekben 
 
Az illetékes kutatók és hatóságok a 90-s évek második fele óta foglakoznak a felszíni vizek mikro- 
szennyezőivel. Mai állapot szerint már kijelölt szennyvíztisztítók a közeli években egy újabb 
tisztítási fokozatot kapnak. A cikk ismerteti a  mikroszennyezők megjelenését a víz körforgásban. A 
támogatással megvalósított telepfejlesztéseknél előírás a mikroszennyezők 80 százalékos 
eltávolítása. Egy intézet dolgozza ki jelenleg ennek ellenőrzési eljárását. 1,2 milliárd frank a 
beruházási támogatás, és évi 130 millió frank (egy lakosra 16 Sfr esik) támogatást kapnak az 
üzemeltetők. 21 svájci tisztítótelepen végeznek kutatást, illetve nagyüzemi megvalósítást 
nyomelem eltávolítás céljából. Két tisztítómű már üzemeltet negyedik fokozatot.  2014 óta a 
Neugut telep (Zürich mellett) ózonkezelést, 2015 júniusa óta a Bachwis telep (Herisau mellett) por 
alakú aktívszén kezelést alkalmaz. A cikk röviden ismerteti a tapasztalatokat. 
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Előírt átlagos megsemmisítési arány 

 
Különböző mikroszennyezők lebontási teljesítése a Neugut telepen 

Wörner- Dominguez: Nyomelemek eltávolítása tisztító telepeken 
Intézkedési tervek Bern kantonban 
A felszíni vizekben mért nyomelem koncentrációk és a tisztítótelepek, valamint a befogadók 
földrajza alapján egy térképet készítettek Bern kantonról. A térkép és egyéb meggondolások 
alapján intézkedési terv készült a 60 üzemelő műből 14 tisztítótelepre. A 2025 és 2035 közötti 
időszakban 2 telepet megszüntetnek, hármat vagy megszüntetnek, vagy kiegészítő fokozatot 
kapnak, 9 telepet pedig ellátnak 4. fokozattal. 
 
Veronesi: Mikroszennyezések Tessin kanton felszíni vizeiben 
A központi rendelet alapján 4 alap (pl. több, mint 80 000 lakosra tervezett, több, mint 24 000 
lakos a kapacitás, de tóba folyik a tisztított szennyvíz, stb.) és számos kisebb jelentőségű feltétel 
alapján 4 erős prioritású és 6 kisebb prioritású telepet soroltak be az újabb fokozattal ellátandók 
közé. További 11 kisebb telep szerepel még a listán.  
 
Löwenberg és mások: Az „aktfilt” kutatási projekt 
A por alakú aktívszén adagolás egy jó nyomelem eltávolítási eljárásként ismert. Egy Sissach város 
melletti, 40 000 LE kapacitású szennyvíztisztítóban (Ergolz1) az adagolás sok verziója közül az 
alábbi megoldást próbálták ki egyenes üzemben: a port meglévő, 6 homokszűrő egyike előtt 
adagolták vasklorid „kíséretében”. A kísérlet során optimalizálták a kontakt időt, kétfajta aktív 
szenet vizsgáltak. A cikk ismerteti az egyéves vizsgálati időszak nagyon jó eredményeit. 
 
Morf és mások: Foszfor bányászat 
Egy tanulmány szerint a svájci szennyvízkezelők iszapjának foszfortartalma körülbelül egyezik 
azzal a mennyiséggel (évi 6000 tonna), amennyi foszfort műtrágyaként importálnak. Zürich kanton 
2006-ig nem foglalkozott a szennyvíz szakmában a foszfor visszanyeréssel. 2007-ben változott a 
kanton vezetőségének stratégiája: az új, vagy korszerűsítendő tisztító telepeken egyik központi 
kérdés a lehetséges foszfor visszanyerés megvizsgálása. Elhatározták, hogy Zürich Werdhölzli 
telepén egy új központi iszaphasznosító telepet építenek, égető részleggel. A 2015 augusztusában 
üzembe helyezett mű évi 100 000 tonna víztelenített iszapot tud feldolgozni, közben 14 000 tonna 
foszfortartalmú hamu keletkezik. Jelenleg a sokat ígérő Leachphos, hamuból foszfort visszanyerő 
eljárást vizsgálják nagyüzemileg, mint a leggazdaságosabbnak tűnőt.  
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Nättorp-Hukari: Foszfor a szennyvíz iszapból 
A 2016 januárja óta érvényes „hulladék” törvény értelmében 10 éven belül kötelező lesz Svájcban 
a szennyvízből történő foszfor visszanyerés. A P-REX európai kutatási projekt összehasonlítja a 
piacképes eljárásokat technikai és gazdasági szempontból. 
 
Meier: Felszerelés a mikroszennyezések ellen 
2015 szeptemberében Bázelben egy ülést szerveztek „ Mikroszennyezések csökkentése-egy 
nemzetközi tapasztalat csere” címmel. A sok megoldás ellenére az előadások tisztázták: ma még 
egyetlen eljárás sem tudja maradék nélkül eltávolítani a nyomelemeket.  
 
AQUA&GAS 2016/2 
Céltéma: Munkavédelem 
Rotter-Freiburghaus: Munkavédelem a vízellátásban 
Svájcban az ivóvíz szolgáltatók döntő többsége kis vállalkozás. Itt nagyobb a veszélye az előírások 
nem ismerésének, nem betartásának. Egy érdekes svájci statisztika: 1916-ban az ezer főre eső 
belesetek száma: üzemi baleset: 300, nem üzemi: 60.   2016-ra megváltozott a kép. Üzemi: 
100, nem üzemi: 140. Az érdekes grafikon az üzemi balesetek folyamatos csökkenését mutatja, 
ami a szervezett munkavédelmet dicséri. Egyedüli munka meghatározása: ha egy baleset vagy egy 
kritikus helyzet esetén nincs mód az azonnali segítségre. Ilyen esetben meg kell teremteni a 
lehetőséget, hogy a munkahely közvetlen közelében vész esetén lehetőség legyen segítség 
hívására: telefon, hangszóró, riasztó berendezés, vagy esetleg egy beépített ellenőrző megoldás. A 
cikk utána végig megy minden munkafajtán a vízellátással kapcsolatban, tanácsokkal: 

 Beszállás és munka aknákban 
 Munka magasban 
 Csőhálózattal kapcsolatos tevékenység 
 Idegen cégekkel való együtt működés 
 Azbeszttel való munka végzés 
 Vegyszerek közelsége 
 Segédanyagok (írásos előírások) 

 
Rotter: Munkavédelem: nem üres szólam 
A rövid cikk a Zürichi Vízmű munkavédelmi intézkedéseiről ad tájékoztatást. 
 
Domeniconi: Biztonság a szennyvíz szakmában 
Az oktatási jellegű cikk végég megy a lehetséges veszélyforrásokon: kémiai termékek, villamos 
berendezések, biológiai veszélyek és a munkahely higiéniája, közlekedés, eldugott veszélyek. 
Ismertet néhány megoldási javaslatot.  
 
Amman-Schneider: Telített gőz az energia központból 
Bern régió szennyvíztisztítója: elég az önálló energia ellátásból, integrált közös megoldás a jövő 
Az Arabern(Bern)Svájc három legnagyobb szennyvíztisztítója közé tartozik. Új energiastratégiát 
alakítottak ki. Építettek egy új energia központot (fantasztikus külsővel, a falak üvegből vannak, 
mindent láthat az arra járó), amit összekötöttek több kapcsolattal a berni energia ellátó cég (EWB) 
energia központjával. A szennyvíztisztító teljes termikus energia igényét egy föld alatti telített gőz- 
vezeték fedezi az EWB központjából.  
 
 Ennek ellentételeként a közmű a termelt biometánt a városi földgáz vezetékbe nyomja, és 
megtisztítja a szemétégető mű szennyvizét. Az Arabern új energiaközpontja az alábbi 7 
berendezésből áll: új biogáz kezelő (2011 óta már üzemel egy biogáz kezelője a cégnek-biogáz 
kezelés: aminmosó), iszapkezelő, iszapszárító, rothadt víz kezelő berendezés, levegő tisztító, 
hőcserélő az iszap melegítéséhez, és új folyamatirányító. A cikk részletesen ismerteti a 
berendezéseket.  
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Rövid hír: A Svájci Víz Szövetség (VSA) 2016 június 1-3. között Emmettenben 3 napos 
konferenciát szervez „Mikroszennyeződések” címmel. 
 
 3R International 2015/10-11  
 
Osmancevic-Engelfried: Stagnálás elkerülése a víz hálózatokban 
 
Németországban a fajlagos vízfogyasztás az 1990. évi 147 l/d/fő-ről  2013-ban 120 l/d/fő-re 
esett. Ez nem ugyan a magyar helyzet, de sebesség csökkenéseket eredményezett. A cikk inkább 
elméletileg foglalkozik a lassulás okozta problémákkal, mint jó megoldást javasol. Hálózat- 
számításban látja a megoldást.  

Kröger-Körkemeyer-Brune: Talaj ellenállás mérése, mint egy költségkímélő építőkocka 
elöregedett öntöttvas vezetékek állapotának megállapítására. Elmélet és gyakorlat 

A Wenner eljárás katódosan nem védett csövek esetén alkalmazható. Tapasztalatok szerint 95%-
os a „találati” arány.  
A munka javasolt lépcsői: 
- minden információt összeszedni a vizsgálandó szakaszról! 
- kb. 100 méterenként kell a mérést végezni! 
- a helyi körülményeket figyelembe kell venni! 
- a méréseket ajánlott a vezeték tengelyére merőlegesen végezni! 
 
3R International 2015/12 

Vízipari hírek: 
A német Hawle csoport bővítette portfólióját. Átvette a Bauku Bau und Kunststoffrohr kft-t. Az új 
részleg tekercselt profil műanyagcsöveket és aknákat gyárt. 
Az Uponor cég gyárat alapított Oroszországban, Szentpétervár mellett. Maximális kapacitása 1000 
km/év előszigetelt műanyagcső lesz. 
A Düker cég szélesíti kínálatát: már 1400 és 1600 mm-s méretben is gyárt idomokat. 
 
Kühlmann-Schaffarczyk-Obermayer: Ivóvíz alagutat egy 1600 mm-s PE100 anyagú bélés 
behúzásával újítanak fel 
 
München több távvezetéken kapja ivóvizét. Ezek egyike 1700 x 1800 mm méretű, 1920-ban épült 
vasalatlan beton alagút. Két évvel ez előtt egy 500 méteres szakaszba szív alakúra összenyomott 
műanyag vezetéket húztak be, amit vízzel tágítottak vissza kör alakúvá.  
 
Weinig: Gyógyszer maradványok az ivóvízben tömítetlen csatornák következtében.  A 
veszély nagysága és javaslatok 
 
 
Schubert: Egyesített csatorna vizének kezelése AmiScreen technikával: két nagy projekt 
Bajorországban 
 
Egyesített rendszernél visszatartó medencével és zápor túlfolyóval kímélik a szennyvíztisztító 
telepet. Az ÜPE csövekből készült műtárgyba egy mechanikus szűrő lépcsőt építenek be, a túlfolyó 
csapadékvíz így veszély nélkül kerülhet a befogadóba. 
 
 


