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   1. Nemzetközi és fontosabb hazai események 

      
     2017.03.  28-03.31    Berlin:      Wasser Berlin International 
     2017.04.  4-6             Szófia:    11. Water Sofia 
     2017.04.  5-6             Lipcse:    TerraTec  Környezetvédelmi szakkiállítás 
     2017.05.  4-6             Sanghai:  E-expo Környezetvédelmi szakkiállítás 
     2017.04.  05-09         Budapest:  Construma 
     2017.05.  15-17         Bukarest:  Fenntartható megoldások a víz menedzsmentben Konferencia+ EXPOAPA  
     2017.06.  07-08         Tapolca:  Országos Víziközmű Konferencia 
     2017.07.  05-07         Mosonmagyaróvár:  MHT Vándorgyűlés 
     2017.10.  9-13           Brünn:   ENVItech  Környezetvédelmi szakkiállítás 
     2017.10.31 -11.03     Amszterdam:   Aquatech 
     2017.11.  28-30         Tel Aviv:    WATEC Vízgazdálkodási és víztechnológiai kiállítás                                                        
     2017.11.  08-10         Budapest:  Ökoindustria 
     2018.03.  18-23         Braziliaváros:  8. Víz Világ Fórum 
   

2. Szakmai irodalom figyelése 

Aqua&Gas 2016/10 
 
Ristenpart-Lund-Strauch: Lefolyási történetek egyesített rendszerű főgyűjtőkben 
Hannoverben 1 és egynegyed éven keresztül egy mérési kampány folyt a központi főgyűjtőben. Az áramló 
mennyiségeket, a vízállásokat és a csapadék mennyiségeket mérték. Két fő cél volt: megfelel-e a gyűjtő felhőszakadás 
esetén, illetve a tehermentesítő létesítmények esetleges bővítése. A vizsgált szakasz 4 km hosszú, közvetlenül a 
tisztítómű előtt (NÁ 2200-3400), üzemét a beemelő szivattyú állomás befolyásolja. Külön mérték az adatokat száraz 
illetve esős időszakokban. 
 
Több cikk foglalkozik városok víztelenítési megoldásaikkal. 
 
Aqua&Gas 2016/11 
 
Kamarianakis: Szélessávú kábel a csatornában - értelmesen felhasználni a szinergia hatásokat 
Németországban nagy az igény szélessávú kábelek fektetésére. Annak ellenére, hogy ez idáig alig valósult meg 
ilyesmi, jó megoldásnak látszik a kábeleknek szennyvízcsatornákba való bevezetése. Egy intézet (IKT- Földalatti 
Infrastruktúrával foglalkozó Intézet) elkezdett egy tanulmányt készíteni ebben a témában. Alapállás: mind az EU, 
mind egyes német döntéshozók véleménye szerint törekedni kell a meglévő földalatti infrastruktúra felhasználására a 
kábelek elhelyezésében. A jelenlegi helyzetben problémák tömegét kell megvizsgálni. Pld.: csatornatisztítás, a két 
rendszer nem egyforma életciklusa, csatornafelújítás, ki az üzemeltető, lerakódások a kábelen, stb. Ez még 
vizsgálatok és egyeztetések sorát igényli. A munka közben az IKT rendelkezésre áll mind a csatornaüzemeltető, mind 
a telekommunikációs beruházó felé szaktanácsadásra. 
Kapcsolat: kamarianakis@ikt.de 
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Obrecht- Thomann: Analitikai adatok a szennyvíztisztítókban 
Mérési koncepciók és az analitikai adatok minőség biztosítása szennyvíztisztítókban 

Mind a tervezés, mind a későbbi üzemeltetés adatok tömkelegét igényli. A Svájci Szennyvíz -és Felszínivízvédő 
Szakemberek Szövetsége (VSA) egy ajánlást készített ezzel a témával kapcsolatban, ami jelenleg elfogadás alatt van. 
A cikk ezt az ajánlást ismerteti. 
 
 Főbb lépcsők: 
 
- A szennyvíztisztító telep mérési koncepció támogatása már kialakításakor 
- A mérendő adatok céljainak meghatározása 
- A minőségbiztosítás figyelembe vétele már a mérési koncepció kialakításánál 
- A mérési lánc periodikus dokumentációja 
- Jelszó: az ellenőrzött adatok a jó adatok 
 
 
Hubaux- Schachtler: Több lépcsős ózonbevitel-a LOD koncepció 
2014 márciusa óta üzemel az első olyan szennyvíztisztító Svájcban (Neugut, nem messze Zürichtől, 150 000 tervezett 
LE teljesítmény), mely egy újabb fokozattal (ózonadagolás és homokszűrés) megcélozza a mikroszennyező-tartalom 
csökkentését. Az eredmény: a mikroszennyezők 80%-s eltávolítása, és a kimenő tisztított szennyvíz ökotoxikus 
hatásának is 80százalékos csökkentése. A cikk a hatékony ózonbevitelt taglalja. A LOD fedőnév az angol Low Ozone 
Dossage rövidítése. Maga az ózonizálás folyamat is korszerű: a folyékony oxigénből előállított ózont kerámia diffúzorok 
adagolják. A LOD lényege, hogy egy helyett két kamrában folyik az ózonbevitel, lényegesen több diffúzorral. Az 
eredmény 20%-s ózonigény- csökkentés, és jelentősen csökkent a bromátképződés veszélye. 
 
Dousse-Hurni: Szennyvíztisztítók energia adatai 
A svájci VSA Szövetség és egy energiaszövetség együttesen már korábban kiadott, és 2015-ben kibővített 
irányvonalat a tisztító telepek energiaoptimalizálásával kapcsolatban. Összefoglalja a szükséges villamos és termikus 
méréseket, melyek feltétlenül szükségesek. Ezek alapján elkészült egy excel formátumú számítási program, mely jelzi 
a javítandó helyeket, így az üzemeltető maga is tud optimalizálni. Érdekes megállapítás: 20 000 LE alatt nem érdemes 
az energiaoptimalizálásba belebonyolódni, más problémáknak van prioritásuk. 
 
Aqua&Gas 2016/12 
 
Müller és mások: Iszapgázkezelés hálózatba való betáplálással 
A Reinach szennyvíztisztító telep (Svájc, 51 000 LE kapacitás) 2015 óta membránszűrők segítségével földgáz 
minőségűre kezeli az iszapból nyert gázt, amit a helyi kommunális hálózatba táplálnak. Másfél év alatt 100 000 Nm3 
kifogástalan minőségű biometánt termeltek.  
A biogázból történő földgázelőállítás ma már rutin technika. Több módszer ismert, a membrános kezelés a legújabb. 
A Reinach telepen a rothasztott iszapot gáz alapjában a rothasztó fűtésére használják, és csak kis részét, szinte 
kísérleti jelleggel vezetik a kezeléshez. A kezelés technikája: 
 
- gáztárolás kiegyenlítési céllal 
- iszapgáz nedvességtartalom-csökkentés, kénhidrogén mentesítés aktívszén szűrővel 
- kompresszorozás a membránon való átnyomáshoz 
- membránszűrés 3 lépcsőben. 
 
Az eredmény ˃96% metán. 2017-től a rothasztó tornyot szennyvízzel fogják fűteni az egész iszapgáz mennyiségből 
földgázt gyártanak.  A technológia nagyon jól bevált. 
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Aqua&Gas 2017/1 
 
Zöllig és mások:  A Herisau szennyvíztisztító PAK lépcsője 
A 34 000 LE teljesítményű svájci vízmű, követve a 2016. január elsejétől érvényes, a mikroszennyeződésekkel 
foglalkozó törvényt, új fokozatot épített be a nyomelemek eltávolítására. Az ún. „ulmi” eljárást választotta, ami por 
alakú aktív szén (PAK) adagolásból és homokszűrésből áll.  

 
Légi felvétel a telepről, az új lépcső pirossal bekarikázva 
 
Ez az első, teljes méretű ilyen intézkedés. A cikk részletesen ismerteti a tervezést és a kivitelezést. Az első év 
tapasztalatai: némi nehézségek voltak a szénadagolásnál. Több mérés alapján 6 mértékadó nyomelemfajtából 80%-os 
volt az átlagos eltávolítás. 
 
Kapp- Metzger: Por alakú aktívszén az iszapkezelésnél 
Mannheim város tisztítótelepén szintén PAK adagolással oldják meg a nyomelem csökkentést. Kutatást végeztek: nem 
befolyásolja-e a kimosott szén az iszapkezelés folyamatát, különös tekintettel a deszorpció lehetőségére?  Az alapos 
cikk végkövetkeztetésese: nem. 
     
Penru és mások: Ózonizálás: mint nyomelem eltávolító 
A francia nyelvű cikk a Les Bouillides telepen 2012 óta folyó kísérletről számol be nagyon részletesen. Az ózonnal való 
művelet a nyomelemeket, fajtájuktól függően átlagosan több mint 70 százalékban eltávolította. 
 
Lehmann-Kasper: NEREDA. Egy nagy teljesítményű biológiai szennyvíz kezelési eljárás Svájc részére 
Az aerob granulált eleveniszap forradalmasítja a biológiai szennyvíztisztítást és egy kis üzemi költségű, helytakarékos 
megoldást kínál. A cikk ismerteti a NEREDA eljárást, és azt, hogy a Kloten-Opfikon telep11 hónapja sikeresen teszteli. 
Ennek alapján fogják ezt a telepet kétszeres teljesítményűre bővíteni (125 000 LE), és a Sarneraatal telepet 
modernizálni és bővíteni 125 000 LE kapacitásra. 
Jelenleg 26 közműves szennyvíztisztító üzemel vagy van kiépítés alatt a világon NEREDA technológiával. Legnagyobb a 
2,4 millió LE-re bővülő dublini szennyvíztisztító telep.  
 
Aqua&Gas 2017/2 
 
Gunten és mások: Ivóvízkezelés Hardwaldban. A jelenlegi helyzet értékelése és a lehetséges kiegészítő kezelési 

lépcsők 

Basel és környékének ivóvízellátásának döntő részét a Rajna vizéből vett, és nyelő kutakban szűrés céljából a talajba 
juttatott talajvízdúsítás biztosítja. A talajból kivett vizet jelenleg aktív szénszűréssel kezelik, mielőtt a hálózatba 
emelik. Először laboratóriumban, majd egy pilot telepen, végül üzemi méretben vizsgálták, növelhető-e a nyomelem-
eltávolítás mértéke valamilyen típusú oxidáció elő- vagy utókapcsolásával. Ózont és hidrogén peroxidot vizsgáltak. 
Végső megállapítás: bár az aktívszén meggátolja a nyomelemek hálózatba jutását, egy kiegészítő oxidáció több 
szempontból előnyös. 
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Widmer-Ingold-Liberherr:Regionizálás 
Svájcban is kérdés a víziközművek regionálissá változása. A folyamat lényege: az egyes települések helyett a 
döntések átkerülnek a települések szövetségéből kialakított szervezetekbe. Svájcban négy forma létezik: 
 

• Rezsi üzemeltetés: Az egyes települések önállóan üzemeltetnek. 
• Céltársulás (Zweckverband): Egyéni jogok, közösségi ellenőrzés alatt. 
• Közösségű jogú társulás 
• Részvénytársaság 

 
A cikk leírja az egyes szervezetek jogi, együttműködési, gazdasági felelősségű és demokráciafüggő tulajdonságait. A 
szerzők egy közvéleménykutatást végeztek hét különböző csoportosulás szereplőivel, kantonirányítótól, a 
szolgáltatókon keresztül a kútmesterekig. A Zweckverband volt a legnépszerűbb, az RT a legnépszerűtlenebb. 
 
 
GWF 2016/10 

Gyári hír 
Egy svájci törvény alapján a svájci  szennyvíztisztító telepeket el kell látni 20 éven belül egy olyan fokozattal, mely a 
mikro- szennyező anyagokat eltávolítja.  Svájc legnagyobb tisztítója, a Zürichet is kiszolgáló Werdhölzli telep az 
ózonos kezelést választotta megoldásként. A német Xylem cég 8 egységből álló (SMO evo Wedeco) ózonfejlesztője a 
legnagyobb teljesítményű (153 kg O3/óra) a világon, az erre a célra felhasználtak közül. 
 
Voltz és mások: A Hainchen székhelyű „Közép Érchegység Víziközmű Szövetség” energiamenedzsment 
programja. 
Egy külső cég auditja, és egy rendkívül drága (345 000 €), 18 hónap alatt kidolgozott részletes menedzselés kerül 
alapos bemutatásra. A költség 2,5 év alatt térül meg.  

GWF 2016/11 

Gyári hír 
Bad König város vízműve volt az egyik első német vízmű, mely teljesen átállt az okos vízmérésre. Két évvel ez előtt 
db. 2400 i PERL fantázia nevű (Sensus gyártmány) vízmérőt építettek be. Az üzemeltető szerint az első mérleg alapján 
4 százalékkal csökkent az értékesítési különbség. Másik nagy előny: korábban 960 óra alatt végezték el a leolvasástól 
a számlakészítő részlegig (ez a részleg az önkormányzatnál van) terjedő tevékenységet, ma ez 51 órát igényel, és 
hibátlanul végzik el. A cikk lefordításra került. 
 
 
GWF 2016/12 
 
Interjú Marcus Neppl-el, a WILO DACH (Németország-Ausztria-Svájc) területű értékesítési igazgatójával. 
A korábban főleg az épületgépészeti területen ismert cég ma már a vízgazdálkodás minden területére gyárt 
szivattyúkat illetve szivattyúzási, szennyvízkezelési rendszereket. A cikk bemutatja a nagy dortmundi céget illetve 
stratégiáját. 
 
Gyári hír 
Az 5. Beltéri és Harcművészeti Játékokat (lehet ázsiai fedett pályás olimpiának is nevezni) 2017-ben Türkmenisztán 
fővárosában, Ashabadban rendezik 2017 őszén. 45 ország sportolói 21 sportágban mérik össze erejüket. Az ország 
egy teljesen új városrészt építtet, 30 rendezvényhelyszínnel. A kivitelező véleménye: egy vadonatúj miniatűr város 
épül. A több  mint 1 000 szivattyúból álló víz- és csatorna rendszer elemeit a Xylem cég szállítja.  
 
 
Hübner és mások: Árvíz és felhőszakadás ………….. 
Az elmúlt években megszaporodtak az árvizek. Néha jelentős problémát idézett elő egy egyidejű villám-zápor a 
szennyvízcsapadék víz elevezetésnél. Egy bajor kisváros, Kinding új puffer vezetéket, csatornákat és átemelő állomást 
épített a probléma megoldására. A cikk részletesen ismerteti a méretezést, a vezetékek és a műtárgyak kialakítását.  
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GWF 2017/1 
 
Bisotherm Kft. tájékoztatója 
Németországban a szennyvíztisztítók nagy része kőszenet illetve antracitot használ a szűrőlépcsőben. Tekintettel arra, 
hogy ilyen anyagokat lassan csak importból és drágán lehet beszerezni, a Bisotherm cég egy nagy tisztítótelepen 2015 
áprilisa óta nagyüzemi  kísérleteket folytatott habkő granulátummal. A Würselen - Euchen tisztítómű egy nagy 
regionális víziközmű egyik telepe Északnyugat- Németországban.  A telep a 80-as évek óta már használt szilikát alapú 
granulátumot a lebontó baktériumok telepítésére. 2015 elején egy új anyaggal (BISOFILT HYDRO) töltöttek fel 
kísérletképpen egy szűrőágyat. Az első évi rendkívül jó tapasztalatok alapján 2016-ban a további három ágyat is ezzel 
az anyaggal töltöttek fel. A habkő granulátum élettartamát jelenleg 20-25 évre becsülik. 
 
GWF 2017/2 
 
Rövid hír: A Ruhr folyó tisztántartását az ún. Rurverband biztosítja. A szövetség összegyűjti a folyó melletti városok 
szennyvízét és hatalmas szennyvíz tisztítókban kezeli. Az iszapot elégetik. Az égetés melléktermékeként keletkező 
gőzt egy közeli erőmű használta fel áramtermelésre. Az erőmű 2018 tavaszán leáll, ezért a Ruhrverband közösen egy 
energiaszolgáltatóval saját gőzfelhasználót épít addig. Az égetőmű évente 190 000 tonna száraz iszapot éget el, ebből 
110 000 tonna a Ruhrverband terméke. 
 
 
Jünemann-Szymczak: Ernyő-egy innovatív öblítő eljárás vízelosztó hálózatok öblítésére 
A cikk első része a hálózatokban lerakódható idegen anyagok ismertetésével foglalkozik. A Gelsenwasser AG 
(Németország egyik legnagyobb vízműve) új eljárást szabadalmaztatott. Egy kúp alakú, szilárd, de rugalmas anyagból 
készült ernyőt a víz nyomja át a csövön, de egy sodrony is biztosít. 
A cikk lefordításra került. 

 

World Water 2016 szeptember, október 

Leth-Nielsen: A jövő közművei. Progresszív partnerség közművek között a fenntartható üzemeltetés 
elősegítésére 
A cikk egy érdekes kezdeményezésről számol be egy dán és egy USA-beli cég kapcsolatáról. A VCS Denmark Odense 
és környékét látja el, a harmadik legnagyobb dán víziközmű, az AlexRenew  (Allexandria Renew Enterprises) amerikai 
cég pedig főleg szennyvíz és iszap újrafelhasználási megoldásait fejleszti ki, illetve használja azokat. A két cég közötti 
partneri egyezmény nemcsak technikai, hanem egyéb menedzselési tapasztalatok cseréjét is célozza, több csereutazás 
formájában is. 
 
Petschnig: A csend hangja. Kis tömítetlenségek felderítése víz elosztó hálózaton 
Egy másfél millió lakost ellátó Észak Holland Vízmű (PWN) hagyományos veszteségmérő eljárásokkal nem tudta 
megállapítani a szivárgás pontos helyét egy 1962-ben épített 3260 méter hosszú, 70 cm átmérőjű feszítettbeton 
nyomócsövön. Az osztrák MTA Messtechnik cég un. Pipe-Inspector berendezése - mely egy, a csőben szabadon úszó 
videófelvevőből és egy érzékeny hangrögzítőből áll- a behelyezéstől számított 1087 méterre állapított meg 
felhasználható hangokat. A ráásás igazolta a pontos helymeghatározást. 
 

3R International 2016/9 

Gyári hír: 1000 m3 kapacitású üvegszál erősítésű ivóvíztározó Horvátországban 

Az osztrák HOBAS gyárnak ez a legnagyobb ilyen terméke, 5 nap alatt építették meg. A régiónak is a legnagyobb GFK 
medencéje. 

A folyóiratszám tele van a legkülönbözőbb technológiájú ároknélküli csatornafelújítások bemutatásával. 
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3R International 2016/10-11 

Wavin hír : Jumbodob egészen 4150 m hosszú csőanyaghoz 

A gyorsabb és a kötések számát csökkentő fektetés elősegítésére  Wavin egy óriás dobrendszert fejlesztett ki, 5 
különböző dimenzióra az alábbiak szerint: 

Dimenzió (NÁ)   180      160      125      110      90 
Hossz (méter)    800     1270   2050    2850   4150 
 

3R International 2016/12 

Klein: Nyomott szennyvízvezetékek tisztítása üzem közben 
A cikk az impulzus elven működő Comprex eljárást ismerteti. Főleg kis átmérőjű nyomócsöveknél a lerakódások (néha 
a túlméretezett, vagy  csökkenő vízfogyasztás miatt feleslegesen nagy átmérők esetén) egyre gyakrabban lépnek fel, 
így csak nagyobb szivattyúnyomással lehet a szennyvizet szállítani. Az eljárás levegő benyomásával működik. 
Bemutatásra kerül 7 esettanulmány. 
 
Böhne: A brandenburgi, UV-val keményített bélelési technológia: a BB2,5 alulról megy át a Visztulán 
Krakkóban 
A nagyváros szennyvizét 1949 óta egy négy, 1,5 méter belső átmérőjű csövet tartalmazó düker viszi át a túlparti 
szennyvíztisztító telepre. Az egyik elkorrodált csőbe 280 méter hosszan húztak be egy NÁ 1500 mm átmérőjű, 9,8 mm 
falvastagságú műanyag bélést. A bélést UV-val utólag keményítették.   

 

 

 


