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HÍRHOZÓ
I. évf. 2. sz. 5 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség
KEDVES
KOLLÉGA!

5 1998. szeptember

Az elmúlt idõszakban legjelentõsebb rendezvényünk a „II. Magyar Szennyvíztechnikai és Iszapgazdálkodási
Konferencia” volt, melyre 2002. május 22. és 23.-án került sor a Magyar Tudományos Akadémia Székházában.
Valószínûleg az IFAT közelsége eredményezte, hogy a tervezett kiállítást, érdeklõdés hiányában le kellett mondanunk. A konferencia, a visszhangokból ítélve, eredményesen mutatta be szakterületünk fejlõdési irányait.
Közvetlenül a konferencia elõtt háromtagú delegációnk járt kint az IFAT-on. A monstre kiállításról nagyon nehéz
beszámolni, ezért a kiállítással párhuzamosan rendezett 12. Európai Víz-, Szennyvíz- és Hulladék Szimpózium
néhány érdekességérõl adunk hírt a „BESZÁMOLÓ az IFAT 2002 szakkiállításon és a hozzá kapcsolódó rendezvényeken való részvételrõl” címû cikkben.
Szíves figyelmükbe/figyelmetekbe ajánlom Kárpáti Árpád, Koroknai Balázs és Sulák Vince urak „Lakossági és
elõtisztított ipari szennyvíz közös tisztítása” címû cikkét, mely konkrét példán mutat rá a szennyvíz hõmérséklet és
a tisztítás kapcsolatára és a probléma egyik lehetséges megoldására. Hasonlóan teszem ezt Boda János és Papp
Miklós tagtársaink cikkével: „Iszapszárítás napenergiával”, mely témával visszatérnek a Hírcsatorna 2000/január,
február számában közölt cikkhez és az abban foglaltak hazai alkalmazásáról számolnak be.
Ismételten bejelentem, hogy szerkesztõségünk szándéka a jövõben áttekinteni a kistelepülések szennyvíztisztítási
lehetõségeit, ezen belül pedig a csatornahálózattal gazdaságosan nem ellátható területek helyi szennyvíztisztításának kérdéseit. Kérjük a kedves kollégákat, hogy e témában tegyék közre észrevételeiket, javaslataikat, hogy
elõsegíthessük a Szennyvízelhelyezési Nemzeti Program megvalósulását e területen is. Nem egy-egy cég kisberendezésére, hanem a problémakör bemutatására gondolunk.
Közremûködésüket megköszönve, a küszöbön álló nyárra jó pihenést kíván:
Budapest, 2002. június 24.

Dr. Dulovics Dezsõ, Ph.D.
elnökségi tag

A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség kiadványa.
(BME - Vízi-Közmû és Környezetmérnöki Tanszék)
1111 BUDAPEST, Mûegyetem rkp. 3.
Megjelenik minden páros hónap utolsó hetében.
A fordításokat Simonkay Piroska okl. mérnök készítette
Kiadó és terjesztõ: DPH Kft.
Szerkesztõ: Dr. Dulovics Dezsõ
Tördelés: Aranykezek Bt.
Nyomás: Ofszet Bt.
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LAKOSSÁGI ÉS ELÕTISZTÍTOTT IPARI SZENNYVÍZ
KÖZÖS TISZTÍTÁSA
KÁRPÁTI ÁRPÁD1 – KOROKNAI BALÁZS1 – SULÁK VINCE2

Bevezetés
A kisebb hazai települések szennyvíztisztító telepei kontinentális éghajlatunk, s így a téli idõszakban az alacsony szennyvízhõmérséklet miatt nitrifikációs problémákkal küszködnek. A 91/271 EU ajánlás, de még a legszigorúbb szabályozást alkalmazó német és osztrák elõírások is figyelembe veszik ezt az adottságot, s a kis települések esetén, vagy akkor, ha a szennyvíz hõmérséklete a szennyvíztisztítóban nem haladja meg a 12 oC értéket, nem írnak elõ határértéket az ammóniumra. Ezzel
a lehetõséggel, pontosabban a természet teljesítõképességének a figyelembevételével, sajnos még a jövõ évtõl
érvénybe lépõ legújabb hazai szabályozás sem számol,
így a kis telepeink téli nitrifikációját a tulajdonosnak
esetleg más úton kell megoldani. A továbbiakban erre
mutatunk be példát.

A lakossági szennyvíz tisztítása
a korábbi idõszakban
Zircen a csatornázás kiépítése az ´50-es évek elején kezdõdött. A település központ, illetõleg az ott elhelyezkedõ intézmények részére egyesített rendszerû csatornahálózat épült. Egy kis szennyvíztisztító telep is létesült,
melynek üzembe helyezése azonban elmaradt. Így az
összegyûjtött szennyvizek sokáig tisztítatlanul kerültek
a befogadó Cuha patakba. Az 1960-as évek végén ismét
napirendre került a településen a csatornázás és a
szennyvíztisztítás. A város engedélyt kapott a csatornahálózat bõvítésére, illetõleg a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára. A ´70-es évek végén, az úgynevezett
Erdõkalja lakótelep építése kapcsán, merült fel ismét a
szennyvízelvezetés és tisztítás bõvítése. Az új koncepció
a meglévõ hálózat teljes felhagyását javasolta és új
szennyvíztisztító telep létesítését a településtõl északra,
a Cuha patak bal partján. A csatornázás 1. ütemére, ill.
egy 200 m3/d kapacitású „Flygt” telep létesítésére 1981ben került sor. Ennek a telepnek a bõvítésére az elõzetes
tervek alapján 1985-ben kapott létesítési, majd 1990ben üzemeltetési engedélyt a település. A telep technológiája a nagyobb tisztítási igények kielégítésére a már
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– V E, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék
– Bakony-karszt Rt.

meglévõ mûtárgyak funkciójának módosításával, 1995ben került további átalakításra. Ekkortól az eleveniszapos telep elvében nitrifikációra és denitrifikációra, továbbá részleges biológiai többletfoszfor-eltávolításra, illetõleg a maradék foszfor szimultán vegyszeres kicsapására volt képes. Az A2/O technológia anaerob, anoxikus
és levegõztetett reaktortereket, utóülepítõt és iszapcentrifugákat foglalt magában.
Az 1995-ös kiépítéskor a szennyvíztisztító kapacitását 1050 m3/d névleges szennyvízterhelésben rögzítették. Az akkor érvényes rendelkezés szerint a tisztítási
igény a VI. vízminõségi kategória határértékeit jelentette. A befogadó a Cuha patak. A KDT Környezetvédelmi
Felügyelõség, mint szakhatóság 1993-as állásfoglalásában az elfolyó tisztított szennyvíz paramétereire a befogadóra elõírtnál szigorúbb, I. vízminõség-védelmi egyedi határértéket állapított meg. Az ehhez szükséges technológia: teljes biológiai tisztítás és tápanyag eltávolítás.
Az iszap aerob stabilizáció és gépi víztelenítés után mezõgazdasági elhelyezésre került. A fenti biológiai tisztítás az elkészült 2 db UNIR 90.631 és 1 db UNIR 10.801
típusú kombinált szennyvíztisztító reaktorokban került
kialakításra. Ezen idõszak technológiai és üzemviteli
jellemzõinek adatai az 1. táblázatban láthatók. Az
1996-97 évi idõszakra a tisztított víz paramétereinek
alakulását az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra. A zirci városi szennyvíztisztító levegõztetõ medencéjébõl elfolyó tisztított víz mennyiségének, ill. a vízhõmérséklet értékeinek
változása az ábrán jelölt idõszakban
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Az ábrából kitûnik, hogy a zirci szennyvíztisztítónak,
a névleges kapacitás feleslege ellenére a január – április
közötti idõszakban az elfolyó vízében az ammónium koncentrációja a 10 mg/l értéket is meghaladja. Ez annak ellenére így volt, hogy a táblázat adatai szerint a telepen
az aerob iszapkor mintegy 10 nap volt. A hazai telepeket, a német gyakorlatnak megfelelõen, is 10 mg NH4N/l értékre szokták tervezni. Egyébként a jövõ évtõl a
település besorolása szerint 10 mg NH4-N/l10 mg NH4N/l lesz az elfolyó szennyvízzel szemben támasztott követelmény. Azonban a helyileg illetékes KÖFE kezét a
jövõben sem kötik jobban az elõírások a szigorításban,
mint ahogyan tették 1993-ban.
Látható, hogy a téli idõszakban a beérkezõ szennyvíz
hõmérséklete a kritikusnak tekinthetõ 8 °C alá csökken.
Ilyenkor a nitrifikációt végzõ autotróf mikroorganizmusok élettevékenysége gyakorlatilag leáll. A kis kapacitású szennyvíztisztítók téli nitrifikációs igényét behatároló, az EU normatíváknál is szigorúbb hazai térségi
szabályozás 8 °C alatti szennyvíz-hõmérsékletek esetén
csakis irreális túlméretezés, túlbiztosítás esetén elégíthetõ ki. A nitrifikáció jelenlegi I-II kategóriás elvárásai
ezért igen nagy számú vidéki szennyvíztisztítónk esetében illuzórikusak.
1. táblázat. A zirci szennyvíztisztító telep fõbb
technológiai jellemzõi (1996-1997)
Anaerob medencetérfogat (m3)
103
Anoxikus térfogat (m3)
184
Levegõztetett térfogat (m3)
228
Összes reaktortérfogat (m3)
515
Napi vízhozam (m3/d)
650
Napi terhelés (kg BOI5/d)
130
Relatív iszapterhelés
(kg BOI5/ kg MLSS)
0,065
Iszapkor (d)
18
Nyers / tisztított víz vizsgált idõszaki átlagos szennyezettsége (mg/l)
KOI
435 / 4,7
NH4-N
44,3 / 6,4
ΣP
19,4 / 8,7
Téli vízhõmérséklet (°C)
6–7

A városi szennyvíztisztító szükséges fejlesztése
Zirc város több ütemben kibõvített csatornázása szükségessé tette, hogy a kapacitás-problémákkal küszködõ
szennyvíztisztító telep kibõvítésre is sor kerüljön. Ennek
során a meglévõ UNIR 90.631 mûtárgy külsõ részébõl
elõszelektor, belsõ részébõl pedig anaerob medencetér
került kialakításra. Az anoxikus medencét a szintén már
meglévõ UNIR 10.801 mûtárgy külsõ és belsõ részének
egybekapcsolásával állították üzembe. A másik korábban elkészült UNIR 90.631 egység belsõ terét iszaptárolás céljára alakították át. A sûrítõ funkciót kapott UNIR
külsõ tere tartalékként szerepel (pl. szippantott szennyvíz elõkezelés, puffer tárolás, kiegyenlítés). Ezen felül
beépítésre került 2 × 450 m3-es aerob medence, ill. 1 db

17 m átmérõjû, 176,8 m2 hasznos felületû utóülepítõ
mûtárgy.
Az utóülepítõ tartósan 110-120 m3/h hidraulikai terhelést képes elviselni (a rövid idejû csúcs 150 m3/h lehet). A korábbi gépház gépészeti átalakításával pedig fúvó gépházat alakítottak ki, mely 550 mbar túlnyomáson
9,59 Nm3/h oxigén-beviteli kapacitású. A teljes reaktortérfogat a fentieknek megfelelõen 1316 m3-re bõvült,
melyben az anaerob – anoxikus – oxikus terek megoszlása 9:23:68%. A biológiai foszforeltávolítás hatékonyságának növelése érdekében vegyszeradagolással segítik a folyamatot. Az alkalmazott Fe(II)-vegyületet beadagoló és bekeverõ rendszer a fúvó gépházban került
elhelyezésre. A koagulálószer-beadagolás történhet az
anaerob medence után, ill. közvetlenül a levegõztetõ
medencébe.
Mindezek az átalakítások azonban a korábbi tapasztalatoknak megfelelõen még mindig nem biztos, hogy
eredményre vezettek volna, ha a szennyvíz hõmérsékletét nem sikerül valamiképpen megemelni, s így a téli
idõszak problémáit azzal részben áthidalni. Erre kitûnõ
lehetõség adódott a burgonyaszirom gyártása során keletkezõ elõtisztított, télen is mintegy 28-30 oC hõmérsékletû, közcsatornába vezetett szennyvízzel.

A burgonya-chips üzem vízének bevezetése
a városi szennyvíztisztításba
A Chio-Wolf Magyarország Kft. zirci gyárában a burgonya-chips gyártása (mosás, hámozás, szeletelés, elõfõzés, sütés, ízesítés és az e folyamatok kapcsán történõ
tisztítási / takarítási munkák) során képzõdõ ipari
szennyvíz elõtisztítására jogszabályok mindenképpen
kötelezték a termelõt. Az ilyen nagy szennyezettségû
szennyvizek korszerû tisztítására mind az anaerob, mind
az aerob változat javasolható. A beruházás megtérülése
tekintetében rendszerint az üzemméret a döntõ. Másik
oldalról az ilyen típusú burgonya-feldolgozás szennyvize éppen a nagyobb nitrogéntartalmú szennyvizek és a
viszonylag nitrogénszegény szennyvizek, (mint a cukoripar, söripar, papíripar technológiai vizei) átmeneti tartományában van és az anaerob módszerekkel különösen
kedvezõen feldolgozható
A szennyvizek összetétele jellemzõen mindig a feldolgozott alapanyagtól függ. A burgonya-chips gyártás
alapanyaga 17% keményítõ-tartalma mellett 2% fehérjét
is tartalmaz. A feldolgozás szennyvizében ez a két komponens elvileg hasonló arányban jelentkezik. Míg azonban a keményítõ jó része lebegõ állapotú, illetõleg lassan hidrolizál és beoldódik, a fehérjék döntõ része oldott
formában van jelen ebben a szennyvízben. A rajtuk kívül még szennyvízbe kerülõ burgonyahéj az elõtisztítás
elsõ lépcsõjében a szennyvízbõl kellõ hatékonysággal
visszatartható. Ugyanennél a szûrésnél megfigyelhetõ,
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hogy a keményítõ egy része, mégpedig a blansírozó falán kivált, kicsirizesedett, majd levált cm-es vastagságú
keményítõdarabok ebben a tisztítási lépcsõben ugyancsak jelentõs keményítõ-eltávolítást jelentenek.
Az 1998. végére megépült, alultervezett tisztító rendszer 1999. évi próbaüzeme sikertelennek bizonyult, a telep nem tudta biztosítani a 34/1993. KTM rendelet szerinti közcsatornába vezethetõségi határértékeket. A telep
eleveniszapos medencéibe mintegy napi 200 m3, 9 ezer
mg KOI/l szennyezettségû technológiai víz került. A kialakuló iszapkor fél nap alatt maradt, ami megfelelõen
ki nem ülepedõ iszap keletkezését eredményezte. A tisztított víz szennyezettsége az ülepedés aktuális hatásfokának megfelelõen ebben az idõszakban 2-3 ezer mg
KOI/l között változott. A tervezéssel, kivitelezéssel
megbízott vállalkozó 1999-ben és 2000-ben különbözõ
átalakításokat végzett a tisztító rendszeren (dekantercentrifuga telepítése, kétaknás zsírleválasztó, egy 50 m3es további levegõztetõ medence és egy 15 m3-es utóülepítõ, valamint egy 200 m3/h kapacitású légfúvó és az ahhoz tartozó diffuzorok beépítése), mely módosítások továbbra sem bizonyultak elégségesnek a határértéknek
megfelelõ tisztításhoz, hiszen az iszapkor alig változott,
s az iszap nagy része ugyanúgy elúszott az utóülepítõkbõl, mint korábban.
Zirc város, mint elsõfokú hatóság, a 2000. év második felében lefolytatott átalakítások utáni próbaüzem eredményei alapján, a szakhatóságok állásfoglalására hivatkozva, nem járult hozzá az üzemeltetési
engedély kiadásához és a gyárat további, az elfolyó
szennyvíz minõségét javító intézkedések megtételére
kötelezte. A tulajdonos Kft. a határozat kézhezvétele
után a tisztító további, jelentõs bõvítése mellett döntött. A telep legújabb, a tisztítás hatásfokát jelentõsen
növelõ beruházására 2001 tavaszán került sor. A módosítás lényege, hogy a telep elõtt korábban kiegyenlítés
céljára kialakított vasbeton medencéket sorba kötött
eleveniszapos egységekké alakították. Ebbe a részbe a
kezdeti beoltáson túl azonban ma már nem történik
iszap visszaforgatás. Közvetlen kihordású elõtisztítóként üzemel. Így a tisztítás a korábbi egy iszapkörösbõl tulajdonképpen kétiszapos, „két iszapkörös” eleveniszapos megoldássá változott, amelyben a levegõztetõ medence térfogat az eredeti érték négyszeresére nõtt. A módosított telep próbaüzeme 2001. augusztus 1-el vette kezdetét és november elejéig tartott.
A próbaüzem sikeres volt, azóta a telep ebben a konfigurációban üzemel.
Hétköznapokon, amikor jellemzõen 24 órában folyik
a termelés, a keletkezõ szennyvíz mennyisége 150 és
250 m3/d között ingadozik (az egyéb különbségek a termelés napi kapacitásának változásával indokolhatók).
Mértékadónak tekinthetõ a 175-225 m3/d érték (átlag:
200m3/d). Természetszerûleg a szennyvíz mennyisége

5

hétvégeken (ünnepnapokon) jóval kisebbek, és ilyenkor
az sokkal hígabb is. A munkaszüneti napok közül jellemzõen csak a szombati napokon lehet/kell szenynyvízkeletkezéssel számolni, mely a takarítással összefüggésben képzõdik, míg vasárnap gyakorlatilag az
üzem területén nem jelentkezik szennyvíz. A biológiai
tisztításra érkezõ szennyvíz mértékadó KOI-szenynyezettsége 6000-10000 g KOI/m3, de elõfordulnak
olyan napok is, amikor a KOI koncentráció 12000 g/m3
fölé is kerülhet. A szennyvíztisztító mértékadó KOI-terhelése így 1750-2000 kg/d, de kedvezõtlenebb alapanyag-feldolgozása idején a terhelés még ennél nagyobb
is lehet.
A szennyvíz pH-ja általában gyengén lúgos, de különösen augusztusban, a nagy meleg miatti gyors berothadáskor elõfordul enyhén savas (pH=6,2-7,0) víz is. Az
egyéb komponensek mérésére nem kerül rendszeresen
sor. A tisztított víz adatai alapján a szerves és ammónium nitrogént a biomassza megfelelõen felveszi, de hiánya sem jelentkezik a telepen. A víz foszfortartalmával
(20-30 g/m3) kapcsolatban a zirci (városi) szenynyvíztisztítótelep üzemvitele szempontjából merülhetnek fel problémák (a lúgos karakterû mosólúg foszforsavas semlegesítését leállították, rábízva azt a biológiai
lépcsõben keletkezõ CO2-ra). A gyártási folyamatból a
vízbe kerülhet még sütõolaj, de mivel a beépített olajfogó képes az olaj döntõ mennyiségének visszatartására, a
biológiát az sem veszélyezteti. Meghatározó fontosságú
a biológiai tisztítás szempontjából a szennyvízhõmérséklet, mely a tapasztalatok szerint 25-31°C között változik (a mértékadó értéket 30°C körülinek kell vennünk). A telep átalakítása során a tervezõket a következõ hármas cél vezette:
¾ meglegyen a kellõ levegõztetõ kapacitás (ne rothadjon be a tisztítás elsõ lépcsõjét jelentõ két kültéri medence);
¾ a biológia folyamatok által a kellõ mértékû tisztításhoz megkívánt térfogatok biztosítása;
¾ a rendszer rugalmasságának növelése.
Mindezen célokat úgy sikerült elérni, hogy megfelelõ oxigénbeviteli-kapacitás és levegõztetõ medence-térfogat biztosítása mellett az elsõ lépcsõ levegõztetõ egységeiben iszaprecirkulációt nem alkalmaztak (a második
lépcsõben már a hagyományos technológiával történik a
tisztítás), csak annyi eleveniszappal üzemeltetve a medencéket, amennyi az egyenes átfolyás során a szennyvízbõl keletkezni tud (a hidraulikai- és az iszaptartózkodási idõ megegyezik). A telepített oxigénbeviteli kapacitás optimális kihasználásának érdekében lehetõség nyílik a nyers szennyvíz közvetlen második lépcsõre való
feladásra is. A jelenlegi üzemállapotot a 2. táblázat adatai mutatják be.
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2. táblázat. A Chips üzem biológiai lépcsõinek üzemi jellemzõi
Paraméter
I. biológiai lépcsõ
Átlagos tartózkodási idõ (h)
63,60
Iszapmunka (kg×h/m3)
127,20
Biomassza mennyisége a medencékben (kg TS)
1060
Napi biológiai terhelés (kg BOI5/d)
1080
Relatív iszapterhelés (kg BOI5/kg TS×d)
1,019
Fölösiszap mennyisége (kg TS/d)
1080
Iszapkor (d)
0,98

II. biológiai lépcsõ
18,00
63,00
525
312
0,594
249,6
2,10

Látható, hogy a telep ilyen konfigurációjában és kiépítési kapacitásában már megbízhatóan tudja teljesíteni a
megkívánt tisztítási hatásfokot, a levegõzetõ medencékben
megnövelt iszapkornak és iszapmunkának köszönhetõen.
Ilyen feltételek mellett az elsõ lépcsõ levegõztetõ tereiben ill. a második lépcsõ levegõztetõ medencéiben lényegesen különbözik az eleveniszap-koncentráció. A
mért 30 perces ülepedési térfogatok alapján kimondható, hogy az I. lépcsõ medencéiben az iszapszint közel
azonos volt (jellemzõen 100-300 ml/l között változott).
A második lépcsõ levegõztetõiben az iszapkoncentrációt a fölösiszap elvételével lehet szabályozni, így itt jellemzõen nagyobb értékek mérhetõk.
Az elsõ és a második lépcsõ levegõztetõ medencéiben az oldott oxigén-koncentráció (DO) tekintetében is
jelentõs különbség van. Az elsõ lépcsõs levegõztetõkben
hétközben a DO a jelentõs oxigénbeviteli kapacitás ellenére is mindig alacsony. A második lépcsõre jutó víz
esetében azonban már jóval kedvezõbb a DO szint. A kis
oxigénkoncentráció ellenére az elsõ két medencében
sem jelentkezik különösebb berothadás.
A tisztított szennyvíz minõségével kapcsolatban, a mérési eredmények tükrében, a következõk állapíthatók meg:
– a víz pH-ja a nyersvíz pH-jától gyakorlatilag függetlenül, 7.8 és 8.2 között változik;
– a telep általában megbízhatóan (90-95%-os hatásfokkal) teljesíti a szervesanyag eltávolítást;
– a víz lebegõanyag-tartalma viszonylag széles tartományban változik, átlagosan 178 mg/l volt az elmúlt évben, de a 10 perces ülepedés mértéke elhanyagolható;
– a víz SzOE értéke átlagosan 17 mg/l körül alakult;
– az elfolyó víz ammónia tartalma általában 0 és 2
mg/l közötti értékre csökkent;
– a foszforsavas semlegesítés megszüntetésével az
elfolyó víz foszfortartalma az addig jellemzõ 2046 mg/l-es értékrõl kb. 10 mg/l-el csökkent;
– a foszforhoz hasonlóan, a várakozást felülmúlóan,
nagy az elõtisztított víz összes sótartalma is, jellemzõen 2000-2600 mg/l körül alakul.

Az elõtisztított élelmiszeripari szennyvíz hatása
a kommunális tisztítóban
A felbõvített lakossági szennyvíztisztító telep üzemeltetési adatait, ill. fõbb technológiai jellemzõit a 3. és 4.
táblázatok foglalják össze.

3. táblázat. A zirci szennyvíztisztító telep nyers és tisztított vizének
jellemzõ adatai (1999-2002)

KOI
NH4-N
NO3
ΣP
összes só
lebegõanyag
pH

átlag
786,8
80,3
4,1
12,8
1150,0
448,2
8,0

Befolyó (mg/l)
min.
313,0
18,7
<1
3,9
836,0
228,0
7,7

max.
1224,3
117,8
23,0
33,2
1443,2
1514,4
8,4

Tisztított elfolyó (mg/l)
átlag
min.
max.
51,8
33,5
114,0
5,1
0,1
53,1
25,7
<1
40,1
2,1
1,5
4,7
934,7
782,0
1144,0
39,6
15,0
77,0
7,6
7,4
7,8

4. táblázat. A tisztító fontosabb üzemi adatai (1999-2002)
Átlagos tartózkodási idõ (h)
Iszapmunka (kg×h/m3)
Biomassza mennyisége a levegõztetõ medencében (kg TS)
Napi biológiai terhelés (kg BOI5/d)
Relatív iszapterhelés (kg BOI5/kg TS×d)
Fölösiszap mennyisége (kg TS/d)
Iszapkor (d)

23,98
95,93
3600
331,36
0,09
231,95
15,5 (Θcox) / 22,8 (Θctot)

A fenti paramétereket a tisztító bõvítés elõtti üzemállapotával összevetve, jól érzékelhetõ a változás a nitrifikáció vonatkozásában. Az eleveniszapos rendszerek nitrifikációs kapacitásának növeléséhez a következõ három
feltétel egyidejû fennállása szükséges:
¾ kellõ iszapkor biztosítása a rendszerben;
¾ megfelelõ oldott oxigén koncentráció a levegõztetõ medencében;
¾ kedvezõ hõmérséklet az autotróf nitrifikáló mikroorganizmusok szaporodásához.
Jelen kiépítettségében a telep rendelkezik olyan biológiai (~23 napos iszapkor), ill. oxigén-beviteli kapacitással, hogy az elsõ két feltételnek gond nélkül megfelel.
A megkívánt szennyvízhõmérséklet biztosítására azonban a kommunális szennyvíztisztítónak (környezeti
adottságaiból kiindulva) nem lett volna lehetõsége. Ebben az önkormányzat jó döntést hozott, amikor felismerte, hogy mennyire szerencsés lehet a városi tisztítást
üzemi szennyvíz-elõtisztítással kombinálni, ha az adott
üzem jól bontható, híg és meleg szennyvizet bocsát ki.
A Chips üzemben a fizikai tisztítási lépcsõ helyére beépített dekanter az ipari szennyvízben levõ keményítõt
és a lebegõ anyagok nagy részét még azelõtt eltávolítja,
hogy az az elõtisztítóra jutna – következésképp az üzem
biológiai tisztítóját sem terheli. A kibocsátott szennyvíz
elfolyó vízében levõ poliszacharidok a lakosság szennyvízcsatorna rendszerében tovább bomlanak, ezáltal is a
mikroorganizmusok számára könnyen felhasználható
tápanyaggal gazdagítva azt. Így sikerült elérni, hogy a
városi szennyvíztisztítóba kerülõ szennyvíz hõmérséklete a leghidegebb téli napokon sem csökken 10°C alá (1.
ábra). Így a nitrifikáció a havária esetek kivételével (téli hóolvadás) a kívánt mértékben biztosítható (2. ábra).
Látható azonban az ábrán, hogy még ilyen körülmények
mellett is mekkora veszélyt jelent egy hirtelen hóolva-
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dás okozta ugrásszerû lehûlés a tisztítórendszer iszapját
illetõen. A városi szennyvíztisztító elfolyó vízében már
az üzem szennyvize is benne van, ennek megfelelõen a
város szennyvize csak mintegy 600 m3/d. Ez mindössze
5000 körüli lakos egyenértéket (LE) jelent. Mellette,
mint látható volt az üzem biológiai tisztítójának a terhelése 20000 LE volt, amibõl az elõtisztítást követõen már
csak maximálisan 2000 LE terhelést hárít át a városi
szennyvíztisztítóra, télen is langyos elfolyó vízével
egyidejûleg kedvezõbbé téve annak a mûködését.

2. ábra. A városi telepre befolyó nyers, ill. az elfolyó tisztított
szennyvíz ammónia-tartalma

A fontosabb üzemi jellemzõk alakulását a Zirci
szennyvíztisztító telepen 1996. január és 1997 augusztus
közötti idõszakban a 3. ábra mutatja be (Lakicsné et al.
1997).

Összefoglalás
Zirc város lakossági szennyvízének (5000 LE) a téli lehûlése komoly nehézséget jelent a szennyvíztisztító telepen történõ folyamatos nitrifikációban. Ennek kedvezõbbé tételére nyílt lehetõség a településen kiépült burgonyaszirom gyártó üzem nagyobb hõmérsékletû
szennyvízének az elõtisztítást követõ befogadásával. Az
üzem így már csak 40 %-al növeli maximális hozzájárulása esetén is a városi szennyvíztisztító telep terhelését,
amit egyébként a csatornadíj fizetésével kompenzál is.
Ugyanakkor az elõtisztított üzemi szennyvíz hatására a

3. ábra. A fontosabb üzemi jellemzõk alakulása
a Zirci szennyvíztisztítóban 1996. jan. – 1997. aug. közötti
idõszakban

korábbi 5-6 oC-os téli vízhõmérséklettel szemben ebben
az évben már nem csökken 10 oC alá a medencékben levõ szennyvíz hõmérséklete, ami a nitrifikáció folyamatosságában jelentõs kedvezõ hatást jelent.

Irodalom:
Európai Tanács 91/271 EGK irányelve a települési
szennyvíz tisztításáról
(Lakicsné Molnár E. – Sulák V. – Tõzsér, B. – Kárpáti, Á.: Szennyvízhõmérséklet és nitrifikáció kapcsolata eleveniszapos rendszereknél. XI. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, Siófok, 1997,
Kiadványkötet, 55-64.)
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BESZÁMOLÓ AZ IFAT 2002 SZAKKIÁLLÍTÁSON
ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEKEN
VALÓ RÉSZVÉTELRÕL
2002. május 13.-17. között megrendezésre került az IFAT 2002 szakkiállítás
(Nemzetközi szakkiállítás a vízellátás,
csatornázás és hulladékkezelés területén) és a vele párhuzamosan folyó rendezvények
A MaSzeSz és az ATV-DVWK közötti együttmûködés keretében részvettünk
a szakkiállításon és a rendezvényeken.
A kiállítás és a rendezvények összhangja a legfigyelemreméltóbb eredmények ismertetésében biztosított volt. Így csak a rendezvények ismertetésére térünk ki.
A 12. Európai Víz-, Szennyvíz- és Hulladék Szimpózium nagy részletességgel tárgyalta a membrántechnológia alkalmazásának eredményeit. Megállapítható volt,
hogy a membrántechnológia, mint téma jól reprezentálja a víz és szennyvízipar integrációját. Az integrált települési vízgazdálkodás pedig jól szolgálja a fenntartható
fejlõdést és az alternatív vízellátást, amire példa a szürke szennyvizek gyûjtése és tisztítása. A membrán technológia lehetõvé teszi a tisztított víz újraelõállítását, bár
pillanatnyilag drágább, mint a konvencionális biológiai
szennyvíztisztítás. Vita folyik arról, hogy mennyire lesz
a jövõben használat és tisztítási igény szerint elválasztott rendszerû a vízellátás. Vízszegény területeken (pl.
Nairobiban) a szürke szennyvíz tisztítása membrán technológiával már versenyképes. A membrántechnológia
alkalmazása enyhíti a föld szennyezési és vízkészletgazdálkodási problémáit. A föld vízkészlete korlátos.
Belga tapasztalatok szerint a membránokkal a szennyezett vízbõl ivóvíz minõséget lehet elõállítani és ezért
szükségtelen a tisztítás technológiákban a vegyszerhasználat. Számos sikeres laboratóriumi és félüzemi kísérletrõl számoltak be a membrántechnológiának más tisztítási technológiákkal való együttes alkalmazása kapcsán
(pl. biológiai csepegtetõtestekkel kombinált technológia).
A TV inspekció témakörében is meggyõzõ fejlõdésrõl értesülhettünk, mind a közcsatornák, mind a hulladéktárolók szivárgó csatornái vizsgálatai során. A közcsatornáknál az infiltráció hosszú idõtartamú megfigyelésérõl és az IBAK cég PANORAMO nevû ipari TV-jérõl tartott elõadás és bemutató volt a legfigyelemreméltóbb. Ez utóbbi kamera a 360 o-os térbeli képet kétdimenzióssá képes átalakítani. Az ivóvíz tárolók és víztornyok vízzáróságának megfigyelésére mini kerékpárt
használnak Angliában, jó eredménnyel.

Jelentõs teret szenteltek a pénzügyi és költségcsökkentési kérdéskörnek.
Globális jövõ címû Workshop nagy hangsúlyt fordított a többszörösen elválasztott rendszerû szennyezés
elhelyezésre és a javított elválasztott rendszerû csatornázásra.
Otterpohl professzor mérései szerint egy ember évi
500 l vizeletet és 50 l székletet bocsát ki, míg ugyanaz a
személy 20.000-100.000 l szennyvizet termel. Az un. fekete és szürke szennyvizeknek egészen eltérõ tulajdonságuk van. Új koncepció a sárga (vizelet), fekete és szürke szennyvizek szeparált gyûjtése, az eltérõ tulajdonságok és újrafelhasználás lehetõségei miatt.
A háztartási szennyvíz különbözõ komponenseinek
összetételét az alábbi táblázat mutatja:
Összetevõ
öN
öP

Éves terhelés kg/fõ.a Szürke víz, %
Vizelet, %
4-5
3
87
0,75
10
P szegény detergens
50
K
1,8
34
54
KOI
30
41
12
Beavatkozás
tisztítás
tisztítás
Hasznosítás

újra használat

trágyázás

Széklet, %
10
40
12
47
bio-gáz
komposztálás
talajjavítás

A sárga szennyvíz gyûjtése érdekében a Roediger
cég kifejlesztett egy kétféle funkciót ellátó WC-t, melyben a vizelet gyûjtése vízöblítés nélkül történik. Mint
látható a szelektív gyûjtés következtében a legdrágább,
legnagyobb térfogatot igénylõ, N eltávolítás jelentõs hányadban a sárga szennyvíz tisztításának részévé válik, és
nem terheli a fekete szennyvíz tisztítását.
A fentiek összhangban vannak a szürkevíz újrafelhasználását elõtérbe helyezõ korábbi megállapításainkkal. Ezt a szelektívitást használja fel az ECOSAN ( Ecological Sanitation) koncepció is, ami a csõvég szemlélet
helyett differenciáltan fogja fel a gyûjtési feladatokat.
A Közép- és Keleteurópai Integráció Workshop
keretében az ATV beszámolt a lengyel, cseh és magyar
testvér Szennyvíztechnikai Szövetségekkel folytatott
együttmûködésrõl és a MaSzeSz részérõl Dulovics Dezsõ PhD. elõadást tartott a „Kisberendezések Magyarországon összehasonlítva más európai országokkal” címmel.
A kiutazás eredményeit a magyar résztvevõk a felsõoktatásban hasznosítják, segítve ezzel hazánk integrációját a legfrissebb európai eredmények jövõbeli ifjú mérnökökkel való megismertetésével.
Dulovics Dezsõné dr.
fõiskolai tanár, fõigazgatóhelyettes
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ISZAPSZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL
Boda János* –Papp Miklós**
A szennyvíziszap deponálásának tilalma és a mezõgazdaság átvevõ szándékának csökkenése miatt az égetés
hányada évrõl évre nõ Németországban és Svájcban. Az
égetés költségeinek a csökkentésére fejlesztették ki a
Müncheni Mûszaki Egyetemen azt az eljárást, amely a
Nap rövidhullámú sugárzási energiáját használja fel az
iszapban lévõ víz elpárologtatására (1. ábra). A németországi Hammersteinben 1994-ben megépített kísérleti
berendezést több üzemi méretû követte. A svájci Biltenben üzemelõ példaképpen bemutatott szolár szárító
3600 t/a 25% szárazanyagtartalmú szennyvíziszap szárítására szolgál. Két üvegházszerû csarnokot tartalmaz,
egyenként 1440 m2 alapterülettel. A 10 m széles, 72 m
hosszú csarnokok oldalfalait és tetejét légáteresztõ mûanyag fólia borítja. Az oldalfalakon és a tetõn szabályozható szellõzõ nyílások vannak. Az iszap be- és elszállítása a csarnokok végfalain lévõ ajtókon keresztül tehergépkocsikkal történik. A csarnok padozatán elterített
mintegy 30 cm réteg vastagságú iszap mozgatását, keverését toló-forgató berendezés végzi.

2. ábra. Az iszap mozgatását keverését végzõ
toló-forgató berendezés

1. ábra. Párolgás a napsugárzás hatására

Az 1,0 m átmérõjû, henger alakú lapátos berendezés
a csarnok oldalfalaival párhuzamos síneken mozog 3080 cm/min sebességgel. A csarnok végén a henger automatikusan felemelkedik és visszatér a kiindulási helyzetbe. Így az egész fellazított iszapréteg 50-60 cm-rel a
kihordás irányába tolódik el (2. ábra). Az iszap áthaladási ideje az idõjárástól és az évszaktól függõen 2-3 hét
és 2-3 hónap között változhat.
**
**

MÉLYÉPTERV KOMPLEX MÉRNÖKI RT.
Ausztria, m.papp@aon.at

A toló-keverõ mûködését szabadon programozható
idõjárás figyelõ állomással összekötött berendezés vezérli.
A csarnokokban a Nap ultraibolya sugárzásának hatására az iszap felmelegszik, a fellazított, nagy felületen az
iszapvíz elpárolog. A páradús levegõt az ugyancsak szabályozott mûködtetésû ventilátorok a szabadba vezetik. A tapasztalatok szerint a sugárzási energiával évenként
700-1200 l vizet lehet m2-ként elpárologtatni, de a csarnokok levegõje napsugárzás nélkül is képes nedvességet felvenni, a levegõ és az iszapban lévõ víz közötti gõznyomás
különbség hatására. Ezért kell a csarnokokat jól átszellõztetni, az iszapot folyamatosan átkeverni, fellazítani.
A folyamat eredményeképpen évszaktól függõen 4590% szárazanyag tartalmú, 1-20 mm szemnagyságú, kis
portartalmú granulált iszap keletkezik, amely a felhasználásig könnyen tárolható.
A szolár szárító az egyetlen olyan berendezés, amelylyel fosszilis energiahordozók felhasználása nélkül lehet
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iszapot szárítani. 1 t víz elpárologtatásának 10-30 kWh
az energia szükséglete a szolár szárítókban, ami 1-3%-a
az ipari szárítók energiaigényének.
A szolár szárító alkalmazásának elõfeltétele viszont
az elegendõ hely a csarnokok építésére, a hosszú iszapmozgatási útvonal és a napsütéses órák minél nagyobb
évi száma.
Ezért elsõsorban a kis és közepes méretû szennyvíztisztítók iszapjának szárítására javasolhatók a szolár szárítók.
Magyarországon a szolár sugárzás évenkénti értéke
helytõl függõen az alábbiak szerint változik:
Sopron
1208 KWh/m2
Budapest
1247 KWh/m2
Kecskemét
1323 KWh/m2
Amennyiben ezt az energiát veszteségmentesen vízelpárologtatásra tudnánk felhasználni, úgy mintegy
1750 kg vizet lehetne négyzetméterenként évente elpárologtatni. A mûködõ berendezések eredményei alapján
950 kg/m2 a értékkel lehet számolni. Biogáz vagy hulladékhõ rendelkezésre állása esetén ezt az elpárologtatási teljesítményt hõcserélõ ventilátorok alkalmazásával
lehet növelni.
Veszprémben a példaképpen bemutatott szárítási eljárással tervezik felcserélni a mostani körülményes, szakaszos és élõmunkaigényes komposztálási technológiát.
A 6850 tonna/a mennyiségû 25% szárazanyagtartalmú
rothasztott iszap szárítására a meglévõ komposztáló téren három üvegházat építenek.
Ezzel a kedvezõtlen idõjárási hatások – esõ, hó, erõs
szél, stb.-kiküszöbölhetõk. A 12x84 m alapterületû
üvegházakban a Nap ultraibolya sugárzásának hatására
a centrifugával víztelenített rothasztott iszap felmelegszik, nedvességtartalma a nagy légcsere és az intenzív
keverés következtében lecsökken, magas szárazanyag
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tartalmú granulátum keletkezik. A szárított iszap átmeneti tárolására 18x48 m alapterületû, oldalt nyitott csarnokot építenek.
Az éves átlagban 60% szárazanyagtartalmú végterméket a mezõgazdaságban lehet elhelyezni, vagy energiahordozóként hasznosítani.
Szolár szárító építését tervezik az AGRO-CHEMIE
KFT. ipari szennyvíztisztítójában keletkezõ iszapok szárítására is.
Ezzel a veszélyes hulladékként külsõ égetõmûben elégetendõ iszap mennyiségét kívánják jelentõsen csökkenteni.
Az itt megépülõ két - egyenként 10x50 m belméretû
- felváltva üzemelõ szárítócsarnokban 3120 kg/d menynyiségû 25% szárazanyag tartalmú iszapot fognak kezelni. A centrifugával víztelenített iszapot szállítócsigával viszik be a csarnokba. Miközben az egyik szárító teret feltöltik iszappal, addig a másikban folyik a szárítás.
Ennél a szakaszos eljárásnál nem az elõzõekben ismertetett toló keverõvel, hanem egy „elektromos disznó”
–nak nevezett berendezéssel keverik át az elterített iszapot. Az 1,0 m munkaszélességû berendezés mozgását
ultrahang szenzorok vezérlik. Az iszap a napsugárzás, a
gyakori átkeverés és az automatikus légcsere hatására
kiszárad, szárazanyag tartalma éves átlagban 70%-ra nõ.
A két-három hetes szárítási ciklus után a szárított iszapot
egy kisebb homlokrakodóval lehet a csarnokból eltávolítani és szállítójármûre rakni.

Irodalom
Zweifel, H.-h., Fischli, O., Brauchli, H., Hermann, P.:
Solare Klärschlammtrocknung in der Praxis gwa 7/2001
Kassner,W.: Szoláris szennyvíziszap-szárítás, A módszer áttekintése és az alkalmazás helyzete
Hírcsatorna, 2000 / január, február, pp.20-25.
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BESZÁMOLÓ
VI. ORSZÁGOS VÍZI KÖZMÛ KONFERENCIÁRÓL
2002.június 12-13.-án, a vízi közmûvek napján, Debrecenben a Hotel Termál falai között rendezte meg a Vízés Csatornamûvek Országos Szakmai Szövetsége a VI.
Országos Vízi Közmû Konferenciát. Az immár hagyományosnak számító, minden évben sorra kerülõ konferencia Megbízhatóság, üzembiztonság, bizalom jelmondatot tûzte ki és a Rövid és hosszabb távú optimumok a
víz- és csatorna-szolgáltatásban alcímet viselte. A rendezésben közremûködtek a Debreceni Vízmû Rt., a Debreceni Gyógyfürdõ Kft. és a Magyar Hidrológiai Társaság.
A Konferencia elsõsorban az üzemelés kérdéseivel
foglalkozott, mind mûszaki, mind pedig gazdasági
szempontból elemezve azt az igen színes és rendkívül
sokrétû elõadások keretében.
A megnyitó Plenáris ülésen
Dr. Mészáros Gábor :Elvárások, lehetõségek, korlátok a vízi közmû szolgáltatásban,
Dr. Molnár László: A magyarországi települési vízi
közmû szolgáltatás helyzete és gazdasági problémái az
EU csatlakozás elõtt,
Móricz István: Az EU csatlakozás miatti beruházások hatása az üzemeltetõk gazdálkodására és a szolgáltatási díjakra,
Várszegi Csaba: Vízszolgáltató közmû biztonságos
üzemének kialakítása, formálása,
Ányos József: A Debreceni Vízmû Rt. víztermelõ kapacitásának rekonstrukciója címmel tartott elõadást.
Ezután három szekcióban folytatódtak az elsõ napi
elõadások. Érdemes a szekciók címeit felsorolni:
1. szekció (levezetõ elnök Várszegi Csaba) Vízi közmûvek rekonstrukciója,

2. szekció (levezetõ elnök Havas András) Üzemirányítás, költségmegtakarítás,
3. szekció (levezetõ elnök Dr. Solti Dezsõ) Hálózatüzemeltetés, fenntartás, vízminõség.
A következõ napon folytatódott a konferencia az
alábbi szekciókban:
4. szekció (levezetõ elnök Dr. Molnár László) Vízi
közmûvek agyonkezelése, szolgáltatási
díjak, fejlesztési források,
5. szekció (levezetõ elnök Karászi Gáspár) Információs és monitoring rendszerek,
6. szekció (levezetõ elnök Dr. Mészáros Gábor)
Üzembiztonság, megbízhatóság, beruházás elõkészítés.
A hat szekcióban összesen 50 elõadásra került sor,
ami igen nagy érdeklõdésre utal, és arra a tényre, hogy a
szakterületen dolgozók nem titkolják eredményeiket és
érdeklõdnek egymás iránt.
A konferenciát a Dr. Papp Mária vezette plenáris ülés
az eredmények összefoglalásával zárta, ahol Havas András a Mûszaki Bizottság elnöke mûszaki szemmel, Németh Eszter a Közgazdasági Bizottság elnöke közgazda
szemmel összegezte a konferencia eredményeit.
A konferenciát kiállítás kísérte.
A baráti hangulatot kellemes vacsorával egybekötött
találkozó fokozta.
Jövõre várhatóan Sopron ad otthont, a hagyományok
szerint, a VII. Országos Vízi Közmû Konferenciának,
mely reményeink szerint hasonló sikerrel kerül majd
megrendezésre.
DM.

MaSzeSz az Interneten
Elkészült a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség weblapja. Mostantól a cím alatt friss információkhoz juthatnak kedves tagjaink. Reméljük, hogy elnyeri tetszésüket internetes megjelenésünk.
Kérjük, hogy amennyiben rendelkezik internetes kapcsolattal, jelezze azt a emailcímen. Szeretnénk tagjaink között az információ-áramlást még naprakészebbé tenni, s ehhez nagyon jó eszköznek látszik az internet.
A weblapot a Macrosolid Internet Consulting segítségével készítettük el, mely cég a MaSzeSz tagoknak, szolgáltatásai listás árából, kedvezményt nyújt.

MacroSolid Internet Consulting
1115 Budapest, Sárbogárdi út 9/b
Tel.: 382-04-84, Fax: 382-04-83
Hotline: 06209-980-998
www.macrosolid.com
info@macrosolid.com
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ATV – MÛSZAKI SZABÁLYOZÁS –
SZENNYVÍZ – HULLADÉK
Magyar nyelvû fordítások árjegyzéke*
ATV-A 110 Munkafüzet
Irányelvek a szennyvízcsatornák és -vezetékek hidraulikai méretezéséhez
és teljesítményellenõrzéséhez
1988. augusztus

11 797,- Ft

ATV-A 111 Munkafüzet
Szennyvízcsatornák- és vezetékek csapadékvíz-tehermentesítõ berendezéseinek
hidraulikai méretezése és teljesítményének számítása
1994. február

6 275,- Ft

ATV-A 123 Munkafüzet
Kis tisztítómûvek iszapjának kezelése és eltávolítása
1985. Június

4 895,- Ft

ATV – DVWK A 131 Munkafüzet
Egylépcsõs eleveniszapos berendezések méretezése
2000. május

9 538,- Ft

ATV-A 138 Munkafüzet
Nem káros mértékben szennyezett csapadékvíz elszivárogtató berendezéseinek építése
és méretezése
Javított utánnyomás
1992. december

9 538,- Ft

ATV-A 200 Munkafüzet
Vidéki szerkezetû területek szennyvízelhelyezésének alapjai
1997. május

8 032,- Ft

ATV-A 201 Munkafüzet
A kommunális szennyvíz szennyvíztavainak méretezése, építése és üzemeltetése
2. kiadás
1989

4 895,- Ft

ATV-M 704 Jegyzetfüzet
A szennyvíztisztító mûvek önkontrolljának üzemeltetési módszerei
1997. május

4 267,- Ft

ATV-A 118 Munkafüzet
Vízelvezetõ-rendszerek hidraulikai méretezése és ellenõrzése
1999, november

10 983,-Ft

ATV-A 112 Munkafüzet
Szennyvízcsatornák és –vezetékek különleges létesítményeinek hidraulikai méretezése
és teljesítményének ellenõrzése
1998. január

8 878,- Ft

*

A fenti Munkafüzetek megrendelhetõk MaSzeSz, FAX: 463 37 53, Vajda Katalin
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ATV-A 126 Munkafüzet
Irányelvek, az eleveniszapos eljárás alapján, iszapstabilizálással együtt végzett
szennyvíztisztításhoz 500 és 5000 közötti lakosegyenérték esetén
1993. december

4 555,- Ft

ATV-A 301 Munkafüzet
Szennyvíziszap-beépítés depóniákba
A szennyvíziszap és a települési hulladék együttes elhelyezése
1989. október

2 220,- Ft

ATV-A 400 Munkafüzet
Alapelvek a mûszaki szabályok szerkesztésénél

4 530,- Ft
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60 ÉVVEL EZELÕTT IS GONDOK NYOMASZTOTTÁK
A SZAKMÁT…
Errõl gyõzõdhettünk meg az 1943-ban Budapesten, Lesenyei József szerkesztésében és a Magyar Mérnök és Építész Egylet által a csatornázási és szennyvízkezelési elõadás sorozatról kiadott elõadás-gyûjteménybõl, melybõl a következõ néhány számunkban -aktualitásuk miatt isismertetést indítunk. Egyúttal emléket kívánunk állítani a szakmánk hazai úttörõinek is, gondolataik közreadásával.
A kötetben Lesenyei József bevezetõjeként megjelent elsõ tanulmány az elõadás-sorozatról közöl beszámolót, melyet kivonatos formában folyóiratunk hasábjain – a sorozat bevezetéseként- útjára bocsátunk.
Az 1938. évben megtartott elsõ Ivóvízellátási Naggyûlésen dr. Maucha Rezsõ kísérletügyi fõigazgató, egyetemi magántanár felszólalásában kifejtette, hogy „nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a vízvezetéki hálózat szerves része a csatornahálózat. … mert a vezetett víz teszi lehetõvé az egészségügyi szempontból legtökéletesebb vízöblítéses árnyékszékek létesítését. A meg növekedett vízhasználat folytán, a pöcegödrök nem alkalmasak. A szennyvíz elvezetésére ezért csatornahálózat szükséges, mert különben kórokozó baktériumaival együtt az utcák
nyílt folyókáiba kerül. Ez annál valószínûbb, mivel a csatornázás terén talán még jobban el vagyunk maradva, mint vízellátás tekintetében. Tehát a vízvezeték létesítésével egyidejûleg el kell készíteni a csatornahálózatot és gondoskodni kell a szennyvizek korszerû tisztításáról is.”
1941-ben a háborús utazási és ellátási nehézségek miatt a Magyar Mérnök és Építészegylet lemondott az Ivóvízellátási Naggyûlés tapasztalataira támaszkodó és korábban elhatározott Csatornázási Naggyûlés szervezésérõl. Megelégedett egy elõadássorozat megtartásával, melynek elõkészítésére Andor György, Jendrassik Aladár, Lesenyei József, Pap Remig és Szilágyi Gyula kaptak megbízást. Az 1942-ben megszervezett elõadássorozat az alábbi elõadásokat tartalmazta:
1. 1942. január 18.
Zaitz László szfõv. tanácsnok: A csatornázás története, fontossága Tomcsik József dr. miniszteri tanácsos, egy.
r. tanár, az Orsz. Közegészségügyi Intézet Igazgatója: A csatornázás és szennyvízkezelés közegészségügyi jelentõsége
2. 1942. január 20.
Farkas Imre mûszaki tanácsos, Gyõr: A csatornák tervezése és építése, különös tekintettel a vidéki városok
csatornázására és szennyvízkezelésére Hergár Viktor mûszaki tanácsos, Nagyvárad: Csatornaépítés és üzemi
kiadások, a fedezet kérdése
3. 1942. január 27.
Gálhidy László városi fõmérnök, Pécs: A szennyvizek tisztítása 1. Mechanikai módszerek Andor György tervezõmérnök: A szennyvizek tisztítása II. Biológiai módszerek
4. 1942. február 10.
Hidvéghy László szfõv. mérnök: A szennyvíztisztítás gépi berendezései Kendi Finály Lajos vállalati igazgató:
A szennyvíztisztító berendezések építési és üzemi költségei
5. 1942. február 17.
Lesenyei József szfõv. fõmérnök: Az ipari szennyvizek tisztítása
6. 1942. március 3.
Magyar Kálmán min. osztálytanácsos: Csoportos és házi csatornázás és szennyvízkezelés Vass Elemér mûszaki tanácsos: A falu hulladékainak kezelése
7. 1942. március 17.
Maucha Rezsõ dr. kísérletügyi fõigazgató, egy. m. tanár, a Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet igazgatója:
A szennyvíz és a vízfogások Szilágyi Gyula min. osztálytanácsos: A szennyvíz mezõgazdasági hasznosítása
8. 1942. március 31.
Vitéz Becske Kálmán szfõv. tanácsnok: Budapest és környékének csatornázása
Szabó János szfõv. mûszaki fõtanácsos: A székesfõváros csatornázási viszonyai
Szilágyi Gyula min. osztálytanácsos: Összefoglalás
Az elõadások mindig keddi napokon, délután hat órakor hangzottak el a Magyar Mérnök és Építész Egylet IV. ker. Reáltanoda utca 13-15.
sz. alatti székházának nagytermében. Minden elõadást nagyszámú közönség hallgatta végig, az összes résztvevõk száma meghaladta az ezret.”
A hozzászólások közül néhányat kiemelünk
Hunyadi Domokos székesfõv. fõmérnök kifejtette, hogy a fõvárosi csatornaépítések árai azért magasak, „mert azokat szigorúan, laboratóriumban ellenõrzik, míg vidéken az ellenõrzés, a kísérleti intézmények hiánya miatt nem olyan hatályos.”
Grosz Henrik ny. államvasúti fõmérnök „hangsúlyozta, hogy a mezõgazdasági többtermelés szolgálatába kell állítani úgy a pöcegödrökbõl származó, mint pedig a szennyvíztisztításnál fellépõ trágyaanyagot. Felhívta a figyelmet arra a magyar szabadalomra, mely szerint erre a
célra kiváló eredménnyel használható az eddig értéktelen hulladéknak tekintett lignitpor.”
Németh Endre mûegy. ny. r. tanár hozzászólásában „ismertette az olaszországi, apuliai kísérleti szennyvíztisztító létesítményt, melynek
azonban nemcsak a mezõgazdasági hasznosítás képezi feladatát, hanem a mesterséges biológiai tisztítási módszerek is.”
Oroszlány István kir. mérnök „kiemelte a szennyvíz mezõgazdasági hasznosításának fontosságát és megemlítette, hogy az Öntözésügyi
Hivatalnak szándékában van kísérleti öntözõberendezést létesíteni.”
„Az elnöklõ Trummer Árpád miniszteri osztályfõnök úgy vízfolyásaink tisztaságának megóvását, mind pedig a szennyvíz mezõgazdasági hasznosításának kérdését igen fontosnak tartja. A szennyvízöntözés a befogadó nélküli alföldi városok szennyvizeinek kezelésénél fog igen
fontos szerepet játszani.”
„A felszólalások csökkentése, illetõleg a felmerülõ javaslatok gyors és összefoglaló letárgyalása érdekében a rendezõbizottság felkérte a
javaslatokat elõterjeszteni kívánó kartársakat, hogy javaslataikat írásban nyújtsák be és ezeket az elõadássorozat utolsó napján elhangzott
„Összefoglalás” keretén belül ismertette Szilágyi Gyula min. osztálytanácsos”
„Már az elõadássorozat elõkészítése során felmerült az a terv, hogy az elõadások anyaga könyv alakban megjelenjen”, hogy az elõadók
tapasztalatai ne vesszenek el. „Azonkívül említésre méltó körülmény, hogy magyar nyelven csatornázással foglalkozó általános irányú munka még nem jelent meg. „Ezért a kötet mint az” elsõ magyar csatornázási és szennyvízkezelési kézikönyv megjelenése aránylag csekély anyagi eszközök árán biztosítva volt.”
Folytatjuk!
A szerkesztõ
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Kedves Kollégák! Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!
A HÍRCSATORNA szerkesztõsége felhívja szíves figyelmüket,
hogy helyet kívánunk biztosítani az Önök hirdetéseinek.
Két színben megjelenõ hirdetéseink ára a következõ:

Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák. A hirdetéseket nyomdakész filmen kérjük.
Egyéb esetben 10% technikai költséget számítunk fel.

A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség tagjai
–20%-os árkedvezményt kapnak
az árlista áraiból.

Az egy naptári éven belül másodszor megjelenõ hirdetés –20%-os,
és minden további megjelenés újabb –10%-os árkedvezményt kap.
Információ a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Titkárságán.
Fax: 463 37 53, telefon: 463 37 11 Vajda Katalinnál.

