
6 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 6ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

 r endeletek kerülnek az önkormányzatok, fejlesztési intézmények, köz-
műves szakemberek kezébe, melyek lehetetlenné teszik a fent említet-
tekhez hasonló kivitelezéseket. Mert a cső jó. A fővárosban már mintegy 
600 km gömbgrafitos cső fut a föld alatt, és sem a kivitelezés, sem az üze-
meltetés folyamán nem találtak még hibákat.

A munkacsoport felvette a kapcsolatot a Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramirodával, és további, a témában döntési helyzetben levő intézménye-
ket szándékozik felkeresni. Nehéz eredményt elérni, mert valószínűleg 
rendeletek változtatásával lehet csak biztosítani a jövőbeni üzemeltető 
jogait az előkészítés és a kivitelezés stádiumában.

Munkájának már most is van gyümölcse: minden érintett szerv meg-
ismerte a problémát, foglalkozik vele. Remélhető, hogy összefogással 
olyan intézkedések, ajánlások esetleg rendeletek kerülnek az önkor-
mányzatok, fejlesztési intézmények, közmű szakemberek kezébe, mely 
lehetetlenné teszi az említettekhez hasonló kivitelezéseket. Mert a cső 
jó. A fővárosban már mintegy 600 km gömbgrafitos cső van a föld alatt, 
sem a kivitelezés sem az üzemeltetés folyamán nem találtak még hibákat.

Bevezetés
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a 
megújuló energia, mely a szennyvíztisztítás 
terü letén villamos energia formájában állítha-
tó elő a tisztítási melléktermékből nyert bio-
gázból. A szennyvíztisztítási technológiában 
képződő különböző iszapok magas szerves-
anyag-tartalmú melléktermékekkel kombinál-
va jelentős biogáz-potenciállal bírnak, érdemes 
tehát ezek anaerob biológiai lebontásával, rot-
hasztásával foglalkozni. 

rothasztó műtárgyak
A szennyvíziszapok rothasztására általában 
nagyméretű, főként fűtött vasbeton műtárgya-
kat alkalmaznak, melyek méretét és kialakítását 
sok tényező befolyásolja: a tisztítótelep kapaci-
tása és a képződő iszapok mennyisége, a rendel-
kezésre álló építési technológia, a talajvízviszo-
nyok, a kivitelezés költségráfordítása, az építési 
hatóság előírásai stb. Ennek megfelelően a kiala-
kítást tekintve az alábbi fajta műtárgyak terjed-
tek el (1. ábra):
• Tojásforma: Németországban gyakori és a lé-

tező legkedvezőbb kialakítás statikai és áram-
lástani szempontból, igen esztétikus megjele-
nési forma; 

• Klasszikus kontinentális forma: Európában a 
legelterjedtebb műtárgy-kialakítás, alul-felül 

csonka kúp, középen hengeres rész alkotja. 
Közelít az ideális tojásalakhoz;

• Angolszáz forma: a nevéből adódóan az an-
golszász országokban terjedt el, nagyobb át-
mérő, lapos műtárgyfenék és kisebb magas-
ság jellemzi.

A műszaki színvonal az egyes műtárgyaknál je-
lenősen eltér, és elmondható, hogy fordított 
arányban van a kivitelezés költségráfordításával.

kiskunfélegyházi tapasztalatok
A kiskunfélegyházi telepen levő iszaprothasz-
tó az angolszász típusba tartozik. Ez a műtárgy 
eredeti állapotában még medenceszerű kiala-
kítású volt. A holland BTG (Biomass Techno-
logy Group) vállalat tervei alapján és részbeni 

A cső jelenleg hosszú szakaszokon fekszik betemetve nyomáspróba 
nélkül. Nem hivatalos információk: a kb. 5 km hosszú NÁ 500-as vezeték 
nyomáspróbáján 8 hibát találtak. Jelenleg 1 km hosszú NÁ 600-as veze téket 
töltenek, négy hibát észleltek a feltöltés során. További 22 km   NÁ 500-as ve-
zeték van feltöltés alatt.

A munkacsoport készített egy ajánlást, amelyet a MaVíz Elnöksége 
megtárgyalt, majd felkérte – és ezzel „legálissá” tette – a „Csőhálózati ad 
hoc Munkacsoportot” a munka további folytatására. A keretes írásban ezt 
az ajánlást ismertetjük.

A csoport felvette a kapcsolatot a Nemzeti Fejlesztési Programirodá-
val, és a témában döntési helyzetben levő további intézményeket szán-
dékozik felkeresni. Nehéz eredményt elérni, mert valószínűleg rendele-
tek megváltoztatása által lehet csak biztosítani a jövőbeni üzemeltető 
jogait az előkészítés és a kivitelezés stádiumában.

A munkacsoport tevékenységének azonban már most is van gyü-
mölcse: minden érintett szerv megismerte a problémát, foglalkozik vele. 
Remélhető, hogy összefogással olyan intézkedések, ajánlások, esetleg 

a kiskunFélegyházi iszap-
rothasztó üzemi tapasztalatai

Az ország legkisebb 
iszaprothasztója több mint
10 éve üzemel a kiskunfél-
egyházi szennyvíztisztító 
telepen. A következő cikkben 
ezen időszak üzemeltetési 
tapasztalatait mutatjuk be.
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1. ábra
Rothasztóformák összehasonlítása
(tojás, kontinentális, angolszász)


