
Új víztisztítómű Szolnokon

Köztudott, hogy az ivóvíz az élet nélkülözhetetlen eleme, a jóminőséi;ű, egész-
séges ivóvíz nélkül emberi település elképzelhetetlen és e:-cn települések további fej-
lődése, illetve fennmaradása csak az egészséges ivóvíz biztosítása mellett lehetséges.

Szolnok 900 éves fennmaradását alapvetően annak köszönheti, hogy a település-
hez nélkülözhetetlenül szükséges vizet elsősorban a Tisza folyó tette lehetővé.

Az ivóvíz minőségével szemben támasztott követelmények fokozódása következ-
tében Szolnok város fejlődési tendenciái a századforduló idején szükségessé tették
megfelelő ivóvíz-közmű bázis megteremtését.

A lefolytatott vizsgálatok már akkor egyértelműen megállapították, hogy Szolnok
város és környékének vízföldtani adottságai nem teszik lehetővé a talaj, illetve réteg-
vizekre telepített kútrendszerekből a kívánt mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosí-
tását. E területen ugyanis a vizet tartó porózus rétegek összetörődese, gyűrődése
következett be, és csak mintegy 800 m alatt kialakult Pannon-rétegekben tárolt víz-
készlet kitermelésére kerülhetne sor1, mely azonban már termálvíz.

A város vízellátásának biztosítását az adottságok figyelembevételével a felszíni
Tisza-vízre kellett alapozni. Az országban szinte egyedülálló műszaki megoldásként
került sor egy 250 m3 nap kapacitású felszíni víztisztító mű építésére, Varga József
mérnök tervei alapján. A tisztítómű derítőből és lassú-szűrőből állott. A berendezés
üzembehelyezésére 1910-ben került sor. A tisztítómű igen jó minőségű vizet szolgál-
tatott, egyébként akkor még a Tisza élővíz folyásának szennyezettsége a maihoz képest
igen csekély volt. A berendezést a felszabadulást megelőző időszakokban két alka-
lommal is bővítették, annak kapacitása a felszabadulás időszakában 4000 m:l nap
volt.

A felszabadulás után a város a korábbi időszaknál lényegcsen nagyobb ütemben
fejlődött, és már 1946-ban kiderült, hogy a lassú-szűrő berendezéssel az igényeket
kielégíteni nem lehet és a vízmű területi elhelyezkedése sem tette lehetővé a régi
technológia szerinti vízműbővítést.

A város akkori vezetősége úgy határozott, hogy korszerű technológia bevezeté-
sével kell megoldani a vízmű bővítését. Ekkor került sor a lassú-szűrők helyébe lépő
gyors-szűrők megépítésére, amely a termelési kapacitást 14 000 m1"' napra emelte.

A lassú- és gyors-szűrők közötti különbség az, hogy amíg a lassú szűrőben 1 m2

szűrőfelületen óránként mintegy 0,2 m1 víz szűrhető le, addig a gyors-szűrőknél ennek
20-30-szorosa biztosítható. A szolnoki gyors-szűrők teljesítőképessége 4 m1 óra 1 ITT
szűrőfelületre vonatkoztatva.

Szükséges még megjegyezni, hogy a lassú szűrők felületén kialakult biológia-
hártya a mechanikai tisztításon túlmenően a biológiai tisztítást is lehetővé teszi.
A gyors szűrők abban az esetben szolgáltatnak elfogadható ivóvizet, ha a víz elő-
készítése (előtisztítása) megfelelően megtörténik.
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A korszerű technológia bevezetésével, a vízmű kapacitás bővítésével mintegy
15-20 évre látszott biztosítottnak a város ivóvízigényének kielégítése, de Szolnok
település-fejlődése rácáfolt erre és további gyors szűrők létesítésével kellett az igények
kielégítéséről gondoskodni. A vízmű jelenlegi kapacitása 26 000 m'-re fokozható.
Jóllehet a gyors szűréses víztisztítási technológia a korszerű elvek érvényesítését tették
lehetővé, de az átépítés és vízelőkészítés tekintetében nem volt mód teljes egészében
megvalósítani a szolnoki víztisztító mű olyan rekonstrukcióját), amely ilyen nagytömegű
víz jóminőségben történő előállítását tette volna lehetővé.

A felszabadulás után a Felső-Tiszavidék vízgyűjtő területén beinduló iparosodás,
az azok által okozott vízelszennyeződés, az élő Tisza-víz minőségében jelentős rom-
lást eredményezett. Egyes időszakokban a Tiszából kiemelt nyersvíz olyan biológiai
és kémiai szennyezettséget mutat, melynek tisztítása és megfelelő előkezelése a vízmű
jelenlegi berendezéseivel nem lehetséges.

Szolnok város ipari fejlődése, a gyárak, üzemek által igényelt ivóvíz minőségű
szociális vizek biztosítása, a város lakos-számának dinamikus növekedése, a lakás-
kultúra fejlődése mind az ivóvíz mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban olyan
követelményeket támaszt, melynek kielégítése elengedhetetlenné tette egy teljesen új,
korszerű víztisztító mű építésének megvalósítását.

Szolnok város a kialakult helyzet ismeretében elhatározta ezen tisztító műnek
a negyedik ötéves tervben történő megvalósítását.

Az új tisztítómű teljes kiépítésében 70 000 m3 napi kapacitású lesz, az első ütem
45 000 m:! napi víz tisztítását teszi lehetővé. Az első ütem megvalósítási költsége
no millió forint, a teljes kiépítés 160 millió forint előirányzattal szerepel.

A tisztítóművet a Mélyépterv tervezte, Kolin László és Nagy Géza felelős ter-
vezők irányításával.*

Az ivóvíz minőségével szemben támasztott követelményeket az illetékes egészség-
ügyi szervek határozzák meg. Ennek megfelelően az ivóvíznek tiszta, átlátszó, kémiai,
bakteriológiai és biológiai szennyezettségtől mentesnek kell lenni. Ezen túlmenően
íz- és szaganyagokat nem tartalmazhat. Ezen általános meghatározáson belül a vonat-
kozó előírások részleteiben is tartalmaznák az ivóvízzel szemben támasztott követel-
ményeket.

A felszíni víztisztítómű feladata a fentiekben előírt követelmények kielégítése.
Ennek megfelelően a szolnoki új tisztítómű az alábbi főfunkciók kielégítését

szolgálja:
A nyersvíznek a fizikai szennyezettségtől való megtisztítása egyik igen lényeges

feladata a tisztítóműnek. A fizikai szennyezettségtől való megtisztítás elsősorban
a vízben levő hordalékanyagnak a leválasztásából áll. A víz zavarosságát, opalitását
a szerves és szervetlen kolloid rendszerek okozzák. A tisztítómű a durva, darabos
szennyezéseket (levelek, gyökerek, apróbb élőlények, stb.) zárt dobszűrőn történő
keresztülvezetés útján biztosítja. A viszonylag nagyobb szemcséjű homok, illetve hor-
dalékanvagot az alkalmazott homokfogó választja le. Ezután a víz egy ún. vegyszer-
bekeverő labirintba kerül, ahol a víz olyan kémiai előkezelést kap, amely megteremti
azokat a feltételeket, melyek a lebegőiszap-függönyös derítőmedencébe (Grever)
a hordalékanyagok és kolloidrendszerek leválasztását teszik lehetővé.

A felszíni víztisztítóműveknél az egyik legbonyolultabb feladat a derítés ered-
ményes végrehajtása, illetve az azt megelőző vízelőkészitési fázis optimális viszo-
nyainak megteremtése.

* (Építészet: zsuffa András. Villamos berendezés: Zukovits József. Automatika és műszer:
Kerese János. Épületgépészet: Veres Pál. Vízellátás és csatornázás: Szórádi Zoltán. Üt, terep
rendezés: Dr. Gyarmati Ambrus. Parkosítás: Gianni Miklós.)
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Ezen tájékoztatónak nem lehet célja a fentiekkel kapcsolatos kérdések részletes
elemzése, mégis az érzékeltetés céljából megemlítem, hogy az eredményes vízelőkészí-
tés érdekében a szolnoki tisztítóműnél a következő kémiai szerek adagolására, illetve
beavatkozásokra kerül sor:

A pH beállítását szolgálja a mésztej adagolás. Klórdioxidos előcsírátlanítás az
íz- és szaghatások csökkentésére. Egyéb csírátlanításra aktív klórgáz és káliumperman-
ganát adagolás. Alapderítőszerként alumíniutnszulfáti, segédderítőként aktívált kova-
sav, flokulánskcnt karboximetilcellulóz, íz - és szaghatás kiküszöbölését szolgálja az
aktív szénpor adagolása.

Attól függően, hogy a nyersvíz hőmérséklete hordalékának struktúrája, kémiai
összetétele, biológiai állapota milyen, a fentiekben vázolt, a derítés hatékonyságát
biztosító vegyszerek, illetve egyéb anyagok milyen mennyiségben kerüljenek az ivó-
vízhez, az az üzemeltetési technológia feladatát képezi.

A víz előkészítéséhez tartozik, hogy szükség esetén a teljes mennyiséget leve-
gőztetni kell, mely célból nagy légterű vízlevegőztető termek beépítése van tervbe
véve.

A derítés befejezése után a vízben levő zavarosodást okozó szennyeződések
eltávolítása nyitott gyors szűrőkkel történik. A víz csírátlanítását aktív klórgázzal
végzik, de nélkülözhetetlenné válik az ózondús csírátlanítás is, amely azon túlmenően,
hogy ezen feladatot ellátja, mint erélyes oxidáló szer az íz- és szaghatások eltünte-
tését is biztosítja.

A nyersvíz kémiai szennyezettségének eltávolítása a fentiekben vázolt berende-
zéseken keresztül történő átjutással teljes mértékben nem lehetséges, még az aktív
szénpor és kémiai anyagok adagolása mellett sem. Abban az esetben, ha ilyen hatás
jelentkezik, főleg ha ez toxikus (mérgező) hatású, úgy azt a tisztítómű aktív szén-
szűrők bekapcsolásával, illetve üzembeállításával biztosítja.

A biológiai szennyezettségtől íz- és szaghatások megszüntetése vonatkozásában
a levegőztetés, az aktív szénpor adagolás, a gyors szűrőn való átjutás, ózonos kezelés,
általában elfogadható eredményt ad, de kedvezőtlen esetben az aktív szénszűrés
a még benne maradt biológiai szennyeződést és íz-, szaghatást hivatott kiküszöbölni.

Az új tisztítómű a Tisza jobbpartján, a meglévő tisztító berendezéstől az Alcsi
felé eső szabad területen kerül megépítésre. Távlati képét az i-es ábrá.n mutatjuk be.
A kör alapterületű műtárgy a 3 db lebegőiszap-függönyös derítő. Előtte a szűrőház
látható. Mögötte elhelyezkedő T-alakú épületnek a derítő felé eső egysége a vízelő-
készítő mű, míg az erre merőlegesen épült tömbben a vegyszerkészítő helyezkedik el.

A Mélyépterv által tervezett technológia tartalmazza mindazon megoldásokat,
amelyek a legkedvezőtlenebb nyersvíz esetén is lehetőséget teremtenek a nemzetközi
szinten is ismert beavatkozások megvalósítására. Ennek megfelelően Szolnokon egy
olyan tisztítómű épül, melynek korszerűsége nem vitatható.

A víztisztítási technológia, illetve a mű eredményes üzemeltetése rendkívül ko-
moly szakmai felkészültséget kíván és azon meghatározási, hogy „vízigyár"-ral állunk
szemben, teljes mértékben igaz, mert az üzemeltetés követelménye, sokrétűsége és
bonyolultsága messze kimeríti ezt a fogalmat. Egyébként a berendezés automatizált
mindazon helyeken, ahol a víztisztítási technológia ezt lehetővé teszi. Nagyon nagy
szerepe van azonban a rendszeres laboratóriumi vizsgálatnak, mely a technológiai
változásokra ad támpontot.

Annak ellenére, hogy a tervezők a víztisztítási technológiát meghatározták, nem
tudtak kitérni olyan részletekre, amelyek az eredményes és leggazdaságosabb meg-
oldásokat, üzemeltetési körülményeket minden vonatkozásban meghatároznák. Ma még
nemzetközi viszonylatban is vannak tisztázatlan kérdések a víztisztítás technológiáját
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illetően, és ezért a tisztítómű megépítése előtt egy kísérleti kis berendezés megvaló-
sítására is sor kerül. A kísérleti kis berendezés 20 mJ'óra teljesítményű lesz. Feladata
a kis mintaelv alapján kidolgozni a legoptimálisabb üzemeltetési technológiát, meg-
határozni azokat a paramétereket, amelyek ismeretében a technológiát változtatni kell.

A kísérleti berendezésbe kerülnek beépítésre azok a műszerek, melyek által mu-
tatott értékek és tisztítás eredményessége közötti összefüggések meghatározhatók.

A kísérleti kis berendezéssel lefolytatott kísérletbe bekapcsolódik a Budapesti
Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémiai Tanszéke.

Az új szolnoki felszíni víztisztító mű kiviteli tervei rendelkezésünkre állanak,
a kiviteli tervek minősége igen nagy körültekintésről, szakmai felkészültségről, a be-
rendezés jósága iránt érzett felelősségérzetről tesznek tanúbizonyságot, miért is ezen
a helyen kell elismerésünket, nyilvánítani a felelős tiirve^ők, Kolin László és Nagy
Géza mérnökök és munkatársaik iránt.

Meg vagyunk győződve, hogy az új tisztítómű üzembelépése egy olyan műtárgy-
gyal gazdagítja Szolnok városát, mely méltó lesz a város fennállásának 900 éves
évfordulójához.

Mészáros Pál
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