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Célkitűzés

Ózd és térsége vízellátásának fejlesztése

 Jelenlegi vízellátás biztonságának növelése
Rendelkezésre álló víztestek vizsgálata
Új vízbeszerzési forrás lehetősége
Új technológia alkalmazása



A víz előfordulása

1.   Felszíni vizek
 Állóvizek
 Folyóvizek

2.   Felszín alatti vizek
 Talajvíz
 Rétegvíz



Magyarország vízgazdálkodása

Víznyerés megoszlása
Felszíni víz 5%
Felszín alatti víz 95%

 Talajvíz 10%
 Rétegvíz 40%
 Karsztvíz 20%
 Parti szűrésű víz 30%



Ózd és térségének vízellátása
Felszíni vízkészletből

• Bán patakra telepített 
Lázbérci-víztározó

Felszín alatti vízkészletből

• arlói rétegvizes kutak
• kissikátori rétegvizes kút
• domaházi rétegvizes kút



A Sajó folyó
Vízgyűjtője
o   12 708 km2 
o   egyharmada magyar terület

Hidrológiája
o  a folyómeder hossza 223 km,
    ebből a hazai folyószakasz   131 km
o Qaug 80%-os vízhozama 5,7 m3/s

Éghajlat, csapadék
o  éghajlat vonatkozásában átmeneti terület a hegyvidéki és az alföldi 

jellegű területek között
o    a csapadék átlagos értéke 680 mm



A Sajó vízminősége
A folyó elszennyezése
Vízminőség változása



Víztisztítási technológiák
I. Hagyományos technológia



Víztisztítási technológiák
II. Ultraszűréses technológia
 a makromolekulákat és 

kollodiális méretű anyagokat 
képes folyamatos műveleti 
megoldásban leválasztani

 Az UF folyamathoz 0,1 - 0,5 bar 
vákuum szükséges

 A szűrőrendszer szerkezeti 
egységei  a membránmodulok, 
melyekben a két műanyag 
fejrész  között membránszálak 
ezrei találhatók



Ózd ivóvízellátásának fejlesztése
1. Nyersvíz biztosítása a Sajóból
 a Sajó 120+680 fkm szelvényében a sodorvonalból kivett 

vízből állítják elő
2. Az UF nyersvíz mechanikai előszűrése
 a víz szűrőn kerül átvezetésre, amely biztosítja, hogy a       
      0,5 mm-nél nagyobb átmérőjű szennyezőanyagok ne 

kerülhessenek a membránrendszerre
3. A nyersvíz vegyszeres előkezelése
 BOPAC adagolása,  jól szűrhető pelyhek kialakulása, ülepítés
4. A nyersvíz feladása
 a flokuláló tartályból az előkezelt víz gravitációs úton jut a 

két, egymástól hidraulikailag független membrán medencébe



5. Ultraszűrés
 A membrántartályokba egyenként maximum 1800 m3/nap (átlag 75 

m3/óra) kapacitású, egyenértékű membránsor kerül telepítésre
 Időközönként leürítés és visszamosatás szükséges a membránszálak 

tisztítása érdekében
6. Az ultraszűrt víz kiadása
 Az ultraszűrt víz egy 200 m3-es termékvíz tartályba kerül
7. Az ultraszűrt víz fertőtlenítése
 A kiadott ultraszűrt víz fertőtlenítése a kiadott vízmennyiségre 

számított maximum 2 mg/l mennyiségű nátrium-hipoklorit 
hatóanyagú oldat hozzáadagolásával történik.

8. Membrántisztítás
 a membránok alá levegőbefúvás történik, ami a membránszálak 

felületén leülepedett lebegőanyagok könnyebb eltávolítását teszi 
lehetővé 



9. Az ultraszűrt víz várható minősége

 megfelel a biológia jellemzők (véglények, férgek, 
baktériumok, gombák, algák) és a zavarosság tekintetében 
a 201/2011. (X.25.) Korm. rendelet alapján az  
ivóvízminőségre vonatkozó követelményeknek.

 Kémiai paraméterek tekintetében az ultraszűrt víz minden 
esetben kielégíti a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben 
foglalt határértékeket



Összefoglalás
 Magyarország vízfolyásai vízgyűjtőjének jelentős része az 

országhatáron kívül található, ezért felszíni vizeink mennyisége és 
minősége a szomszédos országokban tett beavatkozásoktól, 
készletelvonásoktól és szennyezésektől függ

 Ózd város ivóvízellátásának fejlesztéséhez csak a Sajó vízbázisa ad 
lehetőséget, mivel a környékbeli fúrások is azt támasztják alá, hogy 
nincs a területen olyan mennyiségű és minőségű rétegvíz, ami az 
agglomeráció ellátására megfelelne. 

 A Sajó vizének tisztítása során a hagyományos víztisztítási 
technológiák nem adnak megfelelő biztonságot a mindenkori 
ivóvízminőség fenntartására, ezért fordult figyelmem a jelenleg 
elérhető legmodernebb és legbiztonságosabb tisztítási technológia, 
az ultraszűrés felé.



Köszönöm a figyelmet!
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