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TERV ÉS IRATJEGYZÉK
Iratok:
II – 01.
II – 02.

Tervezői nyilatkozat
Tervezői jogosultság

Tervek:
L-H-AE-19
L-H-AE-20
L-H-AE-27
L-H-KL-9
L-H-KL-29
L-H-KL-36
L-H-PS-5
L-H-PS-8
L-H-PS-12
L-H-PS-15
L-H-PS-18
L-H-R-23
L-H-R-31A
K-1/1/2
K-2
B-1
B-2

Ady u. 19. helyszínrajz
Ady u. 20. helyszínrajz
Ady u. 27. helyszínrajz
Kossuth u. 9. helyszínrajz
Kossuth u. 29. helyszínrajz
Kossuth u. 36. helyszínrajz
Petőfi u. 5. helyszínrajz
Petőfi u. 8. helyszínrajz
Petőfi u. 12. helyszínrajz
Petőfi u. 5. helyszínrajz
Petőfi u. 18. helyszínrajz
Rákóczi u. 23. helyszínrajz
Rákóczi u. 31/A. helyszínrajz
K típusú tisztítóberendezés Előkezelő medence
K típusú tisztítóberendezés Tisztító/szikkasztó mező
B típusú tisztítóberendezés
B típusú tisztítóberendezés Szikkasztó mező
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1. Kiindulási adatok, a jelenlegi helyzet bemutatása
1.1

Előzmények

Lothárd település Önkormányzata, a település környezeti minőségének javítása, és az infrastruktúra fejlesztése céljából, kommunális szennyvizeinek gyűjtését, és tisztítását egyedi szennyvíztisztító kisberendezéssel oldja meg. A község szennyvízkezelése a település területfejlesztési programjában szerepel, az
önkormányzat rendelkezik a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerint elkészített Települési Szennyvízkezelési Programmal, azt képviselőtestület jóváhagyta.
1.2

A megrendelő megnevezése

A kérelmező neve:
Székhelye:
Képviseli:
1.3

Az engedélyesek megnevezése

s.sz. Irányítószám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.4

Lothárd Község Önkormányzata
7763 Lothárd, Kossuth u. 36.
András Gézáné polgármester

H-7763
H-7763
H-7763
H-7763
H-7763
H-7763
H-7763
H-7763
H-7763
H-7763
H-7763
H-7763
H-7763

Település

Út/utca

Ház- Helyrajzi
szám
szám

Lothárd
Lothárd
Lothárd
Lothárd
Lothárd
Lothárd
Lothárd
Lothárd
Lothárd
Lothárd
Lothárd
Lothárd
Lothárd

Ady
Ady
Ady
Kossuth
Kossuth
Kossuth
Petőfi
Petőfi
Petőfi
Petőfi
Petőfi
Rákóczi
Rákóczi

19
20
27
9
29
36
5
8
12/1
15
18
23
31/A

172/1
174/1
122/3
34/1
17
13
49
11/1
5
2
53
103
130/2

Tulajdonos

Gelencsér Ferencné
Varga Terézia
Kaveczki Péter
Németh József
Dr. Radnai Istvánné
Lothárd Község Önkormányzata
Zsebők Barna
Kurucz Lajosné
Hegedűs Norbert
Rózsavölgyi Lászlóné, Fehér Józsefné
Rostás István
Tóth Róbert
Szakos Zsanett

Tervező megnevezése

PROWATECH Kft.
 H-7831 Pellérd, József Attila u. 14.
+36 72 587 034  +36 72 587 035
E-mail: info@prowatech.hu
Web: www.prowatech.hu
1.5

A község környezetének leírása

Lothárd település Magyarország tájainak rendszertani felosztása szerint a Dunántúli dombság nagytáj.
Mecsek és Tolna-baranyai középtáj, Baranyai-dombság kistáj csoport részét képező Dél-baranyaidombság kistájába tartozik. Lothárd a kistáj sok apró településsel jellemzett településhálózat belsejében fekszik. A Mecsektől dél-délkeletre kiterebélyesedő, 130-250 m tszf i átlagmagasságú, kis részben
síksági kistáj. Alaphegységi szerkezete bonyolult. A településtől DNy-ra a Görcsönyi-hát magasra
emelt paleozóos röge húzódik, pleisztocén lösszel fedve. A domborzat a szerkezeti vonalak mentén,
pleisztocén völgybevágódások hatására, pannóniai üledéken kialakult hordalékkúpos hegylábi felszínből formálódott a mai dombsági térszínné. Nyugaton a lösszel fedett széles Görcsönyi-hát alapja hordalékkúpos hegylábfelszín. A Mecsekhez közeli északi részen mérsékelten meleg és mérsékelten nedves,
máshol mérsékelten száraz, szubmediterrán éghajlati jellegű kistáj. melynek déli része már közel esik a
meleg típushoz. A kistáj területéről a kisebb befolyókon keresztül a Pécsi-víz vezeti el a felesleges
csapadékvizet a Drávába. A Mecsek és a Villányi-hegység közötti nagyobb része völgyközi hátakra
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eróziösderáziös dombság, amelyet agyagos-löszös lejtőüledék takar. Pogány-Görcsöny közötti erősen
felszabdalt részén agyagbemosódásos barna erdőtalaj, máshol barna erdőtalaj elterjedése az általános.
A cseres tölgyes állományú erdők 35 illetve 22%-ban maradtak vissza. A szántók mindkét talajtípusnál megközelítik a 60%-ot. Mellettük sok a szőlő és gyümölcsös is, a barna erdőtalajon háromszorosa
a másikhoz viszonyítva. A völgyek réti és réti öntéstalajú szalagjain ártéri ligetek, láperdők, a mélyebb
talajvizű helyeken a szántók, legelők találhatók.
Éghajlat
A kistáj Mecsekhez közeli É-i részén mérsékelten meleg és mérsékelten nedves, máshol mérsékelten száraz, szubmediterrán éghajlati jellegű. Az évi napsütés 2060 óra körüli, nyáron kb. 830, télen kb. 215
a napsütéses órák valószínűsége. Az évi középhőmérséklet 9,5-l0,8 ºC között alakul, a vegetációs időszakban 16,5-17,2 ºC közötti értékek valószínűek. A napi középhőmérséklet a D-i és a K-i részeken ápr.
10 körül, máshol ápr. 12-14 között éri el a 10 °C-ot, és csak okt. 21-én esik újra 10 ºC alá. Az időszak
hossza tehát 190-194 nap között várható. A fagymentes időszak hossza 200-205 nap. Az évi abszolút maximumok átlaga 33-35°C, a legalacsonyabb minimumok sokévi átlaga -14 ºC és -16 ºC körüli.
A csapadék évi összege K-en és DK-en 650 mm, míg Ny-on és É-on 670-700 mm is előfordulhat.
A vegetációs időszakban K-en 370-400 mm, Ny-on 400-420 mm csapadék hullik, a 24 órás csapadékmaximum. 118 mm. A téli időszakban átlagosan 35-38 hátakarós nap várható, az átlagos maximális hóvastagság 26-28 cm közötti.
Vízföldtani viszonyok
Lothárd a Dél-baranyai-dombság kistáj területén helyezkedik el. A térségben a talajvíz 2-4 m között
található. A Vasas-Belvárdi-víz és a Villányi-hegység között 4-6 m talajvízmélységű övezet található.
A talajvíz mennyisége a statisztika és a felmérések szerint csak É-on, a Mecsekalján számottevő. Lothárd belterületei része egy völgyhátra és völgybe települt, ebből kifolyólag a talajvíz a mélyebbe fekvő
területeken okozhat problémát a településen. A talajvíz kémiai összetétele kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos, keménysége É-on és a Villányi-hegység közelében 25-35 nk°, máshol kevesebb.
Szulfáttartalma 60 mg/1 alatti. A rétegvizek becsült mennyisége 1-1,5 l/s.km2. A térségben számos artézi
kút található, mélységük és vízhozamuk szélsőségesen változó. A településen a talajvizet kitermelő
ásott kutak is találhatók, melyek vizét a lakosság öntözésre használja. A talajvíz minősége kisebb
részben regionális, nagyobb részben helyi adottságok függvénye, a mezőgazdasági művelés és a
szennyvíz-, hulladék elhelyezés hiányosságai és egyéb emberi tevékenység következtében a felszín alatti
vizek közül ez szennyeződik el a legkönnyebben. A vízminőség a csapadék által magával ragadott
gázok - elsősorban szén-dioxid -, a talajrétegben felvett kémiai anyagok, esetlegesen szennyeződések,
és végül a talajvíztartó rétegben végbemenő kémiai folyamatok eredménye. Az emberi eredetű
szennyezést általában az ammónia-nitrit-nitrát mennyiségének növekedése jelzi a talajvízben. Ha a szenynyezés mennyisége és mozgékonysága nagy, esetenként a talajvízzel távolra is elszállítódhat, felszíni
befogadóba is bekerülhet. Egyes helyeken a talajvíztartó rétegben bomlási folyamatok játszódnak le,
melynek eredménye az ivóvíz szabvány határértéket (0,3 mg/1) sokszorosan meghaladó vas és
mangán tartalmú talajvíz. Országos szinten jellemző folyamat a talajvíz elszennyeződése. A településeken számos háztartásban ásott, fúrt kutakat is használnak locsolásra, mosásra, mely csak csekély
egészségkockázatot jelenthet. Ellenben komoly kockázattal jár, ha a talajvízre telepített kutak vizét
ivásra, főzésre használják. A vezetékes ivóvízhálózat kiépítésével napjainkra a talajvízből történő ivóvízellátás mértéke elhanyagolható mértékűre csökkent. A rétegvizek természetes minősége sem túl kedvező,
ivóvízként történő felhasználásuk előtt általában szükséges valamilyen kezelési eljárás a határérték feletti vas, mangán vagy ammóniumtartalom miatt. A kedvező földtani adottságok következtében a rétegvizek természetes védettsége általában megfelelő.
Vízrajz
A kistáj K-i részét a Karasica Villány feletti szakasza (42 km, 647 km2) a Dunába, Ny-i részét a
Bükkösdi-víz (50 km, 332 km2 ), a Pécsi-víz (56,5 km, 592 km2), valamint az Egerszegi-csatorna
(27 km, 209 km2 ) a Fekete-vízen át a Drávához csapalja le. A térség K-i része kismértékű vízhiánnyal
Ny-i része vízfelesleggel jellemezhető. Lothárd a Karasica vízgyűjtő területéhez tartozik. A településen a csapadékvizet a Szemelyi patak gyűjti össze, ami a Villány-Pogányi vízfolyásba csatlakozik. Lothárd nem tartozik az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét lehatároló települések közé.
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Talajtani adottságok
A talajok zömmel a kis lejtőszögű, lösszel fedett felszíneken alakultak ki. A Mecsek és a Villányihegység közötti eróziós-deróziós dombságot agyagos-löszös lejtőüledék takarja. A Pogány-Görcsöny
közötti erősen felszabdalt részén agyagbemosódásos barna erdőtalaj, máshol a barna erdőtalaj
elterjedése az általános. A talajok genetikailag változatos képet mutatnak. Az uralkodó barnaföld típusú
talajok területi részaránya eléri az 55 %-ot. Mechanikai összetételük vályog, közepes vízvezetőés erős víztartó képességgel rendelkeznek, termékenységi besorolásuk humusztartalmuktól függően
V.- VI. Legnagyobb részük mezőgazdasági művelés alatt áll, de jelentős a szőlőterület is. Azokon a
területeken, ahol a sztyeppesedési folyamatok előtérbe kerültek, a barnaföldeket csernozjom barna
erdőtalajok váltják fel - területi részarányuk 12 %, zömmel szántóterületek. Kedvezőbb talajszerkezeti adottságaiknak köszönhetően vízgazdálkodási jellemzőik is kedvezőek, termékenységi besorolásuk V.-VI. A csernozjomok részaránya a kistájban 11%, a hidromorf talajképződményeké 10 %, a
réti talajok előfordulása nem számottevő. A táj öntés réti talajai vályog mechanikai összetételűek, vízgazdálkodósuk kedvező. Az erodálhatóságot lényegében a talaj fizikai szerkezete befolyásolja- a nagyobb szerkezeti elemek nehezebben szállíthatók, mint az elporosodott, könnyen szétiszapolható
talajszerkezeti elemek. A víz erodáló hatása erőteljesen érvényesül homoktalajok esetében, ahol a szemcsék igen lazán kapcsolódnak egymáshoz. A lehulló csapadék könnyen beszivárog, felszíni vízmegtartó
képességük csekély. A vályogtalajok közepesen állnak ellen vízzel szemben, vízáteresztő képességük
kisebb. A genetikai talajtípusok közül az agyagbemosódásos barna erdőtalajokban az A szint laza poros, lemezes szerkezetű, viszonylag jó vízáteresztő képességű. A „B” szint tömörödött, erősen
ellenálló, áteresztőképessége rosszabb, felső határán a csapadék megreked. Ennek eredményeként felszín alatti rétegerózió, néha mikroszuliflukció alakul ki, az „A” szint könnyen erodálható, gyorsan lepusztul. A térségben uralkodó barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalaj) esetében az „A” szint ellenállása erózióval szemben gyengén közepes, a „B” szint ellenállása nagyobb. Ha az „A” szint lepusztult, akkor a „B” szinten már jelentős felszíni vízképződéssel kell számolni. A csernozjom barna
erdőtalaj erózióval szembeni ellenállása kisebb, mint a többi erdőtalajé, vízbefogadó képessége azonban általában nagyobb. Löszön, homokos löszön kialakult típusaiknál jelentős erózióval kell számolni- a fedő talajtakaró sérülése rohamos pusztuláshoz vezet. Aggasztó mértékű a szántott rétegek humusztartalmának csökkenése. Természetes állapotban a települések jellemző talajainak humusztartalma 6-9 %, erősen humuszos. Ezeken a területeken a talajok humuszosodó, illetve humuszos kategóriába tartoznak, l,5-3,5 % humusztartalommal. Jelentősen romlott a szántóföldek makrotápanyagellátottsága is az elmúlt évtizedekben. A kijuttatott műtrágya mennyiség sokszor nem fedezi a
szántóföldi növények teljes nitrogénigényét. A foszfor- és kálium ellátottság annyiból kedvezőbb, hogy
a talajkolloidok felületén megkötődve kevésbé mosódnak ki a talajból, hosszabb időn keresztül megfelelő ellátottságot biztosítva. A talajok mikrotápanyag-ellátottsága kedvezőbb, de több helyen réz- és
cinkhiány mutatható ki. A magángazdálkodók általában nem végeztetnek rendszeres talajvizsgálatokat, a talajok aktuális állapotát nem ismerik, ezért gyakran trágyázás során nem a szükséges tápanyagokat juttatják a talajba. Az is általános, hogy a szükséges trágyázás éveken keresztül elmarad, ami
a talaj tápanyagtartalmának kimerüléséhez, így a termésátlag csökkenéséhez vezethet. A talajtípusok
területi megoszlását és elterjedését a kistáj területén az alábbi táblázatok mutatják.
1.6

A keletkező szennyvíz befogadója

Lothárd település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából
az érzékeny területeken levő települések közé tartozik. A telepítendő FANN berendezésekből kilépő, elszikkasztandó tisztított szennyvíz paraméterei teljesítik a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet -a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról - 4. számú melléklete szerinti határértékeket.
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1. táblázat: Egyedi szennyvízkezelő létesítményből földtani közegbe történő bevezetés
Sorszám
1.

3.

4.
1)

Mértékegység

Szennyező anyagok
Dikrotmátos oxigénfogyasztás

KOIk

mg/l

Ammónia-ammóniumnitrogén

NH4N

mg/l

Összes szervetlen nitrogén

öNásv

mg/l

Mintavétel
típusa

Határérték felszín alatti víz szempontjából
fokozottan érzékeny
területen

nem fokozottan érzékeny
területen(1)

-

150

75

100

-

-

10

-

-

-

25

-

minősített
pontminta
24 órás átlagminta
minősített
pontminta
24 órás átlagminta
minősített
pontminta
24 órás átlagminta

A mintavétel típusa vagylagosan írható elő, egy-egy paraméterre mindkettő együtt nem alkalmazható.

A FANN IN-DRÄN® egyedi szennyvízkezelő berendezés által kibocsátott tisztított szennyvíz határértékei:
Egyedi szennyvízkezelő berendezésből földtani közegbe történő bevezetés
2. táblázat
SorMértékSzennyezőanyagok
Mintavétel típusa
szám
egység

1.

Dikromátos
oxigén- KOIk
fogyasztás

mg/l

2.

Ammóniaammónium- NH4N
nitrogén

mg/l

Összes
szervetlen öNásv
nitrogén

mg/l

3.

2

minősített
pontminta
24 órás átlagminta
minősített
pontminta
24 órás átlagminta

Földtani közegbe történő bevezetés esetén határérték felszín
alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny és magas
talajvízállású területen
Garantált határértékek

Várható értékek

–

–

<100

<75

–

–

-

<10

–

–

-

<25

minősített
pontminta
24 órás átlagminta

Szennyvíztisztítási technológia ismertetése

Figyelembe véve a térség földrajzi adottságait és a lélekszámot az összegyűjtött szennyvizet helyi, házi
kisberendezéssel tisztítjuk meg, a tisztított szennyvizet helyben elszikkasztjuk.
A házi szennyvíztisztítóra kidolgozott, technológia komplex megoldást nyújt a kommunális szennyvíz
tisztítására, valamint az iszapvonalon megjelenő technológiai feladatokra:


zárt, cseppszóródás ellen védett technológia,



0-100 % közötti terhelhetőség,



energiatakarékos üzemeltetés,



A rendszerből kikerülő iszap stabil.

Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvizet közvetlenül a szennyvíztisztító berendezésre vezetjük. Ez
NA 110 mm-es gravitációs KG-PVC vezetékkel történik. A tisztítóberendezésre érkező nyers szennyvizet
a berendezés segítségével a jogszabályokban előírt minőségűre tisztítjuk, majd a megtisztított szennyvizet
megfelelően méretezett és kialakított szikkasztómező segítségével helyben elszikkasztjuk.
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A szennyvíztisztítási technológia

FANN IN-DRÄN® K, P és B típusú biológiai szennyvíztisztító kisberendezés
A FANN IN-DRÄN® K, P és B típusú biológiai szennyvíztisztító kisberendezés alkalmas a háztartásokban keletkező szennyvíz és az un. szürkevíz biológiai tisztítására 1-150 lakosegyenértékig olyan területeken, ahol nincsen, ill. gazdaságtalanul létesíthető közcsatorna hálózat, vagy központi szennyvíztisztító
telep. E berendezések a közműves szennyvíztisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosítanak, nem tartalmaznak a környezetre káros anyagot, továbbá adalék anyagok felhasználása nélkül,
csendesen, szagmentesen minimális külső villamos-energia bevitellel üzemelnek. A berendezés műtárgyai
a telepítés helyszínén könnyen szerelhetők különleges szakértelmet nem igényelnek.
Az alkalmazott zárt, cseppszóródás ellen védett technológia a mechanikai tisztítás mellett a csepegtetőtestes biológiai tisztításon alapszik - a keletkező iszap teljes anaerob stabilizációjával, nitrifikációval,
denitrifikációval -, több tekintetben újszerű megoldások alkalmazásával (a biológiai reaktor).
Az előülepítés (mechanikus tisztítás) a biológiailag nem, vagy csak nehezen lebontható mechanikus
szennyeződések felfogására szolgál. A biológiai szennyvíztisztító kisberendezés alapeleme az IN-DRÄN
K, Plus vagy az IN-DRÄN Biobed biológiai reaktor, amelyben egy speciális anyagból készült IN-DRÄN
tisztító modul végzi a szennyvíz biológiai tisztítását. A biológiai tisztítás aerob, anoxikus, oxikus biológiai folyamatokban történik. Az alkalmazott tisztítási technológia optimális és stabil környezetet teremt a
biológiailag lebontható szerves anyagok, nitrogén és foszforalapú szennyezőanyagok eltávolításához is. A
berendezés jól alkalmazható -külön berendezés telepítése nélkül- a magas talajvízállású területeken is. A
tisztított szennyvíz közvetlenül a tisztítás után elszikkasztható. Az átszivárgott és közben megtisztított
szennyvíz gravitációsan jut a szikkasztómezőre.
2.1.1

A FANN IN-DRÄN® K, P és B típusú biológiai szennyvíztisztító működése

A nyers szennyvíz az először az előkezelő medencébe jut. Az előkezelő feladata a nyers szennyvízben
lévő durva szennyeződések leválasztása. Az előkezelő medencében a szennyvizek lebegő anyagai mintegy 80-90%-os hatásfokkal ülepednek ki, és a műtárgyon belül a kiülepedő iszap hidegrothasztása és
stabilizálása is végbemegy. A BOI5 eltávolítás hatásfoka 30-40%-ra tehető. A foszfor és nitrogén eltávolítás csekély, 10% körüli (szükség esetén, kémiai foszforeltávolítás segítségével a hatásfok 90%-ra felvihető). Az előkezelő medencében összegyűlt szennyvíziszap 180 napos tartózkodási idő után közvetlen mezőgazdasági elhelyezésre is alkalmas, vagy komposztálható, és mint komposzttrágya hasznosítható. Az
előkezelő medence egyterű, belső kialakítása olyan, hogy a karbantartás és az ellenőrzés könnyen megoldható legyen (1. ábra). A tartályok anyaga öregedésálló, UV stabil strukturált polietilén. A tartály optimális geometriája lehetővé teszi, hogy hidraulikus kapacitása a lehető leghatékonyabb legyen, a maximálisan tárolható iszap akár ½ NK is lehet, amely maximális terhelésnél is minimum 2 éves iszaptárolást
tesz lehetővé. A tartályok ideális méretei, és alacsony súlyuk révén a könnyű beépítését és szállítást tesznek lehetővé. Az alacsony telepítési magasság és a bordázott kialakításnak köszönhetően a felúszás veszélye nem áll fenn, csak igen magas talajvíz állásnál (-0,85 cm) kell a tartályokat felúszás ellen biztosítani.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

befolyó nyílás NA 110
kémlelő nyílás
szellőző vezeték
szellőző vezeték
kémlelő nyílás
kifolyó nyílás NA 110
kifolyó cső NA110

1. ábra
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Az előkezelő medencéből kikerülő előtisztított szennyvíz IN-DRÄN K vagy Biobed biológiai reaktor
esetén egy NA 110 mm –es vezetéken keresztül, IN-DRÄN P biológiai reaktor esetén egy DK32 KPE
vezetéken keresztül folyik a biológiai tisztítóba. A biológiai reaktor fő elemei: az IN-DRÄN tisztító modul, elosztó és szellőztető vezeték, levegőztető egység.
A biológiai reaktorban egy elosztó vezeték speciális kialakítású furatain keresztül a szennyvíz egyenletesen oszlik el az IN-DRÄN tisztító modulokon. A szennyvíz a modulokon kialakult kollmatált biofilmrétegen át (ahol biológiai tisztításon megy keresztül) függőlegesen a bioreaktor aljára szivárog. A szennyvíz szennyező anyagai a reaktorban (kémiai és biológiai folyamatok révén) lebomlanak, átalakulnak. A
reaktoron átfolyt és közben megtisztított szennyvíz gravitációsan jut a szikkasztómezőre ahonnét a földbe
szivárog. A szikkasztómező alján egy drénvezeték segítségével a megtisztított szennyvíz egy részét öszszegyűjtjük, majd gravitációsan továbbítjuk a mintavételező aknába.
A reaktor működésének fontos része, a megfelelő szellőzőzés kialakítása, annak érdekében, hogy a
biofilmen lévő baktériumok kellő levegőhöz (oxigénhez) jussanak, ezért az elosztó vezeték végére levegőztető fejet helyezünk el. A berendezés megfelelő mennyiségű friss levegő (oxigén) ellátásáról INDRÄN P és B típusú berendezés esetén egy fúvó gondoskodik.
Az IN-DRÄN tisztító modul
A biológiai tisztítás fontos eleme az IN-DRÄN tisztító modul, kialakítását a
2. ábra mutatja. Egy
modul mérete 1,2 x 0,6 x 0,2 m, súlya kb. 5,5 kg, szárazon. A modul tulajdonképpen egy összehajtott,
speciális összetételű geo(bio)textil. Az összehajtogatott redők közötti távolság kialakítását egy szintén
speciálisan erre a célra kifejlesztett a termo műanyag elem biztosítja.
2. ábra: IN DRÄN tisztító modul
Az IN-DRÄN modul működése
Az IN-DRÄN modul működését a
3. ábra szemlélteti.
Az előkezelt szennyvíz az elosztó vezetéknek köszönhetően egyenletesen
jut a modul felfelé nyitott kamráiba. A
szennyvízzel teli, felfelé nyitott kamrákból a szennyvíz a kamra alján a kavicsrétegbe szivárog, a kamra oldalán
átszivárog, a levegővel teli alul nyitott kamrákba (ahonnan szintén a kavicsrétegbe szivárog). A kamrák
alját és oldalát képező geotextílián kialakul egy biológiai hártya. A biológiai hártyában (biofilm) található
baktériumok végzik a szennyvíz tisztítását.
3. ábra
A tisztítási folyamat az un. csepegtetőtestes
szennyvíztisztítási technológián alapszik, melynek a lényege, hogy a csepegtetőtestre kerülő
szennyvíz egy része gyorsan mozog a
makropórusokban, azonban a szennyvíz legnagyobb része a maradék a biológiai hártya felszínén lassan halad illetve csepeg lefelé. A BOI5
eltávolítás a gyors mozgású szennyvízből
bioszorpció és koaguláció révén a lassú mozgású szennyvízhányadból pedig az oldott komponensek fokozatos lebontása révén a biológiai
hártyában jön létre. A csepegtetőtest porózus,
nagy felületű anyagon megtelepülő biológiai
hártya, a biofilm segítségével bontja le jó hatásfokkal ülepített szennyvíz lebegő, továbbá
kolloidális és oldott szennyeződéseit. A szennyvíz oldott szennyezőanyagai és az oldott oxigén a biológiai hártyában az asszimiláló mikroorganizmusok
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környezetébe diffundál. Eközben sejthártyatömeg keletkezik. A hártya vastagsága függ az aerob réteg
alatti anaerob rétegtől is. A biológiai hártyában általában a hártya felszín közeli térben heterotróf baktériumok, a hártya mélyén pedig autotróf baktériumok vannak jelen. A hártya felső terében magasabb rendű
mikroorganizmusok, pl. gombák (Fusarium, Oospora) is megtalálható. Esetleg algák is megtelepedhetnek
a csepegtetőtest tetején. A speciálisan kialakított kamrák és a geotextília megfelelő életteret biztosít a
biofilm kialakulásának, és egyben megakadályozzák a baktériumok túlzott elszaporodását is, ezzel megakadályozva az IN-DRÄN modul esetleges eltömődését.
Elosztó vezeték
Az elosztó vezeték egy vastag-falú bordázott PE anyagú cső, amely jó ellenáll a földfelszínről átadódó
terhelésnek. Speciális kialakítású furatain keresztül biztosítja a párhuzamosan, vagy sorba kapcsolt (akár
20 m hosszan) IN DRÄN tisztító modulok egyenletes szennyvíz ellátását. (4. ábra)

4. ábra: Elosztó vezeték
Befolyó nyílás NA110

Szellőző nyílás NA110

IN-DRÄN tisztító modul

Speciális töltőanyag
5. ábra: IN DRÄN Biobed tisztító egység
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IN-DRÄN® P típusú szennyvíztisztító
Az előkezelő tartályból a szennyvíz szivattyú segítségével jut az IN-DRÄN® Plus biológiai tisztító modulokra. A biológiai tisztító-egység kialakítását a 6. ábra mutatja. Fő elemei: az adagoló akna, az INDRÄN Plus tisztító modulok és az elosztó vezeték.
A biológiai szennyvíztisztítót ciklikusan tápláljuk szennyvízzel. Az adagoló aknában lévő szivattyú vezérlése úgy van beállítva, hogy a tisztító modulok elárasztása minimum 4 ciklusban történjen. A lökésszerűen érkező előkezelt szennyvizet, az elosztóvezeték segítségével egyenletesen osztjuk szét az IN-DRÄN
Plus tisztító modulok felületén.

6. ábra
Az IN-DRÄN Plus tisztító modul
A szennyvíz a modulokon kialakult kollmatált biofilm-rétegen át (ahol biológiai tisztításon megy keresztül) függőlegesen a tisztító modulok aljára szivárog. A tisztító modulban lévő „Plus” speciális bio töltőanyag hatékonyabbá teszi a tisztítási folyamatot, megnöveli a modul tisztítókapacitását, és elpusztítja a
szennyvízben elszaporodó baktériumok és vírusok (pl. az igen fertőző un. humán patogén baktériumok és
vírusok: E.coli, fekális Enterococcus, adenovírus, norovírusok, stb.) 99,99 %-át, ezáltal biztosítható,
hogy extrém magas talajvíz állás esetén sem jut veszélyes szennyezőanyag a talajvízbe. Az IN-DRÄN®
Plus egy biológiai tisztító és biológiai szűrő is egyben. A szennyvíz szennyező anyagai a modulokban
(kémiai és biológiai folyamatok révén) lebomlanak, átalakulnak. A tisztító modulokon átszivárgott és
közben megtisztított szennyvizet elszikkasztjuk.

7. ábra: IN DRÄN Plus tisztító modul
Szellőző rendszer
A tisztítórendszer működésének fontos része, a megfelelő szellőzőzés kialakítása, annak érdekében, hogy
az IN-DRÄN Plus modulok kellő levegőhöz (oxigénhez) jussanak, ezért az IN-DRÄN Plus modulok végére egy levegőztető fejet helyezünk el. A levegőztető fej a földfelszíntől min. 50 cm-re kell, hogy kiálljon.
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8. ábra

9. ábra: IN DRÄN Biobed szellőző rendszer
2.1.2 Tisztított szennyvíz-szikkasztó mező/drénhálózat:
Szikkasztó mezőnek nevezzük a tisztított szennyvíz elszikkasztására szolgáló művet, amely lehet egybefüggő mező vagy egymás mellett elhelyezett szikkasztó árkok együttese, amelyekre általában szakaszosan
kerülnek rávezetésre a viszonylag nagy - akár 10 m3/d – szennyvízhozamok. A szikkasztómező méretét a
szivárgási tényező alapján kiszámított értékek alapján határozzuk meg.
Ellentétben a hagyományos perkolációs rendszer telepítésével az IN-DRÄN mező hosszát a beépítendő
mezők száma és elhelyezkedése határozza meg. Különböző talajtípusok esetén ez a hossz nem változik,
csak a mező szélessége nő (a tapasztalat szerint, általában 5 m-ig), a szivárgási tényező alapján kiszámított szikkasztófelület mérete szerint (10. ábra).

10. ábra
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Az IN-DRÄN® K, P és B típusú biológiai szennyvíztisztító tisztítási hatásfoka

A biológiai hártya teljes kialakulása az első üzembe helyezést követően átlagosan kb. 60-65 napot vesz
igénybe. Újrakezdés (tartósabb, több hónapnyi üzemszünet) esetén a biofilm már hamarabb kialakul (11.
ábra). Azonban a tisztítási folyamat, már 5-7 nap után is hatékonyan működik, (mert a tisztítási folyamat
nem csak a biofilmen alakul ki) és kb. 10 nap után stabillá válik. (8. ábra)
A tisztító berendezéssel alap kiépítésben (teljesen kialakult biofilm esetén) a Hiba! A hivatkozási forrás
nem található.ban látható tisztítási paraméterek érhetők el. Amennyiben a megkövetelt határértékek ennél szigorúbbak, úgy kiegészítő tisztító modulokat kell alkalmazni. (foszfortalanító, denitrifikáló, stb.)

11. ábra: Biofilm kialakulása

12. ábra: A tisztítási hatásfok változása

2.2.1 A szennyvíztisztító berendezésekből távozó tisztított szennyvíz minőségi paraméterei
Lothárd település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából
az érzékeny területeken levő települések közé tartozik. A telepítendő FANN berendezésekből kilépő, elszikkasztandó tisztított szennyvíz paraméterei teljesítik a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet -a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról - 4. számú melléklete szerinti határértékeket.
3. táblázat: Egyedi szennyvízkezelő létesítményből földtani közegbe történő bevezetés
SorMértékegység

Szennyező anyagok
szám

1.

3.

4.
1)

Dikrotmátos oxigénfogyasztás

KOIk

mg/l

Ammónia-ammóniumnitrogén

NH4N

mg/l

Összes szervetlen nitrogén

öNásv

mg/l

Mintavétel
típusa
minősített
pontminta
24 órás átlagminta
minősített
pontminta
24 órás átlagminta
minősített
pontminta
24 órás átlagminta

Határérték felszín alatti víz szempontjából
fokozottan
nem fokozottan
érzékeny
érzékeny
területen
területen(1)
-

150

75

100

-

-

10

-

-

-

25

-

A mintavétel típusa vagylagosan írható elő, egy-egy paraméterre mindkettő együtt nem alkalmazható.

- 13 -

Lothárd település szennyvízkezelése
Műszaki leírás

PROWATECH Kft.

2016. május

A FANN IN-DRÄN® típusú egyedi szennyvízkezelő berendezés által kibocsátott tisztított szennyvíz
határértékei:
Egyedi szennyvízkezelő berendezésből földtani közegbe történő bevezetés
4. táblázat
SorMértékSzennyezőanyagok
Mintavétel típusa
szám
egység

1.

Dikromátos
oxigén- KOIk
fogyasztás

mg/l

2.

Ammóniaammónium- NH4N
nitrogén

mg/l

Összes
szervetlen öNásv
nitrogén

mg/l

3.

2.2.2

minősített
pontminta
24 órás átlagminta
minősített
pontminta
24 órás átlagminta

Földtani közegbe történő bevezetés esetén határérték felszín
alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny és magas
talajvízállású területen
Garantált határértékek

Várható értékek

–

–

<100

<75

–

–

-

<10

–

–

-

<25

minősített
pontminta
24 órás átlagminta

A szennyvíztisztító kisberendezés üzemeltetése

A szennyvíztisztító kisberendezés üzemeltetése a gyártó által megadott üzemeltetési utasításnak megfelelően történik. Az üzemeltető az elfolyó tisztított víz minőségét legalább 5 évente történő mintavételekkel
ellenőrzi. A talajvíz minőségének ellenőrzése a településen kialakításra kerülő monitoring kutakban történik.

3

A létesítmények méretezése, kiválasztása

3.1

Szennyvízmennyiségek

A lakossági ivóvízfogyasztásból becsült kommunális jellegű szennyvízkibocsátás mennyiségét, mint tervezési alapadatot, az alábbiak szerint határoztuk meg:
Az MSZ 10.167 előírásai szerint a fajlagos szennyvízmennyiség megállapításánál a következő módosító
tényezőket kell figyelembe venni:
-

létszámnövekedés szerint stagnáló település esetén: 1,05 (MSZ 10.167/2, 1.6 pont),
a kistelepülésen az elhasznált víz kb. 80 %-a szennyvíz.

A fentieket figyelembe véve a Qd = 90 l/d/fő, szennyvízmennyiséget választjuk tervezési alapadatként.
3.2
3.2.1

A szennyvíztisztító berendezés méretezése, kiválasztása
1-4 lakosegyenérték esetén

A tervezés alapjául számításba vett lakosegyenérték (LE) és a kommunális szennyvízkibocsátás:
5. táblázat
Megnevezés

LE

Összesen

4

Szennyvíz

m3/d
0,36

A keletkező éves szennyvíz mennyiségek:
0,36 m3/d x 365 d = 131,4 m3/év
Alapadatok:
Ellátott személyek száma:
4 fő= 4 Leé (lakosegyenérték)
Napi vízfogyasztás max:
90 l/fő/nap
A keletkező napi szennyvíz mennyiség: 4 fő x 90 l/fő/nap = 360 l/nap = 0,36 m3/nap
- 14 -
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Szennyvízmennyiség:
Óracsúcs:
Nappali átlag:
Napi átlag:
Keletkező napi szerves-anyag/fő:
Keletkező napi szerves-anyag:

2016. május

Qd = 0,36 m3/nap
q1/10=0,036 m3/h
q1/14= 0,026 m3/h
q1/24=0,015 m3/h
60 g BOI5/fő
4 x 60 g = 240,0 g BOI5/d

Az alkalmazott berendezés normál esetben:
IN-DRÄN® K4 típusú tisztítóberendezés
A kiválasztott berendezés technikai adatai
A biológiai reaktor típusa:
Maximális napi BOI5 terhelés:
Kapacitás:
Maximális napi hidraulikai kapacitás:
Óracsúcs Qmaxh:
Maximálisan keletkező napi iszapmennyiség:
Szükséges vegyszer és adalékanyag:
Kezelési, karbantartási idő:
Beüzemeléskor és hosszabb üzemszünet során
szükséges kezelői beavatkozások:
dul, ill. újra indul.
A berendezés várható élettartama:

K4
0,24 kg BOI5/nap
4 LEÉ
0,6 m3/nap
0,2 m3/h
1,37 l/d, 2%
nem szükséges
24 óra/év
Nem szükséges, a rendszer önműködően in> 30 év

Az alkalmazott berendezés kevés telepítési hely esetén:
IN-DRÄN® B6 típusú tisztítóberendezés
A kiválasztott berendezés technikai adatai
A biológiai reaktor típusa:
Maximális napi BOI5 terhelés:
Kapacitás:
Maximális napi hidraulikai kapacitás:
Óracsúcs Qmaxh:
Maximálisan keletkező napi iszapmennyiség:
Napi energiafogyasztás:
Szükséges vegyszer és adalékanyag:
Kezelési, karbantartási idő:
Beüzemeléskor és hosszabb üzemszünet során
szükséges kezelői beavatkozások:
dul, ill. újra indul.
A berendezés várható élettartama:
3.2.2

B6
0,36 kg BOI5/nap
6 LEÉ
0,9 m3/nap
0,3 m3/h
2,05 l/d, 2%
0,37 kWh
nem szükséges
24 óra/év
Nem szükséges, a rendszer önműködően in> 30 év

7-8 lakosegyenérték esetén

A tervezés alapjául számításba vett lakosegyenérték (LE) és a kommunális szennyvízkibocsátás:
6. táblázat
Megnevezés

LE

Összesen

8

Szennyvíz

m3/d
0,72

A keletkező éves szennyvíz mennyiségek:
0,72 m3/d x 365 d = 262,8 m3/év
Alapadatok:
Ellátott személyek száma:
Napi vízfogyasztás max:

8 fő= 8 Leé (lakosegyenérték)
90 l/fő/nap
- 15 -
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A keletkező napi szennyvíz mennyiség:
Szennyvízmennyiség:
Óracsúcs:
Nappali átlag:
Napi átlag:
Keletkező napi szerves-anyag/fő:
Keletkező napi szerves-anyag:

8 fő x 90 l/fő/nap = 720 l/nap = 0,72 m3/nap
Qd = 0,72 m3/nap
q1/10=0,072 m3/h
q1/14= 0,051 m3/h
q1/24=0,03 m3/h
60 g BOI5/fő
8 x 60 g = 480,0 g BOI5/d

Az alkalmazott berendezés:
IN-DRÄN® K8 típusú tisztítóberendezés
A biológiai reaktor típusa:
Maximális napi BOI5 terhelés:
Kapacitás:
Maximális napi hidraulikai kapacitás:
Óracsúcs Qmaxh:
Maximálisan keletkező napi iszapmennyiség:
Szükséges vegyszer és adalékanyag:
Kezelési, karbantartási idő:
Beüzemeléskor és hosszabb üzemszünet során
szükséges kezelői beavatkozások:
dul, ill. újra indul.
A berendezés várható élettartama:
3.2.3

2016. május

K8
0,48 kg BOI5/nap
8 LEÉ
1,0 m3/nap
0,3 m3/h
2,74 l/d, 2%
nem szükséges
24 óra/év
Nem szükséges, a rendszer önműködően in> 30 év

Az Önkormányzat esetén

A tervezés alapjául számításba vett lakosegyenérték (LE) és a kommunális szennyvízkibocsátás:
7. táblázat
Szennyvíz
Megnevezés
LE
m3/d
lakások
6
0,54
rendezvények

10

1,44

Összesen

16

1,98

A keletkező éves szennyvíz mennyiségek: A lakások esetén a napi terhelések az év során nem állandóak. Rendezvények, összejüvetelek pedig havonta max. négyszer kerülnek megrendezésre.

Megnevezés

Napok száma
(db)

Szennyvíz
(m3/d)

lakások
rendezvények

365
48

0,54
1,44

Az éves szennyvíz mennyiség (m3/év)
Alapadatok lakások esetén:
Ellátott személyek száma:
Napi vízfogyasztás max:
A keletkező napi szennyvíz mennyiség:
Szennyvízmennyiség:
Óracsúcs:
Nappali átlag:
Napi átlag:

8. táblázat
Szennyvíz
mennyisége
(m3/év)
197,1
69,12
266,22

6 fő= 6 Leé (lakosegyenérték)
90 l/fő/nap
6 fő x 90 l/fő/nap = 540 l/nap = 0,54 m3/nap
Qd = 0,54 m3/nap
q1/10=0,054 m3/h
q1/14= 0,039 m3/h
q1/24=0,023 m3/h
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Keletkező napi szerves-anyag/fő:
Keletkező napi szerves-anyag:

60 g BOI5/fő
6 x 60 g = 360,0 g BOI5/d

Alapadatok rendezvények esetén:
Ellátott személyek száma:
Napi vízfogyasztás max:
A keletkező napi szennyvíz mennyiség:
Szennyvízmennyiség:
Óracsúcs:
Nappali átlag:
Napi átlag:
Keletkező napi szerves-anyag/fő:
Keletkező napi szerves-anyag:

26 fő= 10 Leé (lakosegyenérték)
50 l/fő/nap
26 fő x 50 l/fő/nap = 1300 l/nap = 1,3 m3/nap
Qd = 1,3 m3/nap
q1/10=0,13 m3/h
q1/14= 0,093 m3/h
q1/24=0,054 m3/h
40 g BOI5/fő
10 x 40 g = 400,0 g BOI5/d

Az alkalmazott berendezés:
IN-DRÄN® K16 típusú tisztítóberendezés
A biológiai reaktor típusa:
Maximális napi BOI5 terhelés:
Kapacitás:
Maximális napi hidraulikai kapacitás:
Óracsúcs Qmaxh:
Maximálisan keletkező napi iszapmennyiség:
Szükséges vegyszer és adalékanyag:
Kezelési, karbantartási idő:
Beüzemeléskor és hosszabb üzemszünet során
szükséges kezelői beavatkozások:
dul, ill. újra indul.
A berendezés várható élettartama:
3.3

2016. május

K16
0,96 kg BOI5/nap
16 LEÉ
2,0 m3/nap
0,3 m3/h
5,48 l/d, 2%
nem szükséges
24 óra/év
Nem szükséges, a rendszer önműködően in> 30 év

A szikkasztómező kialakítása:

A tisztított szennyvizet az ingatlanon egyedileg fogják elszikkasztani, ennek megfelelően megvizsgáltuk
az adott ingatlan környezetét.
3.3.1 A szikkasztási próbák eredményei
Lothárd településen kilenc helyen vettünk talajmintát a szikkasztási próbák elvégzéséhez. A fúrások során
1,0-1,5 m-es mélységből vettünk talajmintát, valamint helyszíni szikkasztásos vizsgálattal meghatároztuk
a „k” szivárgási tényezőket. A fúrásokban maximum 6,64*10-7 m/s, vagy ennél az értéknél kedvezőbb
eredmény volt meghatározható, ezért a biztonság javára minden esetben a maximális értékkel számolunk.
A talajok szivárgási tényezőjének meghatározására irányuló helyszíni vizsgálatok alkalmával nyert adatok alapján a településen tisztított szennyvíz szikkasztására a talaj alkalmas.
3.3.2 A szikkasztómező méretezése
Az egyedi vizsgálatok során a legrosszabb szikkasztási együttható 3,7 min/cm-re adódott.
1m3 szennyvízmennyiség elszikkasztásához szükséges felület a szikkasztási együttható függvényében
(MSZ 15287:200, M3 sz. melléklete):
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9. táblázat
Szikkasztási együttható
min/cm
1-ig
1-2 között
2-4 között
4-12 között
12 felett

3

1 m /d szennyvízterheléshez
szükséges szikkasztófelület (m2)
14-15
16-17
18-26
27-39
talajcsere szükséges

A 9. táblázat szerint 1 m3 víz elszikkasztásához szükséges felület 24,0 m2.
3.3.3

Területigény a szikkasztó mezők kiépítéséhez

1-4 lakosegyenérték esetén:
A napi maximális szennyvízmennyiség 0,36 m3/d- elszikkasztásához szükséges felület:
0,36 x 24,0 = 8,64 m2.
A tervezett szikkasztó felület IN-DRÄN® K típusú tisztítóberendezés esetén:
A tervezett szikkasztó felület 15,0 m2.
A szikkasztó mező kiépítési paraméterei:
- Hosszúság – 5,0 m
- Szélesség – 3,0 m
A tervezett szikkasztó felület IN-DRÄN® B típusú tisztítóberendezés esetén:
A tervezett szikkasztó felület 10,0 m2.
A szikkasztó mező kiépítési paraméterei:
- Hosszúság – 5,0 m
- Szélesség – 2,0 m
7-8 lakosegyenérték esetén:
A napi maximális szennyvízmennyiség 0,72 m3/d- elszikkasztásához szükséges felület:
0,72 x 24,0 = 17,28 m2.
A tervezett szikkasztó felület IN-DRÄN® K típusú tisztítóberendezés esetén:
A tervezett szikkasztó felület 36,0 m2.
A szikkasztó mező kiépítési paraméterei:
- Hosszúság – 10,0 m
- Szélesség – 3,6 m
Az Önkormányzat esetén:
A napi maximális szennyvízmennyiség 1,98 m3/d- elszikkasztásához szükséges felület:
1,98 x 24,0 = 47,52 m2.
A tervezett szikkasztó felület IN-DRÄN® K típusú tisztítóberendezés esetén:
A tervezett szikkasztó felület 72,0 m2.
A szikkasztó mező kiépítési paraméterei:
- Hosszúság – 12,0 m
- Szélesség – 6,0 m
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3.4

2016. május

Iszap- és egyéb hulladékok kezelése

3.4.1

Iszapkezelés
10. táblázat
A keletkezett szennyvíziszap
Kapacitás:
Keletkező iszap:
m3/év

3.4.2

1-4 LE

5-6 LE

7-8 LE

16 LE

1,37

2,05

2,74

5,48

Az elhelyezése:

A keletkező szennyvíziszap a berendezésből elszállításra kerül további kezelés céljából.
Az iszapürítés gyakorisága: évente egyszer.

4
4.1

Energiaellátás, villamos berendezések
Külső energiaellátás

A külső energiaellátás az ingatlanokon lévő kisfeszültségű vezetékekről történő leágazással oldható meg.
A becsatlakozás földkábelen történik. A tápkábel csatlakozási pontja az ingatlanon belüli hálózati-dugalj.
A csatlakozókábel kiépítése esetén gondoskodni kell a megfelelő érintés-védelem kialakításáról (FI relé,
kismegszakító).

5
5.1

Hulladékok kezelése
Építés, bontás

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól) 3. § (1) pontja szerint az építési és bontási hulladékok csoportosítása az l. számú melléklet
szerint történik. Az (5) bekezdés szerint amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási
hulladék mennyisége nem éri el az 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni. A (6)
bekezdés szerint amennyiben az építési és bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az l.
számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8-11. §ban foglalt kötelezettségek alól. (11. § A hulladékkezelés szabályozása a nem építésügyi hatósági engedélyköteles építési tevékenység során)
1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez
Sorszám A hulladék anyagi
Hulladék
Mennyiségi küminősége szerinti
EWC kódja
szöb
csoportok
(tonna)
1.

Kitermelt talaj

2.
3.
4.
5.

Betontörmelék
Aszfalttörmelék
Fahulladék
Fémhulladék

17 05 04
17 05 06
17 01 01
17 03 02
17 02 01
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
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Sorszám A hulladék anyagi
minősége szerinti
csoportok

6.
7.

Műanyag hulladék
Vegyes építési és bontási hulladék

8.

Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

Hulladék
EWC kódja

2016. május

Mennyiségi küszöb
(tonna)

17 04 07
17 04 11
17 02 03
17 09 04

0,001

17 01 02

17 01 03
17 01 07
17 02 02
17 06 04
17 08 02
Jelen építési beruházásnál a szennyvíztisztító építése esetén az 1. sz. mellékletben szereplő hulladékok
közül egyik mennyisége sem lépi túl a mennyiségi küszöböt.
A keletkezett műanyag, fém, és fahulladékot szelektáltan kell összegyűjteni és kommunális hulladéklerakón elhelyezi. A többi keletkezett hulladék a helyszínen hasznosítható.

6
6.1

Környezetvédelem
Technológia

Az eddig tervezett, megépített, és jól üzemeltetett hasonló technológiájú szennyvíztisztítók környezetében semmiféle bűzhatás nem lép fel, bármilyen meteorológiai állapot esetén sem. A szennyvíztisztító
tervezése során alapvető szempont volt, hogy olyan tisztított szennyvizet kell előállítani, mely maradéktalanul megfelel az előírt szigorú minőségi követelményeknek. Mindezt a technológiának oly módon
kell elérnie, hogy közben a keletkező hulladékok, valamint maga a technológia működése ne jelentsen
ártalmat a környezetre. A technológia aerob körülmények között stabilizált, nem bomlásképes iszapot
állít elő melléktermékként, mely nem okoz kellemetlen szaghatást.
Technológiai egységek:
A tisztítás-technológia olyan technológián alapszik, mely tervezési jellemzőinek következtében teljesen
környezetbarát működésű:
 A mikroorganizmusok mennyisége a medencékben olyan szintű, hogy szag és habképződés
nem lép fel.
 A folyamat anyagáramainak következtében egészséges biomassza alakul ki, ezáltal kiküszöböljük a spontán anaerob rothadást, amely szagproblémákat okozhat.
 A technológiai folyamat és az iszapstabilizálás zárt térben történik, így környezeti hatása a határértékeken aluli.
6.2

Szigetelés

A műtárgyak műanyagból, így a szennyvíz szivárgása, azaz talajvíz szennyezése nem fordulhat elő. Az
összes technológiai vezeték kialakításánál, ugyanezek az elvek érvényesülnek.
6.3

Levegőtisztaság védelem

A levegőtisztaság védelem szempontjából (21/2001. (II.14.) Korm. rendelet) a következőket foglalhatjuk
össze:
A szennyvíztisztító berendezés környezetre gyakorolt hatásának megítélése során a bűz és a bakteriális
szennyező hatás szerepel az első helyen. A hatások előidézésében meghatározó szerepe van az alkalmazott tisztítási technológiának, valamint az oxigénbevitelt biztosító berendezés típusának. A vízjogi létesí- 20 -
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tési engedélyezési tervben javasolt szennyvíztisztítási technológiánál szaghatás nem lép fel. A megfelelő
terhelés, és levegőztető felület valamint az iszapkor biztosítja a szerves anyagok lebontása mellett az ammónia lebontását (nitrifikálás) is.
A berendezésben lévő vízfelszín nyugodt, így üzeme szaghatással nem jár. A medencéből kiemelt iszap
stabil, nem rothadásképes. Az iszap zártan, szippantó autóval kerül elszállításra a szennyvíztisztítóból. A
medencékben, rendeltetésszerű üzemelés mellett a víz a felszínen nem jelenhet meg, így a bűzhatás kialakulásának kockázata csekély.
6.4

Zaj és rezgés elleni védelem

Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken
(1. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez)
Sorszám
1.

Zajtól védendő terület
Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület
Gazdasági terület és különleges terület

2.
3.
4.

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
45
35
50

40

55
60

45
50

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken
(2. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez)
SorZajtól védendő terület
szám
1.

Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület
kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület
Gazdasági terület és különleges terület

2.
3.
4.

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
ha az építési munka időtartama
1 hónap vagy keve1 hónap felett 1 évig
1 évnél több
sebb
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
6-22 óra
22-6 óra
6-22 óra
22-6 óra
60
45
55
40
50
35
65

50

60

45

55

40

70

55

65

50

60

45

70

55

70

55

65

50

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken
(3. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez)
Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre
(dB)
Sorszám

1.

2.

Zajtól védendő terület

Üdülőterület, gyógyhely,
egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias,

üdülő-, lakóépületek és közintézmények közötti forgalomtól elzárt területeken; pihenésre
kijelölt közterületeken

kiszolgáló út; átme- gyűjtőút; összekö- autópálya; autóút; I.
rendű főút; II. rendű
nő forgalom nélküli
tőút; bekötőút;
út mentén
egyéb közút; vasúti
főút; autóbuszmellékvonal és pá- pályaudvar; vasúti
lyaudvara; repüfővonal és pályalőtér, illetve helikop- udvara; repülőtér,
illetve helikopterterállomás, -leszállóhely mentén
állomás, -leszállóhely mentén

nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra
45
35
50
40
55
45
60
50

50

40
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kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias
beépítésű), vegyes terület
Gazdasági terület és különleges terület

3.
4.
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55

45

60

50

65

55

65

55

60

50

65

55

65

55

65

55

A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helyiségeiben
(4. számú melléklet a 8/2002. (III. 2.) KöM-EüM együttes rendelethez)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zajtól védendő helyiség
Kórtermek és betegszobák
Kórházak, rendelőintézetek kezelő- és műtőhelyiségei
Egyéb orvosi rendelő- és kezelőhelyiségek
Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek bölcsődékben,
óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák; intézmények
akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei
Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülőkben
Lakószobák szállodákban, panziókban, munkásszállókban,
diákotthonokban, üdülőházakban
Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban
Szállodák, panziók, üdülők, szociális otthonok, munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei
Éttermek, eszpresszók
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei; várótermek; intézmények akusztikai szempontból kevésbé igényes helyiségei

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
35
30
35
40
40

40
45

30
35
45
50
55
60

Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben
(5. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez)
Sorszám
1.
2.

3.

4.

5.

6.4.1

AM
3

Rezgésterhelési határérték
(mm/s2)
A0
3,6

Amax
100

10

12

200

5

6

100

10

12

200

20

24

300

30

36

600

Épület, helyiség
Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl.
műtő)
Lakóépület, üdülőépület, szociánappal
lis otthon, szálláshely-szolgáltató
6-22 óra
épület, kórház, szanatórium lakóés pihenőhelyiségei
éjjel
22-6 óra
Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. hangversenyterem, templom); bölcsőde, óvoda foglalkoztató
helyiségei; orvosi rendelő
Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület
nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. tanterem, számítógépterem, könyvtári olvasóterem,
tervezőiroda, diszpécserközpont); színházak,
mozik nézőterei; magasabb komfortfokozatú
szállodák közös terei
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve
vendéglátó terei; sportlétesítmények nézőtere;
középületek folyosói, előcsarnokai

Az üzemi és szabadidős zajforrás zajvédelmi dokumentációja
2. számú melléklet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

1.1. ismertetni kell a létesítmény egyedi zajforrásait, működési idejét, helyüket átnézeti helyszínrajzon be kell mutatni:
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Biológiai tisztító
egység
Biológiai tisztító
egység
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Zajforrás

Zaj

működési idő

Iszapszállítás

>60 dBA

1óra/hó

Levegőztető és szivattyúk

>50 dBA

24 óra/nap

1.2. ismertetni kell és térképen be kell mutatni a várható hatásterületen a zaj ellen védendő területek,
épületek helyét, funkcióját, helyrajzi számát, címét, a tervezett zajforrás ezekhez viszonyított pontos
helyzetét: nincs ilyen épület
1.3. ismertetni kell a hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok rendezési terv szerinti besorolását: nem
található épület
1.4. amennyiben a zajforrás hatásterületét e jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság előírása
alapján méréssel, illetve számítással kell meghatározni, közölni kell a hatásterület méréssel, illetve
számítással meghatározott háttérterhelés értékeit is: nem kell méréseket végezni
1.5. meg kell adni a megítélés helyén várható zajkibocsátás értékét a nappali és - szükség esetén - az
éjszakai időszakra egyaránt:
Az építés-szerelés első műveletei során a szükséges földmunkák elvégzése, majd ezt követően a vasbeton szerkezetek kialakítása és a szerelvények beállítása a feladat.
A jelentkező környezeti zajhatások nagy részét, a munkagépek rövid ideig tartó, és a határértékeket
valószínűleg meg nem haladó terhelése jelenti. A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM közös rendelet előírja
az építési munkából származó zaj megengedett egyenértékű A hangnyomásszintjeit, melynek értéke a
területi besorolástól és az építési munka időtartamától függ.
Az építkezés során be kell tartani az MSZ 13-1 11-85 „Üzemek és építkezések zajkibocsátásának
vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek meghatározása“ című szabvány határértékeit is, mely nappal 70 dBA és éjjel 55 dBA
Az építési munka során a zajkibocsátási határértékek előreláthatólag betarthatók.
6.4.2

A tervezett szennyvíztisztító zajforrásai

6.4.2.1 Iszapszállítás
Az iszap elszállításakor max. 60 dBA zaj keletkezik. Évente kb. egy forduló várható. A iszapszállító kocsik nappal dolgoznak.
6.4.2.2 Biológiai tisztítóegység
Zaj és rezgés nem keletkezik.
6.4.3

A dolgozók munkahelyi rezgésterhelése

A szennyvíztisztító telepen nem üzemelnek olyan berendezések, melyek rezgéseket okoznak, ezért a dolgozókat rezgésterhelés nem érheti.
1.6. meg kell adni azokat az irányokat (területeket, épületeket), ahol zajcsökkentési intézkedések
nélkül is határérték alatti zajkibocsátás várható: a teljes hatásterületen belül
1.7. meg kell jelölni azokat az irányokat (területeket, épületeket), ahol zajcsökkentés nélkül határértékeket meghaladó zajkibocsátás várható, és meg kell adni a határérték-túllépés várható mértékét:
nincs ilyen terület
1.8. meg kell adni a zajcsökkentésre alkalmazható módszerek (eszközök, megoldások, intézkedések)
leírását, a javasolt módszerektől várható zajcsökkenés elemzését: nem szükséges
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1.9. ki kell mutatni, hogy a tervezett zajvédelmi megoldások megvalósításával a zajkibocsátás teljesíti a védelmi követelményeket: nem szükséges
1.10. a 7. § szerinti közlekedési eredetű zajterhelésnél ismertetni kell a lehetséges alternatívák bemutatásával a kapcsolódó szállítás környezetre gyakorolt hatását és ezek közül meg kell adni a legkevesebb zajkibocsátással járó szállítási útvonalat: Zajterhelést a szennyvíziszap szállítás okoz, de ez
„normál” szállítójárművel történik, így a terhelés határértéken aluli.
6.4.4

Közlekedési zaj- és rezgésforrás engedélyezési terve

A szennyvíztisztító üzemeltetéséhez nincs szükség különleges járművekre, a szolgáltatást a normál teherforgalomban és személyforgalomban résztvevő járművekkel végzik. Ezen járművek (szippantóautó,
szemétszállító jármű stb.) nappal közlekednek havi, illetve napi egy-két alkalommal. Ebből adódóan
ezek a járművek nem okoznak nagyobb zaj, illetve rezgés terhelést, mint a közúti forgalomba résztvevő
többi jármű
6.4.5

Környezeti rezgésforrás engedélyezési terve

A szennyvíztisztítóban nincsenek rezgést keltő gépek és berendezések beépítve.
6.5 A dolgozók munkahelyi rezgésterhelése
A szennyvíztisztító telepen nem üzemelnek olyan berendezések, melyek rezgéseket okoznak, ezért a dolgozókat rezgésterhelés nem érheti.
6.6 Élővilág védelem
Külterületi részen, a szennyvíztisztító helyén, sem országos, sem pedig helyi védelem alatt álló területet
nem érintettünk.
6.7

Települési környezet

A települési környezetre gyakorolt hatások elemzése során, foglalkoznunk kell az épített környezetre
gyakorolt közvetett és közvetlen hatásokkal.
Az építés alatt a munkagépek által okozott zajhatások mértékét csak az építési technológia és az alkalmazott gépek ismeretében lehet vizsgálni. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy az építési zaj lokális és időszakos jellegű, és adott esetben az érzékeny területeken a gépek mozgása korlátozható (szállítási útvonalak kijelölése, építési idő korlátozása stb.)
6.8

Vegyszerek

A szennyvíztisztító vegyszer illetve adalékanyag felhasználása nélkül üzemel.

7

Termőföld védelme

A termőföld védelmét az 1994. évi LV. törvény határozza meg. A termőföld hasznosításától és védelmétől időlegesen csak Hatósági engedéllyel lehet eltérni.
Időleges hasznosításnak tekintendő a vízvezetési és bányaszolgalmi jog gyakorlása.
A termőföld fentiek szerinti igénybevételét az illetékes földhivataltól kell kérni, az erre a célra készített
dokumentáció alapján, melyhez be kell szerezni a területileg illetékes Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakhatósági állásfoglalását.

8
8.1

Üzemeltetés
Üzemeltetés, karbantartás

8.1.1 A kisberendezés ellenőrzése és annak gyakoriságai
A berendezés nem igényel folyamatos felügyeletet, főbb elemeinek ellenőrzése, az alábbi táblázat
alapján történik. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a berendezésen kívül a csatlakozó műtárgyakra is.
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11. táblázat
Tevékenység megnevezése

Gyakoriság

A berendezés ellenőrzése szemrevételezéssel

Naponta**

Folyadék áramlások ellenőrzése

Havonta

Iszapmagasság ellenőrzése

Havonta

Iszap kiszippantás

Évente*

A levegőztető rendszer ellenőrzése

Havonta

Mintavétel az elfolyó szennyvíz minőségének megállapítására
(KOIk, NH4-N, öNásv,)

Ötévente

Helyszíni ellenőrzés, karbantartás minden létesítmény esetén

Évente

*

Szükség szerint, évente legfeljebb egy alkalommal.
A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) b. pontja szerint
A berendezések kifogásolható működése esetén a hibát el kell hárítani, mintavételt meg kell ismételni
és ellenőrzéssel igazolni kell a zavartalan működést.
**

8.1.2 A szennyvíztisztító üzemelésére ható kedvezőtlen folyamatok leírása
A szennyvíztisztítót a gyártó által kibocsátott használati útmutató szerint kell üzemeltetni. Az ellenőrzés hozzásegít a hibátlan működéshez, és biztosítja az állandóan tiszta szennyvíz elfolyását. A berendezés működése biológiai elven alapul. Emiatt a szennyvíztisztítót védeni kell a biológiai folyamatokat zavaró körülményektől.
A biológiai szennyvíztisztító alkalmazása esetén nem javasoljuk:
- A baktériumok számára az optimális pH 6,5- 7,5 között van. A mosásból származó szennyvíz emeli a pH-t. Ebből kifolyólag javasolt napi legfeljebb 3 mosógép program futtatása.
- tömény savak és lúgok használatát, pl. a csatorna vezetékek, lefolyók tisztításához;
- kondenzációs és más fűtő kazán vizek a rendszerbe történő kiengedését;
- magas koncentrátumú organikus szennyezőanyagok, pl. ételmaradékok, gyümölcs-, zöldség
maradékok, konyhamalacban való megsemmisítését;
- ereszcsatorna által összegyűjtött esővíz, úszómedencék vizének a rendszerbe történő kiengedése;
- állattartásból származó hígtrágyák bevezetése;
- toxikus anyagok kiengedése: hígítók, gyúlékony anyagok, növényvédőszerek, motorolaj,
stb;
- nem lebontható anyagok-pl. papírpelenka, irodai papír, tisztasági betét, csomagolóanyag, fóliák, impregnált papír, cigarettacsikk, paradicsomhéj, napraforgó héj, stb;
- korlátozni kell a használt étolaj kiengedését. Ezek az olajak nagyon kedvezőtlenek a mikroorganizmusok számára. A háztartásban keletkezett használt étolaj cca. 1-2 dl mennyiségben
kiönthető. A használt étolaj komposztálását, gyűjtését ajánljuk;
- klórtartalmú tisztító és fertőtlenítőszerek (pl. Domestos, Asanox, Clorox, Bref Duo Active,
Devil, Tiret Profesional, Cillit Duo, stb,) nagy mennyiségben megállítják a biológiai folyamatokat a szennyvíztisztítóban. E klórtartalmú szerekből a napi biztonságosan kiengedhető
mennyiség 0,1-0,2 l. Előnyös a klórtartalmú anyagok kisebb mennyiségben való többszöri
használata. Leginkább a nem klóralapú tisztítószerek használatát ajánljuk.
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8.1.3 A fölös iszap eltávolítása a szennyvíztisztítókból
A keletkezett fölös szennyvíziszap mennyisége a 3.3. pont szerint alakul.
A szennyvíztisztítóban keletkezett fölös eleveniszap aerob stabilizált, nem rothadóképes közüzemi
szennyvíztisztítóba szállítható, további feldolgozás céljából.
A fölösiszap eltávolítását megrendelés alapján az erre szakosodott és a megfelelő engedélyekkel rendelkező cégek végezhetik.
8.1.4

8.1.5

Biztonsági előírások:
 A karbantartást csak a 18. életévét betöltött személy végezheti, aki birtokában van a szennyvíztisztító üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó ismereteknek;
 Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos beavatkozást csak elektromos képzettséggel rendelkező személy végezheti;
 Az üzemeltetőnek következetesen be kell tartani az alap munkavédelmi és egészségügyi előírásokat;
 Az üzemeltetés közben az üzemeltetőnek munkavédelmi eszközöket kell használnia, az eszközöket karban kell tartania;
 Minden szennyvízzel való érintkezés után fertőtlenítőszerrel kezet kell mosni;
 Téli időszakban is hó- illetve jégmentesen kell tartani a légbeszívó elemeket;
 A szennyvíztisztító munkaterébe lépni amikor a medence nincs kiürítve, tilos;
 Az üzemeltetőnek munka előtt és közben alkohol vagy figyelem csökkentő szer fogyasztása tilos.
Villamos berendezések

A kész berendezésre vonatkozó biztonságtechnikai nyilatkozatot a műszaki átadás jegyzőkönyvéhez
mellékelni kell.
Az üzem villamos szempontból nem okoz az üzemeltetésből következő, elháríthatatlan egészségügyi
ártalmakat.
A villamos üzem részére szükséges biztonsági felszereléseket, védőeszközöket, az előírásoknak megfelelően, a helyszínen kell tartani.
Üzemviteli tevékenységgel, villanyszerelő képesítésű dolgozót kell megbízni.
A villamos berendezések és készülékek rendszeres időnkénti ellenőrzése és felülvizsgálata szükséges,
a szabványok és rendeletek által előírt időközökben, mint:
• szigetelési ellenállásmérés
• földelési ellenállásmérés
• hurok ellenállásmérés
• villamos berendezések szabványossági vizsgálata
Javításnál az MSZ 1585 előírásait be kell tartani. Az üzemzavar okát és elhárításának módját naplózni kell. Egészségügyi, valamint élet- és vagyonvédelmi okokból a szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének belső munkavédelmi előírásait is figyelembe kell venni.

9

Munkavédelem

A szennyvíztisztítási engedélyezési dokumentációt, munkavédelmi szempontból, az l993. évi XCIII számú törvény, továbbá az MI-04.906-86 tartalmi előírásainak megfelelően készítettük el, de figyelembe
vettük és betartottuk az üzemeltetői ágazati rendeleteket mint:
- az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről / OTEK / szóló 253/l997
(XII.20.) Kormányrendelet
- az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat (OVSZ)
- az MI-l0-l27 Településekről származó szennyvizek tisztítótelepe szabványsorozat,
- az MSZ- l0-274-83 Települési szennyvíztisztító
telepek üzemeltetésének munkavédelmi követelményeinek idevágó előírásait is.
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Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a tisztítás-technológiai sorba beépítésre kerülő gépi berendezéseknek rendelkezniük kell Munkavédelmi Minősítési igazolással. Ennek beszerzése az importáló, a forgalomba hozó cég feladata.
A tervdokumentáció tartalmazza mindazokat az előírásokat, melyek az üzemben tartás idején biztonsági,
egészségvédelmi, környezetvédelmi szempontok alkalmazása miatt szükségesek.
A létesítmények megközelítése kiépített úton történik. Ez megoldja az építés idején felmerülő szállítási
feladatokat.

10 Tűzvédelem
A dokumentáció a tűz elleni védekezésről, a műszaki ismereteiről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi szabályzat kiadásáról szóló 35/l996. sz. BM. rendelete
és az OTEK tárgyhoz tartozó létesítési előírásai alapján és figyelembevételével készült.
A szennyvíztisztító telep létesítményei az alábbi tűzveszélyességi osztályba sorolhatók:
— kezelő épület, „D“ mérsékelten tűzveszélyes
— rács, műtárgyak, átemelők, udvartéri vezetékek „E“ nem tűzveszélyes.
Tűzállósági fokozata: II. közepesen tűzálló.
A fentiek alapján kijelentjük, tervdokumentációnk műszaki tartalmánál fogva megfelel a hivatkozott előírásokban rögzített:
- tervezési - létesítési - telepítési,
- üzemeltetési és használati munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség és környezetvédelmi feltételeknek.
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II-01.

LOTHÁRD TELEPÜLÉS
SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK MEGOLDÁSA
EGYEDI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KISBERENDEZÉS TELEPÍTÉSÉNEK
ENGEDÉLYEZÉSI TERVE
Munkaszám: L-7763-E/2016

TERVEZŐI NYILATKOZAT
A vonatkozó rendeletnek megfelelően a PROWATECH Kft részéről kijelentjük, hogy:
- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, valamint a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos, (MSZ) és az ágazati szabványok, a műszaki előírások követelményeinek.
- a tárgyi dokumentáció megfelel a létesítmény (létesítmény-csoport) telepítésére, tervezésére és
üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályoknak
- a tárgyi dokumentáció az egyéb hatósági, egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő
fejezetei tartalmazzák.
Alulírott, mint felelős tervező kijelentem, hogy jelen tervdokumentáció készítése során a 72/1996. (V.22.)
Kormányrendelet, a 26/2002 (II.27.) Kormányrendelet a 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet, és a
219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet előírásainak maradéktalan betartásával, készítettem el.
A tervezett szennyvízelvezető és szennyvízkezelő létesítmény tervei az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi
törvény 18. § 1. pontjában, valamint a 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet előírásainak betartása alapján
biztosítja a biztonságtechnikai és ergonómiai előírásokat, valamint kielégíti balesetvédelmi és tűzrendészeti rendelkezéseket.

Pellérd, 2016. július 18.

Provender József
Tervező
VZ-K-02-0893
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FANN VA-teknik AB
Dackevägen 33
SE-177 34 JÄRFÄLLA, Sweden

EN-12566-3:2005:5 A1/A2 2013
Sewage – treatment plant for up to 50 pe.
Part 3: Prefabricated small waste water treatment plants
Third party control: PIA – Development and assessment institute in
wastewater Technology
SEPTIC TANK SA + IN-DRÄN SAND FILTER BED

Capacity COD:
BOD:
SS:
Tot-P:

94.7 %
96.4 %
96.5 %
53.8 %

Hydraulic capacity:
Water tightness:
Deformation:
Durability/material:

Passed, 2,7 g particles (average of 5 tests)
Passed
Passed, deformation 2.8-8.4 % (1 m overburden)
Passed / Polyethylene (PE)

Fann VA-Teknik AB verifies that Septic Tank SA + IN-DRÄN Sand filter
bed are produced according to the demands in EN-12566-3:2005:5 A1/A2
2013.
Järfälla 22 June 2015

Axel Alm
CEO

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A FANN VA-teknik AB
Dackevägen 33, S-177 34 JÄRFÄLLA, Svédország felügyeletével

Gyártó: FANN Polska Sp. z.o.o.
Ul. Slaska 88
PL-40-742 Katowice

MSZ-EN 12566-1/A1:2004
Szennyvíztisztító kisberendezések 50 lakosegyenértékig
1 rész: előre gyártott oldómedencék
Vizsgáló szervezet, amelynek első típusvizsgálata alapján a megfelelőségi
nyilatkozat kiadásra került: Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Tanúsítvány szám: 0728
SWEDCERT 1355

Gyártmány: Oldómedence SA 3000ce
Névleges kapacitás:
Napi terhelés:
Névleges jelőlés:
Hiraulikai kapacitás:
Vízzáróság:
Szilárdság:
Anyag:

NK 3 m3
1,5 m3/d
Megfelel
Megfelel, 1,1 g (5 db mérés alapján)
Megfelel
Megfelel (deformáció 7,9 %)
Megfelel / Potietilén (PE)

Fann VA-Teknik AB alulírott képviselője kijelenti,hogy SA 3000ce típusú
oldómedence megfelel az MSZ-EN 12566-1 / A1:2004
szerinti követelményeknek
Az SA 3000ce oldómedence alkalmas a házi szennyvíz részleges kezelésére, és tárolására.

Järfälla, Svédország 01. 06. 2011.

FANN Polska z.o.o
Ul. Slaska 88, PL-40-742 Katowice

tel: 08-761 02 21 e-post: post@fann.se
fax: 08-761 46 70 www.fann.se

